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OBJECTIUS DE L'ASSIGNATURA: 

L'assignatura de Periodisme Local ¡Comarcal (Periodisme de Política 
Territorial) intenta facilitar als alumnes uns coneixements basics del que és la 
realitat social de ('ambit local (política, institucions i administracions, 
economia, cultura, associacionisme ... ), una realitat que és la materia primera 
del periodisme que s'exerceix en I'esmentat ambit. 

Alhora, ¡'assignatura també vol aportar informació i dades sobre els 
mitjans de comunicació d'ámbit local i comarcal, sobretot a Catalunya (sense 
deixar d'apuntar dades sobre altres ambits territorials, tant espanyols com 
europeus o americans), i potenciar la reflexió sobre les possibilitats de 
desenvolupament d'aquests mitjans. En aquest sentit, es remarca I'existéncia 
de mitjans públics i privats, tant escrits com audio-visuals, i tampoc no es 
deixa de banda el sector deis gabinets de premsa i de comunicació. 
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TEMES TEÓRICS I DE REFLEXIÓ 
, 

Tema 1. 
Periodisme Local i Comarcal: Periodisme d'ambit concret. 

Periodisme de segona categoria? Periodisme i infonnació local en I'era 
de la "aldea global" i de la infonnació planetaria. Complementació de les 
infonnacions local s i d'altres ambits. El dret a la infonnació local. 

Panorama complex deis mitjans locals. De la premsa com a mitja únic a 
la varietat de suports. Diaris, revistes, nidios j televisions. Publicacions 
digitals. Mitjans públics i d'iniciativa privada. Complementació de mitjans. 
Creació de grups multimédia locals. Renovació tecnológica. Concentració de 
recursos i diversificació de productes. 

Altres espais per a la infonnació d'ambit local: seccions local s de grans 
mitjans, diaris de grans ciutats (grans espais metropolitans), programes 
específics de radio i televisió. 

Tema 2. 
Característigues propies. 

Les caracteristiques del periodisme local davant el periodisme d'ambit 
general. Proximitat al públic i a les fonts. Manca de recursos. Professionalitat 
¡lo voluntarisme. Limitació del mercat i publicitat. Can vis i tendencies actuals. 

....... Competencia amb els grans mitjans i sectors d'audiéncia. Els parametres de 
difusió, incidencia ¡influencia. 

Esdeveniments informatius. 
Selecció i valoració de noticies. Incidencia de les rutines de trebal!. La 

institucionalització de la tasca informativa. Dependencia de ¡'administració 
local. 

Ámbits tematics majoritaris. 
Política, gestió, urbanisme, serveis ¡cultura. 

Tema 3. 
El periodista en I'ámbit local i comarcal. 

Voluntarisme o professionalització. Existencia d'estructures 
empresarials . Caracteristiques de la tasca periodística: implicació directa o 
personal en I'ambit territorial o en l'ambit tematic. Coneixements personals de 
les materies infonnatives específiques. Vinculació personal amb grups o 
persones protagonistes de la informació. 



~ El corresponsal. 

-

Figura cabdal del periodisme local i comarcal. Evolució durant els 
últims vint anys. Autonomia o dependencia; manca de recursos; no 
especialització. Creació comandaments interrnedis. Dedicació exclusiva o 
pluri-ocupació. 

, 

El nou escenari laboral: la figura del contracte del corresponsal. 

El marc protessional: col.legi; ACIAL, AMI, SIP. 

Tema 4. 
Fonts informatives en I'ambit local i comarcal. 

Importancia de I'agenda (especialitzada o no). Fonts potencials i tonts 
habituals. Proximitat a les tonts: avantatges i inconvenients. Proposta 
d'agenda: institucions/ajuntaments; grups i entitats. Fonts individualitzades. 
Altres mitjans intorrnatius. Contactes personals. Protessionals, especialistes i 
empreses. 

El nou Servei d'lntercanvi Regional (SIR). 

Tema 5. 
Institucionalitziació de la informació local. 

La institució com a generadora de la majoria de la intorrnació local. Els 
contactes amb polities, tecnics, funcionans. 

Gabinets de premsa. 
Concepció fonamental: font informativa. Tipología institucionals, 

d'empresa privada i empreses de serveis. Periodistes o relacions públiques. 
Comissariats politics. Rodes de premsa, la inforrnació domesticada. 
Professionalització deis gabinets. L'elaboració del futur estatut protessional 
deis gabinets de premsa. 

Tema 6. 
Els mitjans municipals o municipalitzats. 

Butlletins i ajuntaments democratics. Deis butlletins a les revistes 
municipals. Premsa municipal que és premsa local. Informació municipal, 
propaganda i recerca de vats. 

Radios municipals. 
Radiodifusió local i participació ciutadana. EMUC: naixement, evolució i 
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agonia. Professionalització de les radios municipals. Qüestionament de les 
emissores locals. 

Les televisions locals. 
El panorama deis mitjans local s es completa. Models basics de TV 

local. Avui, voluntarisme; dema, professionalilzació? Llei de Televisions 
locals: consolidació o desaparició. 

Les publicacions digitals. 

NTC i municipalisme: la interconnexió salvant distancies. 
L'exteriorització del municipio La bústia permanent veInal. La creació d'un nou 
camp de treball per a periodistes. 

TEMES SOBRE MATERIES I CONEIXEMENTS DE L'ÁMBIT 
LOCAL 

Tema 1. 
L'estat de I'ambit local. Competencies de l' Administració local. 

Política o gestió? Organització d'un ajuntament. Organigrama ti pus. 
Reglament organic municipal. Árees ¡macro-afees municipals. Pro postes de 
renovació i transparéncia democratica. 

Tema 2. 
Economia municipal. 

Pressupostos municipals. Ingressos i despeses. Organismes 
municipals de I'ambit económic: empreses mixtes, instituts, organs 
autónoms ... Finan~ament municipal. Reivindicacions municipalistes. 

Tema 3. 
(1) L'urbanisme. 

L'urbanisme, competencia basica municipal. La faLlacia de la neutralitat 
del planejament urbanístico Política, ideología i urbanisme. El concepte de 
"model" territorial o de ciutat (parémetres basics: demografia, vi es de 
comunicació, sectors económics, habitatge, equipaments, zones verdes, 
mobilitat social). Figures urbanístiques i planejament. Administracions i 
urbanisme. 



(111 Els impactes territorials d'abast supramunicipal 

Dependencia municipal de les grans decisions territorials: tractament 
periodistic deis grans plans europeus. L' AVE; les autopistes; la futura xarxa 
aeroportuaria; els impactes mediambientals. , 

Tema 4. 
Eleccions municipals. 

Aplicació de la lIei d'Hondt. Aliances, coalicions i pactes en I'ambit local 
i comarcal. Contradiccions i supeditacions als interessos deis partits. 
L'altemativa de les llistes obertes. L'ambit local com a pedrera o trampoli de 
politics. Les administracions supra-municipals: consells comarcals i 
diputacions. Conformació a partir deis ajuntaments. 

----- - -- - -
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