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Mitjans locals en un món global

La informació és una necessitat quotidiana, ens
acompanya i la tenim a l’abast.
Altra cosa és com fer arribar la informació i, 
sobre tot, saber si aquesta informació ha arribat
al seu destinatari final: l’usuari de la informació
Per què és tan fàcil saber el que passa a l’altra banda 
del món i costa tant saber el que passa a casa nostra?



La necessitat de mitjans

de proximitat

Els mecanismes de selecció de la informació als grans
mitjans fan invisibles les notícies locals
No només hem de treballar per al lectors habituals, sino 
també per als potencials que són a l’univers de la xarxa. 
Per tant, és fonamental fer visible la informació. 
Si no es veu, no existeix.
Davant d’aquesta situació:

Si hi ha invisibilitat ++++ Necessitat d’informar
S’imposa la necessitat de trobar noves maneres
de comunicar



Mitjans alternatius

La necessitat d’obtenir informació de proximitat fa, cada 
cop més, que en aquest món global tinguin més èxit els
mitjans locals
Un mitjà local no té mai els mateixos mitjans materials, 
de personal, promoció, etc… que un mitjà més
generalista (sobre tot si té una potent empresa 
multimitjans al darrera)
Això fa que els mitjans locals siguin també molt
alternatius, tant pel que fa al suport, com pel que fa 
als recursos i mitjans emprats en fer-ho.
Potenciar les redaccions integrades ++++ caminar cap 
a la convergència de mitjans



Informació alternativa

Pot ser una alternativa l’anomenat
“Periodisme ciutadà”? 
El lector pot ser una font? 
El lector pot ser un redactor?
…O potser hem d’utilitzar aquesta possibilitat
de col·laboració com una oportunitat per a fidelitzar
el lector… 
En qualsevol cas, no oblidar que la nostra feina
i la nostra qualificació professional ens permet filtrar 
i dirimir quina pot ser l’autèntica informació (veracitat, 
rigor, contrast de fonts, concisió…)



Informació alternativa 

versus periodisme ciutadà

Què caracteritzaria, doncs, la informació
amb vocació alternativa?
� Fonts no només oficials o oficialistes
� Informació molt directa, quasi bé relats
de protagonistes

� Donar la possibilitat d’intervenir-hi, de donar 
la paraula al lector

� Temàtica extremadament propera al lector



El paper del/la periodista (1)

Especialitzat o multitarea? Cal modificar 
les rutines de producció i caminar cap a 
la convergència en el sí de les redaccions
No només ha de filtrar de continguts o “enrutar” 
la informació
Ha de tenir una àmplia capacitat de seguiment
multidisciplinar de temes en diferents suports
tecnològics
Practicar una actualització professional
i tecnològica constant i continuada



El paper del/la periodista (2)

Concebre la informació no com a “exclusiva” sino 
com a “compartida” amb necessitat de revelar les fonts
pq el lector n’extregui les seves pròpies conclusions
i pugui ser crític amb la mateixa informació. 
És fonamental saber linkar
Potenciar els entorns col·laboratius: Web 2.0, portals
web avançats, wiki’s, blocs, xarxes socials, galeries
fotogràfiques, podcasting, streaming, etc…
Crear periodisme, però també compartir. 
Incloure i  potenciar el mitjà amb les possibilitats que 
proporcionesn les xarxes socials i altres eines com RSS, 
Facebook, Twitter, MySpace, Youtube, etc…



El paper del/la periodista (i3)

…I com sempre, vetllar pel rigor i la qualitat de les 
informacions:
� Contrastar les fonts proporcionarà rigor
� Escriure i locutar curosament proporcionarà
credibilitat

� L’ús d’altres eines com imatges, audio o vídeo, 
proporcionarà veracitat

� Vetllar pel disseny i la imatge del conjunt
proporcionarà legibilitat i usabilitat



Nous criteris periodístics

Facilitar l’accés a la informació
Immediatesa de la informació
Comoditat per a/la usuari/a
Personalització de la informació
Que la informació sigui útil per a/la usuari/a
Que contingui elements d’interactivitat
Que utilitzi al màxim elements audiovisuals
Que sigui seleccionada de manera professional
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Resum

Mitjans de proximitat/Món global
Mitjans alternatius/Informació alternativa:
Periodisme ciutadà: el lector pot ser redactor? Una font? 
Es pot convertir-ho en una eina de fidelització?
Potenciar entorns col·laboratius
Crear… però també compartir
Modificar rutines de treball: potenciar la convergència al sí de les 
redaccions. Només cal un mòbil... I els coneixements necessaris. 
Potenciar l’ús de l’audio i del vídeo
… I com sempre: rigor, qualitat, legibilitat, professionalitat
... + fer fàcil la informació i que aquesta arribi als usuaris de manera 
còmode, immediata, personalitzada, que sigui útil, interactiva i que 
potencii l’ús dels audiovisuals.



Alguns links

http://www.elprat.cat/
http://www.elpratradio.com/
http://www.elprat.tv/
http://twitter.com/elprat_tv
http://www.facebook.com/pages/El-Prat-De-Llobregat-Spain/El-Prat-TV/143990365764

http://www.youtube.com/elprattv
http://meneame.net/
http://digg.com/
http://fresqui.com/
http://technorati.com/
http://twittorati.com/
http://blogmarks.net/
http://www.myspace.com/
http://delicious.com/
http://www.flickr.com/
http://www.editorandpublisher.com/eandp/news/article_display.jsp?vnu_content_id=1004052655
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