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OBJECnUS DE L' ASSIGNAIURA 

L'assignatura de Periodismo Local i Comarcal (periodismo 4'Ámbit i PoIftica Territorial) 
intenta facilitar als alUJJlllCS UIlS coneixcmoots bAsics del que és la [Qfitat social de l'Ambit local 
(pólltk:&, institucions i acJministncioos, """"""ia, cultura, associaciooisme i partiCipació ciutad4na), 
""" ""\~ que és la matma primera del periodisme que s'~«ccix en 1'_taI Ambit.,. 

AJhora, I'assignatura també vol aportar infonnació i dados sobre els miljans de oomunicació 
d'Ambit local i comarca~ sob.- a Catalunya (sense deixar d'.puntar dades sobre altrcs Ambits 
tmitorials, tan! espanyols oom curopcus o amcricans), i potenciar la _ sobno les possibilitats de 
~volupamcm d'aqucsts mitjam. En aqucst senti~ es mnan:a I'cxistmcia de mitjam púbfics i 
privats, taot escms com audiovisuals, i tampoc 00 es dcixa de baoda el scc:tor deis gabinets de pmma i 
de comunicació . 
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TEMES TEORlCS I DE REFLEXlÓ 

Tema 1. 
P!!"io4isme Locol i C'OI!!II<OI: Peñodisme d'Ambit ~ 

Periodismo de _ categoría? Periodisme i informació k¡clI en I'era de la ',Idea global i de 
la infónnació plandiOa. Com¡IIemmtació de 1"" iDformacio(ls 1ocaIs'¡ d'~ AlrIbits. El dret a la 
infonnació local. 
. P""'l"'1"" "",""Iex deis mitjam 1ocaIs. De la premsa _ • mitji a a la varietat de suports. 

Diaris, revistes, lidios i telcvisioos. Publicacions digi¡als. Mi1jans púbfics i d'¡¡'¡ciativa privada. 
CompIemmtaci9 de mitjans. Creació de grups multimédlá locals. Reoovaci6 tecnol6gica. Concentració 
de """""'!S i divcrsificaéió de productes. 

AItrcs .. pais per a la informació4'Ambit local: secclons locaIs de gI3DS mitjam, diaris de gI3DS 

cjutats (graéI espaís ~itaos), programes cspeclfics de ridio i televisió. 

Tema 2. 
Caracteristiques prOpies, 

Les caractcrfstiques del periodisme local davant el periodismo d'Ambit general. Proximitat al 
públic i a les foots. Manca de recursos. ProfessionaJitat ito voluntarismc. Limitaci6 del metcat i 
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publ\CitaL C'anvis I tmd!ocies ~, C<>mp<tlocia amb eJs gntm mi\jam I sectors ",'audil:llcia. EIs 
~ de clifusió, Incl~ia I inIIumcia, • 

~Irnonf! jnf""1l"iV. . 
se\eccló i .. meió de notfcies. Incidb>cla de les rutinos de !reban. La institucionalitzaejó de la 

tasca informativa. Depeod/Iocia de I'ldminis1rael6local. ,. • 

Ámbits temlIies maioritaris. 
Política. gestió. urbarúsnx; serveis ¡cultura. 

T_3. 
Et periodista en "4mbit IOCII ¡comarcal. 

Voluntarisme o professionalització. I'J<istencia d'estructures empresarials. Caracteristiques de 
la tasca periodística: lmplicació directa o personal amb I'imbit territorial o amb I'imbit temitle. 
Cooeixemeots personals de les matenes informativos ospeclfiqu<s. ViocuIació pcrsooaI amb grups o 
persones protagooistos de la infonnació. 

El C9!!SS!!OI!S!I. 
Flgora cabdal del p«iodisme local I comarcal. Evolucl6 duran! eJs últirns vint aDys. Autooomia 

o ciepeald!\lcia; manca de ... unos; 00 especialiUBciq. C .... ió comaiIda,meuts intemledis. Dedicaeió 
"".''!Siva o pluri-:ocupacló. 

El 1100 escmari laboral: la figora del cootracte del corresponsal. 
, 

El marc professlooal: coUegi; ACIAL, AMI, SIP. 

AuAlisl del maro laboral: contJletos I ncgoclacioos a Cataluoya eJs dams mesas. 

T_4. , 
~on!S inionnatjvQI ro l'Amblt IOC!!I I !i9!!!arCaI. 

, 
ImportAncia de I'agmda (especialitzada o 00). Foois potmc¡iaIs (foois habituals. Proximitat a 

les funts: aventatg,s I Inccovmimts. Proposta d'agmda; instituciomlajuntammls; 8ruPs I cotitats. 
Foois individuaIitzad. AItres mitjam infodniti~, C!>nIactes pcrsooaIs. l>rofessiodals, "'l""'ialistos I 
cmpre$OS. \ 

El DO\l Servei d'lntm:anvi RegiorW (SIR). I , 

lnIaIi!:I com a ¡nstrumm-maré: ~_' institucjohaJs i 'WObs' p9puJars • 

• 
TemaS. l.' 

InstituciooaÍiUBció de la iniQ!'!!!I!Ció )ocal. , 

• , , 
I 

La institució com a-ga>etadora de la ¡najoria de la informació Inca!.' EIs COOIacteS amb polltics, 
t«:nics, fimcionaris. • 

GabinetsC=' f_tal: font informativa. Tipologia institueional$, d'emprosa privads i 
c:mpreses de servcls. Pcriodistos o ,reIacioos públlques. Comisariats" polltics. RQCIes de premsa, la 
informaci6 domesticads. P,ofesslooalització deis gabinets. L'elaboració (Id futur estatul professional 
dels'gabinets de premss. 
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Bis miljam municjpols o ¡nuni<:jpolitzats. 

ButIIdins i ajuntamonts danocrAtics. Deis but1k:1im a les revistes municipals. Pmma 
municipal que ~ pmnsa local. Infonnació municipal. propaganda i recerca de veis. 

Radios municipals. 
Radiodifusió local i participació ciutadana. EMUC: neixamcnt, evolució agonia. 

Profcssiooalització de les radios municipals. Qücstionameot de les emis.sores lacaIs. 

Les televisions locals. 
El panorama deis mitjans locals es completa. Models basics de TV local. Avu~ voluntarisme; 

dern&, professionalmció? Llei de Televisions locals: consolídació o desaparició. 

Les publicacions <ligitals. 
NTe i municipalisme: la interconnexió salvant distancies. L'exterioritmció del municipio La 

bústia pennaneot vernal. La creació d'un oou camp de trebaU per a pcriodistes. 

TEMES SOBRE MArtIuEs I CONElXEMENTS DE L'ÁMBIT LOCAJ. 

Toma l. 
L'E$! en I'lmb~ local. Coonpetblcies de l'Adminis!rJció local. 

Política o 1I'SIió? Orpoització d'un ajuntameut. Orgonigrama tipus. RegIament orgAnic 
municipal. Are<s i macro-irees muoicipals. Propootes de rcnovació i transpar<ocia danocrAtica. 

T_2. 
llc909mia municjpo!. 

Pressupostos muoicipals. Ingressos i des.,...,.. Organismes muoicipals de I'imb~ ecoOOmic: 
_ mixte$, instituts, orpns autl>ooms. F","-""" municipal Reivindicacions muoicipalistes. 

1' .... 3. 
UlL'urban_ , 

" 

L'urbaIIisme, COQIpdéncia bisica municipal. La falAcia ~ la neutral~t del planejamcnt 
urbanfstic. política, idc9Iogia i urbaoisme. El con<epte de modcI territorial o de cÍUlOt ~ 
bisic: demografia, vies de comunicació, sectolll ecoOOmics, babitatgO, equipaments, zones verdes, 
"""'il~t social). Figures urbanIstiques i planejamcnt. Administracioos i urbanisll)O. , 

an Bis impoc:teS tqritoria!s d'abas! s\ipr8!!!!!!!i<:jpol 

()ep<mdmcia municipal de les graos dccisioos turitorials: tractamcnt periodIstic deis graos 
plam europcus. L' AVE; les autopistes; la tutura xarxa .... oportuAria; els impactes mediambientals. 
Relacions muoicipalHuropecs coro a 00u marc de ~ de graos i petits projectes. 
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ApHcació de la lJei c1'H ..... Alía ...... ccoliciom i podIis el! rimbit local i c:omarcaI. AnAlisi 

deis ~ultats de 1 .. oleccions nIuoicipels de 1999: CIIIVis al la coofiguració municipal catalana. 
, COQIradicciom i supodtiaelons als inIemsos CIeIs putits. L' alk:mati .. de les Uistes oberks. 

L'imbit local COO1 1 pcdr<n o /rampoli de poUtics. \.es administnciom supnt-municipels: coosells 
comatcals i dipu1acioos. Coof"""""ió. partir deis Ijuntaments. 
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PRACflQUES 

Al Uarg del c"", es realitzaran diversos prictiques d'ouja ilo de camp teDiol com a escenari 
I'lmbit 1 ... 1 o """""""L Treballarem amb eIs gm&:res de la ctiloica, el J<POI1Atge i I'informe. A1guns 
Ireballs de pdcIiques es podrieo realitzar en l!JUPS de 2 o 3 pmoocs. 

Les prictiques d'iula o les elaborades sobre un 1mbit local coocret són oblig¡otOries si 
I'estudiant vol superar el c"", a través del sisleo¡a d'avaluació oorrtinuada. Aquesl tipus de treball 
tambl! poi incloure I'estuc!i i investig¡oeió de temes a través d'lnt<met, que es comtitueix en una eina 
bisica pcr el treball universitario 

METQDE D'AVALVACIÓ 

r 
1 
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El curs podri ser .uperal amb nota si es _ ... prictiques d'iuIa ilo sobre UD 1mbit local l 

detennina~ ¡ se supera uoa provi avaluatOria oomplc:merJ/iria o un eXl""" teOric final que coosistiri 
en resoldre UD problema prict\c a través de propostes tel>riques eStUdiades alllirg del clUS. 

En el cas deis esttMlia ... que oo,puguin assistir a c~ bauran de pn:seotar-se a examen final 
que coosistiri en una par! teOrica i uoa p¡ictica IIbb onIlnaiIor i ......ruó • Int<met, En alguo C4'J, 

degudameotjustilical pcr dedicació Iabora~ tambl! es JIOIIria negoclar I'avaluació a paitir de practiques 
i treballs cquivalenls aIs realitzats pels al~ que asSjstaxen a ... ·classes. 
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