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ALBERT GARRIDO LLORT, secretari general de la Fundació Consell de la 

Informació de Catalunya,  

CERTIFICA: Que en relació a l’expedient núm. 7/2017 els membres del Consell 

de la Informació de Catalunya en reunió plenària de data 17 de juliol de 2017 

(CIC) van adoptar per unanimitat el següent acord, segons la documentació de 

l’expedient: 

 

ASSUMPTE:  Escrit de queixa de E.P.L. de data 9 d'abril de 2017 en relació amb 

una carta, publicada el 23 de novembre de 2008, a la secció Cartes dels lectors 

d'El Periódico de Catalunya. 

 

ANTECEDENTS 

El 4 de febrer de 2017 E.P.L. va enviar un correu electrònic al diari El Periódico 

de Catalunya per saber si seria “possible suprimir una carta al director meva que 

surt publicada en línia a la vostra web i, conseqüentment, és troba indexada a 

Google”. Per argumentar la seva petició indicava que “és tracta d'una carta ja 

força antiga (9 anys), que en el seu moment vaig escriure sobre una situació 

desagradable que em va passar, i que ara pot provocar-me problemes 

professionals en la meva feina o a la recerca de nova feina". 

En aquesta carta, que porta per títol "Despidos injustificados”, EPL explica com 

algunes empreses utilitzaven la crisi per acomiadar treballadors. Esmenta de 

manera explícita el nom de l'empresa i descriu, les dures condiciones que, 

segons el seu punt de vista, l'empresa imposa als seus treballadors.  

A l'apartat de Motius de l'Escrit, E.P.L. demana a El Periódico l'eliminació de la 

seva carta, o bé la modificació del seu nom i /o supressió de cognoms, perquè 

considera que el contingut de la carta pot ser perjudicial per a la recerca de feina 

i la seva reputació digital. A l'apartat Observacions, en canvi, E.P.L. demana que 

s'atengui a la seva sol·licitud de dret a l'oblit i es procedeixi a l'eliminació 

completa de la seva carta. 

El 10 de març de 2017 el diari va contestar a E.P.L. per indicar-li el següent: “En 

relació amb la seva petició d’eliminació d’una carta al director publicada al El 

Periódico de Catalunya fa uns anys, l’informem que no podem atendre la seva 

sol·licitud donat que es tracta d’una carta enviada voluntàriament per vostè 

mateix i no d’una informació errònia elaborada pel diari. De fet, totes les cartes 

enviades per lectors romanen a l’hemeroteca digital d’El Periódico de Catalunya 

tal i com es van publicar en el seu dia, a fi de mantenir l’arxiu històric del diari.” 

 

CONSIDERACIONS 

Tenint en compte la sol·licitud E.P.L. al dret a l'oblit, s'inclou el que el Codi indica 

sobre l'oblit en el punt 04. Permanència dels documents on-line: 
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 “La permanència indefinida a la xarxa dels documents i materials audiovisuals 

que es difonen i circulen a través de la web pot generar situacions incòmodes o 

indesitjables per a les persones afectades, ja sigui com a fonts informatives o 

com a testimonis. En el cas que en reclamin la desaparició, aquest fet planteja la 

necessitat de conciliar adequadament l’interès públic amb els drets individuals. 

En qualsevol cas, la invocació del “dret a l’oblit” no ha de ser motiu per a la 

destrucció immediata d’elements que en certa manera formen part d’un “arxiu 

general” o “memòria viva” que és patrimoni col·lectiu i que eventualment poden 

ser d’interès per a historiadors o investigadors socials.” 

Per tant, segons el codi actualitzat, davant un reclamació d’aquests tipus, es 

tracta de conciliar l’ interès públic amb els drets individuals. En el cas de la carta 

d' E.P.L., motiu de la queixa, no es pot considerar  necessari que formi part d’un 

arxiu general o memòria viva. Aquest conflicte no és un cas aïllat, ja que són 

nombroses les situacions d'explotació laboral, sobretot en el període en què va 

ser enviat el text al diari, és a dir, la crisi econòmica del 2008.  

Els historiadors i investigadors socials poden trobar nombroses fonts per a 

il·lustrar aquest tema, de manera que aquesta carta pot ser considerada 

prescindible per a aquesta finalitat. Si a més l'existència d'aquesta carta o, que el 

nom de E.P.L. aparegui complet, genera situacions incòmodes o li pot perjudicar 

a l'hora de trobar feina, sembla justificable prendre les mesures necessàries per 

evitar-li aquest perjudici. 

  

AL.LEGACIONS 

Un cop sol·licitades per part del CIC les corresponents al·legacions, des de la 

direcció del mitjà van adreçar al CIC un email on informaven que el dia 13 de 

juny, la assessoria jurídica de El Periódico de Catalunya es va posar en contacte 

amb E.P.L. per indicar-li que van procedir a efectuar l’esmentat canvi. El seu 

nom complet ha quedat substituït per les inicials E.P.L. de la carta que va enviar 

a El Periódico de Catalunya i que es va publicar el 23 de novembre de 2008.  

Captura de pantalla del correu electrònic enviat a E.P.L. 

 

PONÈNCIA 

Segons el criteri 04 del Codi Deontològic és necessari conciliar adequadament l’ 

interès públic amb els drets individuals. La invocació del “dret a l’oblit” no ha de 

ser motiu per a la destrucció immediata d’elements que en certa manera formen 

part d’un “arxiu general” o “memòria viva” que és patrimoni col·lectiu i que 

eventualment poden ser d’interès per a historiadors o investigadors socials.” Tot i 

que l'interessat va donar el seu consentiment a la publicació original i la 



 

3 
 

informació es va publicar amb fins periodístics i pot ser eventualment 

considerada d’interès per a historiadors o investigadors socials, al mateix temps 

pot perjudicar a l’hora de trobar feina a l'autor de la queixa.  

Atès que en aquest cas concorre l’interès d'un particular, sense rellevància 

pública o interès històric, i que la rellevància del fet ha deixat d'existir, es 

considera adequat sol·licitar la supressió del nom, la substitució per inicials o que 

s'eviti la indexació de la notícia pels motors de cerca a Internet.  

Per tot això, el Consell de la Informació de Catalunya adopta el següent: 

ACORD: 

Atesa la queixa presentada per E.P.L. i la disposició d’El Periódico a introduir 

una modificació en el fitxer informàtic del text de referència, seguint un dels 

suggeriments del senyor P.L., i tenint en compte  el criteri 4 del Codi Deontològic, 

s’entén que han desaparegut els motius de la queixa i per tant, es procedeix a 

l’arxiu de l’expedient. 

 

I per que així consti s’estén la present certificació digital, amb el vistiplau del 

president, a Barcelona en data 18 de juliol de 2017. Certifico.  
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