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A l’any 2004, es va realitzar el 1r curs del Postgrau de Periodisme local, 
comarcal i social per iniciativa de l'Associació Catalana de la Premsa 
Comarcal, que va acordar amb la Facultat de Ciències de la Comunicació de 
la UAB, tirar endavant aquest projecte per, tal i com dèiem en el programa:  
 
"Facilitar a periodistes i persones que treballen en l’àmbit comunicacional 
local i comarcal l’accés a estudis que possibilitin una formació permanent en 
la línia de la renovació professional i acadèmica necessària per adequar-se 
als nous temps i a les noves necessitats que ens planteja la Societat de la 
Informació." 
 
S’ha arribat a la cinquena edició d’aquest postgrau i Premsa Comarcal-ACPC 
està satisfeta d’haver estat l'alma mater d’un projecte que ara és tot un 
referent i una eina indispensable en el món de la formació dels i les 
professionals del mitjans comarcals i locals, siguin aquests en el format que 
siguin. 
 
 
Objectiu 
 
L'objectiu és el de facilitar als i les periodistes i a les persones que treballen 
en l'àmbit comunicacional local i comarcal, l'accés a estudis que possibilitin 
una formació permanent en la línia de la renovació professional i acadèmica 
per adequar-se als nous temps i a les noves necessitats que ens planteja la 
Societat de la Informació. 
Intentem inserir i impactar acadèmica i professionalment en un sector molt 
dinàmic –amb més de 500 publicacions a Catalunya, més de 250 emissores 
de ràdio i 70 de TV, a més de prop d’un miler de webs locals  - per a ajudar 
a convertir una plataforma comunicacional que inicialment comença de 
forma amateur o amb poca presència del sector universitari, en una realitat 
profesionalitzada gràcies a la renovació, per part dels seus treballadors i 
treballadores, de les rutines periodístiques, de les técniques de redacció i de 
la utilització de les Noves Tecnologies de la Comunicació, NTC. 
 
A qui va adreçat 
 
Ens dirigim a periodistes en actiu dins de l’ampli sector del periodisme local 
i comarcal (periodisme de proximitat), públic i privat que actualment estan 
desenvolupant la seva feina en alguna de les publicacions, i/o emissores i 
webs o mitjans digitals,  i volen posar-se al dia incorporant al seu 
currículum uns estudis de nivell universitari superior que els qualifiqui 
encara més professionalment. 
A llicenciats i llicenciades joves que aspiren a incorporar-se al mercat 
laboral amb un plus de qualificació professional. 
 
 
 
 
 
 
 



 
A partir d’aquesta edició també oferim aquest postgrau, a les persones 
interessades en la gestió de la informació local des de dins dels ens 
municipals: ajuntaments, corporacions locals de diferents tipus, diputacions, 
consells comarcals i entitats supramunicipals: en resum, les persones que 
treballen o s’interessen pels gabinets de comunicació institucionals i pel 
treball en la comunicació pública local. 
 
I, per fi, aspirem a servir també a aquells llicenciats, llicenciades d’altres 
procedències universitàries que estan treballant al camp de la comunicació 
però que s’adonen que els cal un complement formatiu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Programa 
 
Mòdul 1: Polítiques i estratègies dins la comunicació 

La comunicació local al moment actual. 

Teories que intervenen en la producció i gestió periodística. 

La globalització de la informació. Els reptes de la Comunicació de Proximitat 

Taller de  producció de blogs i webs. 

 

Mòdul 2: Les tècniques del periodisme en l'àmbit local i comarcal 

La direcció d’un mitjà.  

Fidelització de lectors. 

Gèneres informatius i interpretatius en periodisme.  

Gèneres d’opinió. 
 
Mòdul 3: La comunicació infogràfica i iconogràfica en xarxa i disc 

Introducció a la creació d’infografia 

Fotoperiodisme clàssic i digital.  

Nous formats i continguts en premsa. Propostes innovadores.  

 

Mòdul 4: La Comunicació local pública  

Informar sobre els ens municipals: Política i/o gestió. 

Funcionament dels Gabinets de Comunicació Locals.                      
Recomanacions i anàlisi crítica 

Anàlisi de revistes municipals. Sistema organitzatiu: redaccions 

úniques. El Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació local pública 

La mediació en el món local. Del conflicte a l’acord. 

La mirada informativa. Proximitat i globalitat.  

La informació en els ens municipals catalans. La comunicació digital 

El repte de la comunicació interna a les institucions i empreses. Com evitar 
el rumor. Ajuntaments de Barcelona i Sant Boi. 

Ràdios i televisions locals per Internet. Comunicàlia i la XAL 

 

Treball de recerca final 
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Josep Carles Rius, degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya. 
Manuel López UAB 
Fernando Sabes UAB 
Teresa Velázquez UAB 
Eugeni Giral UAB 
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Marta Corcoy UAB 
Santiago Tejedor. UAB 
Santi Torres. TMB 
Joan Cal, diari Segre 
Josep Alcover, Clementina 
Jesús Martínez. Periodista 
Antoni Reig, UAB 
José Luis Valero, UAB 
Vicente Zambrano, fotògraf 
Pepa Badell UAB 
Pilar Blasco, Futura Local 
Amparo Moreno UAB 
Josep Ritort. Secretari General ACPG 
Francesc Castanyer. Periodista 
Jordi Navarro. President Associació Comunicació Pública 
Isidor Fernández. Citilab-Cornellà 
Josep M. Sanclemente. Aj. Barcelona 
Lluïsa Simó. Aj Sant Boi 
Francesc Triola. Director general ComRàdio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Títol 
Diplomatura de Postgrau en Periodisme local, comarcal i social.  
(Periodisme de proximitat) 
30 crèdits ECTS 
 
Informació i Matriculació 
Facultat de Ciències de la Comunicació. UAB 
Marta Corcoy 
Marta.corcoy@uab.cat 
Tel. 655 47 68 19 
Setembre 2009 
 
Documentació a presentar 
Fotocòpia DNI 
Fotografia 
Títol universitari compulsat 
 
Preu: 1.500 euros 
 
 
 
 
 


