
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 E L  P E R I O D I S M E  

 
EL PERIODISME 

El periodisme ens ofereix una visió àmplia 
de la realitat. Com a canal de comunicació, 
ofereix notícies que transmeten allò que 
succeeix de manera immediata; 
reportatges que ens ajuden a conèixer 
millor  i la crítica dóna opinions  
especialitzades. 
Des d’inicis del s. XX, el periodisme es va 
convertir en la professió que assumia, com a missió de caràcter públic, 
la tasca de mantenir informats a tots els sectors de la societat sobre 
els esdeveniments que passen al seu voltant. 
En l’actualitat, les facultats de Comunicació Social o les de Periodisme 
es plantegen com a centres d’ensenyament integral, s’ensenyen les 
bases pràctiques de l’ofici a més d’un transfons teòric que reflexiona 

sobre el paper dels mitjans de 
comunicació a la societat 
contemporània.  
Els periodistes constitueixen 
agents d’opinió pública i d’ 
informació i desenvolupen la 
seva tasca d’investigació, de 
reporters i de  comunicadors 
d’una notícia. 
Encara que l’objectiu principal 
del periodisme és informar, 
existeixen diversos tipus de 
periodisme segons els temes 
d’interès que agrupa i la manera 
com s’escriu el relat. En el segle 
XX s’ha generat, a més, una 
nova classificació entre el 

periodisme informatiu i el periodisme d’investigació. El periodisme 
informatiu aconsegueix la transmissió actual de les notícies i, alhora, 
genera cert impacte en el públic; el periodisme d’investigació , en 
canvi, desenvolupa les històries més quotidianes i estableix un relat 
d’amplitud històrica. 
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El periodisme tal i como avui el 
coneixem, neix a Anglaterra, al 
segle XVIII. Anteriorment les 
gasetes, d’origen francès, 
actuaven com a eines de 
comunicació social per difondre 
ideals monàrquics. El 1702 neix 
el primer diari: Daily Courrant. 
Cap al 1715 hi ha una gran 
activitat editorial i apareixen un gran número de publicacions de 
periodicitat variable. Els pregoners en feien la  distribució. 

LA PREMSA ESCRITA 

A Espanya el desenvolupament de la premsa no es produirà fins el 
segle XVIII i va ser una de les vies principals per les que es van 
escampar les idees il�lustrades. Alguns d’aquests diaris van ser: El 
Diario de los Literatos de España, publicación de carácter cultural; El 
Diario Noticioso, Curioso, Erudito, Comercial y Político, que recollia 
articles d’opinió i d’ informació econòmica; o El Correo de Madrid, que 
recollia articles de divulgació literària, científica,etc. 
El segle XIX es produeix una autèntica revolució del periodisme degut 
als següents factors: 

� avançaments tecnològics,  

� ampliació i agilització de les 
comunicacions, 

� millora dels mitjans de transport 
per a la distribució, 

� reducció  de l’analfabetisme, 

� concentració de la població a les 
ciutats. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
En aquest segle es poden diferenciar dos blocs de continguts en els 
mitjans: 

� El periodisme polític, que usa els mitjans per a transmetre una 
ideologia. 

� El periodisme informatiu, que evolucionarà cap a la premsa de 
masses que avui coneixem i que busca el benefici econòmic. 

Cap al 1870 els diaris espanyols més importants són: La 
Correspondencia de España, El Imparcial  i El Liberal. 

Al segle XX, els 
avançaments 
tecnològics, l’evolució 
de la informàtica, les 
telecomunicacions i 
una cultura més gran, 
fan que la informació 
esdevingui una peça 
clau de la societat. 
Durant la guerra civil, 
el periodisme va estar controlat pels respectius bàndols i es limitaven a 
informar sobre el conflicte i els ideals de cadascun d’ells; acabada la 
guerra, van començar a desaparèixer els diaris liberals, socialistes, 
comunistes i republicans. Al seu lloc n’apareixeran d’altres com: 
Alcázar o Arriba. 

ELS MASS MEDIA 

La història dels mitjans de 
comunicació està directament 
relacionada amb el 
desenvolupament de la 
tecnologia.  
El desenvolupament econòmic 
dels darrers cent anys ha 
portat a poder oferir al gran 
públic, a preus cada cop més 
baixos, una sèrie de productes 
relacionats amb la 
comunicació. 

 

 

  



 

 

 
 

 
Des de l’època d’or de la premsa escrita, quan a Estats Units els diaris 
van anar abaratint el seu preu de venda fins a arribar a ser assequibles 
per a qualsevol treballador, fins a la popularització d’ Internet.  
 
La incidència en la societat d’aquesta nova forma comunicativa ha 
estat molt diversa, ha fet disminuir la comunicació interpersonal directa 
però també ha facilitat la creació de l’opinió pública.  
Podem observar que les característiques d’alguns mitjans de 
comunicació poden condicionar les de la resta. Així per exemple, el 
posicionament de la ràdio va modificar els continguts de la premsa 
diària; posteriorment, l’aparició de la televisió  va tornar a modificar el 
plantejament de la ràdio o el cine. L’aparició del vídeo va donar tot de 
teories catastrofistes sobre la fi del cinema i actualment Internet està 
modificant substancialment els processos de la resta de mitjans de 
comunicació. Fa uns anys era impensable escoltar la ràdio o llegir el 
diari a través de l’ordinador. 
De tots els mitjans de comunicació, els que més han influït en els usos 
i costums de la societat són: 

• El cartell publicitari, 
• La premsa escrita, 
• La ràdio, 
• La televisió. 
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