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Juny de 2014 
 
 
XXIV Conferència anual a Girona 
La Societat Catalana de Comunicació 
celebrarà la seva Conferència anual a 
Girona el divendres 6 de juny.  

 

Enguany la Conferència portarà per títol: 
«El Periodisme en situacions 
d'excepcionalitat històrica». I l’acte 
central versarà sobre «El cinema a la 
universitat». 

El programa per al dia 6 de juny, 
divendres, és el següent: 

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

• 9.30 h a 10.00 h Recepció i esmorzar. 

• 10.00 h Benvinguda de l’alcalde de la 
ciutat de Girona, Carles 
Puigdemont. Presentació de la XXIV 
jornada per part de la presidenta de 
la Societat, Rosa Franquet. 

• 10.15 h a 11.15 h Conferència sobre 
El periodisme en situacions 
d’excepcionalitat històrica, a càrrec 
de Jaume Guillamet, catedràtic de 
Periodisme de la Universitat Pompeu 
Fabra.  

• 11.15 h a 11.30 h Presentació del 
llibre Comunicació pel canvi social, de 
Lluís Costa i Mònica Puntí (eds.), a 
càrrec de Lluís Costa, membre del 
grup de recerca: «Comunicació pel 
canvi social i institucional» de la 
Universitat de Girona  

• 11.30 h a 14.00 h Acte central de 
debat sobre El cinema a la 
universitat amb la participació de 
Joan Frigola, de la Universitat de 
Vic; Jaume Macià, director d’estudis 
de l’Escola Superior de Cinema i 
Audiovisuals de Catalunya (ESCAC); 
Marta Selva, de la Universitat Rovira 
i Virgili;  

 

 

 

 

 

Àngel Quintana, de la Universitat de 
Girona, i Francesc Vilallonga, director 
d’estudis de Cinema i televisió de la 
Universitat Ramon Llull. Moderador: 
Jaume Duran, de la Universitat de 
Barcelona. 

 

• 14.00 h – Cloenda: Acte In Memoriam, 
Domènec Font, a càrrec d’Albert Elduque 
de la Universitat Pompeu Fabra.  

• 14.30 h – Dinar ofert per l’Ajuntament 
de Girona als socis i ponents assistents. 

• 17.00 h - Tornada a Barcelona. 

 
Lloc:  
Institut d’Estudis Gironins 
(«Masia de la Torre» c/ Muralla, 2, - 
17004 Girona). Com arribar-hi  
 
 
Desplaçament a Girona 
D’altra banda, la Societat posa a disposició 
dels socis un autocar gratuït per al trasllat a 
Girona i tornada a Barcelona. Les persones 
interessades comuniqueu-ho a la secretaria 
abans del 30 de maig: scc@iec.cat  
 
 
Com és habitual l'Ajuntament de Girona 
ofereix un dinar als socis i ponents assistents 
a la Jornada.  
 
 
Per tal de reservar lloc per als comensals, us 
preguem que confirmeu l'assistència 
enviant un correu a scc@iec.cat o bé trucant a 
la Secretaria de la Societat (93 324 85 80). 
 
 

Agraïm la inestimable col·laboració del 
grup de recerca «Comunicació social i 
institucional» de la Universitat de Girona. 

 


