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Notícies - Comunicació
La premsa comarcal i les universitats s'uneixen per impulsar i potenciar el
periodisme de proximitat

És un fet que la premsa escrita, tal com la coneixem avui en dia, no està passant pel seu
millor moment. Davant aquest fet es busquen des del sector noves sortides, nous camins
que condueixin a una revitalització del mitjà. En aquest context, l'Associació Catalana
de la Premsa Comarcal i la Xarxa Vives, que engloba diverses universitats dels Països
Catalans, van celebrar els dies 28 i 29 de novembre la I Trobada de La Plataforma
Interuniversitària de la Premsa Comarcal i Local. La seva intenció és potenciar el
periodisme de proximitat i intercanviar experiències i coneixements.
Segons un dels ponents de la trobada, el professor de la UAB i col·laborador de Tribuna
Antoni Reig, la situació actual denota que "la premsa que aguanta és la que toca, la que
està més a prop" del lector. De fet, tal com explica Reig, a diverses universitats ja
s'estan fent estudis dedicats a aquest tipus de periodisme, com a la UAB, on hi ha un
postgrau sobre la premsa comarcal. Aquesta "ha crescut prou com per reunir-nos i mirar
on estem, cap on anem i com agafem més força", diu Reig. D'aquí la necessitat de
celebrar aquesta trobada interuniversitària, que serà de caràcter bianual.
La d'aquest any es va realitzar a Morella, al País Valencià, i hi van ser presents
estudiants i professors de periodisme, directors de comunicació de les universitats i
editors de premsa universitària de 12 centres diferents d'arreu dels Països Catalans.
Així, amb la voluntat "d'impulsar la recerca i difondre i valorar la premsa comarcal i de
proximitat", va començar la trobada amb el professor de la UPF, Jaume Guillamet, que
va fer un repàs sobre la història i el futur de la premsa comarcal.
Durant els dos dies van celebrar-se parlaments i ponències, així com taules de debat
sobre la investigació i els plans d'estudi en el periodisme comarcal. Finalment, la
principal conclusió a la que van arribar els seus participants és que "les perspectives de
futur de la indústria periodística comarcal als territoris de parla catalana passen per
l’aprofitament d’internet i la digitalització".
De la trobada n'han sorgit dues iniciatives que els seus promotors volen tirar endavant
pròximament: d'una banda, la d'organitzar una trobada de revistes universitàries, i de
l'altra, la de construir una pàgina web d'interrelació i intercomunicació entre tots els
grups de recerca que treballen el periodisme de proximitat.

