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AulaMèdia, el grup de recerca i de di-

Aquesta obra va resultar guanyadora

Aquesta obra de format doctoral de

dàctica dels mitjans audiovisuals a les

de la XVI convocatòria del Premi CAC

Leonora García Jiménez està formada

escoles. Amb aquesta publicació, pre-

a la investigació sobre comunicació au-

per dos grans blocs. La primera part és

tenen acostar el cinema a les aules

diovisual de l’any 2004, i s’hi analitzen

la fonamentació teòrica, on es tracten

mitjançant propostes didàctiques via-

els deu anys d’història, en el moment

les claus epistemològiques i contex-

bles per rendibilitzar el setè art amb

de la recerca, de la informació a inter-

tuals de la teoria de la comunicació

una finalitat educativa. La distribució

net. L’estudi se cenyeix, tal com ho

com a disciplina científica. En aquest

dels capítols del llibre en dues parts

explica la introducció, “a les organitza-

sentit, es parteix de l’objecte d’estudi

diferenciades (una de teòrica per als

cions que confeccionen informació

de les teories de comunicació, les ca-

continguts del cinema i una altra amb

d’actualitat al seu web per conèixer en

racterístiques principals i les tradicions

les propostes didàctiques per a primà-

profunditat les característiques de la

teòriques, per aleshores contextua-

ria i secundària) respon a la intenció de

producció informativa de les redaccions

litzar la societat contemporània des

facilitar al màxim la tasca docent en

en línia.”

d’una perspectiva teoricocomunicativa.

l’aprenentatge de l’educació cinemato-

En el pròleg de Joan Manuel Tres-

En la segona part, l’autora analitza i

gràfica i comunicativa.

serras, aleshores membre del Consell

classifica les tendències i els desenvo-

Aquesta segona part és, probable-

de l’Audiovisual de Catalunya, es re-

lupaments teòrics de la investigació a

ment, la que té més interès, ja que fa

marca la transformació de la premsa,

Espanya.

propostes d’anàlisi de pel·lícules per

un sector que no pot prescindir d’al-

En el pròleg, el catedràtic de la Univer-

als dos nivells educatius (primària i se-

guns preceptes professionals que la

sitat Pompeu Fabra Miquel Rodrigo

cundària). Finalment, el llibre inclou

tradició periodística ha trigat més de

Alsina destaca la importància dels es-

una llista filmogràfica, com a suggeri-

dos segles a consagrar: la veracitat, el

tudis de comunicació, precisament en

ment a l’hora de treballar a classe.

rigor, el respecte, el contrast, la com-

l’any de la fundació de l’Associació

provació de les fonts i les dades, etc.

Espanyola d’Investigació de la Comu-

Els autors d’aquest llibre pertanyen a

nicació (AEIC).
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L’autora d’aquest llibre, la professora

El catedràtic de dret constitucional de

de dret de la informació M. Estrella Gu-

la Universitat Pompeu Fabra Marc Car-

tiérrez David, ens presenta un tractat

rillo, en col·laboració amb els profes-

per afrontar les deficiències de l’activi-

sors Hèctor López Bofill i Aïda Torres,

tat informativa (manipulació, llacunes

recull els textos més rellevants, orde-

informatives, falta de rigor i diligència

nats amb caràcter cronològic, que han

en el contrast de les fonts, barreja d’in-

protagonitzat el debat jurídic del nou

formació i opinió, agressions a l’honor,

Estatut del 2006. L’obra es presenta en

a la intimitat i a la pròpia imatge, morbo

una edició doble: impresa (que consta

i sensacionalisme, violència, etc.).

de dos volums de quasi 1.500 pàgines

L’obra es presenta en dues parts: la

en total) i un CD, que abasta un ventall

primera, de caire metodològic i, en la

de documents més ampli.

segona, s’aborda la problemàtica i se’n

El primer volum s’obre amb les propos-

proposen solucions. L’objectiu de l’au-

tes inicials que van fer els partits polí-

tora és solucionar els problemes meto-

tics (CiU, PSC, ERC i ICV; el PP no en

dològics propis de qualsevol disciplina

va presentar cap). A continuació, hi tro-

jurídica, però aplicats al dret de la infor-

bem els documents de treball elaborats

mació. Per aconseguir-ho, es donen

per l’IEA (editor de l’obra) i el dictamen

pautes normatives, doctrinals i de juris-

de la Comissió d’Organització i Admi-

prudència plantejades de forma deduc-

nistració de la Generalitat i el Govern

tiva per tal que el lector construeixi, per

local, de l’1 d’agost de 2005. El segon

si mateix, “lleis o teories universals que

volum conté el dictamen del Consell

resolguin la controvèrsia suscitada o

Consultiu, de 6 de setembre de 2005;

d’altres d’índole similar”.

la proposta d’Estatut aprovada pel
Parlament el 30 de setembre de 2005;
el dictamen de la Comissió Constitucional de les Corts Generals, de 21
de març de 2006, i el Decret 306/2006,
de 20 de juliol, pel qual es dóna
publicitat al nou Estatut d’autonomia.
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