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6a Trobada de Joves Lectors/es de la  
Premsa Comarcal i Local 
29 - 30 d’abril del 2011, Canyamars/Maresme. 

Els reptes de la Xarxa i el futur del paper premsa 

Patrocina: 

 

 

Amb la col·laboració de: 
 

                                                                                                                                                           
                     

                     Ajuntament de Dosrius 
 

                                                     
  
 

Presentació 
 
Des de Premsa Comarcal-ACPC volem seguir un any més enfortint la 
simbiosi universitat-editors, amb la col·laboració de la Xarxa Lluís Vives 
d’Universitats. Vitalitzarem un any més, doncs, la relació entre els 
editors de premsa comarcal i local, els departaments de Periodisme de 
les universitats dels territoris de parla catalana i el seu alumnat de tercer 
i quart, lectors potencials ara de la nostra premsa i possibles 
professionals també dels nostres mitjans.  
 
Som a l’any 2011, en un moment en el qual les nostres publicacions 
tenen problemes. Els editors de la premsa comarcal i local creiem en la 
necessitat de reconvertir els nous canals de distribució i oferir els seus 
continguts a través d’Internet. L’objectiu és doble: mantenir els nostres 
lectors mitjançant l'ampliació de l'oferta d'informació i arribar a noves 
audiències de lectors i usuaris. Tot això, però, com a complement o 
diversificació del format paper i mantenint la filosofia de pagament per 
exemplar venut. 
 
Aquest és un repte que l’associació Premsa Comarcal vol compartir amb 
els alumnes que assistiran a la 6a Trobada de Joves Lectors/es. A 
aquests estudiants els demanem que ens ajudin en la missió de liderar 
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un projecte de col·laboració editor-lector que permeti al col·lectiu de 
capçaleres associades créixer a Internet amb un alt nivell de qualitat; 
optimitzant totes les possibilitats econòmicament accessibles, que 
podem resumir en cinc ítems: 
 

1. Fàcil d'usar per a els internautes i fàcil d’alimentar pels editors, 
en el context de les xarxes socials. 

2. A l’abast dels i-phones, smartphones i noves plataformes. 
3. Conservar i millorar la informació local en forma d'articles, 

podcasts, vídeos, etc. 
4. Complir amb les expectatives d’ usuaris i lectors.  
5. Anticipar-se a les demandes del mercat en una evolució d'alta 

velocitat. 
 

Com a editors, estem obligats a ensenyar als estudiants de Periodisme el 
potencial de la premsa de proximitat, un sector on poden desenvolupar 
una amplia trajectòria professional.  
És necessari que aquesta 6a edició de la Trobada de Joves Lectors/es de 
la Premsa Comarcali Local, sigui l’àgora on debatre la situació actual de 
la premsa comarcal i local (o de proximitat) i obrir la prospecció 
professional, de tal manera que els estudiants d’avui comencin a sentir-
se periodistes del futur. 

 
Dijous, 28 d’ abril 
A l’hora convinguda: Sortida d’autocars des de Elx, València i Castelló. Arribada a Mas 
Silvestre. Distribució de llits, sopar i descans.  
 
Divendres, 29  d’abril 
8.30 h. Sortida  puntualment dels autocars des de Barcelona.  
 
9.30 h. Arribada a l’alberg Mas Silvestre, Canyamars. Distribució de llits. 
 
10.15 h.  
Salutació de benvinguda.  
Presentació del Llibre Blanc 2011 de la premsa comarcal i local. Radiografia del sector: 
realitat laboral, financera i publicitària.  
Estanis Alcover i Martí, president de Premsa Comarcal i Local. 
 
10.30 h.  
Taula rodona. 
Cap a la nova premsa comarcal i local de pagament. Anàlisi a partir de l’experiència i les 
necessitats dels editors de la Premsa Comarcal i Local. 
Andreu Mas, director de Revista de Badalona; Josep Comajoan, director de El 9 
TV (Osona) 
Moderador: Pere Font (Premsa Comarcal i Local) 
 
11.45 h.  
Pausa cafè. 
 
12.15 h.  
Primera sessió de debat. 
Els joves com a consumidors de la premsa local i comarcal. Les eines digitals, present i 
futur de la batalla tecnològica i la visió periodística. 
Professors responsables:  
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Andreu Casero, Universitat Jaume I (Castelló); Marcel Mauri, Universitat Pompeu 
Fabra (BCN). 
 
14.00 h.  
Dinar 
 
 
15.45 h.  
Segona sessió de debat. 
La polivalència dels periodistes. Internet i la convergència digital com excusa 
productiva. La redacció com a fàbrica de continguts. 
Professors responsables:  
Josep Lluís Micó, Universitat Ramon Llull-Blanquerna (BCN); Fátima Navarro, 
Universitat Miguel Hernández (Elx). 
 
17.30 h.  
Tercera sessió de debat 
Empresa i comunicació. Els joves periodistes com emprenedors a la recerca de nous 
nínxols productius. 
Professors responsables: 
Francesc Martínez, Universitat de València; Vicent Partal, professor de Lingua 
Món i editor de Vilaweb. 
 
19.30 h.  
Descans 
 
20.00 h.  
Sopar 
 
21.00 h.  
Cinefòrum.  
Projecció del reportatge "Wikirebels",  sobre la història i efectes del fenomen 
Wikileaks, ofert per “30 Minuts” de Tv3. 
Ponent convidat: Eduard Sanjuan, director de “30 Minuts” de TV3 
  
23.00h.  a 01.00h 
Activitat d’esbarjo amb DJ 
 
Dissabte, 30 d’abril 
 
8.30 h.  
Esmorzar 
 
10.00 h.  
Tercera  sessió de debat. 
Ús i abús dels recursos del periodisme digital. La interactivitat com a eina de negoci. 
Professors responsables: 
Joan Francesc Fondevila, Universitat Abat Oliba-CEU (BCN); David Domingo, 
Universitat Rovira i Virgili (Reus-Tarragona). 
 
11.30 h.  
Pausa. 
 
11.45 h.  
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Quarta sessió de debat. 
Xarxes socials. La informació més processada, més creïble, per dotar-les de vàlua 
periodística. Eines digitals com a reforç per la musculatura de la premsa de proximitat.  
Professors responsables:  
Antoni Reig, Universitat Autònoma de Barcelona; Diego Linares, Universitat de 
Vic. 
 
13.45 h.  
Dinar. 
 
15.30 h.  
Elaboració, redacció i lectura de les conclusions de la 6a Trobada de Joves 
Lectors de la Premsa Comarcal i Local. 
 
 
17.30h  
Sortida dels autocars. 
 

 
NOTA: A partir de les 20 hores no està permès sortir de l’alberg sense 

coneixement dels responsables. Els assistents a la Trobada accepten 
implícitament el compliment de les normes de convivència de l’Alberg i el que 
estableix la Llei sobre consum de begudes alcohòliques i substàncies 
psicoactives. Durant el cinefòrum no és permès celebrar cap altre acte lúdic a 
l’exterior dels recinte ni als camps d’esports adjacents. Un cop hagi conclòs 
l’actuació del DJ, no es pot perllongar la festa utilitzant aparells sonors 
individuals.   

 
 

6a Trobada de Joves Lectors/es 
Antoni Reig, director.   
 
Comitè Organitzador: 
Antoni Reig, professor de la UAB. 
David Domingo, professor de la URV. 
Joan Francesc Fondevila, professor de la UAO. 
Josep Lluís Micó, professor de la URL. 
Marcel Mauri, professor de la UPF. 
Pere Font, assessor de Premsa Comarcal. 
 
Claustre professoral: 
Antoni Reig, professor de la UAB. 
Fátima Navarro, professora de la UMH 
David Domingo, professor de la  URV. 
Diego Linares, professor de la  UVIC. 
Marcel Mauri, professor de la  UPF. 
Marta Corcoy, professora de la UAB. 
Josep Lluís Micó, professor de la URL. 
Andreu Casero, professor de la  UJI. 
Francesc Martínez, professor de la UV. 
Joan Francesc Fondevila, professor de la UAO. 
 
Coordinació: 
Pere Font, assessor de Premsa Comarcal. 
Gabinet Tècnic de Comunicació, coordinador d’activitats de Premsa Comarcal 
Olga García, en representació de Premsa Comarcal Aula. 
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http://premsacomarcalcat.wordpress.com. 
 

Enquestes: http://polldaddy.com. 


