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el nostre país i per treure conclusions de cap a on caminarà per trobar el seu
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d'aquest període de la nostra història i deixar-ne així un testimoni honest.»
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Xavier Ginesta Portet
(Balenyà, 1983) és professor titular de la Facultat d'Empresa i Comunicació de
la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC). Doctor en
Comunicació i Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
Ha impartit assignatures com Periodisme Polític o Estructura del Sistema de
Comunicació, tant a la UAB com a la UVic-UCC, on ara és membre del grup
de recerca consolidat Traducció Audiovisual, Comunicació i Territori
(TRACTE). En el marc d'aquest grup ha participat en recerques sobre
diplomàcia pública, marca de territori i comunicació de proximitat. És
col·laborador del Centre Documental de la Comunicació a la UAB, de la
Setmana del Parlament Universitari que organitza el Parlament de Catalunya i
de diversos mitjans de comunicació. Regularment publica a El Punt Avui,
Racó Català, El Triangle i El 9 Nou, i també és analista a l'"Aquí Cuní" de SER
Catalunya. També el podeu escoltar a RAC1, Ràdio 4 i al programa "Més 324"
de Televisió de Catalunya.
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