Dimecres, 20 de novembre

Dijous, 21 de novembre

Sessió plenària
(Aula Joan Maragall, planta baixa, Edifici Històric)

Sessió plenària
(Aula Joan Maragall, planta baixa, Edifici Històric)

09.45 h. Benvinguda

09:30 h. Conferència de cloenda

A càrrec del degà de la Facultat de Filologia i Comunicació, Sr. Javier Velaza

10.00 h. Conferència inaugural

Presenta: Juanjo Caballero, membre del comitè organitzador
•Carlos Alonso, director general de la Fábrica de los Discursos:
‘Comunicación política: La figura del escultor de conceptos’

Presenta: Joan G. Burguera, investigador principal i membre del comitè organitzador
• Luis Arroyo, president i fundador de Asesores de Comunicación política:
‘Seis grandes aportaciones universitarias a la comunicación política práctica’

10:30 – 11:00 h Pausa – cafè

10:45 – 11:15 h Pausa – cafè

Sessions de comunicacions i debat
(Aula Gabriel Oliver, planta-1, Edifici Josep Carner)

Sessions de comunicacions i debat
(Aula Gabriel Oliver, planta-1, Edifici Josep Carner)
ÀMBIT: ‘LA LLUITA PER LA CONSTRUCCIÓ DEL RELAT: STORYTELLING’
11.15 h. Presentació de comunicacions
Presenta: Joan G. Burguera, investigador
principal i membre del comitè organitzador

Joan Julibert: ‘Relats algorítmics. Adaptar
la realitat al gust del consumidor’.
•Joan Ramon Camps: ‘Menys és més?
Una anàlisi de contingut d’espots electorals’.
•Jaume Aguilar: ‘Usurpació del passat
i discurs polític. El cas de Vox’.
•

12:45 h. Torn obert de paraula

13.15 h. Sessió de debat

Presenta i modera: Meritxell Martínez,
membre comitè organitzador
Isaac Salvatierra, Cap de l’Oficina de
Comunicació del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació de
la Generalitat de Catalunya.
•Núria Tarragó, tècnica de xarxes socials
del Partit Demòcrata PDeCAT.
•

14.15 h. Torn obert de paraula

Sessions de comunicacions i debat
(Aula Gabriel Oliver, planta-1, Edifici Josep Carner)

ÀMBIT: ELS LLENGUATGES DE LA POLÍTICA
11.00 h. Presentació de comunicacions
Presenta: Susana Gil, membre del comitè
organitzador
Eva Martínez: ‘La modalidad discursiva
del humor en el discurso de los políticos
actuales’.
•Julio Hardisson: ‘Feixistes!: tàctiques
contraculturals i discurs confrontacional
online en la Alt-Right i VOX’.
•Joan Burguera: ‘Aprender a perder...
Construyendo el discurso de derrota
en la noche electoral’.
•

12:30 h. Torn obert de paraula
13.00 h. Sessió de debat

Presenta i modera: Jaume Aguilar,
membre del comitè organitzador
• Sílvia Cóppulo, periodista de la CCMA.
•Marta Lasalas, periodista de ‘El Nacional’.
•Daniel G. Sastre, periodista de ‘El Periódico’.

14.00 h. Torn obert de paraula

14.15 h. Cloenda

A càrrec del vicerector de Comunicació de la Universitat de Barcelona, Sr. Francisco Esteban

ÀMBIT: FICCIÓ I POLÍTICA
16.00 h. Presentació de comunicacions
Presenta: Eva Martínez,
membre del comitè organitzador

Endika Rey: ‘Formas y fondos en el cine
político de Santiago Mitre’.
•Juanjo Caballero: ‘¿Otro cine político es
posible?. La ficción como vía de resistencia
en el cine de Peter Watkins’.
•Anna Tarragó: : ‘Polítiques Distòpiques
en el Mainstream adolescent. Els casos
de Hunger Games i Divergent’.
•

17:30 h. Torn obert de paraula

18.00 h. Sessió de debat

Presenta i modera: Anna Tarragó,
membre del comitè organitzador
•Joan Thrarrats, professor de la Facultat
de Comunicació i Relacions Internacionals
Blanquerna. Univ. Ramon Llull– Blanquerna,
guionista i dibuixant.
•Albert Martorell, subdirector i guionista
del programa ‘Polònia’ de TV3.
•Enzo Vizcaíno, guionista del programa
‘Està passant’ de TV3.

19.00 h. Torn obert de paraula

Luis Arroyo

Fundador i president de la consultora Asesores de Comunicación Pública. Sociòleg,
consultor de comunicació, professor
universitari i autor de El poder político en
escena i Frases como puños .

Carlos Alonso

Director general de la consultora La Fàbrica
de los Discursos. És advocat especialista en
dret civil i penal, amb especial dedicació al
dret de família i l’assessorament jurídic
d’empreses.

I Seminari
Grup d’Anàlisi Multidisciplinària
del Discurs i de la Comunicació Política

El Grup d'Anàlisi Multidisciplinària del Discurs i de la Comunicació
Política es va impulsar l'any 2017
dins de l'aleshores Facultat de
Filologia com a grup reconegut
per la Generalitat de Catalunya.
A través de la recerca, el Grup
vol fer un pas endavant en l'anàlisi

de la comunicació política des
de l'òptica de la construcció del
discurs i del relat, però també amb
la mirada posada en els mitjans de
comunicació i les tecnologies de la
comunicació com a elements
imprescindibles per a la seva
difusió i anàlisi.
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