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Presentació

a Junta de la Societat Catalana de Comunicació ha decidit donar un impuls 

a la revista Treballs de Comunicació, que a partir d’ara es dirà comunicació. 

revista de recerca i d’anàlisi. En aquesta nova etapa hem proposat una modi-

ficació de l’antiga revista per tal d’adaptar-ne els continguts, la presència i 

la periodicitat a les noves exigències de les revistes indexades de l’àmbit 

acadèmic de les ciències socials. La voluntat és que en un termini raonable 

formi part de les publicacions més ben situades en aquests índexs. Aquest 

canvi de nom i format l’hem dut a terme sense renunciar al llegat que la 

revista Treballs de Comunicació ha aportat des de la seva creació l’any 1991 i 

en els seus 26 números, ans al contrari. El pòsit intel·lectual i l’aportació  

científica d’aquests prop de vint anys de la revista ens esperonen a mantenir 

el nivell de la publicació i ens serveixen de referència per a continuar millo-

rant el producte adaptant-lo als nous temps.

comunicació. revista de recerca i d’anàlisi publicarà articles inèdits, escrits en 

català o altres llengües romàniques, la temàtica dels quals analitzi els múlti-

ples aspectes i àmbits de la comunicació com a ciència social. Els originals 

seran revisats mitjançant el mètode de doble revisió cega (peer review) i se-

ran acceptats, refusats o acceptats amb revisions, cas en què els autors 

les hauran d’atendre i retornar els originals degudament modificats.

En aquesta nova etapa ens hem proposat ser estrictes en les dates de 

sortida de la publicació. La seva periodicitat serà semestral i es publicarà els 

mesos de maig i novembre.

La revista tindrà un apartat monogràfic que s’anomenarà «Quadern 

central» i que a cada número variarà a proposta de la Direcció i per acord 

del Consell de Redacció. Al mateix temps, també s’ha inclòs a la publicació 

un apartat denominat «Miscel·lània científica», on es publicaran articles de 

qualsevol temàtica més enllà de l’especificitat dels que es puguin publicar 

en cada «Quadern central». En ambdues seccions els articles seran sotme-
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sos al sistema de doble revisió cega. Així mateix, a la revista hi haurà una 

secció de novetats bibliogràfiques que donaran compte de les publicacions, 

monografies o llocs web de l’àmbit de les ciències de la comunicació.

La nova etapa de la revista també compta amb un Comitè Científic de 

destacats investigadors de la comunicació tant nacionals com internacionals 

que n’avalaran els continguts.

Finalment, voldríem convidar-vos a participar en aquesta nova etapa. 

Desitgem rebre les vostres aportacions, que contribuiran a disseminar els re- 

 sultats de les recerques entre la comunitat científica i permetran assolir els 

nivells de qualitat de la revista. 
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