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Andreu Casero Ripollés

A  ndreu Casero Ripollés va néixer a Morella 

el 1976. Em plau presentar la candidatura del doctor Andreu Casero Ripollés, per a acce-

dir a una plaça vacant de membre numerari de l’Institut d’Estudis Catalans, adscrita a la 

Secció de Filosofia i Ciències Socials, en l’àmbit de comunicació. És per a mi un honor i 

una satisfacció. També una responsabilitat: la responsabilitat de fer una presentació que 

reflecteixi amb justícia els mèrits d’aquest candidat que ha estat proposat inicialment per 

Maria Corominas, Miquel de Moragas, Jaume Guillamet i jo mateix. I que el Ple de l’es-

mentada Secció proposa al Ple de l’Institut.

Andreu Casero és catedràtic d’universitat acreditat per l’Agencia Nacional de 

Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), a la Universitat Jaume I de Castelló.

És doctor en periodisme per la Universitat Pompeu Fabra i llicenciat en periodisme 

per la Universitat Autònoma de Barcelona.

És director i fundador, des de l’any 2009, dels estudis de grau en periodisme a la 

Universitat Jaume I de Castelló, i codirector del Màster Oficial en Noves Tendències i 

Processos d’Innovació en Comunicació a la mateixa universitat.

Les seves línies de recerca s’orienten cap a dos grans àmbits. D’una banda, cap a 

l’estudi del periodisme i la comunicació política, específicament tant a l’estudi de les re-

lacions entre periodistes i polítics com a l’anàlisi de les estratègies comunicatives dels 

activistes digitals i els nous moviments socials. De l’altra, ha estudiat les transformacions 

del periodisme en l’entorn digital, prestant atenció, especialment, als nous models de ne-

goci i al fenomen de l’emprenedoria en periodisme.

Els seus treballs s’han publicat en les principals revistes comunicació i periodisme 

dels nostres àmbits lingüístics, com ara Estudios del Mensaje Periodístico, Textual & Vi-

sual Media, Periodística, Comunicar, El Profesional de la Información, Historia y Comu-

nicación Social, Telos, Revista latina de Comunicación Social o Trípodos, entre d’altres. 

Els seus treballs s’han projectat a escala internacional amb la publicació d’articles 

a les revistes anglosaxones de referència en el nostre camp, com ara Information, Commu-
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nication & Society, Journalism Practice, American Behavioral Scientist, International 

Journal of Communication o Media International Australia, entre d’altres. 

La seva producció científica comprèn 54 articles en revistes acadèmiques, un llibre 

monogràfic, 37 capítols de llibre. Ha estat editor de 8 llibres col·lectius, i té 106 comuni-

cacions defensades en congressos nacionals, estatals i internacionals.

Des del 2008 ha dirigit, com a investigador principal, 6 projectes de recerca finan-

çats en convocatòries competitives estatals, regionals i locals. L’any 2014 va obtenir, d’entre 

1.664 candidats, un dels 56 ajuts de la Fundació BBVA per a investigadors altament 

productius i amb una carrera acadèmica basada en l’excel·lència.

Ha estat professor i investigador convidat en alguns dels principals centres inter-

nacionals de prestigi. Entre aquests centres destaca l’Escola de Periodisme de la Columbia 

University a Nova York, on l’any 2015 va treballar amb Michael Shudson, un dels inves-

tigadors de referència mundial sobre periodisme, i amb Anya Schiffrin, professora de 

periodisme internacional (muller del Premi Nobel d’Economia Joseph Stiglitz).

A la Universitat de Westminster, a Londres, va treballar l’any 2014 amb Jeanette 

Steemers, directora del CARMI i catedràtica especialista en televisió pública; amb Chris-

tian Fuchs, catedràtic expert en xarxes socials i comunicació digital, i amb Daya Thussu, 

catedràtic especialitzat en infoentreteniment i periodisme.

A la Universitat París 8 va treballar l’any 2009 amb Jacques Guyot, catedràtic 

expert en llengües minoritàries i comunicació; amb Philippe Bouquillion, catedràtic espe-

cialitzat en indústries culturals, i amb Tristan Mattelart, catedràtic de comunicació inter-

nacional, fill d’Armand Matterlart, investigador rellevant en els estudis de comunicació de 

final de segle.

Entre 2011 i 2016, el doctor Andreu Casero ha dirigit cinc tesis doctorals. Des de 

l’any 2011 és coordinador del grup de treball de recerca en premsa de proximitat a la 

Xarxa Vives d’Universitats.

Col·labora de manera habitual amb l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de 

Recerca (AGAUR) i l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 

(AQU). 

Des de l’any 2016 és responsable d’avaluació de projectes de recerca de les àrees 

de Comunicació i Documentació de l’Agència Nacional d’Avaluació i Prospectiva (ANEP) de 

l’Estat espanyol.

És avaluador i membre del Comitè Científic de nombroses revistes, entre les quals 

en destaquen dues d’editades per la Societat Catalana de Comunicació, filial de la Secció 

de Filosofia i Ciències Socials de l’Institut d’Estudis Catalans: Comunicació. Revista de 

Recerca i Anàlisi i Periodística, especialitzada en teoria del periodisme. 
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Des de l’any 2010 és també avaluador de la revista Anàlisi, editada per la Univer-

sitat Autònoma de Barcelona, la més antiga de les publicacions catalanes en el domini dels 

estudis de comunicació.

El doctor Andreu Casero ha estat membre de la Comissió d’Experts en Comunica-

ció de les Universitats Valencianes (CECUV), designada per les Corts Valencianes i el 

Govern de la Generalitat Valenciana, el novembre de l’any 2015, per a elaborar l’informe 

intitulat Bases per a la renovació de l’espai comunicatiu valencià i la restitució del servei 

públic de radiotelevisió.

Entre altres guardons, el professor Casero ha rebut el 5è Premi d’Investigació 

Universitària concedit l’any 2011 per l’Associació Catalana de Premsa Comarcal, i el 14è 

Premi d’Innovació Educativa atorgat pel Banco Santander i la Universitat Jaume I, de 

Castelló, l’any 2014.

En el nostre candidat, el doctor Andreu Casero Ripollés, concorren justament i a 

bastament els tres requisits que ens cal ponderar en endegar processos d’incorporació de 

nous membres, requisits que la Secció de Filosofia i Ciències Socials vetlla tostemps per 

aplicar amb tota cura.

També remarcaré, per acabar, que els mèrits acadèmics i les condicions personals 

del professor Andreu Casero encaixen amb els suggeriments que l’actual equip de la Pre-

sidència, el Consell Permanent i el Ple de l’Institut, en definitiva, han expressat novellament 

respecte al perfil idoni que és recomanable en les propostes d’ingrés de nous membres 

numeraris.

Pel que fa al primer dels requisits —el de la qualitat científica—, el doctor Casero 

presenta uns resultats de recerca acadèmica excel·lent i tenaç, i de reconeixement ampli 

de la comunitat científica, en l’àmbit català i en l’internacional, que supera amb escreix 

els barems aplicables a investigadors de la seva edat en el domini dels estudis de comuni-

cació i de periodisme. És un investigador altament competent en el seu àmbit.

Pel que fa al segon requisit —el del compromís amb la cultura catalana—, no hi 

ha dubte que Andreu Casero ha desplegat una reeixida tasca docent i investigadora vin-

culada a un exercici inequívoc de catalanitat, com no podria ser altrament en un professor 

que va fundar els estudis de periodisme a la Universitat Jaume I, i que ha triat com a 

objectius de recerca el periodisme de proximitat des d’una valencianitat comparada amb 

perspectives de territorialitat pancatalana, i amb la publicació preferent en revistes aca-

dèmiques en la nostra llengua.

Pel que fa al tercer requisit —el de la qualitat humana i la disponibilitat a parti-

cipar en les tasques de l’Institut—, ens consta als col·legues que el doctor Casero, univer-

sitari íntegre i amb gran capacitat per al treball en equip, ha mostrat sempre un capteni-
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ment generós, sense reserves, a participar en tasques i missions derivades dels seus 

compromisos i responsabilitats institucionals, i d’acceptar quan és l’hora càrregues de 

gestió acadèmica universitària, i aquí, si fos el cas, corporativa. 

Aquesta tercera constatació es vincula amb les característiques que d’un temps 

ençà hom demana per a acceptar candidats a treballar per l’Institut d’Estudis Catalans, i 

per la nostra Secció en particular: 1) capacitat de poder integrar-se en grans projectes de 

l’Institut, 2) perspectiva cultural pancatalana, 3) voluntat d’articular la seva recerca en 

nous programes d’investigació de la nostra Secció o en programes vius de l’Institut.

Ateses les seves aptituds, capacitats i competències, el doctor Casero podrà parti-

cipar a l’Institut en programes de recerca de llarga durada, com el que dirigeix el doctor 

Jaume Guillamet, i en el qual col·laboro jo mateix en l’àmbit de la història de la premsa i 

del periodisme, programes als quals el doctor Andreu Casero assegurarà continuïtat, ate-

sa sobretot la seva joventut.

Són treballs de recerca propis de l’Institut amb una notable potencialitat de trans-

ferència social del coneixement, com ho proven els llibres més recents del doctor Guillamet, 

amb els successius volums del seu ingent catàleg de la premsa catalana, una obra cabdal 

de la nostra Secció i de l’Institut, i la meva modesta secció de transferència pública de la 

recerca en el diari Ara, uns i altres treballs signats sempre com a membres de l’Institut 

d’Estudis Catalans, com cal que sigui.

Cal remarcar que la incorporació del doctor Casero a la Secció reforçarà aquestes 

línies de recerca que són genuïnes de l’Institut. 

Són recerques en catalanística que es corresponen del tot amb els fins que són 

propis de l’Institut d’Estudis Catalans. És un tipus de recerca que només pot trobar suport 

en aquesta corporació. És el tipus de recerca en catalanística que escau a l’Institut, i que 

només aquí pot trobar acollida pel fet que, per la seva naturalesa epistemològica i pel seu 

abast territorial i lingüístic, s’emmarquen en un àmbit totalment desatès per les convoca-

tòries oficials de recerca a Catalunya i, no cal dir, d’Espanya, i encara menys d’Europa.

Confio haver aportat la informació necessària per a afinar els nostres criteris res-

pecte a un candidat que trobem en el primer rengle dels estudis catalans en el camp de la 

comunicació, i del qual podem esperar raonablement que estarà disposat a treballar amb 

altruisme al servei de l’Institut d’Estudis Catalans.

Text llegit pel senyor Josep M. Casasús i Guri en el Ple del dia 29 de setembre  

de 2016 
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