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Resum de la tesi doctoral: Més notícies ‘amables’ i menys rigor periodístic

La tesi doctoral Comunicació i periodisme a les corporacions locals: de les
primeres eleccions democràtiques al retiment de comptes. Permanències i
canvis a les notícies: del paper als recursos digitals1, exposa bona part de la
meva experiència periodística i el treball professional dut a terme des de la
década dels anys 80 del segle XX i durant més de 15 anys en el sector de la
comunicació local pública, com a responsable de gabinets de premsa a
ajuntaments de la corona metropolitana de Barcelona. Aquesta tasca de
periodista de fonts té la funció de facilitar als responsables dels mitjans de
comunicació, sense filtres, la informació i les declaracions polítiques pertinents
sobre la gestió i el dia a dia de l’acció política i de govern així com directament
a la ciutadania a través dels mitjans gestionats per la institució.
El mes d’abril de 1979 tenen llocs les primeres eleccions municipals
després de la dictadura. Just estrenada la democracia, es vivia als pobles i
ciutats del país una intensa vida social i ciutadana donat que les empremtes i
els dèficits heretats del franquisme eren evidents arreu. Les persones es
trobaven mancades dels més bàsics serveis públics i els càrrecs electes
posaven tota la il·lusió i l’esforç en millorar les condicions de vida de la
ciutadania. En aquest marc la informació sobre el que es feia gaudia d’una alta
credibilitat. No es disposaven d’estructures potents de comunicació i per tant la
relació entre les i els responsables polítics i les ciutadanes i els ciutadans era
més nítida, directa i espontània.
L’any 1995 es creen els primers webs gestionats per institucions
públiques. Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC’s), els mitjans
digitals i les estructures comunicatives consolidades a partir dels anys 90 han
modificat els esquemes tradicionals del periodisme.
Disposar d’una anàlisi històrica sobre com ha evolucionat el periodisme
local públic representa el leit motiv d’aquesta investigació. S’ha volgut conèixer
les permanències i els canvis produïts en les informacions segons els suports i
els períodes. Les etapes analitzades abasten els primers mitjans creats en
1

https://ddd.uab.cat/record/174998
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suport paper a la dècada dels 80; els dels anys 90 amb la implementació de les
TIC’s i els publicats durant els primers 15 anys del segle XXI, amb l’extensió
dels webs a la immensa majoria dels ajuntaments i la convivència entre el
paper i el digital.
Les principals conclusions d’aquesta anàlisi apunten que,
-

Transcorreguts més de 30 anys, el modus de comunicar s’ha transformat
i s’ha institucionalitzat. Una conceptualització de la comunicació
inspirada més en el màrqueting polític i menys en la rigorositat
periodística, ha creat tendència.

-

Les notícies es redacten en un llenguatge poc periodístic. El tractament
en el text i en els titulars acostuma a ser en positiu, a favor de l’equip de
govern i sense contrastar amb l’oposició els principals acords del Ple.

-

S’elaboren excessives notícies poc documentades i s’informa sobretot
dels àmbits considerats ‘amables’, obviant els temes susceptibles de
crítica a la gestió o que no disposen de consens.

-

Els representants polítics no fan retiment de comptes de la gestió.

-

La institució s’ha apropiat a nivell informatiu de les activitats
organitzades per les entitats, creant en moltes ocasions confusió sobre
qui les organitza.

-

Més fotos i menys text. La superfície que ocupa la fotografia i el text no
és proporcional: la balança s’inclina a favor de la fotografía, sobretot en
el paper.

-

Deficient utilització dels recursos multimèdia i insuficients mecanismes
per al foment de la participació ciutadana.
Podem deduir, per tant, que es fa imprescindible introduir canvis en les

rutines de treball i en la noció de notícia i d’informació pública, que s’ha de
concebre al servei de la ciutadania i no a favor dels interessos polítics de qui
ostenta el poder.
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La força innovadora de les TIC’s no es pot desvincular dels principis en
què s’ha de fonamentar la funció de comunicar: el periodisme i les bones
pràctiques professionals.
Més periodisme i menys propaganda política és un dels missatges
principals resultants d’aquesta recerca.
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