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OBJECTIUS DE L'ASSIGNATURA 

L'assignatura dc Periodisme Local i C011~ircal proporciona als aluiniles iilis 

corieixetnciits hasics del que  &S la realitrit social de I'hnbit local (la poblaciii. les 
aclivitats econiimiqires, culturals. la socictnt, cls rnitjaris de cornunicaci0. Ics 
insti tuciotis i Ics adiriir~istracioils locals i supralacals. la participaci6 dernocriti ca. .. 1. una 
realitat qzie es la materia primera del periodisrne qite s'cxerceix en I'esmentat Brnbir. 

Alhora, I'assigtiaturii tat.i~bC aporta dades sobre els mitjaiis de comunicació d'iriibi t 
Iocal i comarcal, sobrctot a Cataliinya, metodologia pcr n17rilunr els continguts que 
ofereixen. i potencia aisi la reilexih sobre les possi hilitnts de desenvolupai-iient 
d'aquests initjaris. En aquest sci~tit. cs remarca l'exjst211cia de raziljans publjcs i privats, 
tni~t escrits con1 audiovisuals. i cl paper dels gabiliiets de prcrizsa i dc comiinicació, 
cspecialrnerit a les adniir~istrnciol~s publiqiies atnb cornpetencies locnls i supralocals) 

Tema 1 : Piipcr ccntraI de les societats locals a la sncietat sarxa: de la Catalunya 
ciutat, a la C'atalunya X a s a .  
- El coneixenient local. fotiarnent d'un pcriodisinc de prosimitat a~iib q u i i l i t ~ t  

liurnana. 
- Noves relncions socids. noves eines digitalc, nous proceciirriei~ts. Les propostcs 

Pcrsseig pcid les .rrn:i.rs cAr. ~-om~tr~icnciÚ des c/c.. . (~~tp:/i~~s1cr.s-~);1id~~tat~.es/passei~) 
i el porta1 liriri:;!~~~~~n~.s»~t(~~tosa.cat. La participació cizttsida~in en la coristruccio del 
coneisemeiit sobrc COITI s'hn fct la ciuiar i coin es \.o1 fcr. I.cs cnorderiades ecpai / 

terzps. Els carnps tci-nitics: la pohitació. les activitats. lcs rclacioiis socials. la 
c~rgaiiitzaci8 institucinnal; els  r i ~ i t j r i i i ~ s  de iransport; els mi-jaris dc ctiinuiiicaciii. 

- 1'1 drct 3 la infarniació i el coiiei>tc~-rieiit local. 
- Aportacions dels periodistes a la iiifcirmacib i el corieixement Icicril n In societat 

srarxa. Mcdiacio de conflictes i millora dc la democracia. 



Tema 2: Els rnitjans de comunicació d'abast local i comarcal. 
- I-Iist~tia i estructura dels mitjans de cornunicaciii d'abast local i comarcal. Els septes 

de la digtalitzacib (radio i TDT) i d'Tnternet. Els rnitjans de corniinicacib, eincs 
fonarncnlols del teixit social, i de  la ciutat corn a nus de la Catalunya x m a .  

- Els rnitjans de comunicació pnvats: transfomacions recents. Mitjans de 
coii~uriicacio dkntitats. Elc gahinets de cornunicacio de les entitats i empreses 
privades. - Mitjans clc comunicacio de titiilaritat plíblica: entre la propaganda i la ii~fo~n-iació 
piiblica de qualitat humana, per a la millora de Ia democracia participativa. Els 
gabinets de  comunicació de les administracions públiqiies. 

- La rcpresentaciii de doncs i l ion~es als rnitjans de  comuiiicac~o d'abast local i 
comarcal. El Test ADSH, per a l'avaluació de I'Amplitud, la Riversitat i la 
Ssnsihilitat Humana de "la mirada informativa". Fer visible la ciutadanja prurrnl com 
a protaganistn acti i i  dc les transfomzacions de les sucietats Incals en xarxa, i com a 
sribjcc te d'unü denlocracia participativa. 

- Les noves possihilitats quc ofcreixcn les tcciiologies digitals per a la participacici eri 
la comunicació i en la constmcció de coneixernent. Experikricies. Aportacions dcls 
periodistes a la crcaciii i consolidació de noves lcarxes ciutadanes locals a la societat 
slobal. 

Tema 3 :  L?administració municipal, el  govern local 1 la participarió ciutadñna 
- La organitzacib territorial de lcs administracions publiques dc I'Estat i la 

Generali'tat: dinitiriques ceiifralistes estatals, autoi~lmic~ucs i coriiarcals, i 
aportacions ciutadarres. 

- La Llei de  Bases de Regini Local i la Iegislació catalai~a. Reglarnent or~rliriic 
~iiunicipal. Cornpctencies i servcis municipals. 

- Les eleccions ttlunicipals. Coriiradiccions i supeditaeioris als iilteressos dels partits. 
L'alfci-nativa de les llistes obcrtes. El predomini nzasclili als Suverns niuriicipals 
catalnns: claboracio dc llistes i resiiltats: l'incompliment de Fa Lcy Orgá~iica para la 
Tgiialdad Efectiva de Mujeres y Hombres. 

- Qrgariigünia tipiis d'un ajuntarnenf. El Plenari i el goirern municipal. El Pla 
d'Actuaci0 Municipal (PAM) i altres eines de plailificacirj per a la millorii dc la 
gcstib deis recursos coi-lectiils, i iri rranspar6ncia informativa. 

- L'adti~inistració electrbnica, i la millora de E'cficicia i la eficihlcia dcls senfcis 
d'ateiició a la ciutadania. La transparencia i el dret a la  itifontzacib pcr a la 
participació en el seguiment i avaluacio de I'acciw dc govcn-i. 

- .\rees i rnacru-arecs municipals. Els prcssiip~sios ~nunicipals. In~~essos i dcspescc. 
Ernprcses mixtcs, instituts, organs autbnonis. Einnncnrnent mui~icipal. 
Reivindicacions municipalistes. 

- La &O del territori iniitiicipal: el planejamerit urbanistic, Els models tcrriiorial, 
condicionants del niadel de ci~itat. Paranictre~ hasic: de111oyrat'i:i. vles de 
comrinicació, sectors ccon~niics, Tiabitatgc, cquipurneiits, r.oi~cs vcrdcs, rnrihitilat 
soci31. Planejament ferritorial local i s~ipratocal. 

- La rclaci0 de  les adrninistracions rriuiiicipals a i t~b Ics adn1i11isfr3ciot1s s~~pr:t!r>crlls, 
comarcal, provincial, niiton8mica i cstatal. 

m 

- Lcs cntirats i les enllmreses municipals. 



Tema 4: Els periodistes, professionals de la comunicacio, la iiiformacib i el 
coneixement local a la societat xarxa. 
- Els periodistes amb responsabilitat d'inforrnació pública. Els professionals dels 

gabinets de les adrninistracions municipals, i dels mitjans de comunicació de 
titularitat pública. Rutines actuals. Millores imprescindibles per a un periodisme al 
servei de la ciutadania. El decaleg de bones practiques de la comunicació local 
pública. 

- Els periodistes dels mitjans de cornunicaci~ prjvat. Sitbiació laboral. Rutines i 
compromisos amb els poders politics i ecan~tnics  locals. El corresponsal. El marc 
professiorial: el Col.legi de Periodistes de Catalunya; ACIAL, AMI, SLP. El marc 
laboral: El Sindical de Pcriodistes de Catalunya, d'altres plataformes professionalsl 
sindicals i el nou conveni estatal de Premsa i canvenis de I'audiovisual. El marc 
empresarial (ACPC, APPC, APG.). 

- Fonts periodistiques habituals a I'ambit local i comarcal. L'agenda periodística. La 
proximitat a les fonts: aventatges i inconvenienis. El nou Servei d'lntercanvi 
Regional (SR). Internet com instrurnen-marc: "webs" iiistitucionals i "webs" 
populars. Els blogs. 

- Criteris, procedirnents i eines per a un periodisme de qualitat humana, per a una 
democracia participativa. 
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