
CV abreviat amb indicadors de JOSEP LLUÍS GÓMEZ MOMPART (16/02/1948) 

 
0. Dades generals 

- Sexennis: 5 
- Quinquennis: 7 
- Triennis: 12 
- 1997-1999 a la UV: va mantenir relació esporàdic primer i intensa després per 

preparar la titulació de Periodisme per encàrrec del rector Dr. Pedro Ruiz (veure 
carta).  

- 2000-2018 a la UV: des del setembre del 2000 TU en comissió de serveis i, a partir 
del setembre de 2002, com a CU.  

- A la UV, a més de professor a temps complet, sempre ha estat coordinador de la 
titulació i de l’Àrea de Periodisme i cap de Servei d’Informació i Comunicació (10 
anys).  

- Director científic a la UV de la col·lecció “Aldea Global” de Comunicació (editada per 
UAB, UJI, UPF i UV) que ha obtingut en 2017 el segell de qualitat d’ANECA 

- Membre del consell de redacció de la revista L’Espill. 
 

1. Formació 
- Doctor en Ciències de la Informació + Premi extraordinari de Doctorat (UAB) i Premi a 

la millor tesi doctoral en Periodisme Joan Givanel de l’Institut d’Estudis Catalans 
- Llicenciat en Periodisme 
- Llicenciat en Història 
- Perit Industrial Elèctric 
- Postgrau en Crítica i Anàlisi en Ciències Teatrals 

 
2. Docència 

- Universitat Autònoma de Barcelona (1981-1999): docència en Llicenciatura, Màsters i 
Doctorat en Periodisme i Comunicació, des de 1992 com TU de Periodisme 

- Universitat de València (2000-2018): docència en Llicenciatura, Grau, Màsters i 
Doctorat en Periodisme i Comunicació, des de 2002 com a CU de Periodisme 

- Professor convidat en mitja dotzena d’universitat espanyoles (UCM, US, UMA, USC, 
UPB, UCIII y URJC) y una dotzena d’estrangeres: en EUA (3), Mèxic (3), Argentina 
(3), Colombia (2), Chile (1). 

- Director i col·laborador d’alguns projectes d’innovació docent 
- Direcció de tesis doctorals: 12 (4 d’elles Internacionals i 2 premi extraordinari de 

doctorat) 
- Direcció de tesines i TFM: 18 
- Vicepresident de la junta d’ATIC (Asociación de universidades con Titulaciones de 

Información y Comunicación) 
 

3. Publicacions científiques i Assistència a congressos 
- Articles en revistes indexades: mig centenar 
- Llibres: una desena, quatre d’ells també com a editor 
- Capítols de llibres en editorials destacades: una seixantena  
- Altres publicacions: tres dotzenes 
- Congressos: uns vuitanta, la majoria internacionals i més d’un terç a l’estranger 

 
4. Projectes 

- Participació en projectes d’I+D+i: 12 dels quals 2 internacionals, 6 ministerials, 2 
autonòmics i 2 d’universitat (la meitat d’ells com a IP) 



- Participació en contractes de recerca: 6 (4 com a IP)   
 

5. Participació en activitats d’I+D+i 
- Estades de recerca d’un a tres mesos: París, Londres, Amsterdam, EUA, Argentina 

(Buenos Aires i Bahía Blanca), Mèxic (Mèxic DF i Guadalajara), Colombia (Bogotà i 
Medellín), Sao Paulo i Santiago de Chile 

- Organització de congressos i jornades: dues dotzenes 
- Membre de comitès científics (12) i consells de redacció de journals (8) + Avaluador 

d’articles (10 revistes) 
- Director d’Anàlisi. Quaderns de Comunicació i Cultura (UAB): 4 anys 
- Director de l’Asociación de Historiadores de la Comunicación: 4 anys 
- Membre de les associacions científiques següents: AHC, AEIC i SCC 
- Membre del Col·legi de Periodistes de Catalunya 
- Vocal de la Comissió d’Acreditació de CU en CC.SS. i JJ. d’ANECA (30 mesos) i de la 

D-18 de CC.SS. de CU i TU d’ANECA (12 mesos) 
- Laudatio dels doctors honoris causa de Manuel Vázquez Montalbán (UAB) i d’Iñaki 

Gabilondo Pujol (UV) 
 

6. Gestió 
- Director del Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació (UAB): 4 anys 
- Director del Servei d’Informació i Comunicació de la UV: 10 anys 
- Membre de la Junta de Facultat:  4 legislatures (UAB) i 3 (UV) 
- Membre de la Comissió de Professorat (UAB): 4 anys 
- Membre de la Junta de Govern (UAB): 3 anys 
- Membre del Claustre (UAB): 4 anys (2 dels quals moderador) 
- Membre de comissions elaboradores de pla d’estudis Grau i Postgrau: 3 vegades 

UAB i 3 a la UV 
- Coordinador del Grau en Periodisme des del curs 2009-2010 

 
7. Transferència i implicació social 

- Director dels cursos de Comunicació en el marc dels Premis Octubre: 8 edicions 
- Professor de 3 cursos diferents de La Nau Gran sobre Periodisme i Comunicació: 6 

edicions 
- Professor de cursos d’estiu al País Valencià i a d’altres comunitats espanyoles: una 

vintena 
- Redactor de l’Informe dels experts universitaris en comunicació per a la CVMC per 

encàrrec de les Corts Valencianes i de la Comissió de Lingüística Comunicativa de la 
Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat per a la CVMC. 

- Membre fundador i col·laborador permanent de la MESAV (Mesa del Sector 
Audiovisual Valencià) 

- Redactor de un parell de llibres d’estil 
 

8. Experiència professional   
- Redactor en cap: Mundo Internacional, Mundo Diario, Diario de Barcelona, El Viejo 

Topo 
- Redactor i reporter de TVE-Circuit Català 
- Director i coguionista de la sèrie “L’Ofici d’Aprendre” de TV3 (26 capítols) 
- Corresponsal a Catalunya del setmanari Doblón 
- Col·laborador: Avui, El Noticiero Universal, Punt Diari, Triunfo, Barcelona. Metròpolis 

Mediterània, El Temps, Interviú, Butifarra!, El Jueves, L’Hospitalet Información y Bajo 
Llobregat 

 


