
N O T E S  B I O G R À F I Q U E S

AnDrEU CASErO es profesor titular de la Universitat Jaume I de Castellón, donde dirige el Grado 
en Periodismo. Es licenciado por la Universitat Autònoma de Barcelona y doctor por la Universitat Pom-
peu Fabra. Ha sido profesor visitante en la Università de Milano Bicocca (Italia) y en la Université Paris 
8 (Francia). Sus líneas de investigación se centran en el estudio de la comunicación política y la teoría 
del periodismo.

mArTí DOmínGUEz (Madrid, 1966) és escriptor i articulista. Doctor en Biologia, professor titular 
de Periodisme de la Universitat de València i director de la revista Mètode. Escriu en diversos mitjans de 
comunicació, com El País, El temps i La Vanguardia. Una part dels seus articles està recollida en els 
seus llibres Bestiari i Peiximinuti. Com a novel·lista, és autor de Les confidències del comte de Buffon, 
El secret de Goethe i El retorn de Voltaire. També és director de la Biblioteca Darwin, que publiquen 
conjuntament l’editorial Laetoli i la Universidad Pública de Navarra, i que duu a terme l’edició en espa-
nyol de les obres completes del científic anglès.

iGnASi DUArT, llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia. Diploma d’Estudis Avançats (DEA) pel 
Departament de Sociologia de la Universitat de València. Ha realitzat investigacions al voltant de l’ús de 
les NTIC per part dels moviments socials, en concret ha estudiat el cas de les formes de denúncia i mobi-
lització utilitzades pel moviments socials durant la crisi de l’11-M. Actualment, en el marc de la seua Tesi 
Doctoral, treballa sobre la relació entre crisi política, ideologia i tractament informatiu.

ViCEnT FLOr mOrEnO (València, 1971) és llicenciat en Ciències polítiques i Sociologia per la 
UNED i doctor en Sociologia per la Universitat de València. És professor associat del Departament de So-
ciologia i Antropologia Social d’aquesta universitat des del curs 2000-2001, professor tutor de la UNED i 
conservador del Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat.

JOSEP LLUíS GómEz mOmPArT és llicenciat en Història i en Periodisme i doctor en Ciències de 
la informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, d’on va ser professor titular de Periodisme, di-
rector del Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació i director de la revista Anàlisi. Qua-
derns de Comunicació i Cultura. Des del 2000 és catedràtic de Periodisme a la Universitat de Valèn-
cia. És autor de mitja dotzena de llibres, una trentena de capítols de llibres col·lectius i de mig centenar 
d’articles en revistes especialitzades espanyoles i estrangeres, preferentment d’Història de la comunicació 
i d’Història del periodisme; també investiga sobre comunicació i ciutat i sobre les transformacions del 
periodisme en la societat de la informació. Ha estat professor invitat en diverses universitats llatinoame-
ricanes (Argentina, Colòmbia, Mèxic, Xile) i president de l’Asociación de Historiadores de la Comunica-



ción. En acabar la carrera, va exercir durant una quinzena d’anys el periodisme professional en diversos 
mitjans de premsa (Mundo Diario, Diario de Barcelona, revista Mundo, Doblón, El Viejo Topo) i de 
televisió (TVE i TV3).

EmmA GómEz niCOLAU és llicenciada en Periodisme i llicenciada en Sociologia per la Universi-
tat de València. Premi Extraordinari de la Llicenciatura de Sociologia. És Investigadora en Formació del 
Departament de Sociologia i Antropologia Social de la Universitat de València i en l’actualitat es troba en 
procés d’elaboració de la seua tesi doctoral sobre la representació mediàtica de la violència de gènere en 
les televisions de l’Estat espanyol.

XAViEr GinéS Professor del Departament de Sociologia i Antropologia Social de la Universitat de 
València. Investiga temes relacionats amb els moviments socials, la participació ciutadana i el desenvo-
lupament local en àrees rurals, camp al qual es dedica professionalment com a Agent de Desenvolupa-
ment Local. En el camp periodístic, ha estat col·laborador en Ràdio Klara, el diari Heraldo de Castellón 
i el periòdic L’Avanç, del que s’ha responsabilitzat de l’edició digital.

bEnnO HErzOG es profesor de sociología del lenguaje en el Departamento de Sociología y Antro-
pología Social de la Universitat de València donde se doctoró en 2009. Sus líneas principales de investi-
gación son migración, racismo, procesos de integración, análisis del discurso y filosofía social. Recibió 
en 2007 el premio de investigación social «Valencia se solidariza» por su trabajo sobre la imagen de los 
inmigrantes en la prensa gratuita.

mAríA LAbArTA POSTiGO, doctora en Lingüística por la Universidad Libre de Berlín (Alemania) 
y actualmente profesora titular del Departamento de Filología Inglesa y Alemana de la Universidad de 
Valencia, es editora de dos libros y cuenta con numerosas publicaciones en diferentes países, entre otros, 
Australia, Brasil y Alemania.

GUiLLErmO LóPEz GArCíA (Zaragoza, 1976), profesor titular de Periodismo de la Universitat 
de València. La mayor parte de su investigación está ligada al ámbito de la comunicación por Internet, 
por una parte, y al estudio de la comunicación política, por otra. Autor de los libros Opinión pública y 
comunicación electoral (2004), Modelos de comunicación en Internet (2005), Los cibermedios va-
lencianos (2008) y Política binaria y Spam electoral (2010), este último como editor. Coeditor del sitio 
web La Página Definitiva y autor del blog Chapapote Discursivo.

FrAnCESC-AnDrEU mArTínEz GALLEGO (L’Alcúdia, 1963) és doctor en Història, professor de 
l’Àrea de Periodisme, vicedegà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de 
València, investiga en els camps de la història social i de la comunicació. Autor d’una vintena de llibres, 
els seus darrers títols són Esperit d’associació. Cooperativisme i mutualisme laics al País Valencià, 
1834-1936 (PUV, 2010) i La risa periodística. Teoría, metodología e investigación en comunicación 
satírica (Tirant lo Blanch, 2010).

FrAnCESC mArTínEz SAnCHiS és periodista i professor associat de la Universitat de València. 
Ha treballat en els diaris Levante-EMV i El País i en Ràdio 9. La seua línia d’investigació principal és la 
informació local del País Valencià. És autor dels llibres Periodisme contra les cordes. El valencià en els 
mitjans de comunicació i Periodisme local i comarcal. La comunicació valenciana de proximitat. 



Ha participat també en les obres col·lectives Embolicats amb el periodisme. Reptes dels mitjans de co-
municació catalans (1975-2006), La investigació en comunicació al País Valencià, Un país de revis-
tes. Història dels magazines en català i El periodisme en llengües minoritzades: el cas d’Espanya.

TOni mOLLà (Meliana, 1957) és llicenciat en Periodisme i doctor en Sociologia. Professor d’Estruc-
tura de la Comunicació a la Universitat de València. Autor d’obres assagístiques com ara La utopia ne-
cessària (Bromera, 1994). Ha conreat el periodisme literari en Converses inacabades amb Joan Fuster 
(Tàndem, 1992). Quant a la sociologia de la llengua i de la comunicació, s’han de destacar: La política 
lingüística a la societat de la informació (ed.) (Bromera, 1998), Manual de sociolingüística, (Bro-
mera, 2006), Quina política lingüística? (Bromera, 2007) i Quina televisió pública? Amenaces i opor-
tunitats a l’era digital ( Bromera, 2009). És autor de la tesi doctoral La televisió valenciana del segle 
xxi. Nous factors i noves funcions. Autodiagnòstic i anàlisi de prospectiva (2005-2010).

JUAn PECOUrT es profesor del Departamento de Sociologia i Antropologia Social de la Universi-
tat de València. Ha realizado diferentes investigaciones sobre el papel de los intelectuales y los medios de 
comunicación en las sociedades modernas que han sido publicados en diversas revistas especializadas. 
También ha publicado el libro Los intelectuales y la transición política. Un estudio del campo de las 
revistas políticas en España (CIS, 2008).

inmACULADA VErDEGUEr ArACiL és professora del Departament de Treball Social i Serveis 
Socials de la Universitat de València. Entre les línies d’investigació, s’inclou l’estudi de: l’activació d’acti-
tuds interculturals en el sistema educatiu, accions de convergència intercultural, implementació d’acti-
tuds cap a la tolerància a Europa i Programes d’atenció sociosanitaria, entre altres. Dels diversos treballs 
publicats, destaquen aquells relacionats amb el sistema públic de Serveis socials, el Sistema educatiu, la 
Política social i l’exclusió.

YOLAnDA VErDú CUECO es licenciada en Derecho y en Filología Hispánica. Doctora por la Uni-
versitat de València en el área de Periodismo. Profesional de TVE-CV desde 1988, en la actualidad plani-
ficadora de gestión de contenidos de RTVE.es. Vocal electa de la Comisión redactora del Estatuto de In-
formación de RTVE (2008).

FrAnCESC ViADEL (1968) és llicenciat en periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona i 
professor del Departament de Periodisme de l’Escola Blanquerna, Universitat Ramon Llull de Barcelona. 
Ha exercit professionalment en diversos mitjans de comunicació com ara els diaris Avui i El País o la re-
vista El Temps, activitat que ha compaginat amb el treball en l’àmbit de la comunicació corporativa. És 
autor entre altres llibres de l’assaig polítiNo mos fareu catalans. Història inacabada del blaverisme 
(Universitat de València, 2009).

rAFAEL XAmbó és professor Titular del Departament de Sociologia i Antropologia Social de la 
Universitat de València. Premi Extraordinari de Doctorat per la tesi: El sistema comunicatiu valencià 
(1996). Ha realitzat estàncies d’estudi i recerca al Centro de Documentazione e Studio (Roma, 1988) i al 
Glasgow University Media Group (2008 i 2009). Ha investigat en Sociologia de la Comunicació i la Cul-
tura i ha publicat articles i llibres en aquest camp.




