
VIIè Premi de recerca universitària
Premsa Comarcal

Premsa Comarcal (ACPC ) i la Xarxa Vives d’Universitats convoquen la setena edició del 
Premi de Recerca Universitària. Aquesta convocatòria està dirigida a estudiants de doctorat, 
docents i investigadors de les Facultats de Ciències de Comunicació de l’àmbit dels Països 
Catalans. La convocatòria està destinada a abordar qualsevol tema relacionat amb l’edició 
de premsa comarcal i local en paper i de pagament, amb l’ús d’ Internet com a prioritat, però 
oberta també al periodisme de proximitat en general que es realitza a ràdios i televisions locals, 
portals digitals d’informació general i a qualsevol altre tecnologia, sempre que la premsa 
comarcal hi disposi de finestra. 

CONVOCATÒRIA PÚBLICA

BASES

PREMSA COMARCAL (Associació de la Premsa Comarcal i Local), sota el patrocini de 

La Caixa  amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la col·laboració de la Xarxa Vives 

d’Universitats fan una crida a totes les facultats de comunicació i d’estudis audiovisuals 

de la Xarxa Vives a què presentin alguna o algunes propostes de recerca sobre algun tema 

relacionat amb l’edició de premsa comarcal i local en paper i de pagament, amb l’ús d’ 

Internet com a prioritat, però oberta també al periodisme de proximitat en general que es 

realitza a ràdios i televisions locals, i a qualsevol altre tecnologia, sempre que la premsa 

comarcal hi disposi de finestra, fins i tot complementària. L’àmbit és correspon amb 

els Països Catalans o en algun dels seus territoris i el treball ha de servir per reflexionar 

sobre la realitat del periodisme de proximitat.

La recerca haurà de ser original i en principi basada en dades actuals del sector, informació 

recollida a partir d’entrevistes, enquestes o sondejos sobre una mostra representativa. 

Al tractar-se d’una recerca sobre periodisme de proximitat, no oblidant mai la premsa 

comarcal i local, es valorarà especialment que l’abast de la recerca tingui en compte 

l’equilibri territorial en l’obtenció de les dades. 

A la proposta s’hauran d’incloure els motius, els continguts i l’objectiu de la recerca, els 

autors que hi participaran, l’origen de les dades que serviran per a l’anàlisi i la metodologia 

de treball que es seguirà. 
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La recerca elegida obtindrà un finançament de 3.000 euros, quantitat ampliable si així 

ho decidís el jurat en funció de l’abast de la recerca guanyadora. Per fer efectiu aquest 

finançament, la universitat que hagi de presentar la recerca haurà de signar posteriorment 

un conveni de col·laboració amb la Fundació de la Premsa Comarcal, que quedarà 

finalment propietària del treball premiat.

Un cop feta pública la recerca guanyadora, els autors i/o autores del treball hauran de 

fer la presentació pública del projecte en el decurs de la Setena Convenció de la Premsa 

Comarcal i Local, que es durà a terme el mes de maig del 2013 a Olot (La Garrotxa) i, 

finalment, hauran de presentar públicament el treball guardonat totalment enllestit el 

mes de maig de l’any següent, 2014. 

El jurat estarà format per dos representants de Premsa Comarcal; un representant de 

La Caixa i un representant de la Xarxa Vives d’Universitats. Actuarà de secretari el que 

ho és de la Fundació de la Premsa Comarcal. El veredicte del jurat serà inapel·lable i, si 

el jurat ho considera, el premi pot ser declarat desert.

El projecte de recerca que opti al Premi Premsa Comarcal s’haurà de lliurar fins a les 13 

hores del dia 29 d’abril del 2013 a la seu de l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal: 

carrer de l’Hospital, 110 – 08001 Barcelona, en format electrònic (CD, USB o similar) 

o en paper (en aquest cas, per triplicat), fent constar totes les dades dels autors de la 

recerca i de la Universitat que representa.  En el sobre s’haurà d’indicar únicament “7è 

Premi de Recerca Premsa Comarcal”. 

Podeu fer consultes a comunicacio@premsacomarcal.cat o al telèfon 93.442.14.34 

Barcelona, febrer del 2013
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