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Societat Catalana de Comunicació. Història i directori (1990).
Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana. V Àrea. Àmbit 4: Mitjans de 

comunicació i noves tecnologies (1989). edició de la Fundació segon congrés 
internacional de la Llengua catalana, d’edicions 62 i de la scc (iec).

Actes del Primer Congrés de la Ràdio a Catalunya. edició de la Direcció General de 
radiodifusió i Televisió de la Generalitat de catalunya, del Departament de 
comunicació audiovisual i Publicitat de la Facultat de ciències de la comunicació de 
la Universitat autònoma de barcelona i de la scc (iec).

treBaLLs De cOMUnicaciÓ
Núm. 1: Pioners de la recerca sobre comunicació a catalunya. 25 anys d’Informe sobre la 

informació, de Manuel vázquez Montalbán. art/comunicació i Tecnologies avançades 
(1991).

Núm. 2: i conferència anual de la scc - Girona 1991 (Patrimoni comunicatiu. història  
de la comunicació. Pràctiques periodístiques) (1992).

Núm. 3: ii conferència anual de la scc - Girona 1992 (Patrimoni comunicatiu. història del 
periodisme. Les noves tecnologies en l’àmbit de la comunicació). ricard blasco, soci 
d’honor. ignacio ramonet, conferència inaugural del curs (1992).

Núm. 4: régis Debray, conferència inaugural de curs. Joan Fuster, homenatge pòstum. 
Llengua, comunicació i cultura. Treballs d’història de la premsa a catalunya:  
segles xvii-xviii (1993).

Núm. 5: iii conferència anual de la scc - Girona 1993 (Ètica i credibilitat de la 
comunicació). Mitchell stephens, conferència inaugural del curs. Treballs d’història  
de la premsa: premsa valenciana (1994).

Núm. 6: iv conferència anual de la scc - Girona 1994 (comunicadors i comunicació). 
homenatge en memòria de Joan crexell i Playà. Maria antonietta Macciocchi, 
conferència inaugural del curs. Miquel de Moragas, informe sobre l’estat de la 
comunicació 1995. Treballs d’història de la premsa: premsa clandestina (1995).

Núm. 7: v conferència anual de la scc - Girona 1995 (Periodisme i cinema). avel·lí 
artís-Gener, Tísner, soci d’honor. ricard Muñoz suay, conferència inaugural del curs. 
Josep Maria casasús, informe sobre l’estat de la comunicació 1996. Treballs d’història 
de la premsa: premsa en la Guerra civil.

Núm. 8: vi i vii conferència anual de la scc - Girona 1996 (internet, el quart mitjà) - 
Girona 1997 (Les autoritats de la informació). informe sobre l’estat de la comunicació 1997. 
Documentació sobre Josep serra estruch. L’editor innocenci López bernagossi.  
el periodista antoni brusi Ferrer. Les memòries de Joan vinyas i comas.

Núm. 9: algunes reflexions sobre la problemàtica de la recerca en comunicació social  
a catalunya. La societat de la informació a catalunya l’any 2000. Una mirada als 
sistemes d’interactivitat televisiva. L’ensenyament del periodisme als estats Units.  
els sistemes interactius on-line: eines potenciadores de comunicació. La ràdio 
privada a catalunya: implantació geogràfica i rendibilitat econòmica.

Núm. 10: viii conferència anual de la scc - Girona 1998. informe sobre l’estat de la 
comunicació 1998. Què fan els mitjans amb la llengua? La investigació a catalunya. 
Presentació de tesis doctorals. secció oberta.

Núm. 11: Jornada anual dels Periodistes catalans i la societat catalana de comunicació: 
La ràdio i la televisió públiques al segle xxi. La premsa, documentació històrica en 
perill. El Punt al País valencià. Un projecte de premsa.

Núm. 12: iX conferència anual de la scc - Girona, 1999. informe sobre l’estat de la 
comunicació 1998-1999. comunicacions. La investigació a catalunya. Presentació  
de tesis doctorals. Monogràfic: 75 anys de ràdio. secció oberta.
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Núm. 13 i 14: conferència inaugural del curs 1999-2000. Periodismo electrónico y los 
señores del aire. X conferència anual a Girona. especial Deu anys de conferències, 
deu anys d’investigació. secció oberta. (Desembre 2000)

Núm. 15: conferència inaugural del curs 2000-2001. Jay rosenblatt i el cinema 
independent als estats Units. sessions científiques. secció oberta. (Juny 2001)

Núm. 16: Xi conferència anual de la scc - Girona, 2001. Xarxes i continguts. sessió 
científica. secció oberta. Tesis. (Desembre 2001)

Núm. 17: conferència inaugural del curs 2001-2002. Un nuevo medio de comunicación: 
internet. secció oberta. (Juny 2002)

Núm. 18: Xii i Xiii conferència anual de la scc. sessió científica. secció oberta.  
vi col·loqui aula d’història del Periodisme Diari de Barcelona. (Desembre 2003)

Núm. 19: Xiv conferència anual de la scc. informació, manipulació i poder. secció 
oberta. (setembre 2005)

Núm. 20: vii congrés de l’associació d’historiadors de la comunicació. (Desembre 2005)
Núm. 21: Xvi conferència anual de la scc. L’audiovisual públic en el context de la 

globalització. secció oberta. (Desembre 2006)
Núm. 22: La recerca en comunicació en el País valencià. (Juny 2007)
Núm. 23: Xvii conferència anual de la scc. L’audiovisual públic en el context de la 

globalització. secció oberta. (Desembre 2007)
Núm. 24: Mitjans de comunicació i memòria històrica. (Juny 2008)
Núm. 25: Xviii conferència anual de la scc. Poder (polític, econòmic) i comunicació. 

secció oberta. (Desembre 2008)
Núm. 26: XiX conferència anual de la scc. La comunicació en temps de crisi. 

comunicació dels socis. Presentació de tesis doctorals. el paper de la televisió 
pública al segle xxi. (Desembre 2009)

cOMUnicaciÓ. reVista De recerca i D’anÀLisi 
Volum 27: Les transformacions de les indústries culturals. (novembre 2010)
Volum 28 (1): Les transformacions en l’exercici de la comunicació: periodisme, 

publicitat, ficció i entreteniment. (Maig 2011)
Volum 28 (2): La comunicació política. (novembre 2011)
Volum 29 (1): els nous formats audiovisuals en cinema, ràdio, televisió i internet.  

(Maig 2012)
Volum 29 (2): La redefinició del servei públic dels mitjans audiovisuals.  

(novembre 2012)
Volum 30 (1): La història de la comunicació en els àmbits de la premsa, la publicitat,  

el cinema, la ràdio i la televisió. (Maig 2013)
Volum 30 (2): Ètica i comunicació. (novembre 2013)
Volum 31 (1): noves línies de recerca en publicitat i relacions públiques. (Maig 2014)
Volum 31 (2): (novembre 2014)
Volum 32 (1): (Maig 2015)
Volum 32 (2): (novembre 2015)
Volum 33 (1): (Maig 2016)
Volum 33 (2): (novembre 2016)
Volum 34 (1): (Maig 2017)
Volum 34 (2): (novembre 2017)
Volum 35 (1): (Maig 2018)
Volum 35 (2): (novembre 2018)
Volum 36 (1): (Maig 2019)
Volum 36 (2): (novembre 2019)
Volum 37 (1): (Maig 2020)
Volum 37 (2): (novembre 2020)
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Volum 38 (1): (Maig 2021)
Volum 38 (2): (novembre 2021)
Volum 39 (1): (Maig 2022)

cOMUnicar en L’era DigitaL
Monogràfic dirigit per Gemma Larrègola i rosa Franquet. inclou versió en català, castellà  
i anglès. (1999)

Primer congrés internacional: La Pedrera, 24 i 25 de febrer de 1999.
La universitat com a fòrum de discussió i reflexió sobre l’impacte que tenen les 

tecnologies de la informació i la comunicació a la societat.

PeriODística
revista acadèmica dirigida per Josep M. casasús i Guri.
Núm. 1: història i metodologia dels texts periodístics (1989).
Núm. 2: Teoria i anàlisi dels esdeveniments periodístics (1990).
Núm. 3: La primera tesi doctoral sobre periodisme (Leipzig, 1690), de Tobias Peucer (1991).
Núm. 4: Pragmàtica i recepció del text periodístic (1992).
Núm. 5: noves recerques i estudis sobre periodisme antic (1992).
Núm. 6: estratègies en la composició dels textos periodístics (1993).
Núm. 7: retòrica i argumentació en el periodisme actual (1994).
Núm. 8: avenços en l’anàlisi de mitjans de comunicació (1995).
Núm. 9: nous enfocaments en l’estudi de l’actualitat (2000).
Núm. 10: noves recerques històriques i prospectives (2001).
Núm. 11: aportacions a la història i a l’anàlisi del periodisme científic (2008).
Núm. 12: L’evolució del disseny periodístic: estudi especial de les aportacions de Josep 

escuder a la premsa catalana dels anys trenta del segle xx (2010).
Núm. 13: nous reptes de l’ètica i de la deontologia (2011).
Núm. 14: comunicació de risc i crisi: nova recerca (2012).
Núm. 15: Objectivitat i rigor en la formació i la praxi periodístiques (2013).
Núm. 16: Qualitat informativa i ètica periodística (2014-2015).
Núm. 17: nous mitjans: continguts i recepció (2016-2017).

cineMatògraF
revista acadèmica dirigida per Joaquim romaguera i ramió. Publicada amb la 
col·laboració de la Federació catalana de cine-clubs.
Núm. 1: Primeres Jornades sobre recerques cinematogràfiques: La historiografia 

cinematogràfica a catalunya (1992).
Núm. 2: segones Jornades sobre recerques cinematogràfiques: infrastructures 

industrials del cinema a catalunya (1995).
Núm. 3: Terceres Jornades sobre recerques cinematogràfiques: el cinema espanyol,  

de l’adveniment i la implantació del cinema sonor (1929) a l’esclat de la Guerra incivil 
(1936) (2001).

gaZeta
revista acadèmica dirigida per Josep M. Figueres i artigues.
Núm. 1: actes de les Primeres Jornades d’història de la Premsa (1994).
Núm. 2: La premsa d’esquerra republicana de catalunya, 1931-1975 (2010).
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