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ASSIGNATURA: PERIODISME RELIGIÓS  

ESTUDIS: Per, Com Aud 

CODI: PER 

 
TIPUS: Optativa     CURS: 3    SEMESTRE: 2Q  
CRÈDITS hores/setmana: 5 crèdits 
CRÈDITS ECTS: 3,9 crèdits 
PROFESSOR: Lc. Francesc Romeu 
IDIOMA: català 
 
 
PREREQUISITS: No n’hi ha 
 
CONEIXEMENTS PREVIS: Haver cursat la Introducció pràctica al periodisme. No és 
necessari tenir coneixements religiosos específics.  
 
ASSIGNATURES QUE S’HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT: No n’hi ha  
 
DESCRIPCIÓ ASSIGNATURA:  
 
Es tracta d’una assignatura optativa del segon cicle de Periodisme i de Comunicació 
Audiovisual en la qual es fa una anàlisis exhaustiva i actual de les produccions periodístiques 
de temàtica religiosa. A partir de la realitat pràctica es crea una marc teòric on es dibuixen 
les diverses estratègies comunicatives que tenen les religions i les estratègies comunicativa 
que pot seguir un periodista especialitzat. El marc teòric s’amplia amb la contribució de les 
ciències socials: la sociologia (per descriure una realitat social heterogènia i canviant) i la 
història (per veure l’evolució religiosa i periodística que ens ha conduït fins el moment 
present). L’anàlisi i la reflexió teòrica acaba amb la pròpia producció dels alumnes aplicada 
als gèneres informatius i d’opinió. 
 
OBJECTIUS ASSIGNATURA:  
 
- Analitzar el tractament periodístic del fenomen religiós en la premsa (d’informació general i 
especialitzada), la ràdio (generalista i temàtica) i la televisió (pública, privada i local). 
Analitzar el procés de producció periodística de la informació religiosa. 
 
- Conèixer els instruments de treball del periodista especialitzat en informació religiosa: 
rutines, fonts, documentació, etc. Aplicació d’uns continguts periodístics generals i genèrics a 
una especialització en un camp concret: les religions. 
 
- Estudiar les manifestacions del fet religiós en l’entorn sòciocultural català i el seu impacte 
en la construcció de l’actualitat. Reflexió teòrica. 
 
- Practicar els continguts analitzats i les estratègies descrites amb les pròpies produccions 
periodístiques dels alumnes. 
 
CONTINGUTS: 
 
I. LA CONDICIÓ PERIODÍSTICA I EL FENOMEN RELIGIÓS. 
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1. Història, evolució i desenvolupament de la informació religiosa (de l’Espanya catòlica i la 
pàgina religiosa, a l’actual indiferència religiosa, passant pel canvi democràtic i la transició).  

1.1. Breu història del periodisme religiós a Espanya (segles XIX-XXI). 
1.2. Excursus sobre el valor i la significació del concili Vaticà II per al periodisme 

religiós arreu del món catòlic. 
2. L’ampliació del tema religiós catòlic a les grans religions. Present i futur: les noves 
inquietuds i sensibilitats religioses. 
3. La necessària distància periodística davant dels perills de: 

3.1. L’adoctrinament i la propaganda. 
3.2. El misteri, el silenci i el secret com a factors anticomunicatius. 
3.3. La persuasió com a perill comunicatiu i de captació. 

3.3.1. Les sectes religioses: els grups totalitaris, les sectes destructives i les 
organitzacions de funcionament sectari. El rentat de cervell. 

4. Dificultats: el vocabulari tècnic, els recels informatius i el difícil accés a la informació. 
 

II. LA SOCIOLOGIA DE LA RELIGIÓ. 
1. El coneixement periodístic de la realitat social. 
2. L’entorn sòciocultural: 

2.1. La religiositat a Catalunya, a Espanya i a Europa. Anàlisi de les últimes enquestes 
i estudi comparat amb les anteriors. Evolució i previsió de futur. 
2.2. Noves formes de religiositat. 

4. L’interès periodístic i les institucions religioses. 
 
III. LA INVENCIÓ PERIODÍSTICA I EL FET RELIGIÓS. 
1. Les dues estratègies de la comunicació. De la informació bàsica lliurada a la recerca de la 
informació. 
2. Les tres franges del periodisme religiós: dels emissors als receptors, passant pels 
missatges i els mitjans. 
3. L’activitat religiosa: creences, persones, institucions i comunitats, grups i tendències. 
4. De les fonts als grans pous d’informació. La documentació. L’agenda. El calendari religiós i 
l’actualitat informativa. 

4.1. Les fonts informatives segons la seva funció: fredes, calentes i tèbies. Fonts 
interessades i fonts tancades. 
4.2. Les fonts segons les seves estratègies: defensives i agressives. 
4.3. Les fonts segons la seva organització: organitzades i esporàdiques. 
4.4. Les fonts segons el seu valor: oficials, extraoficials i oficioses.     

5. L’actualitat religiosa institucional a Catalunya. 
6. Els valors-notícia davant la vida religiosa: actualitat, proximitat, preeminència, curiositat, 
conflicte, intriga, emoció, conseqüències, etc.  

 
IV. LA DISPOSICIÓ DE LA INFORMACIÓ RELIGIOSA. 
1. Els periòdics: la religió a l’interior de l’organització informativa. 
2. La premsa especialitzada i la premsa institucional. 
3. La ràdio: informació diària, programes temàtics i emissores institucionals. 
4. La televisió: els telenotícies, els reportatges, programes especialitzats i institucionals, les 
cadenes temàtiques. 
5. Intents de seleccionar les notícies religioses per la seva intencionalitat. Perills i errors de 
tota selecció. 
 
V. SUBJECTES I OBJECTES DE LA INFORMACIÓ PERIODÍSTICA ESPECIALITZADA EN 
RELIGIÓ. 



CODI ASSIGNATURA   Pàg 3 de 3 
 

 
    

1. L’expressió en el periodisme especialitzat en religió. Matrius d’interpretació del fet religiós: 
els titulars. 
2. Estils i gèneres en el periodisme religiós. 

2.1. Gèneres d’informació: el breu, la notícia, l’entrevista (temàtica, 
institucional, personal o mixta), el reportatge, l’agenda, etc. 
2.2. Gèneres d’opinió: la columna, l’article (explicatiu o argumentatiu), 
l’editorial, la crítica, l’acudit, etc. 
2.3. Gèneres d’interpretació: la crònica i el reportatge interpretatiu. 

3. El perfil de la informació religiosa (per la seva especificitat) i el perfil del periodista (per la 
seva especialitat). El problema del lèxic: entre el tecnicisme i la desinformació. 
 
METODOLOGIA: 
 
Les classes consten de dues parts. Una primera part consisteix en l’anàlisi d’alguns dels 
productes periodístics en matèria de periodisme religiós en suport escrit o audiovisual. 
Aquest anàlisi es fa entre tots els alumnes. És tracta d’una part absolutament pràctica. La 
segona part consisteix en els continguts teòrics de l’assignatura impartits pel professor. 
L’alumne fora de les classes teòriques també segueix aplicant els continguts teòrics als 
casos pràctics. 
 
AVALUACIÓ:  A + D + J 
 
L’avaluació consta de tres parts pràctiques: 
 
1. Un reportatge d’informació religiosa d’absoluta actualitat. El tema del reportatge i la seva 
actualitat caldrà concretar-la prèviament i degudament amb el professor, i amb anterioritat al 
final de curs. L’extensió del reportatge serà de 6 fulls DIN-A4 i amb el suport que prèviament 
s’acordi amb el professor. El valor de la nota del reportatge serà el 30% de la nota final. 
 
2. Un article d’opinió basat en el tema que es proposarà a classe a partir d’un llibre de lectura 
obligatòria. No es tracta de cap crítica del llibre, ni de cap recensió, sinó d’un article on es 
recull la pròpia opinió de l’alumne sobre el tema del llibre però amb un nivell universitari. 
L’extensió serà de 2 fulls DIN-A4. El valor de la nota de l’article d’opinió serà el 20% de la 
nota final. 
 
3. Un examen final, summament pràctic i d’anàlisi de materials periodístics, on s’hi 
concretaran els continguts de l’assignatura assumits pels alumnes. L’examen serà amb els 
propis apunts de classe i la bibliografia que es desitgi. El valor de la nota de l’examen final 
serà el 50% de la nota final. 
 
Per a l’obtenció de la nota final és absolutament necessari haver presentat les tres proves 
anteriors i haver-les aprovat totes tres. Els treballs es podran presentar fins el mateix dia de 
l’examen. Les parts que no quedin aprovades són les que caldrà tornar a presentar, fins a 
aprovar tota l’assignatura. 
 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ DE RESULTATS: 
(Criteris per avaluar els resultats obtinguts per l’estudiant. Enumerar-los per a cadascun dels 
objectius de l’assignatura indicant entre claudàtors la lletra corresponent al mètode 
d’avaluació utilitzat) 
 

Objectiu 1: 
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• L’estudiant ha de demostrar les seves capacitats per a la producció periodística amb 
un reportatge d’actualitat ..... [D]. 

• L’estudiant ha de demostrar la seva capacitat per gestionar les seves opinions a 
través d’un article d’opinió... [D]. 

• L’estudiant ha de demostrat les seves capacitats participades en els anàlisis que es 
fan a classe ........[J] 

Objectiu 2: 
• L’estudiant ha de demostrar el domini d’un marc teòric bàsic..... [A]. 
 
(...) 

 
BIBLIOGRAFIA BÀSICA: 
(Citar la bibliografia que es considera essencial i imprescindible per l’assignatura) 
 
- CONTRERAS, D. La Iglesia católica en la prensa. Pamplona: EUNSA, 2004. 
- ZAMORA, J.A. (coord). Medios de comunicación. Información, espectáculo, manipulación. 
Estella (Navarra): Verbo Divino, 2004. 
- MORERA, J; CARRETO, A. Estrategias comunicacionales de la Iglesia. Barcelona: A.bís, 
1998. 
- RAIGÓN PÉREZ DE LA CONCHA, G. Estructura de la Información en la Iglesia Católica. 
Múrcia: Universidad de Múrcia, 1998. 
- SÁEZ, A. El llenguatge cristià en la cultura de masses. Barcelona: Cruïlla, 2001.  
- SIMÓ, M. La comunicació al servei de l’evangelització. Barcelona: Claret, 1998.  
 
 
BIBLIOGRAFIA i/o MATERIAL COMPLEMENTARI: 
(Citar la bibliografia complementària o materials concrets que s’utilitzin per impartir 
l’assignatura) 
 
- ESTRUCH, J. Les altres religions. Minories religioses a Catalunya. Barcelona: Mediterrània, 
2004. 
- Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós. Vocabulari de les religions per a mitjans de 
comunicació. Barcelona: Angle i Unesco, 2004. 
- ALSIUS, S. Hem perdut l’oremus. Petita enciclopèdia de la cultura catòlica. Barcelona: La 
Campana, 1998. 
- ANDRÉS, F.; ROQUE, M-A. Els catalans a l’enquesta europea dels valors. Catalunya 2001. 
Barcelona: Proa, 2001. (Com també: AUTORS DIVERSOS. Catalunya i Espanya. Fets i 
actituds diferencials. Barcelona: Proa, 2001). 
- DICCIONARI D’HISTÒRIA ECLESIÀSTICA DE CATALUNYA (3 volums). Barcelona: 
Generalitat de Catalunya - Editorial Claret, 1999-2001. 
- CHAMORRO, E; i ALTRES. Viure en una societat mediàtica. Barcelona: Editorial Claret, 
2000. (Especialment l’article de SÁEZ, A. El cristianisme, ¿té alguna proposta per al gran 
public? i la taula rodona corresponent). 
- KEHL, M. ¿Adónde va la Iglesia? Un diagnóstico de nuestro tiempo. Santander: Sal Terrae, 
1997. 
- LABOA, J.Mª. La Iglesia en España (1492-2000). Madrid: San Pablo, 2000. 
- SESBOÜÉ, B. Creer. Invitación a la fe católica para las mujeres y los hombres del siglo XXI. 
Madrid: San Pablo, 2000. 
 
PREPARAT PER: Lc. Francesc Romeu. 
 
DATA DE LA DARRERA REVISIÓ: Juliol 2006 


