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PERIODISME I DEMOCRÀCIA

En un país modern i democràtic, la informació és un puntal fonamental. La
transparència de les administracions públiques, de les formacions polítiques, dels
moviments socials o de les empreses són essencials per al progrés de la societat.
El coneixement, la formació de ciutadans ben informats i amb criteri depén, en
bona mesura, tant de l’educació com de la informació que reben durant la seua
vida. En la difusió de la informació té un paper fonamental la premsa, i més en
concret els periodistes.
La crisi econòmica està tenint un impacte molt dur en distints sectors empresarials,
que es traduïx en aturats, l’autèntic drama de les persones, més enllà de les xifres
macroeconòmiques. De tot això, n’haureu llegit o sentit en els distints mitjans de
comunicació. La construcció, el sector de l’automòbil, el tèxtil, el comerç… S’han
escrit milers de pàgines sobre els efectes de la crisi. I les han escrites els
periodistes.
Però, paradoxalment, ni els diaris, ni les televisions, ni les ràdios han escrit gran
cosa sobre la crisi de la premsa, més enllà del que afecta les empreses editores.
De fet, resulta frustrant haver d’explicar a amics i coneguts aliens a la nostra
professió el terrible impacte que, en forma d’acomiadaments massius, retallades de
sou, supressió de col·laboracions i, fins i tot, tancament de mitjans, està patint el
nostre sector. No en tenen ni idea.

Ximo Clemente (fragment adaptat)
http://periodismeidemocracia.blogspot.com.es
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1. a) Identifique els elements pragmàtics o elements de la comunicació al text
anterior. (1 punt)

b) Indique la funció o funcions del llenguatge que predominen. Justifique la
resposta. (1 punt)

2. Indique quin és l’àmbit d’ús d’aquest text. Indique també a quin gènere pertany i
quina és la intenció comunicativa. Justifique la seua resposta. (2 punts)
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3. a) Busque un sinònim o una expressió equivalent per a les següents paraules
del text: (1 punt)
- fonamental (línia 1 i 5)
- difusió (línia 5)
- drama (línia 7)
- paradoxalment (línia 14)

b) Assenyale els elements semàntics que cohesionen el text. (1 punt)

4. Redacte un text d’una extensió mínima de 30 línies. Trie una d’aquestes opcions:
(4 punts)
a) Escriga una “carta al director” on manifeste la seua opinió al voltant del tema
tractat al text.

b) Escriga un text on reflexione al voltant de la següent afirmació: «La crisi
econòmica està tenint un impacte molt dur en distints sectors empresarials, que es
tradueix en aturats, l’autèntic drama de les persones, més enllà de les xifres
macroeconòmiques.»
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