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Objectius: Aquest seminari té l'objectiu de potenciar la 
reflexió sobre la funció actual dels gabinets de premsa i de 
comunicació d'institucions, empreses i altres organitzacions, i 
també orientar sobre les pràctiques professionals periodístiques 
dins d'aquests organs. Aquesta orientació professional tindrà en 
compte la doble funció dels gabinets: organitzar la comunicació 
interna i projectar la informació a l'exterior a través dels 
mitjans de comunicació.  
 
Temari: 
 
Fonts i mitjans. Realitat social i realitat mediàtica. Del mitjà 
com a fabricant d'informació al mitjà com a distribuidor. 
Dependència creixent de les fonts institucionals. Les fonts 
esdevenen fabricants directes de la informació periodística. Del 
"sense comentaris" al comunicat oficial o la roda de premsa. 
 
Gabinets de premsa. Concepció fonamental: font informativa i 
filtre d'informació. Tipologia: institucionals, privats i 
empreses de serveis.  
La doble funció dels gabinets: organitzar la comunicació interna 
i projectar la informació a l'exterior. Política global de 
comunicació. Relacions i contactes amb els mitjans informatius. 
 
Periodista o portaveu. Periodistes o comunicadors. Periodistes o 
relacions públiques. Comisariats polítics. Venedors d'imatge. 
Professionalització dels gabinets. Adaptació de les rutines 
periodístiques a institucions, empreses o altres tipus 
d'organitzacions. 
 
Institucionalització de la informació. Les institucions com a 
generadores de la majoria de la informació mediàtica. Els 
contactes amb polítics, tècnics, funcionaris. Relacions amb 
portaveus d'empreses i d'organitzacions diverses.  
 
 
Els mitjans informatius de fabricació pròpia. Els mitjans 
institucionals. L'àmbit local: premsa municipal, emissores de 
ràdio i televisió dels ajuntaments. Els instituts i les empreses 
públiques de comunicació. Premsa institucional: publicacions 
sobre la gestió i les actuacions públiques. Directrius 
públiques, dinàmiques de mercat.  
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Organització del curs: 
 
Les sessions pretenen potenciar el debat obert sobre el temari i 
no lliçons magistrals de caràcter preceptiu. A partir d'aquest 
debat s'encarregaran pràctiques i anàlisis sobre el funcionament 
concret de gabinets de premsa, tant institucionals com 
empresarials o d'altres tipus d'organitzacions. Les pràctiques 
integraran tasques d'indagació i entrevistes amb responsables de 
comunicació i/o premsa. 
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