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1. XVII Conferència anual a Girona
Com és tradicional, la Societat
Catalana de Comunicació clausurarà
el curs acadèmic amb la Conferència
anual a Girona. La C onferènc ia es  farà el
dissabte 9 de juny.

Enguany la Conferència portarà per
títol: “El nou marc regulador de
l’audiovisual a la Unió Europea”.

El programa provisional per al dia 9 de
juny, dissabte, és el següent:

• 8.00 h - Sortida autocar pl.
Universitat de Barcelona.

• 9.30 h - Benvinguda de la
presidenta de la Societat, Maria
Corominas i Piulats.

• Benvinguda de l’alcaldessa de la
ciutat de Girona.

• 9h45-11h Informe sobre l’estat de
la comunicació, a càrrec de Josep
Carles Rius, degà del Col·legi de
Periodistes de Catalunya.

• 11.15 h – Taula rodona:
“L’audiovisual públic en el context
de la globalització”, amb Joan
Barata, jurista; Bernat López,
Universitat Rovira i Virgili;
Montse Bonet, Universitat
Autònoma de Barcelona.

Modera: Rosa Franquet, SCC

• 11.45 h.- Pausa i cafè.

• 12,15 h.- Presentació de
comunicacions per part dels socis
i relació de tesis. (Tesis
confirmades: Núria Almirón, UAB;
Sergi Cortiñas, UPF; Mònika
Jiménez, UPF; Cinto Niqui, UAB).

Modera: Magda Sellés, SCC

13,30 h.- In memoriam pels socis

Josep Faulí, per Carles Singla;

Josep M. Huertas, per Jaume
Guillamet;

Daniel E. Jones, per Maria Corominas;

14.00 h - Dinar ofert per l’Ajuntament
de Girona.

• Tarda: Visita facultativa.

• 18.30 h - Tornada a Barcelona.

Lloc: Institut d’Estudis Gironins
(«Masia de la Torre» Passeig Fora
muralla, s/n - 17004 Girona).

Comunicacions dels socis
E ls  soc is interessats  en presentar
comunicacions han de fer arribar el títol i
un resum de 5  - 10 línies  a l’adreça de
Magda Sellés
magdasq@blanquerna.url.edu  abans de
l’1 de juny.

E ls  texts definitius de les
comunicacions , que no poden tenir una
extensió superior a 10 folis, hauran de
ser lliurats en acabar la C onferència per
a la seva publicac ió en el proper número
de Treballs  de Comunicació.

Si, per algun motiu, preferiu que la
comunicació presentada tingui una
extens ió superior, pot arribar fins als 20
folis i seria inc losa dins  la Secc ió O berta
de la revis ta.

Desplaçament a Girona
D’altra banda, la Soc ietat posa a
dispos ic ió dels socis  un autocar gratuït
per al tras llat a Girona i tornada a
Barcelona. Els  interessats  comuniqueu-
ho a la sec retaria abans del 5 de juny.

A dreça: scc@iec .cat

C om ja sabeu l'A juntament de Girona
ofereix un dinar als  ass is tents  a la
Jornada. P er tal de reservar lloc  per als
comensals us preguem que ens
confirmeu l'assistència abans  del 5 de
juny enviant un correu a scc@iec .cat


