
 

 

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

Informació de Catalunya,  

CERTIFICA: Que en relació a l’expedient núm. 5/2017 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: 

“Expedient núm. 5/2017 

ASSUMPTE: Escrit de queixa presentat per la  Fundación Secretariado Gitano 

amb seu a Madrid, en relació a una noticia on es fa  referència a la ètnia gitana 

relacionant-la amb un delicte de agressió a las forces de seguretat, publicada pel  

Diari Mediterráneo Digital, del GRUPO EDITORIAL MEDITERRANEO DIGITAL, 

S.L.U.  

ANTECEDENTS 

El diari Mediterráneo Digital el dia 18 de febrer publica un article en la secció de 

successos  sota el títol “50 gitanos linchan brutalmente a 6 Mossos de Esquadra 

en l’Hospitalet”. La Fundación Secretariado Gitano proporciona el link de la 

pàgina web del diari on es pot veure l’article i el vídeo dels fets i fonamenta la 

seva queixa en la vulneració del respecte a les persones i a la seva integritat 

física i moral. Aquesta Fundació considera la redacció d’aquesta notícia com un 

cas de mala praxis periodística por citar la ètnia gitana relacionant-la  amb 

baralles (en aquest cas amb les forces de seguretat), fet recurrent en els mitjans 

de comunicació i que- continua dient la queixa- no aporta una informació 

rellevant per la comprensió de la notícia. Agrega que els hi sembla més greu 

encara que la ètnia gitana sigui citada juntament amb paraules com “linchar” i 

“brutalmente” en el propi títol de la notícia. Consideren tendenciós el missatge 

que es transmet a la societat, atès que aconsegueix vincular la comissió de 

delictes amb tota la comunitat gitana, creant i reforçant així perjudicis i  

estereotips negatius envers aquesta comunitat. I com a exemple la Fundació 

al·ludeix als comentaris que es generen  a continuació de la notícia, 

responsabilitzant al mitjà de comunicació, donat que obre un espai públic 

d’opinió del que algunes persones se serveixen per utilitzar expressions racistes 

cap a la comunitat gitana en general, contribuint de manera activa a generar 

actituds i pràctiques discriminatòries i a arrelar la persistència de perjudicis 

socials.    

AL.LEGACIONS  

Fins a la data no s’han rebut al·legacions per part de GRUPO EDITORIAL, 

S.L.U.  tot i haver estat instats a fer-ho des de la secretaria del CIC, per la qual 

cosa s’estima que no desitgen formular-les.  

 

 



 

PONÈNCIA  

Mediterráneo Digital-Políticamente Incorrecto, és així com ells mateixos 

s'identifiquen i s'autodefineixen. L'article no apareix signat i té informació precisa 

del sindicat dels Mossos d'Esquadra SAP-Fepol i del resultat de l'agressió a les 

forces de l'ordre: " Un total de seis Mossos d’Esquadra han resultado heridos..." 

així com de la seqüenciació de l'altercat i del total de patrulles que van a socórrer 

els companys; també recull un informe del sindicat dels Mossos d'Esquadra en el 

qual es demana "tolerància zero" davant l'agressió i "una sentència exemplar". 

No obstant això, en aquest article no es dóna veu als veïns, a cap integrant de la 

minoria gitana, ja sigui del grup que provoca la baralla o dels que van més tard i 

se sumen a la refrega, o a algun representant. En el vídeo que s'adjunta hi ha 

gran profusió d'imatges i crits de l'altercat i es dóna al públic la possibilitat de 

participar amb els seus comentaris, generant-se així alguns missatges injuriosos 

i discriminatoris per a la comunitat.  

Aquest cas mostra a uns veïns que pertanyen a una minoria determinada, l'ètnia 

gitana, fruit de la diversitat de la societat en la qual estem immersos. Reflectir en 

un mitjà de comunicació aquesta societat plural respectant degudament les 

seves minories apel·la a l'ètica professional dels periodistes. Aquests en el Codi 

Deontològic, en el criteri 12, assenyalen explícitament com han de ser tractades 

aquestes minories en una societat oberta i multicultural per evitar estereotips i 

prejudicis arrelats moltes vegades des de fa molt de temps. "Respectar la 

dignitat de les persones i la seva integritat física i moral". "No es pot discriminar 

cap persona pel seu origen ètnic, nacionalitat i extracció social. Cal evitar 

expressions vexatòries que puguin incitar a l'odi i l'ús de la violència. Els 

periodistes han de ser especialment sensibles a la diversitat i actuar amb sentit 

de justícia i respecte a les persones i els grups afectats ". 

Com expressa la queixa de la Fundación Secretariado Gitano creiem que 

aquesta minoria no ha estat tractada amb la deguda consideració i respecte, 

particularitzant a les persones que intervenen en la baralla, sinó que identifica el 

col·lectiu a partir de la seva ètnia, vinculant així la comissió del delicte amb la 

comunitat i ho fa de manera sensacionalista i tendenciosa, emfatitzant des del 

mateix títol i associant a l'ètnia gitana les paraules "linxar" i "brutalment", ajudant 

a crear i reforçar prejudicis i estereotips cap a aquesta minoria. 

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

 

A C O R D:  

La notícia del diari Mediterráneo Digital " 50 gitanos linchan brutalmente a 6 

Mossos d’Esquadra en l’Hospitalet" vulnera el Codi Deontològic dels Periodistes 

de Catalunya, el principi 12, que tracta del respecte a les persones i a la seva 

integritat física i moral, també l'Annex B del mateix Codi Deontològic: 

Recomanacions sobre Internet, a l'apartat 03. Participació i supervisió activa, el 

Codi puntualitza "els comentaris dels usuaris en les notícies difoses en els webs 

informatives han de ser moderats pels seus responsables editorials . Aquests 

han de comptar amb mecanismes i eines adequats per impedir la difusió de 



 

missatges injuriosos que atemptin contra la dignitat de les persones i grups 

socials, o propiciïn la discriminació, la violència i l'odi. Les aportacions dels 

internautes no poden ser anònimes. El mitjà difusor ha d'exigir un registre previ 

als usuaris que vulguin fer comentaris i donar a conèixer les seves opinions ". 

També el CIC considera vulnerat l’annex F del Codi sobre la cita de nacionalitats 

i ètnies que diu literalment: “La utilització per part dels mitjans audiovisuals de 

paraules i conceptes relacionats amb la nacionalitat o llocs de procedència per 

designar en titulars a un individu o banda d’individus que han comès actes 

delictius és discriminatòria. 

Quan el tractament que donen els mitjans de comunicació a les informacions pot 

entrar dins d’un context discriminatori a fi de cridar l’atenció del lector, el que es 

provoca és que els ciutadans tinguin una actitud negativa respecte al fet 

migratori i als immigrants. 

El CIC recomana als mitjans de comunicació que actuïn amb especial 

responsabilitat i rigor en el cas d’informacions o opinions amb continguts que 

puguin suscitar discriminacions per raons de gènere, ètnies, creences o extracció 

social o cultural, és a dir, evitant-se en tot cas les generalitzacions i l’etiquetatge 

de les persones per trets diferencials, ja siguin ètnics, religiosos, econòmics o 

socials. En tot cas, si el mitjà considera que la nacionalitat dels protagonistes és 

noticiable, i sempre per tal de no fomentar en el receptor impulsos 

discriminatoris, el CIC recomana que aquesta dada s’esmenti sempre, siguin 

d’on siguin els autors dels fets descrits.” 

 

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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