Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna
Gabinet de Comunicació
Universitat Ramon Llull
___________________________________________________________________________________________________

COMUNICAT 01 - Comunicat intern
A L'ATENCIÓ DEL PROFESSORAT I PAS

EN RECORD DE DANIEL E. JONES
Barcelona (10 d'abril del 2007).- Com molts de vosaltres potser ja deveu saber, el nostre company i
amic Daniel Jones, professor titular de la Facultat de Comunicació Blanquerna (Universitat Ramon
Llull), va morir dilluns 2 d'abril en no poder superar una operació de peritonitis a què havia estat
sotmès dies abans. La Facultat de Comunicació Blanquerna organitzarà en els pròxims dies un
acte en record del professor Daniel Jones.
Daniel Jones havia nascut a Lomas de Zamora (Buenos Aires, Argentina) el 8 d'agost de 1950. Va
arribar a Barcelona el juny de 1973 i es va nacionalitzar espanyol el 1979. Llicenciat en Ciències de
la Informació (periodisme) per la Facultat de Ciències de la Informació de la UAB el 1983, es va
doctorar en Ciències de la Informació també per la UAB el 1993 amb la tesi doctoral El sistema
comunicativo de masas en España.
Va començar a impartir docència a la UAB el 1984 amb les assignatures de Teoria de la
Comunicació i d'Història dels Mitjans. El 1987 es va fer responsable de la posada en funcionament
del servei de documentació i banc de dades del Centre d'Investigació de la Comunicació de la
Generalitat de Catalunya, on va treballar fins al tancament de la mà del seu director, Wifredo
Espina. El 1997 es va incorporar com a professor de seminari i d'Història de Mitjans de
Comunicació a la Facultat de Comunicació Blanquerna d'on era professor titular. També
col.laborava des de la seva creació amb l'Institut de la Comunicació (INCOM) de la UAB.
Autor d'una extensíssima obra especialitzada en comunicació, Daniel Jones va participar en moltes
obres col.lectives i revistes especialitzades en comunicació, especialment de l'àmbit llatinoamericà,
on era un referent pel que fa a l'estudi de les indústries culturals. Era autor de centenars d'articles
especialitzats en comunicació i havia participat en múltiples congr essos i seminaris universitaris.
Entre la seva obra es poden citar els llibres La premsa a Catalunya als anys vuitanta (1988), La
indústria àudio-visual de ficció a Catalunya: producció i comercialització (1989), Directori espanyol
d'investigació en comunicació (1991), Bibliografia sobre comunicació social (1993), La indústria
musical a Catalunya (1995), Esport i mitjans de comunicació (1996) i Investigación sobre
comunicación en España (2000). Una de les seves darreres col.laboracions acaba de sortir
publicada en forma d'article en el llibre col.lectiu Embolicats amb el periodisme. Reptes dels mitjans
de comunicació catalans 1975-2006 (Ed. Argumenta, març del 2007), amb l'article titulat "Els reptes
de la premsa als Països Catalans". Podeu trobar des d'avui mateix un exemplar a la biblioteca de la
Facultat de Comunicació Blanquerna.
Per consultar una selecció de la seva extensíssima bibliografia podeu accedir a l'especial in
memoriam Daniel Jones que ha publicat l'INCOM on també hi ha articles d'amics i companys seus i
un apartat per deixar testimonis de la gent que el va conèixer:
http://www.portalcomunicacion.com/esp/dest_daniel_e_jones.html

