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Diferents professionals del periodisme, la història i la comuni
cació posen en comú un conjunt d’investigacions al voltant de 
la premsa i l’activitat turística: aquesta trobada permetrà analit
zar els principals mitjans audiovisuals i publicacions relaciona
des amb el turisme i la seva influència sobre la societat illenca. 
A la vegada, es podrà conèixer amb més detall la connexió 
entre el turisme visitant, el turisme residencial i la població 
local de les Illes Balears. 

Reunió de treball d’investigadors en 

TURISME I MITJANS 
DE COMUNICACIÓ

DE LES ILLES BLEARS
(4a trobada / simposi - Acció Especial AAEE 32/2014)



SESSIÓ DEL MATÍ

El divendres 3 de juliol de 2015
Sala de juntes (edifici Ramon Llull)
Universitat de les Illes Balears
A partir de les 9 hores.
Sessions de matí i horabaixa

de 9 a 14 h

9 h: Sebastià Serra Busquets / Tomeu Canyelles Canyelles. Presentació del seminari: 
«Turisme i mitjans de comunicació de les Illes Balears». 
 
9.10 h: Sebastià Serra Busquets. «Turisme i mitjans de comunicació».

9.20 h: Arnau Company Matas. «Metodologia de la investigació dels mitjans de 
comunicació».

9.40 h: Juan Luis Ruiz Collado. «Periodisme i turisme a la premsa diària». 

10 h: Inmaculada de Benito. «La percepción de la sociedad mallorquina del sector 
hotelero». 

10.20 h: Miquel Àngel Limón Pons. «Els mitjans de comunicació i el turisme a 
Menorca. Una revisió hemerogrà�ca». 

10.50 h: Francesca Tur Riera. «Les Pitiüses a través dels mitjans de comunicació 
estrangers».

DESCANS: d’11.20 a 11.30 h

11.30 h: Glòria Isabel Bosch Roig. «Prensa histórica en lengua alemana en la Mallorca 
de los años treinta».

11.50 h: Josep Maria Figueres Artigues. «Aproximació a la premsa especialitzada en 
turisme a Barcelona el segle XX».

12.20 h: María Ángeles Durán Máñez. «Hosteltur: referencia de la prensa turística».

12.40 h: Ana Laura García Montserrat. «Paris-Baléares, pont entre les Illes i França 
durant la segona meitat del segle XX».

13 h: Antoni Vives Riera. «El territori i els debats polítics sobre medi ambient de 
Mallorca vists pel turisme britànic residencial».

13.20 h: Catalina Amer Ballester. «L’auge del turisme rus i de les publicacions escrites 
en ciríl·lic a Mallorca».

13.40 h: Agustín Martínez Vico. «Las publicaciones periódicas del municipio de Calvià 
(1963-2000): su relación con la actividad turística y la población local».

SESSIÓ DE L’HORABAIXA

de 16 a 21 h

16 h: Nicolás Moragues González. «El impacto de las descripciones de Julio Verne 
sobre las Islas Baleares».

16.30 h: Carlota Vicens Pujol / Antoni Marimon Riutort. «La premsa en llengües 
estrangeres �ns a la Guerra Civil. Una visió panoràmica» / «La premsa en llengua 
francesa: els casos de L’Exotique, Le Franc-Observateur i Le Jeudí».

17 h: Joan Josep Matas Pastor. «Les ràdios en llengua estrangera a les Illes Balears. 
Vocació turística o residencial?».

17.20 h: Elisabeth Ripoll Gil. «La premsa alemanya a Mallorca i el tractament del 
turisme cultural en l’actualitat».

17.40 h: Empar Bosch Sans. «La proyección de la imagen de las mujeres en la prensa 
turística local».

DESCANS: de 18 a 18.15 h

18.15 h: Antoni Pallicer Mateu / Margalida Ramis. «El monogrà�c Tot Inclòs: La cara 
menys amable del turisme».

18.40 h: Jesús Lluís Peñalver. «Programes turístics a les televisions locals».

19 h: Maria Antònia Puigròs Caldentey. «El turisme als continguts d’IB3».

19.20 h: Rafel Puigserver Pou. «La Premsa Forana i el turisme».

19.40 h: Tomeu Canyelles Canyelles. «La premsa en anglès a les Illes Balears».

20 h: Antoni Vives Reus. «El Foment del Turisme de Mallorca i les publicacions       
20.10 h: Gabriel Mayol Arbona. «Els mitjans de comunicació turístics al Pla de 
Mallorca».

20.20 h: M. Brígida Gomila Juaneda. «Turisme i xarxes socials a les Illes Balears». 

20.30 h: Lourdes Melis Gomila. «Promoció turística en els mitjans de comunicació al 
Llevant de l’Illa».

20.40 h: Ekkehard Schönherr: «De nereidas y una isla sin lugar. Mallorca en los  
medios escritos alemanes entre 1900 y 1960».

20.50 h: Sebastià Serra Busquets / Tomeu Canyelles Canyelles. Conclusions i cloenda.


