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- Periodista free lance 
- Col.laboradora habitual de El Periódico de Catalunya, Esquire llatinoamèrica 
- Professora associada del Departament de Periodisme i Ciències de la 
Comunicació de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat 
Autònoma de Barcelona 
- Especialitats: Antropologia, Periodisme ciutadà, Crònica urbana, Responsabilitat 
Social, Visobilització de temes 
 
 
Situació professional 
• octubre 2006 fina ara: periodista free lance amb un acord de col·laboració amb 
El Periódico de Catalunya. Col·laboració amb altres publicacions com QUO Mèxic, 
Live and Style (Mèxic), Grupo Editorial Expansión (Mèxic), Esquire Llatinoamèrica. 
 
• novembre 2004: periodista a El Periódico de Catalunya. 
 
• abril 2003: enviada especial a l’Iraq per a la revista Día Siete i Cambio 
(Colòmbia). 
 
• març 2003: edició de la revista Cambio i feina com a free lance per a: revista 
Rolling Stones (Mèxic): secció de reportatges d'investigació; revista dF (Mèxic): 
secció crònica urbana; revista Quo (Grupo Editorial Expansión): editora i reportera; 
revista WOW (Mèxic): secció reportatges d'investigació, i suplement dominical del 
diari El Universal, Día Siete: secció reportatges d'investigació. 
 
• juny 2002 a abril 2003: reportera de societat de la revista Cambio, Mèxic, dirigida 
per l'escriptor Gabriel García Márquez. 
 
• novembre 1997 a juny 2002: reportera d'El Periódico de Catalunya (Grup 
Zeta). 
 
 
 
Premis i ajudes  professionals 
  
• Beca del ICC per fer un treball de documentació de tripulacions abandonades. 
Format: documental. Directora: Inés Thompsen 
 
• Agost del 2009 beca del Consell Nacional de la Cultura (CONCA) per fer una 
recerca d’històries de vida de mariners abandonats a la Meditterrània 
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• Gener 2009 premi de la Biennal de Fotoperiodisme de la Diputació de Girona. 
Treball amb famílies homoparentals. El treball es va editar sota el títol Àlbum de 
Família. Juntament amb el fotògraf Mattia Insolera 
 
• 2007  Consell de l’Àudiovisual de Catalunya, ajuda a la recerca per realitzar un 
treball sobre la incidència del ‘infotaiment’ en la informació política. 
 
•Novembre 2006. Premi Boëhringer Ingelheim al Periodisme en Medicina. 
 
• Gener 2009 premi de la Biennal de Periodisme de la Diputació de Girona. 
 
• octubre 2001-octubre 2002: becària de l'Agència Espanyola de Cooperació 
Iberoamericana al Laboratorio de Comunicación Compleja de la Universitat 
Iberoamericana de Mèxic (UiA) Santa Fe. Coordinador del Laboratori: Jorge A. 
González Sánchez. 
 
• octubre 2001-octubre 2002: becària de la Secretaria de Relacions Exteriors de 
Mèxic. 
 
• octubre1996-juliol 1997: beca de col·laboració en el Departament de Periodisme 
de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Atorgada pel Ministeri d'Educació 
i Cultura (MEC). 
 
 
• juny 1997. Premi extraordinari de Llicenciatura. 
 
 
Titulació 
• En curs: doctorat en Ciències de la Comunicació Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB). En curs: tesi doctoral. 
 
• Abril-agost 2002: diplomat de Tècniques d'Investigació en Societat, Cultura i 
Comunicació. Institut Nacional d'Antropologia i Història de Mèxic (INAH). 
 
• Juny 2001: mestratge en comunicació. Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB). Tesina: Una proposta d'etnografia en una redacció: la incidència de les 
formes de treball dels periodistes en la informació sobre migració. Director de tesi: 
Miquel Rodrigo i Alsina. Qualificació: Matrícula d'Honor. 
 
• Juny 1997: llicenciatura Ciències de la Informació (Periodisme) Facultat de 
Ciències de la Comunicació. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 
 
Docència: cursos i tallers 



• Octubre 2007-...: professora associada del departament de Periodisme de la 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Assignatures: Edició en Premsa, 
Gèneres 
 
• Estiu 2005. Curs a la Universitat Catalana d'Estiu: Del nou nou periodisme a un 
periodisme humà. 
 
• Abril 2002: juntament amb Marta Rizo: Taller de comunicación y cultura. Impartit 
a la Universitat Veracruzana. El curs es va desenvolupar al llarg de dos caps de 
setmana als alumnes del Mestratge de Comunicació i del Doctorat de 
Comunicació d’aquesta universitat. 
 
• Febrer-març 2002: juntament amb Marta Rizo: Taller de investigación en 
comunicación: la migración como objeto de estudio: una mirada desde la 
comunicación. Impartit a la Facultat de Ciències Polítiques de la Universitat 
Autònoma de Querétaro. El curs es va desenvolupar al llarg de sis caps de 
setmana.  
• Abril 2000-octubre 2002: coordinadora de l'Observatori Comunicació i Migració 
del Portal de la Comunicació de l'Institut de la Comunicació de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (www.portalcomunicacion.com). 
 
• Octubre 1998-setembre 2001: professora associada del departament de 
Periodisme de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Assignatures: Edició 
en Premsa, Periodisme de Precisió, Gèneres d'Opinió en Premsa diària i no diària. 
 
Col·laboració en treballs d’investigació 
 
• Laboratorio de Comunicación Compleja (Lab COM plex). Investigadora en el 
projecte d’Evaluación y Operación para el Diseño de Políticas Culturales. 
Coordinador: doctor Jorge A. González Sánchez. 
 
• Grup de treball sobre interculturalitat: Fundació CIDOB. Barcelona. Investigadora 
principal: Yolanda Onghena. 
 
• Treball acadèmic per a l'Institut de la Comunicació (InCom). Coordinació del 
treball acadèmic, sota la direcció del catedràtic MiquelRodrigo Alsina, de resum i 
anàlisi de les Jornades La Imatge de l'Altre, organitzades pel Fòrum Universal de 
les Cultures Barcelona 2004. Barcelona, abril 1999. 
 
• Treball acadèmic per a l'Institut de la Comunicació (InCom). Participació en les 
jornades de treball Review of the Millenium, organitzades per la Universitat de 
Manchester a Ikley. Gran Bretanya, juny de 1999.  
 
Llibres editats 
• GAYÀ, Catalina i SANVICENS, Isaac (2005): Sense Papers. 14 històries 
personals. Editorial Mina. Enciclopèdia Catalana. 



 
• Diversos autors (2005): ¿En qué cabeza cabe?. Editorial Océano. (Recull 24 
relats periodístics curts). 
 
• GAYÀ, Catalina; MUÑOZ, Imma (2000): El Diari. Barcelona. Enciclopèdia 
Catalana. Traduït al castellà l'abril del 2001. 
 
• GUIMERÀ, Josep Àngel; DEÓ, Francesc-Josep, GAYÀ, Catalina (2000): 
Tecnología y medios de comunicación social. Fundació Heures. Universitat de 
Barcelona (UB). 
 
Entrevistes i articles acadèmics 
• GAYÀ, Catalina; RIZO, Marta (gener 2002) Entrevista amb Jesús Martín 
Barbero, especialista en comunicació i professor de la Universitat de Guadalajara 
de Mèxic (UdG). Publicada a www.portalcomunicacion.com 
 
• GAYÀ, Catalina; RIZO, Marta (març 2001) Entrevista amb Néstor García 
Canclini, especialista en cultura urbana i professor de la Universitat Autònoma 
Metropolitana de Mèxic (UAM). Publicada a www.portalcomunicacion.com 
 
• GAYÀ, Catalina; RIZO, Marta (novembre 2001): “Llegir i fer premsa a l'escola: 
Els nens i les nenes com a lectors crítics i creadors d'informacions” publicat a la 
revista Aulamedia (www.aulamedia.org) 
 
• GAYÀ, Catalina (març 2001): “Les migracions contemporànies: un calidoscopi de 
disciplines” a www.portalcomunicacion.com 
 
• GAYÀ, Catalina; RIZO, Marta (gener 2001): "Romper el silencio. Una 
aproximación a los canales de comunicación entre mujeres inmigrantes y medios 
de comunicación" a l'Observatori sobre Comunicació i Migració del Portal de la 
Comunicació de l'Institut de la Comunicació (UAB). 
 
• RIZO, Marta; GAYÀ, Catalina (novembre 2000): “Inmigrantes sin voz. Una 
reflexión sobre el tratamiento de la inmigración en los medios de comunicación 
españoles”, llegida per Miguel Acosta en el Fòrum sobre Racisme, Discriminació i 
Intolerància, a la taula dedicada a “Medios de comunicación: cobertura y análisis 
del racismo y la intolerancia”, celebrada el dia 9 de novembre al Palacio de la 
Minería de la Facultat d'Enginyeria de la Universitat Autònoma Nacional de Mèxic 
(Ciutat de Mèxic). 
 
• RODRIGO, Miquel; Maria Teresa OLLER; Catalina GAYÀ (1997): "De la 
identidad cultural a las identidades culturales", a Reflexiones. Abril. Número 57, 
pàg. 3-23.  
 
Organització de congressos i cursos 



• Organització juntament amb Marta Rizo de les Jornades “Construir paraules i 
imatges sobre la migració. El paper de periodistes i fotoperiodistes en el 
tractament de la migració”. Celebrada el 20 de juny del 2001 al Col·legi de 
Periodistes de Catalunya. 
 
Participació en cursos i congressos 
 
• Participació del 28 de setembre al 14 de desembre del 2001 en el mòdul del 
Taller de Cibercultura: construcción de Objetos de Estudio, organitzat pel 
Laboratorio de Comunicación Compleja de la Universitat Iberoamericana de Mèxic 
(UiA). 
 
• Participació els dies 13 i 14 de desembre del 2001 en el seminari El Cambio en 
la Comunicación, la Política y los Medios, organitzat per la Facultat de 
Comunicació i la Càtedra Unesco, Telecomunicacions i Societat de la Universitat 
Iberoamericana de Mèxic (UiA). 
 
• Participació del 8 al 10 de novembre en la taula rodona de Cibercultura y 
Sociedad en la III Biennal Iberoamericana de Comunicació, celebrada a la 
Universitat de les Amèriques a Cholula (Puebla, Mèxic). 
 
• Participació del 28 de febrer a l'1 de març del 2001 en la taula rodona Els Estudis 
sobre Interculturalitat i Comunicació. Experiències i perspectives. Organitzades per 
la Càtedra UNESCO de comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB). 
 
• Participació en el seminari de discussió sobre Anàlisi del Discurs. Universitat 
Pompeu Fabra (UPF). Durant el curs 1999-2000. Impartit i coordinat pel Dr. Teun 
A. Van Dijk  
 
• Participació en el curs “Anàlisi del discurs”. Febrer 2000. Universitat Autònoma 
de Barcelona. Professor Dr.Teun A. Van Dijk 
 
• Participació en el curs "Dinàmiques identitàries". Barcelona, Fundació CIDOB, 
1997. 
 
• Participació en el taller "Espais de la interculturalitat". Barcelona, Fundació 
CIDOB, 1996. 
 
Assistència a congressos i seminaris 
• Assistència 13 i 14 de desembre del 2002 al seminari El Cambio en la 
Comunicación, la Política y los Medios, organitzat per la Facultat de Comunicació 
de la Càtedra UNESCO, Telecomunicacions i Societat de la Universitat 
Iberoamericana de Mèxic.  
 



• Assistència al congrés: La imagen de la migración en los medios de 
comunicación. Abril 2001. Centro Pignatelli. Saragossa. 
 
• Assistència a l'esdeveniment de la Red de la Comunicación Compleja en México. 
Novembre 2000. Campus de l'Institut Tecnològic de Monterrey. Mèxic. 
 
• Assistència al congrés La imatge de l'Altre. Barcelona, Fòrum Universal de les 
Cultures Barcelona 2004, abril 1999. 
 
• Assistència a "Els professionals de ràdio i televisió davant el futur tecnològic". 
Barcelona, APEI i Fundació La Caixa. Novembre 1995 Assistència al III Congrés 
de Mitjans de Comunicació. El futur del periodisme escrit. València, Universitat de 
València dins dels actes dels Premis Octubre. Octubre 1995. 
 
 
 
Llengües 
• Llengua castellana 
• Llengua catalana 
• Llengua anglesa 
 
 


