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ASSIGNATURA: ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ A CATALUNYA  

ESTUDIS: Com Aud, per, Pub i RP 

CODI:  

 
TIPUS: Optativa     CURS: 3     SEMESTRE:  1Q 
CRÈDITS (hores/setmana):  
CRÈDITS ECTS:  
PROFESSOR: Dr. Daniel E. Jones 
IDIOMA: Castellà 
 
 
PREREQUISITS: No n’hi ha 
 
CONEIXEMENTS PREVIS: Coneixements bàsics sobre l‘estructura general de la 
comunicació social, en especial a Espanya. 
 
ASSIGNATURES QUE S’HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT: No n’hi ha 
 
DESCRIPCIÓ ASSIGNATURA:  
 
Amb les classes i amb un programa de lectures (acadèmiques i periodístiques), el pla de 
l’assignatura vol introduir els alumnes en els fonaments dels mitjans de comunicació i les 
indústries culturals a Catalunya a l’actualitat, tenint en compte els antecedents històrics i el 
mercat espanyol i internacional. 
 
OBJECTIUS ASSIGNATURA: 
 
Anàlisi del sistema de comunicació social català  —dins del marc espanyol i internacional—, 
la seva dinàmica, transformacions i regulacions. Estudi de les polítiques culturals i 
comunicatives, la planificació pública, l’economia política, el paper dels grans grups catalans, 
espanyols i transnacionals, i les transformacions al camp de les telecomunicacions i a 
Internet. Tot i que es tenen en compte períodes anteriors, s’analitza particularment des dels 
anys vuitanta fins l’actualitat  —des d’una perspectiva sobretot política, social i econòmica—, 
per tal d’apropar els fenòmens comunicatius a la realitat actual, en especial la premsa, la 
ràdio i la televisió. 
 
Com a objectiu complementari,  es pretén que l’estudiant sigui capaç d’analitzar textos 
acadèmics i periodístics sobre els continguts de l’assignatura i, a més, estudiï i pugui exposar 
un tema específic a classe, pactat prèviament amb el professor. 
 
CONTINGUTS:  
 
1. Lliçons preliminars: Bibliografia fonamental, fonts, tècniques bàsiques del treball 

acadèmic. La investigació en estructura de la comunicació social i les seves fonts a 
Catalunya. 

2. Definicions i conceptes:  Els espais comunicatius global, macro-regional, estatal, micro-
regional i local. Les polítiques comunicatives i culturals als diferents àmbits. La 
concentració i la transnacionalització dels mitjans de comunicació. La centralitat creixent 
de la indústria audiovisual. El paper de les altres indústries culturals. 

3. Les polítiques de comunicació a Europa, a Espanya i a Catalunya: Política audiovisual de 



CODI ASSIGNATURA   Pàg 2 de 2 
 

 
    

la Unió Europea. Transformacions polítiques, socials, econòmiques i culturals produïdes 
després del franquisme. Ajuts a la premsa. El model televisiu (emissores públiques, 
privades, autonòmiques, locals). Les particularitats i possibilitats de Catalunya. 

4. El mercat i els actors econòmics, polítics i socials més importants: El paper dels grans 
grups multimèdia transnacionals i espanyols a Catalunya. L’activitat de les empreses 
autòctones. Els diferents mercats sectorials: la centralitat dels mitjans de comunicació 
(premsa, ràdio i televisió) i les altres indústries culturals (editorial, fonogràfica, 
cinematogràfica, publicitària, videogràfica). Els nous mitjans telemàtics i l’hegemonia 
d’Internet. 

 
 
METODOLOGIA: 
 
El professor es dedica a impartir classes magistrals al llarg del curs, donat que es tracta 
d’una assignatura essencialment teòrica. No obstant això, la matèria es presta al debat a 
classe, ja que s’aborden qüestions de caràcter polític, social i cultural que poden despertar 
polèmica. A més a més, es fan, fora de l’horari de classe, recensions de llibres i articles 
especialitzats, així com un treball acadèmic sobre algun aspecte del contingut de 
l’assignatura. Cap al final del curs, els estudiants s’han de preparar un tema específic i fer 
una exposició a classe, amb participació del professor i de la resta d’alumnes. 
 
AVALUACIÓ:   
 
A. Exàmens (50% - obligatori) 
B. Treballs fets a casa (5% - optatiu) 
C. Informes (5% - optatiu) 
D. Treballs pràctics amb ordinador (5% - optatiu) 
E. Participació a classe (5% - optatiu) 
F. Presentacions (30% - optatiu) 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ DE RESULTATS: 
 

Objectiu 1: 
• L’estudiant ha de demostrar un coneixement bàsic de l’estructura de la comunicació 

social a Catalunya, tant en el marc espanyol com en l’internacional [A]. 
Objectiu 2: 

• L’estudiant ha de demostrar una certa habilitat intel·lectual en la realització de 
comentaris crítics sobre llibres i articles especialitzats, i en la realització de treballs 
acadèmics, així com exposar un tema a classe sense inhibicions [B, C, D, E, F]. 

 
D’acord amb els objectius pedagògics esmentats, l’avaluació del curs tindrà dos modalitats: 
 
1. Examen: Realització d’un únic examen final obligatori al febrer del 2007 sobre el programa 

de l’assignatura i els textos que s’analitzin durant el curs. 
2. Avaluació contínua: Assistència obligatòria i participació a classe, realització dels treballs 

encarregats durant el curs i preparació d’un tema per exposar a classe. 
 
BIBLIOGRAFIA BÀSICA: 
 
BAGET HERMS, J.M. Quaranta anys de televisió a Catalunya: 1959-1999. Barcelona: Pòrtic, 

1999. 
BUSTAMANTE, E. (coord.). Comunicación y cultura en la era digital: industrias, mercados y 
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diversidad en España. Barcelona: Gedisa, 2002. 
CORBELLA, J.M. La comunicació social a Catalunya, 1995. Barcelona: Centre d’Investigació 

de la Comunicació, 1995. 
COROMINAS, M. ; M. de MORAGAS; J.A. GUIMERÂ (eds.). Informe de la comunicació a 

Catalunya 2004-2005. Bellaterra: Institut de la Comunicació de la UAB, 2005. 
DÍAZ NOSTY, B. (dir.). Informe anual de la comunicación 2000-2001: estado y tendencias de 

los medios en España. Barcelona: Grupo Zeta, 2001. 
GIFREU, J. (dir.). Construir l’espai català de comunicació. Barcelona: Centre d’Investigació 

de la Comunicació, 1991. 
GIFREU, J. La potenciació de l’espai cultural i audiovisual català. Barcelona: Generalitat de 

Catalunya, 2003. 
GUILLAMET, J. Premsa, franquisme i autonomia: crònica catalana de mig segle llarg, 1939-

1975. Barcelona: Flor del Vent Edicions, 1996. 
MARTÍ, J.M. (et al.). La ràdio a Catalunya: estructura del sistema radiodifusor català. 

Barcelona: Centre d’Investigació de la Comunicació, 1996. 
MORAGAS I SPÀ, M. de. Espais de comunicació: experiències i perspectives a Catalunya. 

Barcelona: Edicions 62, 1988. 
 
BIBLIOGRAFIA i/o MATERIAL COMPLEMENTARI: 
 
BUSTAMANTE, E. ; R. ZALLO (coords.). Las industrias culturales en España: grupos 

multimedia y transnacionales: prensa, radio, TV, libro, cine, disco, publicidad. Madrid: 
Akal, 1988. 

CARRERAS I SERRA, L. de. La ràdio i la televisió a Catalunya, avui (1980-1986). Barcelona: 
Edicions 62, 1987. 

CENTRE D’ESTUDIS DE PLANIFICACIÓ. El sector cultural en España ante el proceso de 
integración europea. Madrid: Ministerio de Cultura, 1992. 

DÍAZ NOSTY, B. (Dir.). Medios de comunicación: tendencias’06: el año de la televisión. 
Madrid: Fundación Telefónica, 2006. 

FOSSAS, E. Regions i sector cultural a Europa: estudi comparat: Bèlgica, França, Itàlia, RFA 
i Espanya. Barcelona: Institut d’Estudis Autonòmics, 1990. 

GIFREU, J. Sistema i polítiques de la comunicació a Catalunya: premsa, ràdio, televisió i 
cinema, 1970-1980. Barcelona: L’Avenç, 1983. 

GIFREU, J. (dir.). Comunicació, llengua i cultura a Catalunya: horitzó 1990. Barcelona: 
Institut d’Estudis Catalans, 1986. 
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