
 
 
 
 
 
 

DINAR – CONFERÈNCIA   3 DE JUNY DE 2010 
 
 

“GUERRA DE PANTALLES. TELEVISIÓ I INTERNET” 
 
Els mitjans de comunicació estan en el centre de la construcció social de la realitat i, entre els mitjans, 
les pantalles s’han convertit en la nova porta d’accés al món. A les pantalles tradicionals (bàsicament 
la televisió) s’han afegit les noves pantalles dels ordinadors i dels dispositius mòbils. Com s’albira 
aquest nou futur de les pantalles? Quin paper tindran els mitjans i les universitats en un món en el 
que les pantalles són les mediadores de coneixement i d’entreteniment?  
 
I, més enllà encara, quina repercussió tindrà que aquest model propi dels mitjans de comunicació, on 
la informació i l’entreteniment són molt importants, s’estengui a través de les pantalles a d’altres 
realitats socials? 
 
 
Ponents: 

 
MÒNICA TERRIBAS I SALA 
 
Nascuda a Barcelona, l’any 1968. És periodista i 
professora titular del Departament de Periodisme i de 
Comunicació Audiovisual de la Universitat Pompeu 
Fabra. És professora d’aquesta Universitat des del 
setembre del 1993. En l’àmbit de la pràctica professional, 
des del setembre del 2002 fins al maig de 2008 va 
conduir l’informatiu La Nit al Dia, que també dirigia des 
de 2005. Des del juny de 2008 és directora de Televisió 
de Catalunya. 
 
Llicenciada en Ciències de la Informació (Periodisme) 

per la Universitat Autònoma de Barcelona. Doctor of Philosophy per la Universitat d’Stirling ( Escòcia, 
Gran Bretanya) on va realitzar la tesi doctoral becada pel British Council i La Caixa. Allà, va llegir la 
tesi: “Televisió, esfera pública i identitat nacional”. Després d'una temporada com a redactora als 
serveis informatius de Cadena 13 l’any 1987, va començar a treballar en televisió el 1988, amb els 
equips de Joaquim M. Puyal i des d'aleshores, ha desenvolupat tasques molt diverses, des de la 
coordinació i el guió, fins a la direcció, en programes de la televisió pública catalana, TV3: La vida en 
un xip (1989-1991), Tres Pics i Repicó (1988-1991), Un tomb per la vida (1993-1994), Persones 
Humanes (1994-1996), Som i Serem (1994-1996), Avisa'ns quan arribi el 2000 (1997-2000) i Temps 
era Temps (2000-2001). Va dirigir i conduir el debat Les dues cares (2001-2002). 
 
Ha rebut el Premi Nacional de Cultura de Periodisme de la Generalitat de Catalunya (2003), Premi 
Serrat i Bonastre de televisió del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya (2002), distinció del 
Premi Ciutat de Tarragona de Comunicació (2003), Premi de l’Associació Espanyola de Professionals 
de Ràdio i Televisió (2003), Premi Zapping al millor programa informatiu i Premi Zapping a la millor 
conductora d’informatius (2004), Premi de Comunicació Universitat Ramon Llull (2004), Premi 1924 
de Comunicació Audiovisual, concedit per Ràdio Associació de Catalunya (2004),  Premi Òmnium 
Cultural al millor programa de televisió (2005) i Premi Ciutat de Barcelona de televisió (2006). 
 
Ha estat Vicedegana dels Estudis de Periodisme (2000-2004) i ha col·laborat periòdicament a la 
revista especialitzada en mitjans de comunicació: Comunicació 21 i a El Periódico de Catalunya. 
 
 
 



IMMA TUBELLA I CASADEVALL 

Doctora en Ciències Socials, amb la tesi Comunicació i identitat. El 
cas de Televisió de Catalunya, i  Catedràtica de Comunicació de la 
Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Des del 13 de desembre de 
2005 és rectora d'aquesta Universitat. 

Va ser vicepresidenta de la Societat Catalana de Comunicació de 
l'Institut d'Estudis Catalans (1995-2003), vicerectora de recerca i 
codirectora del Programa de Doctorat de la UOC (1999-2003), 
vicepresidenta de l'Internet Interdisciplinary Institute –IN3– (1998-
2003), membre de la Comissió Assessora sobre Telecomunicacions 
i Societat de la Informació del Departament d'Universitats, Recerca i 

Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya (1998-2003) i presidenta de la Fundació de la 
Universitat Catalana d'Estiu (2006-2007). Va ocupar el càrrec de directora d'Estudis i Continguts de la 
CCRTV (1995-2002) i va ser defensora del lector de El Punt (2004). 

En l'àmbit de la docència, va ser professora d'Estructura del Sistema Audiovisual de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (1995-1998), professora de Teoria de la Comunicació de la Universitat 
Ramon Llull (1998-2003).  

També va ser membre del Consell d'Administració de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió 
(2000-2004), membre del Comitè Europeu de la European Association of Regional Television –
CIRCOM Regional– (1988-1998) i del Consell de l'Institut Franco-Català Transfronterer –Universitat 
de Perpinyà– (des del 2000). Actualment, és membre, entre d'altres, del Consell Assessor Catalunya 
de Telefónica; de la Fundació FUNDACC, el Baròmetre de la Comunicació i la Cultura; del Patronat 
de la Fundació Barcelona Media, de la Universitat Pompeu Fabra i forma part del Jurat dels Premis 
Nacionals de Radiodifusió i TV de Catalunya i dels Premis del RAC (Ràdio Associació de Catalunya). 

Sense abandonar la recerca sobre comunicació i identitat, els darrers sis anys ha codirigit amb el Dr. 
Manuel Castells el Programa de Recerca Projecte Internet Catalunya, amb la col·laboració de 66 
investigadors i 10 projectes, i, dintre del Programa, ha codirigit la recerca sobre la societat xarxa a 
Catalunya i ha dirigit la recerca La comunicació com a factor de canvi en la societat de la informació: 
Internet en el context audiovisual de Catalunya. 

Ha publicat nombrosos llibres i articles, entre els quals destaca: Las formas de consumo de la 
televisión como generadora de identidad, Fundación General de la Universidad Complutense de 
Madrid, 1998; La Societat Xarxa a Catalunya, amb M. Castells, et al., Rosa dels Vents. Barcelona, 
2003; La transició a la Societat Xarxa, juntament amb M. Castells, et al., Ariel, 2007; Televisió i 
Internet: la guerra de les pantalles, en col·laboració amb C. Tabernero i V. Dwyer. Ariel, 2007. 

 

Moderador:  

 
LLUÍS PASTOR 
 
Director dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació 
de la Universitat Oberta de Catalunya. Professor a la Facultat de 
Ciències de la Comunicació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull i 
a diferents postgraus de la Universitat de Girona. 
 
Doctor en Periodisme per la Universitat Ramon Llull; màster en 
Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona i 
titulat en Direcció i Administració d’Empreses per IESE, Universidad 
de Navarra. 
 
Autor dels llibres: Retòrica Exprés (2007),  La retòrica antiga (2008), 
Escritura sexy (2008), Parla’m i seré feliç (2009), La gestión 

periodística del público. Teoría de las cartas al director (2009). Apareixeran durant els propers mesos 
dos llibres: El detectiu de la comunicació (2010) i Funiversity. Els mitjans de comunicació canvien la 
universitat (2010). 

 

 


