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IINNFFOORRMMEE  DDEE  LLAA  PPRREESSIIDDÈÈNNCCIIAA    

 
 

l llarg del 2015, el CIC ha tractat amb especial èmfasi el 
conflicte d’interessos a la professió, particularment pel 
que fa als periodistes que combinen la seva activitat amb 

la promoció d’entitats o marques comercials a les diverses 
plataformes, una de les queixes més freqüents i motiu també de 
nombroses consultes del públic. A finals d’abril va tenir lloc una 
jornada al Col·legi de Periodistes de Catalunya amb la 
participació de destacats professionals, i més endavant el CIC 
encarregà un estudi a una comissió les conclusions del qual han quedat plasmades en 
un fulletó i al web del CIC i que seran presentades públicament a principis de 2016. 
Preval, com no podia ser d’altra manera, la necessitat de respectar l’article 7è del Codi 
Deontològic, en sintonia amb la resta de codis i principis existents a la Unió Europea. 
 
Precisament, el tema del periodisme i la publicitat va ser tractar intensament per un 
grup de treball –amb la nostra participació- a la reunió anual de consells de premsa 
europeus, celebrada a la tardor d’aquest any a Viena amb l’assistència de 32 
representacions. També es va palesar la seriosa preocupació davant el retrocés de la 
llibertat de premsa a Europa i es proposà un programa global per situar la ètica 
periodística com un objectiu prioritari. Concretament, la necessitat urgent d’enfortir el 
periodisme amb un doble compromís, personal i deontològic, contra la desinformació, 
el terrorisme, els extremismes polítics, els manipuladors governamentals, els 
predadors online i el discurs de l’odi. Però també va haver-hi acord en que la resposta 
no ha de consistir en aprovar noves lleis sinó en reforçar la autoregulació. 
 
A casa nostra, el CIC ha seguit mantenint la col·laboració amb la xarxa de biblioteques 
per donar a conèixer la seva naturalesa i finalitats, en cada cas amb un convidat que 
ha parlat de problemàtiques actuals, com ara Pitu Abril (“La corrupció al món de 
l’esport”) i Carlos Pérez de Rozas (“Els ulls de l’ebola”). També hem col·laborat amb la 
xarxa d’atenció a persones sense llar sobre el llenguatge als mitjans de comunicació, i 
amb el Col·legi de Metges en una jornada dedicada al secret professional de metges i 
periodistes, així com amb diverses universitats catalanes i a l’Estat espanyol. 
 
El nombre de queixes rebudes i tramitades ha estat similar al de l’any passat, tal i com 
mostren els gràfics a continuació, i ha tingut una molt favorable acollida el repositori 
digital del CIC (inclòs en el repositori del Col·legi de Periodistes de Catalunya), creat el 
segon semestre del 2015, que ha esdevingut una eina de consulta de gran utilitat, 
donat que recull el fons històric documental del CIC. 
 

A 
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QUEIXES PRESENTADES AL CIC  
   

     

Any Queixes de tramitació no ordinària Queixes no admeses  
Queixes Tramitació 
ordinària TOTAL 

1997 0 2 21 23 

1998 0 2 18 20 

1999 1 0 8 9 

2000 1 6 7 14 

2001 0 2 11 13 

2002 1 4 23 28 

2003 3 5 21 29 

2004 7 7 11 25 

2005 32 7 26 65 

2006 79 16 6 101 

2007 72 13 6 91 

2008 29 6 8 43 

2009 11 10 20 41 

2010 17 12 15 44 

2011 14 8 8 30 

2012 5 6 11 22 

2013 1 3 7 11 

2014 1 8 9 18 

2015 4 2 12 18 
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DDeeccllaarraacciióó  ddee  pprriinncciippiiss  ddee  llaa  pprrooffeessssiióó  ppeerriiooddííssttiiccaa  aa  CCaattaalluunnyyaa    
 
CRITERIS  

1. Observar sempre una clara distinció entre els fets i opinions o interpretacions, 

evitant tota confusió o distorsió deliberada d'ambdues coses, així com la difusió de 
conjectures i rumors com si es tractés de fets.  

2. Difondre únicament informacions fonamentades, evitant en tot cas afirmacions o 

dades imprecises i sense base suficient que puguin lesionar o menysprear la dignitat 
de les persones i provocar dany o descrèdit injustificat a institucions i entitats 
públiques i privades, així com la utilització d'expressions o qualificatius injuriosos.  

3. Rectificar amb diligència i amb tractament adequat a la circumstància, les 

informacions -i les opinions que se'n derivin- que s'hagin demostrat falses i que, per tal 
motiu, resultin perjudicials per als drets o interessos legítims de les persones i/o 
organismes afectats, sense eludir, si calgués, la disculpa, amb independència d'allò 
que les lleis disposin al respecte.  

4. Utilitzar mètodes dignes per a obtenir informació o imatges, sense recórrer a 

procediments il·lícits.  

5. Respectar l'off the record quan aquest hagi estat expressament invocat, d'acord 

amb la pràctica usual d'aquesta norma en una societat lliure.  

6. Reconèixer a les persones individuals i/o jurídiques el seu dret a no proporcionar 

informació ni respondre preguntes, sense perjudici del deure dels periodistes a 
atendre el dret dels ciutadans a la informació. Aquest dret protegeix molt especialment 
l'estricte confidencialitat sobre la salut o la malaltia d'una persona com a nucli de la 
seva privacitat, malgrat la curiositat que pugui haver-hi en el cas de personatges 
coneguts públicament, fins i tot més enllà de la seva mort. Pel que fa a assumptes 
relacionats amb les administracions públiques, el dret fonamental a la informació ha 
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de prevaler sempre per damunt de qualsevol restricció que vulneri injustificadament el 
principi de la transparència informativa a la que estan obligades.  

7. No acceptar mai retribucions o gratificacions de tercers per promoure, orientar, 

influir o haver publicat informacions o opinions. En tot cas, no s'ha de simultaniejar 
l'exercici de l'activitat periodística amb altres activitats professionals incompatibles 
amb la deontologia de la informació, com la publicitat, les relacions públiques i les 
assessories d'imatge, ja sigui en l'àmbit de les institucions o organismes públics, com 
en entitats privades.  

8. No utilitzar mai en profit propi informacions privilegiades obtingudes de forma 

confidencial com a periodistes en exercici de la seva funció informativa.  

9. Respectar el dret de les persones a la seva pròpia intimitat i imatge, especialment 

en situacions de vulnerabilitat i malaltia i en casos o esdeveniments que generin 
situacions d'aflicció o dolor, evitant la intromissió gratuïta i les especulacions 
innecessàries sobre els seus sentiments i circumstàncies, especialment quan les 
persones afectades ho explicitin.  

10. Observar escrupolosament el principi de presumpció d'innocència en les 

informacions i opinions relatives a causes o procediments penals en curs.  

11. Tractar amb especial cura tota informació que afecti a menors, evitant difondre la 

seva identificació quan apareixen com a víctimes (excepte en supòsit d'homicidi), 
testimonis o inculpats en causes criminals, sobretot en assumptes d'especial 
transcendència social, com és el cas dels delictes sexuals. També s'evitarà identificar 
contra la seva voluntat les persones pròximes o parents innocents d'acusats o 
convictes en procediments penals.  

12. Actuar amb especial responsabilitat i rigor en el cas d'informacions o opinions 

amb continguts que puguin suscitar discriminacions per raons de sexe, raça, 
creences, extracció social i cultural i malaltia, així com incitar a l'ús de la violència, 
evitant expressions o testimonis vexatoris o lesius per a la condició personal dels 
individus i la seva integritat física i moral. 

 ANNEX 1: SOBRE MANIPULACIÓ D'IMATGES 

En fotoperiodisme no estan permeses manipulacions que suposin alteració de la 
informació visual enregistrada originàriament per l'objectiu de la càmera i que recull el 
suport, és a dir, afegir, eliminar, desplaçar o modificar qualsevol element de la imatge 
original. 

(La inclusió d'aquest annex va ser proposada pel IVart. Congrés de Periodistes de 
Catalunya)  
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 ANNEX 2: RECOMANACIÓ SOBRE FOTO IL·LUSTRACIÓ 
 
Recomanació que es doni prioritat a la regulació d'aquesta activitat, a fi de poder-ne 
fer esment en el Codi Deontològic.  

(Aquesta recomanació va ser feta pel IVart. Congrés de Periodistes de Catalunya).  

 ANNEX 3: RECOMANACIÓ SOBRE INTERNET 

Que es determini l'acceptació per part dels mitjans de comunicació de l'arbitratge del 
CIC en documents Web signats per periodistes i difosos a través d'Internet. 

Que s'iniciï un debat per veure si es pot aconseguir un consens sobre els diversos 
problemes que es poden presentar en la redacció d'un Codi Ètic d'Internet, entre els 
quals hi figuren els aspectes relacionats amb la publicitat, els links hipertextuals, el 
comerç electrònic, la manipulació d'imatges, el copyright i la privacitat quan puguin 
afectar la imparcialitat, l'exactitud i la credibilitat de les notícies a través de la xarxa.  

(Aquesta recomanació va ser feta pel IV Congrés de Periodistes de Catalunya).  

ANNEX 4: RECOMANACIÓ SOBRE EL CRITERI 7è. DEL CODI DEONTOLÓGIC 

L'exercici de la professió periodística és, per principi, èticament incompatible amb el 
desenvolupament simultani d'activitats o serveis retribuïts en l'àmbit de la publicitat o 
la propaganda comercial i en qualsevol de les seves manifestacions i suports. Aquest 
principi és extensible a la prestació de serveis d'imatge, consultoria o assessoria, 
entitats o organismes privats i públics, excepte en casos justificats d'assumptes de la 
pròpia funció periodística quan no hi hagi ànim de lucre ni es faci en canvi de la 
percepció de retribucions. 

No obstant, queda admesa la participació dels periodistes en activitats i campanyes 
divulgatives o informatives en institucions i organitzacions socials sense finalitats 
lucratives. 

Les noves fórmules de patrocini d'espais informatius, especialment en l'àmbit 
d'informació de serveis, des del punt de vista de l'ètica periodística no constitueixen 
per elles mateixes una pràctica recusable. 

En qualsevol cas, no es poden presentar subreptíciament les diferents modalitats de 
patrocini i d'informació comercial (publireportatge), com si fossin materials informatius 
de les redaccions ni es poden encobrir sense que puguin ser clarament diferenciades 
pels lectors i les audiències. 

La percepció de retribucions o gratificacions de tercers és èticament reprovable quan 
està relacionada amb l'exercici de l'activitat periodística en els mitjans informatius, 
especialment en casos verificables d'influència i/o relació entre la remuneració o 
gratificació percebuda i l'acte informatiu vinculat a l'interessat, ja sigui com actor o 
inductor. 
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La pràctica d'acceptar obsequis i regals és a criteri dels mitjans i dels propis 
professionals, establint les condicions i circumstàncies en que es puguin ultrapassar 
els límits d'una cortesia raonable, convertint-se en un factor de mediatització o 
distorsió del treball professional. 

La participació retribuïda dels periodistes en iniciatives o actes promoguts per 
particulars, entitats o organismes públics i privats (seminaris, conferències, 
presentacions, debats, etc,) aliens als mitjans en què treballen, pot contravenir els 
principis de l'ètica professional quan derivi en l'àmbit de la propaganda, la promoció o 
publicitat d'interessos de tercers, ja sigui de forma manifesta o subreptícia, o quan 
s'infringeixin normes exigibles de lleialtat professional i laboral. 

(Aquesta recomanació va ser feta pel IVart Congrés de Periodistes de Catalunya).  

Recomanacions per a la pràctica periodística en el tractament bèl·lics 

o armats (AMPLIACIÓ DEL CODI DEONTOLÒGIC FETA L’ANY 
2009) 
 
Conscients que els mitjans de comunicació tenen capacitat per influir en el desen-
volupament dels conflictes, i conscients també de les dificultats del treball sobre el 
terreny, de la falta de formació, de l’escassesa de recursos que hi destinen els mitjans, 
en la perspectiva d’afavorir la seva resolució i contribuir a reduir el sofriment de les 
persones afectades, estimem que la nostra tasca s’hauria d’atendre a les 
recomanacions següents:  
 
1. Donar la veu a tots els actors i promoure la comprensió entre les parts implicades. 
Afavorir el diàleg.  
Quan el mitjà té entre el públic els membres d’una de les parts enfrontades sempre és 
més fàcil donar només la veu als «nostres» o als «nostres aliats». El mateix pot 
passar quan el conflicte és extern al país del mitjà, però hi ha hagut una clara 
diferenciació entre agressors i agredits. S’impedeix així comprendre les raons que 
pugui tenir l’altre, es tanca la porta al diàleg, es bloqueja la desescalada del conflicte i 
s’obre la via a la justificació de les atrocitats fins a la derrota del contrari.  
 
2. No deshumanitzar cap part; cal parlar de les víctimes i també dels victimaris de 
totes aquestes.  
Tots els actors són humans, amb independència del fet que les seves accions puguin 
ser criminals. I a tots els bàndols hi ha víctimes, dels febles i dels forts. També entre 
els uns i els altres hi pot haver victimaris. Recordar la condició humana de totes les 
persones fa més difícil les actuacions cruels d’uns i altres i la seva justificació, 
contribueix a reduir el sofriment i a mostrar com d’inhumana és la guerra.  
 
3. Evitar el llenguatge de les parts combatents i dels seus aliats. Exposar els enganys 
de qualsevol d’aquestes.  
Els actors també batallen en el camp de la informació; per a ells es tracta de fer pro-
paganda. Trien les paraules, escullen unes dades per sobre de les altres, emfasitzen 
uns assumptes i n’esmorteixen d’altres. De cara a l’enemic, per a ells, mentir és una 
necessitat; com menys informat estigui l’adversari, millor; dir la veritat, en la mateixa 
tònica, és una traïció. És la seva lògica comunicativa. L’antítesi del que ha de ser la 
feina periodística.  
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4. Mostrar els grups que en la base treballen per la pau, no només els dirigents. En 
particular, els esforços de la societat civil, que atén les víctimes físicament, material-
ment o emocionalment.  
Els líders polítics i militars estan condicionats per la dinàmica de la guerra i de les 
seves pròpies organitzacions. Poden veure’s atrapats en l’espiral de la violència. A la 
base de la societat hi ha sovint qui treballa per la pau, sense les limitacions de les cú-
pules polítiques o militars. No reduir l’abast del focus informatiu a les elits, sinó obrir-lo 
als grups de base augmenta la pressió sobre els líders per trobar camins reals cap a 
acords amb el contrari.  
 
5. Explorar els conflictes en la seva complexitat i tractar la violència i els seus efectes 
tan visibles com invisibles, però també ocupar-se de les causes diverses que els han 
generat.  
Els conflictes rarament es limiten a enfrontaments bilaterals. Hi sol haver més actors i 
tots solen ser complexos. A més, a cada costat pot haver-hi grups propers a sectors 
similars dels altres contendents —per raons materials, morals, sentimentals, etc. 
Veure les afinitats pot ajudar els processos de pau.  
D’altra banda, cal explicar les causes del conflicte i mostrar també els efectes de la 
violència, els visibles i els invisibles —ressentiment, desestructuració social, etc.— 
perquè en si mateixos són font de patiment i poden ser causa de nous esclats.  
 
6. Els mitjans han d’evitar el sensacionalisme i també impedir l’emissió sense control 
de missatges en línia que siguin bel·licistes, xenòfobs, racistes o sexistes.  
La pressió per assolir alts índex d’audiència o circulació pot conduir a la truculència i 
l’efectisme gratuït. La irracionalitat que arrosseguen és una mala companya per a la 
resolució de conflictes, especialment si empeny cap a la venjança. En particular, 
l’emissió directa de missatges enviats pel públic a programes de televisió o a la xarxa 
es pot convertir en una plataforma de difusió de proclames ofensives contra els drets 
humans sense possibilitat que siguin comentades o discutides adequadament.  
 
7. Informar dels conflictes encara que no hi hagi violència pot ajudar a prevenir-la. Hi 
ha un grapat de centres a l’abast dels informadors que treballen constantment en la 
mediació, transformació i resolució de conflictes. Aprofitar-los com a fonts d’informació 
repercuteix en una opinió pública més formada i més capaç d’actuar per si mateixa i 
de pressionar els governs perquè actuïn quan i com calgui.  
 
8. No abandonar la cobertura després de l’alto el foc i ocupar-se de la resolució, la 
reconstrucció i la reconciliació.  
El cessament de les hostilitats o l’alto el foc són moments en els processos de pau. No 
s’han de confondre amb la solució del problema o la resolució del conflicte. Quan 
s’acaba la violència física, cal curar les ferides i recuperar tant com es pugui el que 
s’ha destruït materialment i en la convivència.  
 
9. Aprofitar les similituds entre els conflictes perquè les experiències constructives 
ajudin els que encara no han trobat un camí de resolució.  
Cap conflicte és equiparable a un altre. Tots són singulars. Però perquè presenten 
semblances i diferències tots es poden comparar, ja sigui tant per aprendre dels errors 
com per aprendre dels encerts.  
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10. Cal esmentar sempre les fonts de la informació, particularment quan representen 
actors enfrontats, i tenir en compte que terceres fonts enriqueixen la visió del conflicte. 
En cas d’informacions fetes sota censura o imposicions, cal fer-ho saber als receptors.  
La base del contracte de confiança establert entre periodistes i públic resideix en la 
credibilitat. En som responsables. La informació facilitada pels contendents no 
funciona sota el mateix paràmetre i, per tant, és necessari que el públic sempre sàpiga 
quin és l’origen d’allò que transmetem. En cas contrari queda desprotegit davant de 
possibles enganys.  

Per la mateixa raó, el públic té dret a saber si la informació que li arriba és fruit d’una 
feina periodística que ha vist coartada la seva llibertat en forma d’imposicions o 
censures. 
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AACCOORRDDSS  AADDOOPPTTAATTSS  PPEELL  PPLLEE  DDEELL  CCIICC  

EExxppeeddiieennttss    
 

  

                        AANNYY  22001155    
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Expedient núm.  9/2014 
ASSUMPTE: Queixa presentada pel Sr. A.U, contra el diari Regió7 per un article 
aparegut el dia 9 de setembre de 2014 amb el títol “Els problemes greus amb 
l’alcohol es dupliquen a la Festa Major de Manresa”.  
 
ANTECEDENTS 
El Sr. U. exposa la seva queixa en els següents termes:  
“Que enguany, aquesta manipulació ha assolit nivells preocupants, convertint 
una xifra normal (o fins i tot podríem considerar que bona) per una ciutat d’uns 
75.000 
habitants en una xifra que suposa un greu problema de salut pública. Durant la 
festa major segons les fonts consultades pel diari (Creu Roja a Manresa) van 
haver-hi 3 inconscients, una xifra perfectament assumible, mentre que el diari 
assegura que n’hi van haver 16. També asseguren que 3 persones van requerir 
hospitalització (hospitalització significa un ingrés hospitalari, per tant una 
assignació d’habitació i una estada de més d’un dia). Segons Creu Roja és van 
fer 3 trasllats i no consta que s’hospitalitzés a cap de les persones traslladades, 
a més l’hospital tampoc confirma aquesta informació. 
Els professionals de Creu Roja van exposar que enguany s’havien doblat les 
hores d’atenció i el nombre de voluntariat actiu per la festa major. A les dades 
enviades per Creu Roja al diari (2.DadesCR.pdf) es pot veure clarament aquest 
augment. Creu Roja a Manresa, en els darrers anys ha realitzat una gran tasca 
d’acostament i assessorament als joves, i s’està guanyant la seva confiança 
repartint materials com aquests: http://www.creurojamanresa.org/festa-major-
manresa-2014/consellsper-sortir-de-festa/ això fa que els joves els prenguin de 
referents i s’acostin als punts d’atenció molt abans de tenir problemes. Aquesta 
informació que el diari 
Regió7 també té, però ha decidit obviar, dona una argumentació clara de les 
dades aportades per Creu Roja i desmenteix l’afirmació de que “els problemes 
greus amb l’alcohol és dupliquen”. No només no és dupliquen, si no que si el 
2013 hi van haver 3 trasllats en 2 dies, i el 2014 hi han 3 trasllats en 4 dies, 
podríem assegurar que “els problemes greus amb l’alcohol es redueixen a la 
meitat”. La resta d’intoxicacions si no requereixen trasllat no son greus, poden 
ser tant sols un mal de cap o un mareig. 
També exposo que vaig enviar una carta al director que complia tots el requisits 
que el diari demana per a ésser publicada i no la han publicat. A més, després 
de rebre la meva carta, van estar dos mesos sense publicar-ne cap i quan van 
tornar a publicar-ne, em van dir que ja havia passat massa temps i que ja no 
tenia sentit publicar-la.” 
També el Sr. U. manifesta: 
“…vaig enviar una carta al director que acomplia tots els requisits 
que el diari demana per a ésser publicada i no la han publicat. A més, després 
de rebre la meva carta, van estar dos mesos sense publicar-ne cap i quan van 
tornar a publicar-ne, em van dir que ja havia passat massa temps i que ja no 
tenia sentit publicar-la.” 
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Per la seva banda, s’observa que els subtítols de la informació assenyalada són: 
“Creu Roja va haver de recollir 16 persones inconscients i 3 van requerir 
hospitalització” i “Creix el nombre de menors, entre 14 i 17 anys que son atesos”. 
El Sr. U. demana, segons les seves paraules:  
“Que es reconeguin les males pràctiques que ha realitzat aquesta publicació, 
que es faci palès que aquest tipus de periodisme és lesiu per al teixit social, que 
genera alarma i distorsiona la perspectiva amb la que la societat ha d’abordar les 
problemàtiques relacionades amb els joves. Demano també que es publiqui la 
meva carta al director, que el diari Regió7 rectifiqui i sobretot que l’any vinent 
siguin més curosos en la redacció dels seus titulars.” 
Entre el Sr. U. i el director del diari, el Sr. Marc Marcé, hi va haver intercanvi de 
correus electrònics. El director va manifestar en el mail de 28 d’octubre de 2014:  
“En el seu moment, es va descartar la seva carta perquè de cap manera no es 
pot parlar de titulars falsos. Els responsables sanitaris ens afirmen que el 
nombre d’actuacions s’ha doblat i que els bevedors cada cop són més joves. Així 
es diu i s’aclareix quina és la font. No hi ha res a rectificar. Es podria defensar 
que era imprecís afirmar que els atesos estaven inconscients, perquè no sabem 
quants d’ells estaven inconscients però això és una exactitud. Mai és una 
falsedat ni una mentida”.  
En un correu posterior, el 29 d’octubre de 2014, el Sr. Marcè manifesta que on 
va escriure “exactitud” volia dir “inexactitud”. 
Segons el Sr. U., Regió7 ha vulnerat els articles 1, 2, 3 i 11 del Codi Deontològic. 
  
AL·LEGACIONS  
El Sr. M. Marcè, director de “Regió 7”, va fer un escrit d’al·legacions en el qual 
manifestà: “Aquest senyor va reclamar una rectificació per mentides i falsedats 
que no eren tals. Li vàrem reconèixer que la informació que ell considerava que 
demonitzava el jovent contenia una imprecisió, perquè realment és així, i ens 
vàrem manifestar disposats a aclarir aquest punt concret, però no va admetre res 
que no fos una rectificació total i completa de la totalitat d’un article que reflectia 
correctament un fet de gran interès social com és l’abús de l’alcohol entre els 
joves en determinades situacions.” 
Marcè també explicà l’actitud que va prendre el mitjà: “Ell exigia una rectificació 
en els termes exactes que ell formulava, i cap altra cosa. Naturalment, el diari no 
ho va acceptar i, després d’haver-hi dedicat un bon temps, vàrem decidir deixar-
ho córrer.” 
 

RAONAMENTS 
La portada és alarmista. Més alarmista que la informació que es dóna  a 
continuació, en la pàgina interior. Les intoxicacions del 2013 en nits fortes 
(divendres i dissabte) van ser 6 mentre que el 2014 van ser 12, efectivament. 
Però tant el 2013 com el 2014 es va donar curs a 3 trasllats (a l’hospital) per any, 
segons les dades de Creu Roja. Per tant, és exagerat titular d’aquesta manera 
(hem de considerar que si no hi ha trasllat hospitalari no es pot parlar de 
problema greu). 
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El titular de portada és un sofisma. Diu que es dupliquen les intoxicacions per 
alcohol però no diu que també s’han duplicat els dies de la Festa Major (han 
passat de 2 a 4). A l’interior, el titular ja fa referència a les “nits fortes” de la Festa 
Major. 
No hi va haver 16 inconscients el 2014. Hi va haver 16 intoxicacions, segons 
Creu Roja.  
Tot i que el diari fa referència a les declaracions de l’Ajuntament i de Creu Roja, 
sobre la qual s’informa que ha augmentat els punts d’informació i atenció, es 
tracta d’una informació sensacionalista pel que fa als titulars.  
Tanmateix, respecte al lector que es queixa, s’ha de dir que els diaris no tenen 
cap obligació de publicar totes les cartes al director, excepte les que responen al 
deure de rectificar en cas que un usuari ho exigeixi. A més, durant un temps no 
hi va haver publicació de cartes, ni d’aquest lector ni de ningú. Pot ocórrer que la 
qüestió ja no resulti pertinent quan se’n tornen a publicar.  
El lector que ha enviat la carta de queixa no té raó quan diu que el diari no 
informa bé respecte a les xifres sobre alcohol en menors. Són les que dóna Creu 
Roja.  
Si bé el lector no té dret a que es publiqui la seva carta pel que fa a la queixa 
contra la imatge que dóna Regió 7 sobre les Festes a Manresa tal com està 
redactada, el diari sí que ha de rectificar la informació falsa que s’hi aporta. S’ha 
de tenir en compte que la informació a què fa referència Regió7 no fa esment del 
Sr. U., de manera que el diari no es veu obligat a publicar la carta que ell li envia 
ja que no l’empara el dret de rectificació. Tanmateix, el diari sí té obligació de 
rectificar el contingut sobre el qual no ha informat degudament.  
El diari no té cap obligació de complir tot el que exigia el lector, però no es pot 
eximir de la responsabilitat que li pertoca en relació amb el seu públic. El mateix 
Sr. Marcè reconeix que hi va haver “imprecisió” en la informació, però manifesta 
no haver pres mesures per tal de rectificar-la. 
A C O R D    
                                                                                                                                                                                                                              
Es vulnera l’article 1 del Codi Deontològic al donar una opinió (que es dupliquen 
els problemes greus amb l’alcohol) com si fos informació (que no és certa perquè 
no es tracta de problemes veritablement greus ja que no s’arribà al trasllat 
hospitalari i són, per tant, lleus).  
Es vulnera l’article 2 del Codi Deontològic al donar dades imprecises. Es parla de 
persones “inconscients” quan en realitat les dades de Creu Roja només parlen 
d’intoxicació etílica i no es pot assegurar que aquests atesos arribessin a la 
inconsciència.  
Hi ha vulneració de l’article 3 del Codi Deontològic a que el diari no va rectificar.  
No hi ha vulneració de l’article 11 del Codi Deontològic  
El diari no té obligació de publicar la carta del Sr. U. ja que ell no és subjecte del 
dret de rectificació en aquest cas.  
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Expedient núm. 1/2015 
ASSUMPTE: Escrit de queixa del Sr. M.S.A contra el butlletí l’Actual de Castellar 
del Vallès per entendre que aquest mitjà no gestiona la informació de manera 
independent ni plural. 
 
ANTECEDENTS 
Primerament fem constar que en data 28 de setembre del 2011 amb número 
d’expedient 5/2011, els membres del consell d’Informació ja van emetre mesures 
amb unanimitat a l’acord on s’extreia que en aquell moment no se’n podien 
extreure conclusions que el setmanari l’Actual hagués atemptat d’una manera 
clara contra el pluralisme polític. 
L’actual expedient s’obre a conseqüència de la queixa presentada pel Sr. M.S. 
A., nebot del senyor A., que va presentar la queixa que motivà l’expedient 
5/2011. 
El reclamant  formula la queixa en els següents termes textuals:  
“Manca de llibertat dels periodistes d’aquest mitjà i la manipulació interessada de 
la informació afavorint sempre a l’equip de govern. Per tot això considero que 
aquest mitjà incompleix els principis generals del codi deontològic pel que fa a la 
llibertat d’expressió i a la llibertat de l’exercici del periodisme, per tant a mantenir 
informada la ciutadania de Castellar amb criteris democràtics i plurals”. 
Planteja els motius següents: 
El dia 21 de gener de 2015, l’Actual digital va publicar una notícia amb el titular: 
“Els busos poden transportar bicicletes de forma gratuïta - A Castellar els xofers 
desconeixen la nova mesura aprovada per la Generalitat” 
http://www.lactual.cat/cat/notices/2015/01/els-busos-poden-transportar-bicicletes-
de-forma-gratuita-16932.php 
A l’endemà la mateixa notícia es publica amb un nou titular: 
“La Vallesana pot transportar bicicletes si són plegables - La nova mesura 
només permet bicis tradicionals si el bus incorpora bodega” 
http://www.lactual.cat/cat/notices/2015/01/la-vallesana-pot-transportar-bicicletes-
si-son-plegables-16942.php 
El divendres 23 de gener de 2015, en el setmanari de paper l’Actual.cat, que es 
reparteix de forma gratuïta per tot el municipi, es publica la mateixa notícia que 
es va publicar el 22 de gener al portal digital. 
Si comparem les dues publicacions (veure annex i pdf's adjunts) veiem que són 
bàsicament les mateixes amb petits matisos i que el que s’ha eliminat és una 
part del primer paràgraf: 
“Com reconeix la pròpia Generalitat, aquesta proposta ja feta realitat respon a 
una vella reclamació d'usuaris d'aquest mitjà de transport i dels col·lectius que 
promouen l'ús de la bicicleta a diverses poblacions vallesanes com és Castellar, 
municipi amb opcions de transport públic limitades a l'autobús. La formació 
política castellarenca que havia demanat reiteradament aquesta possibilitat a 
Sarbus, L'Altraveu, ja ha manifestat públicament la seva satisfacció pel que 
consideren un primer pas.” 
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CONSIDERACIONS 
Des de la secretaria del CIC es va sol·licitar al mitjà interpel·lat a la queixa del 
Sr. A. que presentés les al·legacions pertinents. Efectivament, així ho va fer el 
director de l’Actual”, Julià Guerrero. Al seu escrit el director rebat punt per punt 
les reclamacions presentades. 
Respecte a la informació que va suscitar aquesta actual queixa, el director diu 
textualment: “Ateses les acusacions infundades fetes per L'Altraveu contra el 
director de mitjans municipals en el darrer ple, la redacció de L'ACTUAL vol fer 
algunes consideracions: 
- És fals que aquest mitjà hagi manipulat o censurat cap informació. El cas al 
qual es refereix L'A és una notícia que contenia diverses errades motiu pel qual 
es va des publicar de L’ACTUAL.cat. Posteriorment es va fer un nou redactat 
diferent que, en bona part, esmenava l'anterior.” 
Diuen textualment: 
“- Volem fer públic que alguns membres de L'A pressionen i assetgen aquesta 
redacció i que en documents de funcionament d'aquest partit s'inclou l'acció de 
fer escraches a L'ACTUAL, un fet que es posarà en coneixement del Col·legi de 
Periodistes. 
- Volem fer públic que el Consell d'Informació de Catalunya (CIC) arran de 
denúncies d'un destacat membre de L'Altraveu contra L'ACTUAL va emetre un 
informe a finals del 2011 que qualificava la nostra publicació de la següent 
forma: "Estem davant d'un setmanari digne i relativament equilibrat des del punt 
de vista periodístic". També afirmava el CIC que el mitjà respecta "el pluralisme 
polític". 
- Per últim, preguem a tots els actors polítics de la vila que permetin als 
professionals del periodisme exercir la seva professió amb dignitat. 
Per tot això, apel·lem al sentit comú i perquè no es facin servir aquestes 
pràctiques que, lluny de pretendre salvar la llibertat d'expressió, sembla que 
apuntin en direcció contrària.” 
També el director del diari i tots els seus redactors volen fer notar: “que existeix 
una campanya d’escraches contra el nostre mitjà orquestrada per membres de 
L’Altraveu. De fet, podem assegurar que persones d’aquest partit ens han admès 
que l’abril de l’any passat es va distribuir entre els membres i simpatitzants de 
L’Altraveu un document que demanava voluntaris per fer escraches a 
L’ACTUAL” 
En aquest sentit, també volen apuntar: “que la persona que signa l’escrit de 
queixa és regidor de L’Altraveu i nebot de la persona (X.A., també ex regidor de 
L’Altraveu) que ara fa uns quatre anys també va presentar escrits al CIC contra 
L’ACTUAL, al qual fa esment la nota de la redacció del passat 30 de gener, un 
fet que tampoc mai havíem fet públic tot i que la resposta del CIC va ser 
clarament favorable a la redacció”. 
Fent un resum dels fets, argumenten que el 21 de gener es publica a 
l’ACTUAL.cat la següent notícia: 
Els busos poden transportar bicicletes de forma gratuïta  
A Castellar els xofers desconeixen la nova mesura aprovada per la Generalitat  
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Els serveis regulars d'autobusos interurbans concessionats per la Generalitat de 
Catalunya poden transportar bicicletes de manera gratuïta des de l'1 de gener. 
Així ho ha anunciat a través d'una nota de premsa el Departament de Territori i 
Sostenibilitat que regula, per primera vegada, el passatge de bicicletes als busos 
interurbans, fet que fins ara quedava a l'elecció de cada operador. Com reconeix 
la pròpia Generalitat, aquesta proposta ja feta realitat respon a una vella 
reclamació d'usuaris d'aquest mitjà de transport i dels col·lectius que promouen 
l'ús de la bicicleta a diverses poblacions vallesanes com és Castellar, municipi 
amb opcions de transport públic limitades a l'autobús. La formació política 
castellarenca que havia demanat reiteradament aquesta possibilitat a Sarbus, 
L'Altraveu, ja ha manifestat públicament la seva satisfacció pel que consideren 
un primer pas. 
Però tot i que la proposta ja està aprovada, sembla que encara hi ha un cert 
desconeixement per part de les empreses que donen servei de transport. Així, 
Ràdio Castellar es va posar en contacte amb Sarbus - empresa concessionària 
del transport interurbà a Castellar- la qual va informar que continuaven amb 
l'operatiu que havien aplicat fins a aquest moment: "La normativa, ara per ara, és 
que es pot portar la bicicleta si és plegable i va dins de la bossa corresponent i 
no quedi visible ni seient ni manillar. I màxim dues per trajecte". Dos dels 
conductors als quals se'ls ha preguntat per la nova aplicació també han 
manifestat que no en tenien coneixement. 
DUES BICIS PER TRAJECTE || Segons la Generalitat, des de l'1 de gener els 
usuaris de la bicicleta poden pujar-la al bus de manera gratuïta però amb una 
sèrie de condicionants: les bicicletes hauran d'anar a la bodega del vehicle, 
excepte quan es tracti de bicis plegables, que es podran transportar al mateix 
bus sempre i quan aquest admeti viatgers de peu. També es limita el nombre de 
bicicletes en cada vehicle, que no podran ser més de 5 a la bodega i més de 2 
als busos. I només s'admetran bicis que estiguin en un estat de neteja correcte. 
Al mateix escrit, informen que l’endemà dijous 22 de gener, i després que algun 
lector ens alertés que la informació contenia errades, vam trucar al gabinet de 
premsa del departament de Territori de la Generalitat, i vam ser atesos per Sònia 
Marsal (periodista que treballa en aquest departament) sobre les 13 hores. 
Aquesta tècnica ens va aclarir que a Castellar del Vallès els busos no tenen 
bodega. Per tant, no es permet transportar bicicletes com donava a entendre 
l’enfocament de la notícia. Només permet bicicletes plegables. Això volia dir que 
el titular era incorrecte perquè la nova normativa de la Generalitat no es podrà 
aplicar als busos del nostre municipi. Al subtítol i al cos de la notícia també 
s’informava que els xofers i l’empresa concessionària no estaven al cas de la 
nova normativa quan, en realitat, sí que ho estaven i érem nosaltres els 
equivocats. 
Per tant, varen decidir fer una notícia nova perquè no era només una petita fe 
d’errades o un retoc en el redactat ja existent.  
La nova versió publicada va ser aquesta: 
La Vallesana pot transportar bicicletes si són plegables  
La nova mesura només permet bicis tradicionals si el bus incorpora bodega  
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Els serveis regulars d'autobusos interurbans concessionats per la Generalitat de 
Catalunya poden transportar bicicletes de manera gratuïta des de l'1 de gener. 
Així ho ha anunciat a través d'una nota de premsa el Departament de Territori i 
Sostenibilitat que regula, per primera vegada, el passatge de bicicletes als busos 
interurbans, fet que fins ara quedava a l'elecció de cada operador. 
Segons la Generalitat, des de l'1 de gener els usuaris de la bicicleta poden pujar-
la al bus de manera gratuïta però amb una sèrie de condicionants: les bicicletes 
hauran d'anar a la bodega del vehicle, excepte quan es tracti de bicis plegables, 
que es podran transportar al mateix bus sempre i quan aquest admeti viatgers de 
peu. També es limita el nombre de bicicletes en cada vehicle, que no podran ser 
més de 5 a la bodega i més de 2 als busos. I només s'admetran bicis que 
estiguin en un estat de neteja correcte. Això vol dir que en el cas de La 
Vallesana de Castellar només podran pujar bicicles plegables perquè aquests 
busos no incorporen bodega. 
De fet, tot i que la proposta ja està aprovada, sembla que encara hi ha una certa 
confusió entre els usuaris i les empreses que donen servei de transport. Així, 
Ràdio Castellar es va posar en contacte amb Sarbus - empresa concessionària 
del transport interurbà a Castellar- la qual va informar que ja estan adequats amb 
la nova normativa. "La normativa, ara per ara, és que es pot portar la bicicleta si 
és plegable i va dins de la bossa corresponent i no quedi visible ni seient ni 
manillar. I màxim dues per trajecte", han explicat des de l'empresa de transports. 
Per tant, la nova mesura no es podrà aplicar íntegrament a Castellar perquè 
només es permetran les bicicletes plegables. 
 
El director del diari fa constar que “Com es pot comprovar no són modificacions 
lleus ni matisos com afirma la queixa perquè es va canviar el títol i el subtítol, les 
peces més importants d’una notícia justament perquè es pot considerar una 
informació nova. Com a mitjà local hem d’interpretar els fets des del punt de vista 
dels nostres lectors i, per tant, la primera informació, un cop contrastada a fons, 
es va demostrar que no hauria d’haver estat publicada perquè era confusa i 
bàsicament falsa perquè a Castellar la nova normativa per als usuaris de 
bicicleta no es pot aplicar ja que els busos no disposen de bodega com ja 
aclareix la segona versió de la notícia. La primera notícia també acusava de 
forma errònia l’empresa concessionària i els xofers de no complir la nova 
normativa. 
Aquesta segona notícia es va publicar al web el dijous 22 a les 13.29 hores.  La 
redacció de L’ACTUAL treballa continguts per a Ràdio Castellar, per al portal 
L'ACTUAL.cat i per al setmanari de paper que es publica els divendres i els 
continguts dels quals s’envien a la rotativa els dijous abans de les 14 hores. És 
important aquest matís perquè quan es va fer el nou redactat estàvem treballant 
contra rellotge, s’havien de prendre decisions immediates i el paràgraf al qual fa 
referència la queixa era el que ens presentava més dubtes vista la nova realitat 
informativa i finalment va ser suprimit únicament per raons periodístiques. 
Per tot això, signem aquest escrit tots els membres de la redacció de L’ACTUAL 
i de Ràdio Castellar per constatar que en cap cas hi ha censura, ni manipulació 
interessada de les notícies, i demanem empara al CIC davant de la campanya 
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d’escraches que el partit polític L’Altraveu està desenvolupant de manera 
premeditada contra aquest mitjà públic” 
Al mateix escrit fan constar textualment: De les errades també se n’aprèn i a 
partir d’aquest episodi hem introduït una millora al portal web L'ACTUAL.cat: el  
lector sabrà quan s’actualitza o s’esmena un redactat indicant al final de la 
notícia la data i l’hora de la darrera actualització o modificació del text si és una 
fe d’errades, un fet que ja hem començat a posar en pràctica. D’aquesta manera 
evitarem publicar informacions contradictòries o mantenir errades publicades al 
web. 
 
De conformitat amb la ponència, el Ple del CIC adopta per unanimitat el següent  
 

          A C O R D 
De la documentació estudiada no se’n desprèn manca de llibertat dels 
periodistes d’aquest mitjà i la manipulació interessada de la informació afavorint 
sempre a l’equip de govern. Per tot això, tampoc es desprèn que aquest mitjà 
incompleixi els principis generals del codi deontològic pel que fa a la llibertat 
d’expressió i a la llibertat de l’exercici del periodisme. 
El Consell de la Informació considera que en cap de les informacions a les quals 
es refereix reclamant en els seus successius escrits no ha estat vulnerat d’una 
manera constatable cap dels principis del Codi Deontològic. 
El Consell adverteix, que la pràctica de fer dues notícies consecutives sense 
aclarir les diferències substancials podria no ser admissible des del punt de vista 
deontològic. A la segona notícia s’hauria d’haver fet constar la correcció 
d’errades. 
D’una altra part, el Consell fa una crida a les institucions i a tots els actors 
implicats a aprofundir els mecanismes que puguin garantir la màxima 
transparència i democratització en els sistemes de comunicació local, i els seus 
òrgans d’expressió. 
El CIC anima a posar en pràctica de manera definitiva una millora del portal web 
l’ACTUAL.cat, que ells manifesten voler realitzar, així el lector sabrà quan 
s’actualitza o s’esmena un redactat indicant al final de la notícia la data i l’hora 
de la darrera actualització o modificació del text si és una fe d’errades. D’aquesta 
manera s’evitarà publicar informacions contradictòries o mantenir errades 
publicades al web. 
 
 
Expedient número 2/2015        
ASSUMPTE: Escrit de queixa del senyor JAV, com a representant del grup 

municipal 9SV, de Sant Vicenç de Montalt per una informació apareguda a la 

pàgina 3 del butlletí d’informació municipal de Sant Vicenç de Montalt 

“InfoMontalt”,  del mes de febrer de 2015, per considerar que vulnera els criteris 

1, 2, i 3 del Codi Deontològic.  
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ANTECEDENTS 
La queixa expressada contra el butlletí fa referència a la notícia que porta com a 
títol "Aclariment en relació a la convocatòria d'un concurs públic per cobrir tres 
places de personal funcionari adscrit als Serveis Municipals d'Urbanisme"  
I més concretament al paràgraf que diu:  
“L’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt vol manifestar el seu rebuig davant la 
utilització partidista i interessada que algun 
grup municipal ha fet d’aquest assumpte, en voler aprofitar el ressò mediàtic de 
la causa judicial oberta contra la persona que actualment desenvolupa les 
tasques d’arquitecte municipal per abocar falses acusacions contra el govern 
municipal,en un intent de desacreditar-lo, facilitant a la premsa informació 
esbiaixada i incorrecta i obviant de manera deliberada que aquest assumpte no 
només afecta a l’arquitecte sinó també a altres persones que presten els seus 
serveis a l’Ajuntament.” 
Segons el reclamant, “l'alcalde de Sant Vicenç de Montalt utilitza el butlletí 
municipal per escriure unes acusacions greus, que a més a més s'han demostrat 
que són falses. L'oposició no pot defensar-se explicant la seva versió utilitzant el 
mateix mitjà ni la mateixa extensió que utilitza el govern”. Considera que es 
tracta d’un “article totalment partidista, que no argumenta amb dades l'acusació 
que fa, que trasllada una opinió i no un fet i que quan es demana una rectificació 
no s’atén”. 
 

CONSIDERACIONS I PROPOSTA D’ACORD 
Tenint en compte la queixa rebuda i les queixes precedents recollides pel 
Consell de la Informació de Catalunya, aquest considera que els mitjans de 
comunicació públics locals, com és el cas del butlletí de Sant Vicenç de Montalt, 
han de realitzar una missió de servei públic. Aquesta missió inclou el pluralisme 
polític, social i cultural, tal com s’especifica en la llei 22/2005, de 29 de 
desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya (LCA), referint-se a 
l’àmbit local. 
En aquest cas, no només és necessari respectar els criteris recollits en el Codi 
Deontològic de la professió periodística sinó que, com en anteriors ocasions, el 
CIC recorda novament el “Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació 
local” impulsat pel Col·legi de Periodistes de Catalunya. 
El decàleg diu entre altres coses que els mitjans públics locals “han d’informar 
d’una manera veraç, plural i transparent” i donar compte de la gestió de l’equip 
de govern mostrant les diferents sensibilitats polítiques que s’han expressat a les 
urnes.  El principi 3 del decàleg recorda que aquests mitjans han  d’oferir 
alternatives informatives plurals davant la resta de mitjans locals, autonòmics o 
nacionals.  Així mateix, el principi 4 diu que han de fomentar el debat públic per a 
la participació democràtica i que els mitjans de comunicació escrits han de donar 
un tractament periodístic professional a les informacions i han d’inserir espais 
d’opinió dels càrrecs electes, dels grups polítics, de tècnics especialitzats, de 
representants de les organitzacions, de la societat civil i de les persones que hi 
vulguin intervenir. 
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L’article objecte de la queixa i, concretament, el darrer paràgraf, difon 
conjectures i rumors com si es tractés de fets i presenta afirmacions o dades 
imprecises i sense base suficient, que poden provocar dany o descrèdit al grup 
polític afectat. És per aquest motiu, que el CIC considera vulnerats els articles 1 i 
2 del Codi Deontològic.  
 
Expedient número 3/2015        
ASSUMPTE : El 19 de febrer de 2015 el senyor J.C.P. va formalitzar una queixa 
al Consell de la Informació de Catalunya referida a les actuacions de la 
periodista Cristina Villanueva, segons la qual estaria simultaniejant l'exercici del 
periodisme i la publicitat, fet que segons el comunicant vulnera el criteri 7 del 
Codi Deontològic. 
 
ANTECEDENTS 
La queixa, formalitzada a través de correu electrònic, es refereix al fet que la 
periodista Cristina Villanueva, que actualment presenta programes informatius a 
La Sexta, apareix, junt amb altres conegudes personalitats de l’esport i d’altres 
camps professionals, “en la publicitat que omple els vidres de les oficines del 
[Banco de] Santander.      
El denunciant afegeix a la seva queixa que “aquesta entitat bancària apareix 
repetidament involucrada amb pràctiques gens honorables en la gestió dels seus 
impositors i dels propis accionistes”. És evident que aquesta darrera 
consideració no entra en absolut en l’àmbit d’atribucions del Consell de la 
Informació, de manera que ha de ser completament ignorada. 
La present ponència se centra, doncs, estrictament en la qüestió deontològica 
plantejada, que ja ha estat abordada en dictàmens anteriors realitzats a propòsit 
d’altres queixes referides a d’altres periodistes.   
 
AL·LEGACIONS 
Un cop demanades a la senyora Villanueva per part del CIC les al·legacions 
pertinents, ella mateixa va remetre una atenta carta en la qual valora la tasca 
duta a terme pel Consell i agraeix l'oportunitat de posar-se en contacte "amb 
aquells ciutadans que estan amoïnats per la independència informativa". A més, 
indica que no creu que en cap cas la seva ètica periodística hagi quedat en 
entredit ni hagi infringit cap norma de lleialtat professional basant-se en una sèrie 
de consideracions que es concreten en aquests punts: 
- La periodista diu que la seva actuació no ha interferit en el seu criteri 
periodístic, atès que el compte corrent del Banc de Santander publicitat és un 
producte transparent, del qual ella mateix n'és usuària. En aquest sentit creu que 
té un alt coneixement del producte i que està en condicions de certificar la seva 
qualitat. 
-  Al·lega que, inversament, ella mateixa ha declinat participar en la publicitació 
televisiva d'un producte bancari d'una altra entitat, el BBVA, davant de la 
impossibilitat de verificar com a verídiques algunes de les afirmacions que s'hi 
feien (que "ja havíem sortit de la crisi" i que el banc "donava crèdit a les famílies i 
als usuaris").  
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- Afirma així mateix que la seva participació a la campanya del Banco de 
Santander  es va circumscriure als espais habilitats a les oficines de l'entitat i 
que la seva imatge, doncs, no apareix en tanques publicitàries externes o en 
mitjans de transport, limitacions que ella mateix hauria imposat de manera que 
es minimitzés l'impacte de l'ús de la seva imatge. 
-  Afegeix que en la seva participació a l'acció de referència representava un 
sector professional de Catalunya juntament amb personalitats de l'esport o de la 
gastronomia. 
 La periodista acaba dient: "En conclusió vull fer constar al Consell que la meva 
participació ha estat absolutament transparent, evitant qualsevol confusió i que 
en tot moment he estat honesta amb l'exercici de la professió periodística. I 
aquesta és la única defensa que proposo i que admeto". 
 
CONSIDERACIONS 
Cal tenir en compte que el precepte ètic inclòs al Codi Deontològic, i que es 
troba present a documents del mateix caràcter de corporacions professionals de 
diferents països, s'emmarca dins de l'àmbit del conflicte d'interessos. I en aquest 
sentit convé fer algunes remarques. 
De cap manera els codis ètics del periodisme fan dependre l'adequació de la 
conducta professional del periodista que fa publicitat del grau de veracitat que 
contingui l'anunci publicitari respecte a les característiques del producte 
anunciat. Aquesta condició es podria situar dins del camp de l'ètica publicitària. 
Però si la doctrina ètica del periodisme posa èmfasi en la incompatibilitat de 
l'exercici del periodisme i el de la publicitat és per refermar la necessitat que el 
periodista compti amb credibilitat suficient no en el moment de fer un anunci 
publicitari, sinó en el conjunt de la seva activitat professional. I la credibilitat pot 
quedar disminuïda si pot existir la més mínima sospita que l'activitat de 
l'informador pot quedar afectada per una actuació espúria al quefer informatiu i 
que pugui condicionar -o semblar que condiciona- la seva independència. 
El precepte ètic que fa incompatible l'exercici del periodisme i el de la publicitat 
és en aquest sentit un imperatiu categòric, que no admet consideracions de 
caràcter situacionista. En aquest sentit les explicacions donades per la periodista 
Cristina Villanueva, a qui no es pot negar de cap manera la presumpció de 
bones intencions, són poc rellevants als efectes de la determinació que hagi de 
prendre el Consell.   
D'altra part, s'ha de tenir present que el Consell ha actuat sempre amb la 
mateixa determinació en totes i cadascuna de les ocasions en què se li han 
presentat queixes relacionades amb aquest assumpte. La darrera oportunitat en 
què ha tingut ocasió de fer-ho va ser amb motiu del dictamen relatiu a la inserció 
en el programa "Divendres" de TV3 de falques de promocions comercials 
protagonitzades pels periodistes presentadors. En aquella ocasió la ponència 
apuntava unes consideracions que pot ser oportú reproduir aquí: 
 
CONSIDERACIONS I PONÈNCIA 
El Punt 7 del Codi Deontològic especifica que “no s’ha de simultaniejar l’exercici 

de l’activitat periodística amb altres activitats professionals incompatibles amb la 
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deontologia de la informació, com la publicitat, les relacions publiques i les 

assessories d’imatge, ja sigui en l’àmbit de les institucions o organismes públics 

com les entitats privades”. El mateix punt del Codi, reformat el 2013, abunda: 

“Com a norma general, els professionals de la informació han d’evitar qualsevol 

situació de conflicte d’interessos, ja sigui d’àmbit polític, comercial, econòmic, 

financer o familiar, que posi en qüestió la credibilitat i imparcialitat de la seva 

funció”.  

Tal com ha manifestat el CIC públicament, “massa periodistes han aprofitat la 
notorietat aconseguida en l’exercici de la professió per acceptar de fer publicitat 
al mateix temps que realitzen les seves tasques informatives, oblidant que 
aquesta pràctica vulnera el Codi Deontològic”. En un comunicat als mitjans de 
comunicació a propòsit d’altres casos, el CIC precisava que “quan el periodista 
simultanieja altres activitats professionals amb el periodisme entra en el terreny 
del conflicte d’interessos. Aquest es presenta quan els individus s’enfronten a 
lleialtats contraposades: d’una banda, la lleialtat que deuen als lectors, oients o 
telespectadors, i de l’altra, el seu propi interès. Abdicar de la responsabilitat 
adquirida pels periodistes vers el públic a canvi d’un benefici econòmic o social 
és inacceptable i contrari a l’ètica”. 
Per tot això, el Ple del CIC adopta el següent:  
A C O R D 
La intervenció de la periodista Cristina Villanueva en una campanya de publicitat 
d'un producte del Banc de Santander, independentment de l'honestedat personal 
que ella invoca a les seves al·legacions i que se li pugui pressuposar, comporta 
una vulneració objectiva de l’article 7 del Codi Deontològic i les recomanacions 
contingudes a l’Annex 4 sobre la mateixa matèria. 
 
 
Expedient número 4/2015  
ASSUMPTE: 
Queixa online formulada per A.P.P, en data 25 de febrer de 2015, contra el mitjà 
“Libertat digital on line”, pel seu article titulat: “El fanatismo ideológico en 
Cataluña ya cala en el sistema sanitario”. 
 
ANTECEDENTS: 
A la seva edició del 24/02/2015, Libertad digital publica un article amb el títol 
ressenyat més amunt, on descriu alguns casos suposadament conflictius a la 
Sanitat catalana i  fa diverses afirmacions referents a l’ús obligatori del català: 
“1.-  El pasado 12 de febrero trascendió el caso de Alexandre, un paciente 
enfermo de cáncer que ha protagonizado una rocambolesca historia en la que 
pasó de ser desahuciado en 2013 por la sanidad de Cataluña por su extraño 
caso de cáncer – paragandlioma metastásico – a volver a nacer tras encontrar 
en Castellón una especialista que le extirpó el tumor y consiguió sacarle de la 
silla de ruedas en la que estaba confinado. Ahora una metástasis en el tórax le 
metió en un galimatías burocrático que llevó a denegarle la operación que tenía 



 
MEMÒRIA 2015 

25  
 

programada con la misma médico de Castellón. Una anomalía que finalmente 
fue subsanada.” 
“2.- ....se ordenaba a todos los empleados de la sanidad pública a hablar en 
catalán independientemente de que el interlocutor lo entendiera o no.”  
“3.- La eliminación del castellano del sistema sanitario catalán es un Trabajo que 
se han tomado en serio las administraciones separatistas. Es más, el pasado 
mes de junio... de la existencia de una circular en la que se recordaba al Sistema 
de Emergencias Médicas (SEM) –empresa pública encargada de las urgencias 
extrahospitalarias – que se ha de hablar sólo en catalán durante las 
emergencias, urgencias y atención a enfermos.” 
4.- A l’Octubre de 2013, un operari amb cremades del 70% del cos degut a un 
accident laboral, va ser enviat de Palma de Mallorca a Barcelona amb avió 
medicalitzat, per ser tractat al Hospital de la Vall d’Hebron.   
“La vida de aquel paciente corrió peligro en la pista del aeropuerto de  El Prat, ya 
que la ambulancia que debía recogerlo no accedió a la pista porque tanto la 
médico como el conductor se negaron a identificarse ante la Guardia Civil por 
considerarlo un cuerpo policial de un estado opresor que no reconocen, según 
relataron testigos presenciales a Libertad Digital.” 
“5.- El pasado mes de septiembre Libertad digital recogió el testimonio de una 
paciente con sensibilidad química múltiple que tuvo que aguantar que un 
especialista del Hospital Clínic de Barcelona le explicase que no volvería a darle 
cita por residir –la paciente– en Ciudad Real. “Me dijo que como catalán y como 
queremos la independencia estamos hartos de atender a pacientes de otras 
comunidades y de que no nos paguen”. Aquel facultativo –siempre según el 
relato de la paciente– llegó a señalarle en un  mapa los territorios desde los que 
admitía pacientes – básicamente Cataluña– y terminó diciendo que mientras 
sigan las coses así en España no le daría cita.” 
A la seva queixa,  la Sra. A.P. expressa els següents motius, tot i que no 
especifica les normes del Codi que creu que s’han vulnerat: “Si la informació no 
és certa, cosa que el Síndic de Greuges m’ha confirmat, ja que a ells no els 
consta cap queixa d’aquest tipus, crec que s’està calumniant tant a la Generalitat 
de Catalunya com a tot el personal del sistema sanitari català.” 
 
AL.LEGACIONS 
Un cop demanades les al·legacions al mitjà objecte de la queixa, i no rebent 
resposta per part del mateix, dins dels terminis fixats, s’entén que no desitja  
formular-les. 
 
CONSIDERACIONS 
1.-  És versemblant que el cas del Sr. Alejandre sigui verídic. La pràctica clínica 
diària genera amb certa freqüència discordances de criteri entre professionals i 
pacients descontents pel tracte que se'ls ha dispensat be per part dels 
professionals o per part de la administració sanitària. Quan d'un d'aquests casos 
se'n fa notícia cal, però, contrastar-la  cercant informació d'ambdues parts, a fi de 
no provocar una confusió entre fets i opinions i de donar informacions 
fonamentades i amb base suficient. Més encara quan la informació s’emmarca 
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en un titular que pot lesionar la dignitat de persones i institucions, provocant 
descrèdit.  
 
2 i 3.-  Les informacions que es donen en aquests dos punts sobre les directrius 
del Departament de Salut de la Generalitat que obliguen a parlar exclusivament 
en català “independientemente de que el interlocutor lo entienda o no” son 
absolutament falses. S'han fet nombroses consultes a professionals dels 
diferents nivells assistencials, que han negat rotundament l'existència de tal 
directriu. La consulta al Col·legi se Metges de Barcelona i, en particular a la seva 
Comissió de Deontologia, ha donat com a resultat  l'absència absoluta de cap 
queixa en aquest sentit ni cap notícia de l'existència de l'esmentada circular amb 
els termes que utilitza Libertat Digital.  Ben al contrari, és ben coneguda la 
preocupació del Departament de Salut per facilitar intèrprets quan un pacient té 
dificultats per entendre les llengües oficials.  La Carta de Drets i Deures de les 
persones en relació al Sistema de Salut, s'expressa de la següent manera, fent 
referència als drets sense discriminació, al respecte a la identitat cultural i a la 
qualitat  i eficàcia de la informació: 
 
“1.1.2. La persona té dret del gaudiment dels drets i les llibertats reconegudes en 
aquesta carta i s’ha de garantir sense cap tipus de discriminació. 
 
1.1.4. La persona té dret en el marc de l’atenció sanitària a ser tractada amb 
respecte d’acord amb la seva identitat cultural, la seva edat, les seves creences i 
valors i amb afecte i compassió 
 
6.1.1.- La persona té el dret de conèixer  tota la informació obtinguda respecte a 
la seva salut en terme comprensibles per a ella......de manera que li aporti els 
elements de judici suficients per a prendre les decisions necessàries per la seva 
salut... Correspon al personal sanitari responsable del procés assistencial de la 
persona garantir el compliment del dret a la informació i comprovar que ho ha 
comprés.” 
 
4 i 5.-  Els casos referits en aquests dos apartats pateixen del mateix defecte 
comentat al apartat 1. Es dona solament la versió d'una part (“segun relataron 
testigos presenciales” en un cas i la persona afectada a l'altre), sense contrastar 
la informació. 
 
Per tot això, el CIC adopta el següent:  
 
A C O R D 
 
Que analitzats els antecedents i d'acord amb els comentaris expressats més 
amunt, el Consell de la Informació de Catalunya considera que l'article objecte 
de la queixa, i en cada un dels seus apartats, difon conjectures com si es tractes 
de fets i presenta informacions i dades sense base suficient i algunes d'elles 
ostensiblement falses o mancades de la necessària contrastació, que poden 
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provocar dany o descrèdit a persones, professionals de la salut i institucions 
públiques.  
És per aquest motiu que el CIC considera que s'han vulnerat els criteris 1 i 2 del 
Codi Deontològic.  
 
 
Expedient número 5/2015    
ASSUMPTE: Escrit de queixa presentat el 10 de març de 2015 pel senyor A.T., 
president del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona pel programa 
‘.CAT, de TV3·, emès el 5 de març de 2015 sota el títol “Crisi i sanitat: a quin 
preu?”. En el seu escrit, el senyor T. es queixa del “tractament rebut pel col·lectiu 
infermer en el programa”. I argumenta l’anterior pel fet que al debat que va tenir 
lloc al programa “no hi havia cap infermera i recollia únicament la visió del 
col·lectiu mèdic i polític” 
 
ANTECEDENTS 
El reclamant considera que s’ha vulnerat un dels principis generals de la missió i 
principis de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) , 
concretament el que indica que “la programació de servei públic dels canals de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha de ser plural per tractar de 
satisfer les necessitats del conjunt de la població”.  
Segons els Estatuts del Consell de la Informació de Catalunya, quan es presenta 
una queixa s’ha d’indicar “el principi o principis deontològics que es considerin 
vulnerats”, qüestió formal que no assenyalava l’escrit presentat. És per aquest 
motiu que el dia 11 de març el CIC, a través d’un correu electrònic, demana al 
senyor T. que concreti els criteris del Codi Deontològic que considera vulnerats. 
El dia 16 març el president del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de 
Barcelona respon que considera vulnerat el criteri número 2: 
2. Difondre únicament informacions fonamentades, evitant en tot cas afirmacions 
o dades imprecises i sense base suficient que puguin lesionar o menysprear la 
dignitat de les persones i provocar dany o descrèdit injustificat a institucions i 
entitats públiques i privades, així com la utilització d’expressions o qualificatius 
injuriosos. 
 
AL·LEGACIONS 
El Consell de la Informació va sol·licitar les al·legacions pertinents a la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que va respondre el 16 de abril de 
2015 a través de V. F., responsable de Relacions Institucionals de la CCMA. Pel 
que fa al criteri 2 del Codi Deontològic presumptament vulnerat, la CCMA 
considera que “fa referència, d’una banda, al dret fonamental a l’honor, garantit a 
l’article 18 de la Constitució i desenvolupat a la ‘Llei Orgànica 1/1982, de 5 de 
maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la 
pròpia imatge’, en el sentit de no imputar fets o la manifestació d’expressions 
que puguin lesionar la dignitat de les persones, físiques o jurídiques, la seva 
fama o atemptar contra la seva pròpia estimació, i, d’altra, al fet que la informació 
difosa per un mitjà de comunicació sigui veraç”. Entén la CCMA que la 
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informació difosa en el programa .CAT “no reuneix cap de les conductes 
descrites” en el criteri número dos del Codi Deontològic. 
El text afegeix que el programa va tractar “totes les qüestions i polèmiques al 
voltant del model sanitari, atenent totes les sensibilitats del sector”, i recorda que 
es va fer, com és habitual en el programa, amb diferents formats: entrevista, 
taula de debat i reportatges. En aquest sentit, el sector de la infermeria va 
comptar amb els següents testimonis: 
—Núria Martí  (infermera de l’Hospital Mútua de Terrassa i membre de la 
Plataforma per la Sanitat Pública del Vallès occidental); 
—Lourdes Bru (infermera de l’Hospital Mútua de Terrassa i membre de la 
Plataforma per la Sanitat Pública del Vallès occidental); 
—Amparo Loren (infermera membre de Marea Blanca de Lleida). 
 
PONÈNCIA  
La primera qüestió que hem de considerar és si el programa vulnera, com afirma 
la queixa, el criteri número 2 del Codi Deontològic. Del visionat del programa no 
es desprèn cap informació o comentari de cap de les persones que hi van 
intervenir que pugui lesionar o menysprear la dignitat ni provocar dany o 
descrèdit en el col·lectiu d’infermeres i infermers de Barcelona. Les úniques 
referències a aquest col·lectiu són elogioses i de reconeixement a la seva 
dedicació i entrega en un context de retallades pressupostàries. Per tant, el 
programa no ha vulnerat aquest criteri, tal i com sosté la queixa. 
Entén la ponència que el que planteja el president del Col·legi d’Infermeres i 
Infermers de Barcelona quan fa referència al “tractament rebut” és una qüestió 
de representativitat més que de pluralisme, ja que hi ha veus del sector que 
intervenen i donen la seva opinió. És cert que en la taula de debat semblaria 
lògica la presència d’un col·legi que representa a 40.000 professionals de la 
infermeria, igual que es va comptar amb la presència del president del Col·legi 
de Metges de Barcelona. En aquest sentit, en les seves al·legacions, la CCMA 
assegura que l’equip del programa “farà una reflexió al voltant de les 
aportacions” que ha fet el Col·legi que presenta la queixa “per millorar, si cal, en 
pròximes edicions”.  
 
Per tot això, el Ple del CIC adopta el següent:  
 
A C O R D 
Que el programa ‘.CAT, de TV3·, emès el 5 de març de 2015 sota el títol “Crisi i 
sanitat: a quin preu?” no ha vulnerat el Codi Deontològic de la professió 
periodística a Catalunya.  
 
 
Expedient número 6/2015       
ASSUMPTE: Escrit de queixa presentat el dia 13 de març de 2015 per  la sra. A. 
F., secretaria de Genera (Associació en defensa dels drets de les dones) contra 
el diari La Vanguardia per considerar que la fotografia de l’article “¿La 
prostitución, un trabajo? Mujeres de la literatura y el periodismo se pronuncian” 
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publicat el 09 de març del mateix any vulnera el dret a l’honor, a la pròpia imatge 
i a la seva intimitat. 
 
ANTECEDENTS 
Genera reclama que la fotografia es va publicar sense l’autorització de les dones 
que hi surten. Tot i que la fotografia es va fer en un espai públic, l’associació 
adverteix que l’exercici de la prostitució té connotacions estigmatitzades i 
estigmatitzants, raó per la qual les dones que exerceixen aquesta activitat 
acostumen a mantenir-la en secret i refusen l’exposició pública sense una 
autorització expressa. 
A més, la queixa constata que l’honor, la pròpia imatge i la intimitat són drets 
fonamentals reconeguts als articles 18.1 de la Constitució espanyola i afegeix 
que “tant a la normativa estatal com a les diferents normatives autonòmiques es 
concedeix, a aquests drets, una especial protecció a través de diferents normes 
jurídiques entre les quals destaca la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, 
de protecció de dades de caràcter personal”. 
Des de l’associació també es reclama que el “desconeixement de la situació 
concreta de la dona que surt a la fotografia presenta indicis d’un tractament de la 
informació molt poc rigorós”. També s’indica que la fotografia és d’arxiu ja que la 
imatge es pot trobar en una notícia publicada a La Vanguardia l’11 de desembre 
de 2013. Per a Genera, la seva publicació constitueix “un fet encara més greu, ja 
que el fet que s’utilitzi una imatge d’arxiu ens fa pensar que la mateixa es troba 
emmagatzemada per il·lustrar notícies relacionades amb aquesta temàtica i ha 
pogut ser usada en ocasions anteriors o és susceptible del seu ús per a aquests 
fins en el futur”. 
Per tot això, Genera considera que s’ha vulnerat el criteri 9 del Codi Deontològic 
de la professió periodística a Catalunya.  
 
AL·LEGACIONS 
El Consell de la Informació va sol·licitar les al·legacions pertinents al diari La 
Vanguardia sense que, fins a la data, s’hagi rebut resposta per part de la direcció 
del mitjà, fet pel qual es considera que renúncia a fer-les.  
 
PONÈNCIA  
El diari La Vanguardia va publicar un article d’opinions de veus femenines sobre 
una sentència que equipara a les prostitutes amb qualsevol treballador i va 
utilitzar una imatge d’arxiu de la periodista de l’ACN Marina López on es veien 
dones que suposadament estan exercint la prostitució a la Jonquera.  
Segons estima la ponència, s’han comès una sèrie d’errors –tot i que el diari va 
rectificar- que generen la vulneració dels “drets de les persones a la seva pròpia 
intimitat i imatge” segons recull l’article 9 del Codi Deontològic: “S’ha de 
respectar el dret de les persones a la seva pròpia intimitat i imatge, especialment 
en posicions de vulnerabilitat i malaltia i en casos o esdeveniments que generin 
situacions d’aflicció o dolor, evitant la intromissió gratuïta i les especulacions 
innecessàries sobre els seus sentiments i circumstàncies, especialment que les 
persones afectades ho expliciti” 
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Així com es pressuposa que la fotografia que acompanya l’article de Marina 
López (“La presión policial reduce el número de prostitutas en las carreteras”) i 
feta per la mateixa periodista, té el permís (explícit o implícit) de la dona que surt 
a la imatge, es pot considerar que la fotografia d’arxiu usada a l’article que ens 
concerneix s’hauria d’haver pixelat per respectar precisament el dret a l’honor, a 
la pròpia imatge i a la seva intimitat. 
D’altra banda, la ponència considera irrellevant especular sobre si aquesta és 
una imatge emmagatzemada en els arxius de La Vanguardia per il·lustrar fets 
semblants perquè no és un fet que correspongui al CIC avaluar. És més, si es fa 
un bon ús de la fotografia i no vulnera cap article del Codi Deontològic no hi ha 
motiu per pensar que no es pugui  fer ús de la mateixa si s’escau.  
Finalment, també es vol fer constar la poca rigorositat de la qual es queixa 
l’entitat Genera. No hi ha dubte que s’ha fet un mal ús de la imatge d’arxiu per tot 
el que s’ha comentat abans. No obstant, quan es va publicar la imatge per primer 
cop, la fotografia reflectia amb tota rigorositat la informació que es plasmava a 
l’article: Des de l’Operació Voral el mes de juny de 2012, el nombre de 
prostitutes detectades a les carreteres gironines havia passat de 109 a 48. A 
més, a la Jonquera s’havia aprovat una ordenança municipal que prohibia la 
prostitució. Per tant, la dona fotografiada sí que estava realitzant una conducta 
prohibida i per tant sancionable.  
El peu de foto “La Jonquera persigue la prostitución en las carreteras” és rigorós 
i cert.  
  
Per tot això, de conformitat amb la ponència, el Ple del CIC adopta el següent:  
 
A C O R D 
Que el diari La Vanguardia, en la imatge publicada el dia 9 de març de 2015  ha 
vulnerat el criteri 9 del Codi Deontològic de la professió periodística a Catalunya.  
 
Expedient número 7/2015  

ASSUMPTE: Escrit de queixa de L.A motivada per tres aspectes: per una 
informació apareguda a "El Periódico de Catalunya" sobre el tracte donat a una 
parella de dones lesbianes en una cafeteria i recollida per altres mitjans; per la 
informació fotogràfica posterior apareguda a El País (edició Catalunya) respecte 
d'una acció de suport al col·lectiu LGTB derivada dels fets anteriors, i per últim, 
referent a unes informacions relatives al local afectat per aquests fets sobre 
conflictes legals anteriors efectuades per l'Independent de Gràcia .  
 
ANTECEDENTES 
S’analitzaran per separat les tres qüestions: 
A) La primera informació 
El Consell de la Informació de Catalunya va rebre una queixa en línia, amb data 
8 d’abril de 2015, argumentant la violació del Codi Deontològic per part, 
principalment, d’una informació apareguda a "El Periódico de Catalunya", el 13 
de març del 2015 (encara que recollida també per altres mitjans de comunicació 
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que es van fer ressò de la notícia). La queixa estava presentada per la Sra. L. A., 
vinculada als propietaris de la cafeteria. 
En essència el Periódico exposava que una parella de dones va ser reconvenida 
i convidada a abandonar el Store Cafè, situat a la travessera de Dalt, a 
Barcelona, per un comportament que els amos del local van considerar amb 
connotacions homosexuals poc apropiades en públic. Segons aquesta 
publicació, les dones van informar a l'Observatori Contra l'Homofòbia (OCH), que 
ha presentat una denúncia oficial davant el Departament de Benestar Social i 
davant la regidoria del districte de Gràcia (aquesta denúncia se situa al marge 
del cas davant el CIC però és rellevant assenyalar-la com l’origen dels fets 
col·laterals de la denúncia primigènia). 
Segons explica el mateix mitjà de comunicació en la referida notícia, 
l'Observatori esmentat exposa que "l'empleat els va retreure que s’estiguessin 
besant en públic, adduint que era "inapropiat" fer-ho en un cafè i a  aquestes 
hores. El responsable del bar va tractar de justificar el seu rebuig explicant que 
havia rebut queixes d'altres clients per presenciar aquestes mostres d'afecte i 
que últimament ja s'estaven ressentint els ingressos del negoci, sempre segons 
la versió de les denunciants ". També consta en el mateix article la versió de la 
propietària de la cafeteria, en els següents termes "La propietària de la cafeteria 
va desmentir la versió de les denunciants i va sostenir que les dones, clients 
habituals, es van sotmetre a" tocaments als genitals "en un sofà i davant la 
presència d'altres clients, que es van queixar. La propietària va sostenir que 
l'encarregat del local els va sol·licitar que paressin, sense que elles fessin cas, i 
que no se'ls va fer fora del establiment, tot i que elles van reaccionar de manera 
irada ". 
Aquestes informacions van ser també reproduïdes, gairebé sempre textualment, 
en altres mitjans de comunicació: El plural , Cáscara amarga, Menéame, 
Barcelona Més i L'Independent de Gràcia. 
La sra. L.A. considera que la informació vulnera especialment el dret a la bona 
reputació del seu establiment, perquè se li pretén identificar com a lloc on es 
practiquen conductes discriminatòries per raó d'orientació sexual, al mateix 
temps que el seu dret a la protecció de dades, en ser identificat l'establiment en 
forma concreta, de manera que això pot repercutir desfavorablement en els 
objectius mercantils del seu negoci. 
Després de conèixer públicament els esdeveniments, Lesbocat i el Front 
d'Alliberament Gai de Catalunya ( FAGC ) van convocar una protesta davant la 
cafeteria. 
 
B) La fotografia de la protesta 
En ocasió de la protesta abans esmentada, el diari "El País" (edició de 
Catalunya), que es fa ressò de la mateixa, publica una fotografia de dues dones 
que s'estan besant dins de l'establiment assenyalat. 
La Sra. L.A., vinculada als propietaris de la cafeteria, torna a exposar la seva 
queixa davant el CIC per la publicació d’aquesta foto. 
 
C) Les informacions sobre conflictes legals anteriors del Store Cafè. 
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En fer-se ressò del problema al Store Cafè amb la parella de lesbianes, la sra. 
L.A. també es va queixar davant el CIC per que L'Independent de Gràcia 
distorsionava la informació remetent-se a conflictes legals anteriors en els quals 
Store Cafè havia estat involucrat. La Sra. L. A. considera en el seu escrit de 
queixa que aquest diari no respecta la presumpció d'innocència, que això origina 
una mala imatge de l'establiment, amb minva del seu prestigi i que tampoc es 
respecta la protecció de les dades personals. 
 
AL.LEGACIONS  
El CIC, en rebre les queixes, va donar trasllat als diaris afectats. 
 
En relació amb la primera informació només es va rebre resposta de "El 
Periódico de Catalunya". En la seva resposta, El Periódico addueix, amb data 29 
d'abril de 2015, resumint, el següent: Que la informació proporcionada distingeix 
clarament entre els fets i les opinions de cadascuna de les parts, i això en 
extensions similars i que les informacions sobre les actuacions denunciades 
davant l'Observatori contra l'homofòbia sempre són qualificades com a 
presumptes, respectant degudament la presumpció d'innocència. 
No es van efectuar al·legacions per part d '"El País" (edició Catalunya) sobre la 
fotografia esmentada. 
L'Independent de Gràcia, per la seva banda, amb data 30 d'abril de 2015, 
efectua les corresponents al·legacions, afirmant que tot el que publica respon a 
la realitat i es remet a informacions anteriorment publicades, algunes en portada 
i amb gran relleu en dit mitjà, que no van ser objecte de controvèrsia. 
 
DISPOSICIONS DEONTOLÒGIQUES APLICABLES AL CAS 
Número 1: Observar sempre una clara distinció entre els fets i opinions o 
interpretacions, evitant tota confusió o distorsió deliberada d'ambdues coses, així 
com la difusió de conjectures i rumors, com si es tractés de fets. 
Número 2: Difondre únicament informacions fonamentades, evitant en tot cas 
afirmacions o dades imprecises i sense base suficient que puguin lesionar o 
menysprear la dignitat de les persones i provocar dany o descrèdit injustificat a 
institucions i entitats públiques i privades, així com la utilització d'expressions o 
qualificatius injuriosos. 
Número 4: Utilitzar mètodes dignes per a obtenir informació o imatges, sense 
recórrer a procediments il·lícits. 
Número 9: Respectar el dret de les persones a la seva pròpia intimitat i imatge, 
especialment en casos o esdeveniments que generin situacions d'aflicció o dolor, 
evitant la intromissió gratuïta i les especulacions innecessàries sobre els seus 
sentiments i circumstàncies, especialment quan les persones afectades ho 
explicitin . 
Número 10: Observar escrupolosament el principi de presumpció d'innocència 
en les informacions i opinions relatives a causes o procediments penals en curs. 
Número 12: Actuar amb especial responsabilitat i rigor en el cas d'informacions o 
opinions amb continguts que puguin suscitar discriminacions per raons de sexe, 
raça, creença o extracció social i cultural, així com incitar a l'ús de la violència, 
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evitant expressions o testimonis vexatoris o lesius per a la condició personal dels 
individus i la seva integritat física o moral. 
 
PONÈNCIA 
 
1. DISPOSICIONS LEGALS I JURISPRUDÈNCIA APLICABLES A la 

INTERPRETACIÓ DEL CAS 
De la queixa es desprèn que la seva autora considera vulnerades certes 
disposicions legals i, encara que el text de referència del CIC és el Codi 
Deontològic de la professió periodística a Catalunya, s'assenyala, com a més 
rellevant, la legislació i jurisprudència següent: 
L'art. 14 de la Constitució espanyola, quan prohibeix tota discriminació per raó 
de sexe, o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. 
L'article 18, en els apartats 1 i 4, de la Constitució espanyola, relatius al dret a 
l'honor, la intimitat i la pròpia imatge, així com a la protecció de les dades 
personals. 
L’article 18, en l’apartat 2, de la Constitució espanyola, que declara la 
inviolabilitat del domicili. 
L'article 20, apartat d), de la Constitució espanyola, reconeixent el dret a 
comunicar o rebre lliurement informació veraç per qualsevol mitjà de difusió. 
L'article 24. 2 de la Constitució espanyola, quan reconeix el dret a la presumpció 
d'innocència. 
Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre protecció civil del dret a l'honor, a la 
intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge (BOE 14 maig 1982, versió 
consolidada el 23 de juny de 2010). 
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal (BOE 14 desembre 1999, versió consolidada el 5 de març de 2011). 
El dret a la no discriminació per raó de sexe comprèn també la protecció davant 
tota discriminació per raó d'orientació sexual des de l'entrada en vigor de la 
Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, que així ho reconeix en el seu 
art. 21 (per totes, STC 98/2014, així com nombrosa jurisprudència del Tribunal 
Suprem). 
 
La jurisprudència del Tribunal Constitucional tendeix a atorgar una posició 
preferent a la llibertat d'informació enfront d'altres drets quan els fets publicats 
poden ser considerats com de rellevància pública (STC 105/1983, STC 
107/1988), sempre que la informació sigui veraç ( STC 105/1990 o STC 
240/1992). A més, si la informació periodística té rellevància pública i compleix 
amb el requisit de la veracitat des de la perspectiva del «reportatge neutral" 
elaborada pel Tribunal Constitucional, en contrastar les fonts d'informació i la 
seva correlació amb el publicat ha de prevaler en aquest cas el dret a la 
informació sobre el dret a l'honor (STC 158/2003). 
 
D'altra banda, sobre el dret a la pròpia imatge, que inclou la imatge fotografiada, 
cal que la persona objecte de la mateixa hagi prestat el consentiment explícit per 
a la seva presa i, també, per la seva difusió. Malgrat això, el Tribunal 
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Constitucional considera que el dret a la pròpia imatge cedeix davant altres béns 
constitucionals, especialment «quan la pròpia --i prèvia-- conducta del titular o 
les circumstàncies en què es trobi immers justifiquin el descens de les barreres 
de reserva perquè prevalgui l’ interès aliè o el públic que puguin col·lisionar amb 
aquell »(STC 99/1994). 
Quan el conflicte comporta a més una informació que pugui ser considerada com 
a dada personal, mancant disposició legal al respecte, es tindrà en compte, per 
realitzar la ponderació de drets, l'Informe 0624/2009 de l'Agència Espanyola de 
Protecció de Dades, considerant que si bé d'una banda, l'art. 6 de la LOPD 
exigeix el consentiment inequívoc de l'afectat excepte si la llei disposa una altra 
cosa, tal consentiment no seria necessari en el cas que la dada contingut en la 
informació ja fos de caràcter públic. 
La inviolabilitat del domicili, reconeguda per la Constitució espanyola en l’art. 
18.2, inclou també, en connexió amb l’art. 8 del Conveni Europeu de Drets 
Humans, el dret al “respecte” del domicili, on el consentiment del titular és 
indispensable excepte en els casos previstos legalment. Tant el Tribunal 
Constitucional 8entre les últimes, la STC 54/2015), com el Tribunal Europeu de 
Drets Humans ( des de els casos  Sovtransavto Holding c. Ucraïna  i Hutten-
Czapska c. Polònia) inclouen les persones jurídiques com a titulars d’aquest dret 
i reconeixen que, a més a més, la inviolabilitat del domicili protegeix contra 
qualsevol intromissió il·legítima o no consentida, ja sigui feta per poders públics 
o per particulars. Des de la STC 22/1984, s’inclou com a violació del domicili la 
que es realitzada mitjançant aparells visuals o auditius. 
Respecte de la presumpció d'innocència, encara que tal institució jurídica cobra 
tota la seva aplicació en el curs d'un procés, també ha de ser respectada en el 
marc del dret a la informació, per la seva connexió amb el principi de veracitat 
(STC 1032/2009). En aquest cas, la presumpció d'innocència opera de tal 
manera que la culpabilitat ha de quedar plenament provada, el que és tant com 
dir exposada o mostrada, operant com un control extern de la raonabilitat que 
uneix les proves i el relat de fets (STC 245/2007). 
 

        2.- ARGUMENTACIÓ EN EL CAS CONCRET 
1.- Sobre els drets afectats per la queixa: 
A) Respecte de la primera informació: És evident que la informació 
subministrada per "El Periódico de Catalunya" incideix directament en el dret a la 
informació veraç del mitjà de comunicació, en col·lisió amb el dret a l'honor i a la 
protecció de les dades de l’autora de la queixa. En relació amb el primer, tenint 
en compte el text concret de les informacions abocades en el mitjà de 
comunicació, que exposa contrastadament les versions de totes les parts 
implicades, no sembla que pugui pensar-se que es vulnera l'honor o intimitat de 
l'establiment i / o la seva propietària o empleats, atès que tot això s'explica amb 
dades objectives i tenint, a més, en compte, explícitament, el que s'afirma per 
l'Observatori contra l'Homofòbia. El reportatge no entra en esbrinar si els fets 
denunciats i els que van precedir a la denúncia van tenir o no lloc, sinó que, en la 
línia del que es denomina "reportatge neutral" es limita a explicar el que va 
passar atorgant així mateix la paraula a tots els implicats en ells. Sent això així, 
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la informació resulta veraç i no lesiona l'honor de l'establiment afectat per la 
informació ni el de les persones que treballen en el mateix, sense que s'hagin 
vulnerat els principis del Codi Deontològic aplicables al cas. 
La resta de mitjans de comunicació que es van fer ressò de l'assumpte, 
reproduïen l'informat per El Periódico, per la qual cosa, encara a falta de les 
seves al·legacions, es pot arribar a les mateixes conclusions. 
B) La fotografia va ser presa i reproduïda sense el consentiment de la titular de 
la empresa, en el marc de la "besada" col·lectiva convocada per Lesbocat i el 
Front d'Alliberament Gai de Catalunya (FAGC) per protestar per la presumpta 
actitud homofòbica dels responsables i els treballadors de la cafeteria Store 
Cafè, de manera que els que van participar-hi ho van fer perquè la seva actuació 
tingués repercussió pública, acusant d’homofòbia al responsable i el personal de 
la cafeteria. La propietària del local on va ser presa la fotografia no havia donat 
el seu consentiment ni per a la realització de les fotografies o filmacions ni per a 
la posterior difusió. A més a més el context que l’envolta sembla voler donar a 
entendre que el local està protegint actituds homofòbiques i discriminatòries. Pel 
que es pot considerar que s'ha vulnerat el principi 4 del Codi Deontològic. 
C ) Respecte de la presumpció d'innocència, atès que L'Independent de Gràcia 
realitza les informacions relatives a casos judicials en què l'establiment Store 
Cafè havia estat implicat tenint en compte les informacions que prèviament 
havien estat publicades sobre aquests casos, la veracitat de les informacions i el 
control extern preexistent indueixen a considerar que aquest dret constitucional, 
que també es troba en el principi 10 del Codi Deontològic, no ha estat vulnerat .  
D ) En relació a la conducta discriminatòria constitucionalment prohibida , que 
també recrimina el principi 12 del Codi Deontològic, no és objecte de 
controvèrsia principal en la queixa presentada davant el CIC. A més a més, en el 
decurs de la tramitació de la denúncia presentada davant l'Observatori contra l' 
Homofòbia i la seva posterior trasllat al Departament de Benestar Social de la 
Generalitat, aquest Observatori ha retirat la denuncia considerant que resulta 
factible que els fets adduïts per la parella de dones lesbianes es desviï de la 
veritat i que les seves afirmacions no es corresponguin amb la realitat. Totes 
aquestes informacions han tingut el seu reflex en els mitjans de comunicació. 
Conseqüentment, no procedeix entrar en fons de l’assumpte, si bé es constata 
que els mitjans han seguit  l’evolució de la tramitació del cas i que, per tant, si bé 
en un principi podria pensar-se que les informacions constituirien una violació del 
Codi Deontològic, la conducta de l’Observatori contra l’Homofòbia retirant la 
denúncia i les informacions al respecte que s’evidencien en els mitjans de 
comunicació, condueixen a considerar que aquesta violació no s’ha produït.  
 
Per tot el que s'acaba d'exposar, el Ple del CIC adopta el següent:  

 

A C O R D 

Tenint en compte el que disposen els principis del Codi Deontològic, interpretats 
d'acord amb la legislació vigent i a la jurisprudència del Tribunal Constitucional, 
es conclou que la informació primera publicada per El Periódico de Catalunya i 
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altres mitjans de comunicació, sobre el tracte donat a una parella de dones 
lesbianes en l'establiment Store Cafè no vulnera dit Codi, per ser informacions 
que versen sobre fets contrastats i que inclouen l'opinió de les diverses parts 
afectades. 
D'altra banda, en relació amb la publicació d'una fotografia a El País (edició de 
Catalunya) sense el consentiment del titular de l’establiment, ni per a prendre-la 
ni per difondre-la, vulnera el Principi 4 del Codi Deontològic. 
Respecte de la presumpció d'innocència en les informacions proporcionades per 
l'Independent de Gràcia, al estar les informacions basades en fets anteriorment 
publicats i contrastats, tampoc apreciem vulneració de cap principi deontològic. 
Finalment, respecte de si les informacions podrien constituir una violació del 
Principi 12 del Codi Deontològic, podem concloure que el fet que l’Observatori 
contra l’Homofòbia retirés la denúncia en el decurs de les indagacions per 
considerar que podria ser que les informacions proporcionades per les dues 
persones lesbianes podrien no correspondre amb la realitat dels fets, a més a 
més de les informacions al respecte que han aparegut en els mitjans de 
comunicació, indiquen que tal violació no  s’ha produït. 
 
Expedient número 8/2015  
ASSUMPTE: Queixa de SOS Racisme en relació al programa de ràdio "80 y la 
madre" emès per M80 el 13 de juliol de 2015, i en concret per la intervenció d'un 
convidat en el marc de la seva presentació sobre l'argot dels delinqüents. 
 
ANTECEDENTS 
Amb data 5 d'agost de 2015 va ser adreçada al Consell de la Informació una 
carta signada per Alicia Rodríguez, del Servei d'Atenció i Denúncia per a les 
Víctimes de Racisme i Xenofòbia de SOS Racisme. 
Es tracta d'una entitat que treballa per la defensa dels Drets Humans i que 
focalitza la seva acció en l'eradicació d'actituds i pràctiques discriminatòries per 
raó d'origen, color de pell, religió o cultura. 
En la seva carta s'adreçava una queixa en relació al programa de ràdio "80 y la 
madre" emès per M80 el 13 de juliol de 2015, i en concret per la intervenció d'un 
convidat en el marc de la seva presentació sobre l'argot dels delinqüents 
(http://www.m80radio.com/2015/la-jerga-mas-rara-de-los-delincuentes-
18587.html) 
 
AL.LEGACIONS 
Des de la secretaria del CIC, com està estipulat, es va remetre la queixa al mitjà 
afectat per demanar que pogués presentar les al·legacions oportunes. Aquest 
requeriment no ha tingut resposta fins al moment. 
 
FETS I CONSIDERACIONS  
La intervenció a què fa al·lusió l'escrit de la queixa es produeix dins de la secció 
"Fundido a negro", que està a càrrec del periodista Carles Quílez, especialitzat 
en periodisme criminològic. Corre a càrrec d'un convidat al programa, l'advocat 
penalista Juan Ignacio Ramírez, amb quaranta anys d'experiència en l'exercici 

http://www.m80radio.com/2015/la-jerga-mas-rara-de-los-delincuentes-18587.html
http://www.m80radio.com/2015/la-jerga-mas-rara-de-los-delincuentes-18587.html
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de la seva activitat com a lletrat. Comença a les 9.30 i té una duració d'uns 7 
minuts.  
En la seva intervenció l'advocat, a instàncies del conductor del programa i del 
periodista especialitzat, fa una documentada exposició sobre la parla específica 
que utilitzen els delinqüents, amb profusió d'exemples. En alguns casos es parla 
de paraules que tenen segles de tradició i que, a còpia de ser usades, han estat 
ja assimilades pels mateixos policies, de manera que es pot arribar a parlar d'un 
argot comú i compartit. 
La ponència considera que: 
- És cert que en alguns moments se cita l'ètnia gitana i que en el context d'una 
conversa sobre delinqüència això pot induir a pensar, sobretot a persones 
especialment sensibilitzades en aquest sentit, que es produeix una assimilació 
entre els dos conceptes. 
- No és menys cert, tanmateix, que es presenta com a realitat objectiva, avalada 
per estudis lingüístics, que els termes i expressions a què es fa referència 
procedeixen en la seva immensa majoria del "caló", el llenguatge romaní. Seria 
impossible abordar l'assumpte sense fer aquesta referència. 
- En cap moment es fa cap al·lusió expressa a la identificació de delinqüència i 
pertinença a l'ètnia gitana. En una sola ocasió sí que l'advocat usa l'expressió 
"delinqüent gitano", però en el context en què es diu l'adjectiu es pot considerar 
com una aposició i no com una atribució. Per altra part, ni el periodista Carles 
Quílez ni el conductor del programa alimenten en absolut aquesta identificació. 
 
Per tot el que s'acaba d'exposar, el Ple del CIC adopta el següent:  
 
A C O R D 
Analitzat el contingut del programa que és motiu de la queixa, es considera que 
el tema tractat al programa és d'interès periodístic i que difícilment podria ser 
abordat sense referències abundoses a l'ètnia gitana i el llenguatge romaní, i 
d'altra part no s'observen al·lusions despectives o vexatòries de cap mena 
envers l'ètnia gitana per part de cap de les persones que intervenen a l'espai.  
En conseqüència el Consell considera que no existeixen prou motius per creure 
que hagi estat vulnerat l'article 12 de la declaració de principis de la professió 
periodística a Catalunya. 
 
Expedient número 9/2015  
ASSUMPTE: Escrit de queixa presentat el 25 de setembre de 2015 per la 
senyora M.C. R.P., en representació de la família d’una dona que va suïcidar-se 
a la ciutat de Girona, per la informació publicada per El Punt Avui-comarques de 
Girona, tant a la seva edició impresa, com a la seva edició digital i a través de les 
xarxes socials mitjançant el compte de Twitter del mitjà. La informació es titula 
“Caiguda mortal a la catedral de Girona”, i conté un destacat que diu: “Una dona 
va morir en caure des d’una de les eixides del costat del monument”.  
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ANTECEDENTS 
La senyora R. considera que la noticia publicada “va transcendir enormement el 
dret a la informació que tenen els periodistes i va suposar una intromissió 
injustificada i gratuïta en la vida privada de la víctima i en el dolor de la seva 
família”. En aquest sentit, afirma que la informació no es va limitar a informar 
dels fets objectius, sinó que “es van incloure el nom complet de la víctima, tots 
els seus detalls personals i familiars, especulacions sobre la seva situació 
mèdica, informació estrictament privada i informació confidencial recollida en el 
part de la policia que va atendre el cas”. En definitiva, la senyora R. creu que la 
informació suposa “una vulneració del dret de les persones a la seva pròpia 
intimitat i imatge, una falta de respecte al dolor i aflicció de la família afectada, i 
un clar dany a l’honor de la víctima i la seva família”. 
En concret, considera que s’han vulnerat els següents criteris deontològics: 
2. Difondre únicament informacions fonamentades, evitant en tot cas afirmacions 
o dades imprecises i sense base suficient que puguin lesionar o menysprear la 
dignitat de les persones i provocar dany o descrèdit injustificat a institucions i 
entitats públiques i privades, així com la utilització d’expressions o qualificatius 
injuriosos. 
4.Utilitzar mètodes dignes per a obtenir informació o imatges, sense recórrer a 
procediments il·lícits. 
9. Respectar el dret de les persones a la seva pròpia intimitat i imatge, 
especialment en situacions de vulnerabilitat i malaltia i en casos o 
esdeveniments que generin situacions d’aflicció o dolor, evitant la intromissió 
gratuïta i les especulacions innecessàries sobre els seus sentiments i 
circumstàncies, especialment quan les persones afectades ho explicitin. 
 
AL·LEGACIONS 
 El Consell de la Informació va sol·licitar les al·legacions pertinents a El Punt 
Avui, que va respondre el 28 de setembre de 2015 a través de Jordi Grau, 
director adjunt i responsable de l’edició de les comarques gironines. En el seu 
escrit, Grau diu que les normes d’estil del diari “recullen que no es publicaran 
suïcidis que s’hagin produït en l’àmbit privat, sempre que no siguin persones 
rellevants”, tot i que “deixa una porta oberta a la publicació d’aquests tipus de 
fets si s’han produït a la via pública i si hi ha hagut participació dels equips de 
rescats o policials, com és el cas”. El director adjunt subratlla que el fet va 
succeir  en un lloc concorregut i va alertar els veïns de la zona, i que van 
participar en el rescat efectius dels Mossos d’Esquadra i de la Policia Municipal. 
En aquest sentit, Grau considera que la noticia “s’ajusta a fets que són 
considerats d’interès públic”, que va ser “absolutament contrastada per diverses 
fonts, no només policials”. I afegeix que els fets eren públics, “ja que es van 
publicar diverses esqueles de la defunció en els mitjans gironins”. El responsable 
del diari afirma que la informació va arribar de “fonts rellevants” i rebutja “de 
manera enèrgica” que fos obtinguda per cap procediment il·lícit”. 
Grau afegeix que, en un primer moment, els fets es van investigar “per si es 
tractava d’un accident o d’una caiguda, voluntària o no, cosa que no estava 
tancada a l’hora de publicar la informació”. Més endavant diu que, de fet, la 
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investigació policial es decantava per una hipòtesi però no deixava tancada la 
porta a altres possibilitats”. 
El text de les al·legacions explica que la família de la víctima i la seva antiga 
parella van fer arribar, “personalment i de diverses maneres a la redacció del 
diari, el seu disgust per la publicació de la noticia”. Així mateix, la secció “El 
lector escriu” va recollir una opinió sobre el cas que va fer arribar al diari l’entorn 
familiar. “Atenent una petició, i per evitar causar un dolor afegit, es va procedir a 
retirar de l’edició digital del diari l’esmentada informació”, afegeix. El text afirma 
que, en cap cas, “hi va haver cap voluntat de vulnerar el codi deontològic” i que 
els fets publicats van ser contrastats. L’escrit finalitza dient que: “Respectem el 
dolor de la família i del seu entorn i per això, a petició seva, vam retirar la notícia 
de l’edició digital, però és evident que la informació era veraç, no especulava, 
estava fonamentada i no provocava cap descrèdit per a la persona i les 
institucions afectades”. 
 
PONÈNCIA  
La primera qüestió a considerar és si la informació publicada vulnera els principis 
deontològics enumerats en la queixa: 
L’essència del criteri 2 del Codi és que només s’han de publicar informacions 
fonamentades, que tinguin “base suficient”. Només si s’incompleix aquest 
supòsit, el criteri entra a considerar la possible lesió de la dignitat de les 
persones com a conseqüència de la imprecisió de la informació. La informació 
publicada, tant pel que es diu al corpus de la noticia com per l’explicació del 
director adjunt del mitjà, va seguir el procediment que es considera adequat 
professionalment per confirmar un fet. Del text de la queixa no es desprèn amb 
claredat que la informació publicada fos inexacta. És cert que el text de la queixa 
fa referència a “especulacions sobre la seva situació mèdica”, però la ponència 
desconeix a quina de les accepcions del verb especular es fa referència, i la 
queixa no diu de manera explícita en cap moment si alguns dels elements de la 
informació són falsos o no estan fonamentats. En aquest sentit, no s’ha vulnerat 
aquest criteri deontològic. 
Quant el criteri número 4, tampoc hi ha cap indici que la informació publicada 
s’hagi obtingut mitjançant cap mètode indigne o mitjançant un procediment il·lícit. 
És evident que la periodista va fer servir fonts policials i, per tant, no s’ha 
vulnerat aquest criteri deontològic. 
Convé, finalment, detenir-nos en el criteri 9, posant l’èmfasi en la intimitat de la 
víctima. El dret fonamental a la intimitat, reconegut pel article 18.1 de la CE té 
per objecte garantir a l’individu un àmbit reservat de la seva vida, vinculat amb el 
respecte de la seva dignitat com a persona, davant l’acció i el coneixement dels 
altres. La jurisprudència considera que, tot i que els fets siguin reals i no afectin a 
la reputació i bon nom de la persona, hi ha intromissió en el dret a la intimitat 
quan es difonen informacions que són íntimes. La intromissió no depèn, doncs, 
de la veracitat de la informació (STC 197/91; STC 20/92). Un altre element que 
s’ha de tenir en compte és si els fets estan emparats per un interès públic o el 
protagonista de la informació té rellevància pública i, per tant, justifiquen que el 
dret a la intimitat cedeixi davant el dret a la informació. Tampoc s’ha de 
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confondre l’interès públic amb la simple satisfacció de la curiositat humana (STC 
134/1999). 
És comprensible, com explica el director adjunt en les al·legacions,  que una 
mort que es produeix a primera hora del matí en un lloc cèntric d’una ciutat i amb 
presència policial i d’equips de rescat desperti l’ interès periodístic i justifiqui la 
seva investigació. Però la mateixa informació afirma, al final del text, que la 
policia “es decanta per la hipòtesi de la caiguda voluntària”. De fet, la notícia 
proporciona prou elements que sustenten aquesta hipòtesi quan informa de la 
preocupació dels familiars de la dona, que van trucar als hospitals per preguntar 
si hi era ingressada, en constatar que no era a casa seva i que s’havia deixat la 
documentació i les ulleres, “que la dona no deixava mai perquè li eren molt 
necessàries”. A continuació, i citant fonts policials, s’afegeix que “la dona tenia 
problemes psicològics i que feia temps que es medicava per ansietat i que 
s’havien preocupat per la seva salut perquè van saber que no havia assistit a la 
darrera visita que tenia programada amb el psiquiatre”. Si la periodista i el mitjà 
disposaven d’aquesta informació abans de la publicació, era clar que la hipòtesi 
més sòlida era la del suïcidi i, tot i així, van decidir publicar-la identificant amb 
nom, cognoms i professió a la víctima. 
 
Per tot el que s'acaba d'exposar, el Ple del CIC adopta el següent:  
 
A C O R D 
El CIC no considera que hi hagi cap element que justifiqui l’ interès públic de la 
notícia, encara que s’hagi produït en un espai públic. I molt menys que es 
publiquin dades confidencials sobre la salut o la malaltia d’una persona perquè 
formen part del nucli de la seva privacitat. Si el diari considerava imprescindible 
informar al ciutadans d’un fet que va causar alarma a la zona a primera hora del 
matí, podia fer-ho sense identificar la víctima i sense revelar, com hem dit, 
informació sobre la seva salut. Seria suficient per satisfer, en tot cas, la curiositat 
pública, que no pot substituir l’ interès públic.  
Per tant, EL Ple del CIC considera que el diari ha vulnerat el criteri 9 del Codi 
Deontològic. 
 
Expedient número 10/2015  

ASSUMPTE: El sr. D G presenta una queixa per estimar que hi ha hagut 

vulneració dels criteris 1, 2 i 4 del Codi Deontològic amb motiu de la publicació al 

diari digital MEDITERRANEODIGITAL d’una informació titulada “Miedo en 

Cataluña: colas en los bancos para trasladar las cuentas a Madrid por temor a 

un corralito” publicada el 22 de setembre de 2015. 

 

ANTECEDENTS 

Aquesta informació es produeix dins de la campanya electoral de les eleccions 

catalanes del 27 de setembre de 2015 y està acompanyada per una fotografia en 
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la qual es veu una multitud de persones a les portes d’un banc amb el, peu de 

foto: “En la imagen, largas colas en Grecia tras el corralito bancario decretado 

durante la negociación con la Unión Europea”. L’article complet es troba al link: 

http://www.mediterraneodigital.com/portada/nacional/edicion-

cataluna/barcelona/miedo-en-cataluna-colas-en-los-bancos-para-trasladar-las-

cuentas-a-madrid-por-temor-a-un-corralito.html. 

Segons el presentador de la queixa, la informació és falsa. 

L’article comença advertint que “la campanya iniciada desde los estamentos 

económicos del Estado sobre las devastadoras consecuencias de una hipotética 

declaración unilateral de independencia en Cataluña, empiezan a tener efecto 

inmediato”. Es refereix també a “El comunicado sin precedentes de las dos 

principales asociaciones de banca de nuestro país, encabezadas 

paradójicamente por La Caixa y Banc de Sabadell, dos entidades con su sede 

central radicada en Barcelona, las advertencias del Banco de España y el miedo 

a un corralito financiero, o los reiterados avisos de los consejos de dirección de 

las grandes empresas sobre los catastróficos efectos de una más que probable 

salida de la Unión Europea, han conseguido su objetivo: extender un reguero de 

dudas entre la ciudadanía, a sólo unos días de la decisiva cita con las urnas del 

próximo 27 de septiembre”. A continuació l’article es dedica a recollir l’opinió 

d’uns suposats empleats de banca sense identificar-ne ni el nom ni l’entitat a la 

que pertanyen (per bé que s’indica genèricament que pertanyen a sucursals 

bancàries barceloneses de “La Caixa, Banc Sabadell, Banco Santander y 

BBVA”), que es fan ressò de la inquietud de la població més vulnerable (“familias 

que cobran la pensión, la nómina o el desempleo”) sota dos subbtítols: “Los 

Bancos anuncian que ‘se plantean’ dejar Cataluña si se declara independiente” y 

“¡Más miedo! El Banco de España avisa del riesgo de ‘corralito’ si Cataluña se 

independiza”.  

Entre els comentaris del suposats empleats de banca trobem, a títol d’exemple: 

“creciente preocupación de sus clientes ante el incierto panorama que se 

presenta si el independentismo consigue una mayoría de votos suficiente para 

empezar el proceso hacia la bautizada como ‘desconexión unilateral’ con 

España”; “Estamos desbordados ... los clientes nos preguntan qué pasará si 

Cataluña declara la independencia, cómo afectará eso a su ahorros o viene a 

pedirnos directamente que traslademos su cuenta a Madrid. En dos días, se han 

multiplicado las consultas”; “estamos dando horas para dentro de dos y tres 

semanans, tenemos cubierto el cupo. La gente tiene mucho miedo, hay mucha 

desinformación sobre el tema”; “las personas tienen miedo de perder sus 

ahorros, piensan que los bancos van a cerrar de un día para otro y se quedarán 

sin nada. Es una locura colectiva que, lamentablemente, todo nos indica que irá 

en aumento conforme se acerque el día de las elecciones”; amb una menció al 

http://www.mediterraneodigital.com/portada/nacional/edicion-cataluna/barcelona/miedo-en-cataluna-colas-en-los-bancos-para-trasladar-las-cuentas-a-madrid-por-temor-a-un-corralito.html
http://www.mediterraneodigital.com/portada/nacional/edicion-cataluna/barcelona/miedo-en-cataluna-colas-en-los-bancos-para-trasladar-las-cuentas-a-madrid-por-temor-a-un-corralito.html
http://www.mediterraneodigital.com/portada/nacional/edicion-cataluna/barcelona/miedo-en-cataluna-colas-en-los-bancos-para-trasladar-las-cuentas-a-madrid-por-temor-a-un-corralito.html
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final en sentit suposadament tranquilitzador: “Tenemos que mandar un mensaje 

de tranquilidad. Los ahorros de la gente están seguros. No ha pasado nada. 

Todo son suposiciones. Hay que esperar al día después de las elecciones. En el 

mundo real, en nuestro día a día, nada va a cambiar. El miedo, en cualquier 

faceta de la vida, no es un buen aliado. Calma. El día 28, para todos, volverá a 

salir el sol”. 

 

AL.LEGACIONS 

MEDITERRANEO DIGITAL compareix en el tràmit d’al·legacions i troba 

injustificada la queixa en base a que: 

 La informació “no sólo ha sido elaborada siguiendo el guión habitual de trabajo 

de la casa, sino que recoge, además, el testimonio directo de tres trabajadores 

de banca que reflejaron sus impresiones, en primera persona, con el único 

condicionante de salvaguardar su intimidad profesional por motivos 

estrictamente laborales”. 

 “El artículo, tal y como expone su cabecera, nace canalizado y basándose en el 

comunicado que las dos principales asociaciones bancarias emitieron días antes 

de las elecciones autonómicas del pasado 27 de septiembre, alertando de los 

peligros económicosa de una eventual declaración de independencia de 

Cataluña, frente a una posible salida de la Unión Europea, un temor de los 

mercados que, como bien saben, centró buena parte de la campaña electoral y 

reflejaron la totalidad de medios de comunicación de nuestro país” 

 El diari ABC, en una informació d’uns dies més tard el 5 d’octubre de 2015 “se 

hacía eco y confirmaba, indirectamente, la información publicada por 

MEDITERRÁNEO DIGITAL a la que hacen referencia: Multitudinaria fuga de 

dinero de Cataluña a Aragón en vísperas de las elecciones  

http://www.abc.es/local-aragon/20151005/abci-multimillonaria-fugadinero-

catalua-201510050855.html (aquesta página, en aquests moments, no es troba 

a internet). 

 

PONÈNCIA 

 Donat que el motiu de la queixa rau en la falsedat de la informació, per a la 

resolució de la qüestió suscitada hem de considerar dues qüestions: primera, 

l’existència real dels comunicats de les associacions de banca, així com 

declaracions del Banc d’Espanya i de directius d’algunes grans empreses en el 

sentit que exposa l’article; segona, l’existència real de la restant informació 

aportada pel diari digital que resumeix el títol i els subtítols de l’article: “Miedo en 

Cataluña: colas en los bancos para trasladar las cuentas a Madrid por temor a 

un corralito”; “Los Bancos anuncian que ‘se plantean’ dejar Cataluña si se 
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declara independiente” y “¡Más miedo! El Banco de España avisa del riesgo de 

‘corralito’ si Cataluña se independiza”.  

Respecte la primera qüestió, els comunicats i informacions que cita 

MEDITERRANEODIGITAL són reals i varen ser objecte d’una àmplia informació 

als mitjans de comunicació, si bé aquests van tractar-la de molt diferents 

maneres, alguns donant-hi credibilitat i altres no. La informació objecte de la 

queixa és, doncs, correcte respecte les fonts de la qual s’extreu. De tota manera, 

hem de considerar també que quan parla de “las advertencias del Banco de 

España y el miedo a un corralito financiero”, sens dubte referint-se a les 

manifestacions del Governador Enrique Linde fetes el dia abans, varen ser 

rectificades pel mateix Sr. Linde el dia següent a la publicació de l’article 

controvertit, sense que consti que aquesta rectificació fos publicada per 

MEDITERRANEODIGITAL en edicions posteriors (ni es menciona en les seves 

al·legacions), cosa que converteix una informació inicialment veraç en inveraç ja 

que denota falta de diligència informativa en el trasllat a la opinió pública de fets 

de rellevant interès públic. És de ressaltar que la rectificació del Sr. Linde va tenir 

un gran abast mediàtic al fer-se’n ressó la major part dels mitjans de 

comunicació. 

Entrem en la segona qüestió: la veracitat de la informació nuclear de l’article que 

dona per fet que es van formar a Catalunya llargues cues de clients davant les 

sucursals dels bancs amb la finalitat de traslladar els seus comptes corrents a 

Madrid per por al corralito (titular principal). 

Aquesta informació de MEDITERRANEODIGITAL se sustenta en unes 

manifestacions de tres empleats de banca que no s’identifiquen –segons al·lega 

la representació del diari “para salvaguardar su intimidad profesional por motivos 

estrictamente laborales”- i que en cap cas són una prova de veracitat per tres 

raons:  

 La diligència informativa obliga al periodista a contrastar els fets mitjançant les 

oportunes indagacions exigibles a un professional i, precisament, el periodista 

que va elaborar la informació podia constatar visualment que a les portes de la 

sucursal bancària on s’entrevistava amb els empleats de banca no hi havia cues 

de clients, ja que se sap per notorietat que aquestes cues no es varen formar en 

cap entitat bancària de Catalunya. No oblidem que la veracitat informativa no 

exigeix una rigorosa i total exactitud en el contingut de la informació, sinó que té 

lloc quan s’observa en l’informador una actitud diligent en la comprovació dels 

fets, una actitud positiva cap a la transmissió de la veritat a l’opinió pública. 

Aquest és el criteri del Tribunal Constitucional en reiterades sentències, per 

exemple, quan diu que “el requisito de la veracidad deberá entenderse cumplido 

en aquellos casos en los que el informador haya realizado, con carácter previo a 

la difusión de la noticia, una labor de averiguación de los hechos sobre los que 
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versa la información y la referida indagación la haya efectuado con la diligencia 

que es exigible a un profesional de la información” (STC 69/2005) 

 La notorietat de que no es varen produir cues a les portes dels bancs catalans, 

contràriament al que afirma MEDITERRANEODIGITAL, es veu reafirmada per la 

fotografia que il·lustra el titular de l’article controvertit, que correspon a cues 

davant entitats bancàries gregues. Si s’haguessin format a Catalunya, ben segur 

que haurien sigut objecte de reportatge gràfic i no només en el diari que ens 

ocupa, sinó a molts altres mitjans de comunicació del país donat que la 

informació hagués estat molt destacada. La utilització d’una fotografia captada a 

Grècia fa pensar que la informació no s’orienta a la comunicació de la veritat, 

sinó precisament causar un temor en la població que es correspon amb el titular 

de l’article. 

 En les al·legacions de MEDITERRANEODIGITAL es donen per verídiques i 

incontrovertibles les manifestacions dels empleats de banca per ser coincidents 

les tres, com si, una vegada obtingudes, s’hagués ja complert amb el requisit de 

la diligència informativa, en el sentit de que ja no calia indagar més els fets.  

Però al no ser identificats els empleats de banca, no ens trobem amb un 

“reportatge neutral”, sinó amb una informació que assumeix com a certa el mitjà 

que la difon. I si la informació no és certa, la responsabilitat de la inveracitat 

correspon al mitjà de comunicació i al periodista que l’ha elaborat. En aquets 

casos, la busca de la veritat suposa per part del periodista un plus de 

contrastació dels fets amb dades objectives que els corroborin o els 

desmenteixin. Com diu el Tribunal Constitucional: “El deber de diligencia en la 

comprobación razonable de la veracidad de la información no se satisface con la 

pura y genérica remisión a fuentes indeterminadas, que en ningún caso liberan 

al autor de la información del cumplimiento de dicho deber, pues, al asumir y 

transmitir a la opinión pública la noticia, también asume personalmente su 

veracidad o inveracidad, en cuanto la obligación de contrastar la verosimilitud de 

la noticia es un deber propio y específico de cada informador” (STC 172/1990). 

 

En referència a la informació del diari ABC de 5 d’octubre de 2015, en el 

contingut de la qual no és procedent entrar en aquest dictamen, no pot suposar 

un confirmació de l’article de MEDITERRANEODIGITAL pel que fa a la seva 

veracitat o inveracitat. 

No obstant, és evident que la comunicació de dues associacions d’entitats 

bancàries relatives a un possible trasllat fora de Catalunya en el cas que el 

procés d’independència portés a una sortida de la Unió Europea i les 

manifestacions del Sr. Enrique Linde, director del Banc d’Espanya –

posteriorment rectificades-, ben segur que varen causar inquietud i preocupació 

en alguns o molts catalans, però el que ara estem examinant és si la informació 
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que dona MEDITERRANEODIGITAL és o no veraç en el que respecte a si, amb 

motiu de l’actuació de les associacions bancàries o del Sr. Linde,  es va 

desencadenar un sentiment de por a Catalunya que va derivar en una alarma 

ciutadana manifestada al carrer (“El reflejo es ya plenamente constatable a pie 

de calle”) o davant les sucursals bancàries. 

Finalment, pel que fa a la vulneració del criteri 4 del Codi que al·lega el 

presentant de la queixa, no es veu en la informació de 

MEDITERRANEODIGITAL cap motiu per considerar infringit aquest criteri, ja que 

la fotografia de les cues davant d’una sucursal bancària de Grècia amb motiu del 

“corralito” té a més veure amb la informació inveraç que amb la utilització de 

“mètodes dignes per a obtenir imatges, sense recórrer a procediments il·lícits”, 

que es refereix a la forma “d’obtenció” de la fotografia, però no al contingut que 

reflecteix. 

 

Per tot el que s'acaba d'exposar, el Ple del CIC adopta el següent:  

 

A C O R D 

Que la informació de MEDITERRANEODIGITAL vulnera els criteris 1 i 2 del Codi 

Deontològic de la professió periodística a Catalunya al ser la informació inveraç i 

poc fonamentada, i per interpretar els fets de forma distorsionada 

deliberadament.  

La fotografia que acompanya el text, però, no infringeix el criteri 4 del mateix 

Codi. 
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COMUNICATS ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ  

 

 
INFORMACIÓ ELECTORAL 
El Consell de la Informació de Catalunya  demana al nou Parlament català que 
 posi en marxa urgentment el procés necessari per aprovar una llei  que garanteixi 
 la llibertat i la qualitat de la  informació electoral als mitjans de comunicació. 
El  nostre sistema democràtic exigeix una llei que garanteixi  una informació 
electoral feta amb criteris professionals, respectant el pluralisme, la llibertat, la 
independència i la creativitat dels periodistes. 
 
En més de vint anys, el Parlament de Catalunya no s’ha posat d’acord per garantir 
aquest dret de la ciutadania  ja que havia d’anar recollit dins de la futura llei 
electoral, encara sense aprovar. Ja no es pot esperar més i cal fer-ho ara, extraient 
 aquesta qüestió de la futura llei electoral. 
 
Cal fer-ho ara perquè és fonamental i urgent per la nostra democràcia legislar  per 
garantir que la informació electoral estigui al  servei dels interessos de la ciutadania 
 i el seu dret a saber. Elecció darrera elecció, els periodistes dels mitjans públics 
catalans protesten perquè no poden realitzar les funcions informatives pròpies d’un 
sistema democràtic i se’ls imposa una informació per blocs que s’assembla més a 
la propaganda. 
 
Ja és hora que això acabi, que el Parlament de Catalunya aprovi una llei pròpia que 
garanteixi la llibertat d’expressió i els drets dels ciutadans a una informació electoral 
que els permeti decidir amb coneixement i racionalitat  sobre qui els ha de 
governar. Ja n’hi ha prou de regular la informació de les campanyes electorals 
amb una llei espanyola, quan el Parlament  de Catalunya  te competència per 
regular aquest tema. Al nostre Parlament  li toca garantir que tot el procés electoral 
es faci respectant  al màxim el dret a la llibertat d’informació i expressió. 
 
Barcelona, 7 d’abril de 2015  
 
Tiroteig a Santa Coloma 
El Consell de la Informació de Catalunya (CIC) considera sensacionalista el 
tractament d’alguns mitjans de comunicació en reproduir íntegrament les imatges 
enregistrades per les càmeres de vigilància d’una sala de jocs de Santa Coloma de 
Gramenet en el moment d’un tiroteig que ha provocat un ferit greu. Constata, però, 
que alguns mitjans sí que han desenfocat el rostre de les víctimes i del presumpte 
agressor, fet que minimitza l’impacte de les imatges. 

En aquest sentit, el CIC demana als mitjans que respectin el criteri 9 del Codi 
Deontològic que diu que  cal “ 
respectar el dret de les persones a la seva pròpia intimitat i imatge, especialment en 
situacions de vulnerabilitat i malaltia i en casos o esdeveniments que generin 
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situacions d’aflicció o dolor, evitant la intromissió gratuïta i les especulacions 
innecessàries sobre els seus sentiments i circumstàncies, especialment quan les 
persones afectades ho explicitin”. 
El CIC recomana als mitjans que reflexionin sobre la incidència que pot tenir en la 
opinió pública la difusió d’aquestes imatges que fomenten la morbositat i el 
sensacionalisme. 

 
El CIC recorda el criteri 9 del Codi en el tractament informatiu de la tragèdia 
aèria 
Avui, un dia de dol per la tragèdia de l’accident d’avió d’ahir als Alps francesos, el CIC 
vol recordar a mitjans de comunicació i periodistes, especialment en casos com 
aquest, que el criteri  9 del Codi Deontològic de la professió periodística exigeix 
respectar el dret de les persones a la seva pròpia intimitat i imatge, especialment en 
casos o esdeveniments que generin situacions d’aflicció i dolor. El mateix article 
insisteix en que cal evitar la intromissió gratuïta i les especulacions innecessàries 
sobre els sentiments i circumstàncies, especialment quan les persones afectades ho 
explicitin. 
“Respectar el dret de les persones a la seva pròpia intimitat i imatge, especialment en 
situacions de vulnerabilitat i malaltia i en casos o esdeveniments que generin 
situacions aflicció o dolor, evitant la intromissió gratuïta i les especulacions 
innecessàries sobre els seus sentiments i circumstàncies, especialment quan les 
persones afectades ho explicitin”. 
Així mateix, el CIC es fa ressò de les Recomanacions sobre el tractament informatiu 
de les tragèdies personals que va fer el Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
 
Crim en un institut del barri de la Sagrera de Barcelona 
Amb motiu de la cobertura informativa que els mitjans de comunicació estan fent del 
crim en un institut del barri de la Sagrera de Barcelona, el Consell de la Informació de 
Catalunya, (CIC) vol recordar que l’article 9 del Codi Deontològic diu que s’han de 
“respectar el dret de les persones a la seva pròpia intimitat i imatge, especialment en 
situacions de vulnerabilitat i malaltia i en casos o esdeveniments que generin 
situacions d'aflicció o dolor, evitant la intromissió gratuïta i les especulacions 
innecessàries sobre els seus sentiments i circumstàncies” .  
L’article 11 recorda que “s’ha de tractar amb especial cura la informació referent als 
menors, evitant difondre la seva identificació quan apareixen com a víctimes (excepte 
en supòsit d’homicidi), testimonis o inculpats en causes criminals, sobretot en 
assumptes d’especial transcendència social, com és el cas dels delictes sexuals. 
També s’evitarà identificar contra la seva voluntat les persones pròximes o parents 
innocents d’acusats o convictes en procediments penals”. 
Igualment, el CIC destaca que els professionals del fotoperiodisme han d’extremar 
l’atenció, la prudència i el sentit comú a fi de no perjudicar la reputació, l’honor i la 
intimitat dels menors. 
 

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/recerca/quaderns_cac/Q9recomanacions.pdf
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PROJECTE DE PRESSUPOST ANY 2015 

                                         DESPESES 2015 

   
CONCEPTE 

augment 
1% PREVISIONS 2015 

   Lloguers 
 

                                2.574,00 €  

Gestoria Q&S 
 

                                1.101,10 €  

  
                                3.675,10 €  

MANTENIMENT 
  Electricitat, aigua, telèfon 
 

                                2.574,00 €  

Comptabilitat 
 

                                2.105,60 €  

  
                                4.679,60 €  

MATERIALS 
  Material d'oficina/informàtica 
 

                                 740,00 €  

Imprempta 
 

                           300,00 €  

Correus i missatgers 
 

                           150,00 € 

  
                           1.190,00 € 

DESPESES ALTRES 
SERVEIS 

  Despeses de viatges 
(AIPCE) 

 
                            850,00 € 

Despeses de viatges (FAPE) 
 

                         1.100,00 € 

  
                              1.950 € 

DESPESES ACTES 
SOCIALS  

  Altres Seminaris i 
conferències  

 
                                    300,00 €  

TRIBUTS/IMPOSTOS (IRPF) 
 

                                4.782,60 €  

  
                                4.882,60 €  

   DESPESES PERSONAL I 
SS 

  Sous fixos I salaris (net) 
 

                       23.436 € 

Seguretat Social  
 

                              11.175,00 €  

  
                       34.611 € 

   

   TOTAL                           50.988,30 € 
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INGRESSOS 2015 IMPORT 

  UNIDAD EDITORIAL INFORMACION REGIONAL,S.A 920,41 

TV Girona 460,2 

Tortosa Televisió 100 

Televisió de Roses 100 

Televisió del Ripollès 85 

Taelus 460,2 

SOC.PER DIFUSIO DE LES REALITATS C.AFRICANES 460,2 

SCDAD.ESP.DE RADIODIFUSION,SA (SER CATALUNYA) 782,35 

Ràdio Ripoll 85 

Ràdio Marina 100 

Ràdiocat XXI 782,35 

Publicacions Penedès 100 

Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Qüestions de Vida Cristiana) 100 

Premsa Local Sant Cugat 212,5 

PREMSA D'OSONA,S.A. (EL 9 NOU) 644,28 

Partal, Maresma i Associats 250 

Pages Editors 100 

OLOT TELEVISIO, S.L. 460,2 

OAMCIC 382,5 

Mola TV 100 

MITJANS AUDIOVISUALES D'OSONA, S.L. 391,17 

Magazine Parcs 100 

LA VANGUARDIA EDICIONS,S.L. 2346 

La Cabana. Grup de Premsa de la Fatarella 100 

Iniciatives Televisió 460,2 

INICIATIVAS DIGITAL MEDIA, S.L  (IDM) 782,34 

Imagina Ràdio 100 

Grup Simalro (UA1 Ràdio) 460,2 

GRUP FLAIX 460,2 

GEIEG (Grup Excursionista i Esportiu Gironí) 100 

Fundació Missatge Humà i Cristià/Ràdio Estel 460,2 

Fundació Catalunya Cristiana per la Evangelització i la Cultura 460,2 

Fundació Ars 100 

Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya 250 

EUROPA PRESS DE CATALUNYA 1181,5 

ETV-Llobregat Tv 100 

EL MUNDO DEPORTIVO,S.A. 1528,81 

El Fatumer. Associació Cultural Pi del Broi 100 

El Cargol Publicacions 170 
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Edicions Valls Comunicació 170 

EDICIONS INTERCOMARCALS,S.A. (REGIO 7) 644,28 

EDICIONES PRIMERA PLANA (EL PERIODICO) 2760 

EDICIONES EL PAIS,S.L 2346 

Edició Disseny i Realització Interactiva 250 

Edició de Premsa Periòdica Ara 920,4 

Dracvisió 85 

Doble Columna 255 

DIARI DE GIRONA,S.A. 499,17 

Comunicacions del Ripollès 85 

COL.LEGI DE PERIODISTES DE CATALUNYA 9053,73 

Centre Parroquial de Monistrol de Calders 100 

Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i les 
Nacions (CIEMEN) 250 

Centre de Recerca i Informació en Consum (CRIC) Revista Opcions 100 

Centre Cultural de Joves de Riudecanyes (Revista Cinc Cèntims) 100 

Casal de jubilats i simpatitzants de Salt 100 

Carmelites descalços de Catalunya i Balears. Santuari de santa 
Teresina- Pluja de Roses 100 

Canals de Difusió (El Diari del Vallès) 100 

Cadena Pirenaica de Ràdio i Televisió 170 

Bacula Editors 85 

ASSOC.PUBLICACNS.PERIODIQUES EN CATALA(APPEC) 460,2 

Associació per la difusió sense límits (ADSL) (LA DIRECTA) 250 

Associació Entara Difusion d'Occitània en Catalonha 250 

Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació AMIC 460,2 

Associació Cultural Xercavins de Verdú (Revista Xercavins) 100 

Associació Cultural lo Pedris 100 

Associació Cultural la Fraternal Espollenca (revista La Verna) 100 

Associació Cultural i Veïnal lo Rafal 100 

Associació Cultural el Pedrís de la Plaça 100 

Associació coordinadora de colles de gegants i grups de grallers de 
les comarques meridionals de Catalunya 100 

Associació Catclàssics 100 

ASSOCIACIO CATALANA DE PREMSA COMARCAL 460,2 

Arquebisbat de Tarragona 100 

Agrupació Local de Publicacions Informatives i cíviques (Alpic) 100 

Agrupació Cultural la Femosa 100 

CCMA 2.500 

Grup hermes  1.102 

Subvenció Generalitat 2015 10.000 
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  TOTAL 50991,89 
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ACTIVITATS REALITZADES PER  LA FCIC  

ORGANITZA LLOC  ACTIVITAT DATA 

 

CIC- 

Biblioteques de 

Barcelona  
Biblioteques  

De Barcelona  

 

22 de gener 

de  2015  

Col·legi de 

Periodistes de 

Catalunya i 

Col·legi de 

Metges de BCN  

amb CIC 

col·laborador 

Col·legi de Metges de 

Barcelona (COMB) 

 
 Secret professional.  

Drets i deures de metges 

 i periodistes   

11 de Febrer 

2015 

Sevilla  

Facultad de 

Comunicación. 

Universidad de Sevilla  

Participació del president 

del CIC a las I Jornadas de 

la Ética de la 

Comunicación 

24, 25 y 26 de 

març de 2015  
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FAPE -CIC 

Facultad de Ciencias 

de la Información de la 

Universidad 

Complutense de 

Madrid  

  

12 de Març 

2015  

 

 

CIC  El Corte Inglés  

Xerrada amb Carlos Pérez 

de Rozas: 

Los ojos del èbola 

Març 2015  

 

 

UB 

Facultat 

d’Econòmiques UB 

Participació de 

Roger Jiménez 

al Seminari sobre 

transparència 

Març 2015  

 

           CIC 

Col·legi de Periodistes  

Jornada Periodisme i 

publicitat: 

adversaris i aliats 

27 abril 2015  

 
 
 
 

CIC Universitat de Girona  
Xerrada d’Albert Garrido 

als alumnes de la 
Universitat 

27 abril 2015  
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CPC 
CPC Lleida  

 Jornada Llibertat de 
Premsa  

Maig 2015  

 
 
 
 

CIC CIC 
 Creació del repositori 
digital del CIC  

Segon 
semestre de 

2015  

 
 
 
 

CIC Viena  

Reunió anual de consells 

de premsa europeus 

(AIPCE) 

7-9 d’octubre 
2015  

 
 

FAPE  
CIC 

Port de Tarragona  

 

13 d’octubre 
2015  
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BTV Estudis de BTV  

Entrevista BTV 

Programa “Terrícoles” al 
president del CIC 

Novembre 
2015 

 
 
 
 
 

CIC 
Biblioteques de 

Barcelona  
 

Biblioteca Poble Nou- 
Manuel Arranz 

 

Novembre 
2015 

 
 
 

CIC 

 

 
Recomanacions 

ètiques sobre 
 PERIODISTES QUE 
FAN PUBLICITAT:  

UN CONFLICTE 
D’INTERESSOS 

2015 

 
 

Xarxa d’Atenció 
a persones 
sense llar  

Guia d’estil sobre 
sensellarisme per a 
mitjans de 
comunicació i sector 
públic 

 

2015 
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COMPOSICIÓ DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ CONSELL 

DE LA INFORMACIÓ DE CATALUNYA  RENOVAT EL 2013 

 

Roger Jiménez 
President de la Fundació Consell de la Informació de Catalunya  
 
Albert Garrido  
Secretari General de la Fundació Consell de la Informació de Catalunya 

 
 
Patrons  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Col·legi de Periodistes de 
Catalunya  
Sr. Joan Garcia Bausa  
Representant de la Junta de 
Govern  
 
 
Fac. Ciències de la Comunicació  
Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB)   
Sr. Josep Maria Català 
Degà 
 
 
Facultat de Comunicació 
Blanquerna  
Universitat Ramon Llull (URL) 

Sr. Josep Maria Carbonell  
Degà 
 
 
Facultat de Comunicació 
Universitat Pompeu Fabra (UPF) 

Sr. Marcel Mauri (en substitució de 
Josep Maria Cassasús) 
Catedràtic de periodisme  
 
 
 

 
 
Facultat de Lletres  
Universitat Rovira i Virgili  (URV) 
Sr. Bernat López  
Professor titular 
 
 
Sindicat de Periodistes de 
Catalunya 
Sr. Enric Bastardes  
Secretari de Relacions Institucionals i 
de Tresoreria  
 
El PERIÓDICO 

Sr. Joan Manuel Perdigó (en 
substitució de Joan Solà) 
 
Il·lustre Col·legi d’Advocats de 
Barcelona 
Sra. Rosa Maria Barberà Ramos 
Vicedegà 
 
 
Col·legi de Psicòlegs de Catalunya  

Sr. Josep Vilajoana i Celaya. 
Degà 
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COMPOSICIÓ DEL CIC  

 
 

El Consell de la Informació de Catalunya està integrat per un conjunt de 

dones i homes que tenen com a missió jutjar les transgressions de la 

deontologia periodística que els mateixos periodistes han plasmat en el 

Codi. La varietat mateixa dels seus membres garanteix la seva 

independència de criteri: juristes, sociòlegs, professors d’ètica, de 

deontologia, de comunicació, metges, responsables d’entitats cíviques i 

periodistes. Hi ha, en el Consell, molts noms ben coneguts i reconeguts, 

amb una participació absolutament gratuïta i desinteressada. 

 

PRESIDENT 

 

Roger Jiménez 

  

Llicenciat en Periodisme a la Universitat de Navarra; redactor i 

redactor en cap de l’agència Europa Press, director de Efe a 

Catalunya, sotsdirector i director adjunt de La Vanguardia, 

corresponsal a Londres i a Roma, primer defensor del lector 

d’aquets diari. Va presidir la Associació de la Premsa de 

Barcelona (1981-83), i és autor dels llibres “Les desventures de 

Post Aventura” i “Imperio Berlusconi”, així com d’un llibre sobre 

deontologia als mitjans de comunicació que està a punt d’editar-

se. Ha impartit classes de Periodisme a la UAB i a la 

Internacional de Catalunya al llarg dels darrers 10 anys. 

 

 

SECRETARI GENERAL 

 

Albert Garrido 

  

Periodista des de 1972. Ha exercit com enviat especial en 

premsa i televisió per diferents mitjans. Ha ocupat càrrecs de 

gestió: va ser responsable d’un projecte internacional 

d’informació pels Jocs Olímpics de Barcelona i director del diari 

oficial dels Jocs. Ha estat redactor en cap de Política 

Internacional i d’Opinió a El Periódico fins febrer de 2012. 

Professor del màster de Periodisme Internacional a la Universitat 

Pompeu Fabra de Barcelona i de Llenguatge Periodístic a la 

Universitat Internacional de Catalunya. Col·labora habitualment a 

les pàgines d’Internacional i d’Opinió d’El Periódico, i tots els 

caps de setmana signa la secció Bloglobal a la portada de l’edició 

digital del mateix mitjà. És autor dels llibres Entre gitanos y payos 

(Flor del Viento, 1999) i La sacudida árabe (Icaria, 2013).  
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CONSELLERS  

 

Salvador Alsius 

  

Professor titular del Departament de Comunicació (UPF), director 

de la carrera de Periodisme a la Universitat Pompeu Fabra i 

Investigador principal del grup de recerca "Ètica i excel·lència”.Ha 

estat conseller del CIC i membre del Patronat de la Fundació 

Consell de la Informació de Catalunya des dels seus inicis. És 

Llicenciat en Ciències Econòmiques (Sociologia) i Ciències de la 

Informació. Doctor en Periodisme, guanyador de premis com el 

Ciutat de Barcelona de Televisió i el premi de la Generalitat a la 

investigació de la comunicació.  

 

 

Lluís de Carreras 

  

Advocat en exercici. Ha estat Secretari general de la Conselleria 

de Cultura de la Generalitat i Membre del Consell d’Administració 

de la CCRTV. Gerent i posteriorment president de Premsa-

Catalana SA, editora del diari Avui (1989-1993). Des de 1997 fins 

el 2000, President del Consell de l’Audiovisual de Catalunya. Ha 

estat professor de Dret de la Informació de la Facultat de 

Ciències de la Comunicació-Blanquerna, dels Estudis de 

Periodisme de la Universitat Pompeu Fabra i autor i consultor de 

l’assignatura Dret de la Informació de la Universitat Oberta de 

Catalunya. A més de diverses publicacions en obres col·lectives i 

revistes especialitzades, ha publicat els llibres “Las normas 

jurídicas de los periodistas”, “Derecho Español de la 

Información”, “Régimen Jurídico de la Información” i “La Ràdio i la 

Televisió a Catalunya, avui”. 

 

 

 Carlos Ruiz 

  

Doctor en Periodisme per la Universitat Ramon Llull. Professor 

d’Ètica de la Comunicació a la Facultat de Comunicació i 

Relacions Internacionals Blanquerna, de la mateixa Universitat. 

Vicedegà de Professorat i d’Estudiants. Abans d’incorporar-se a 

la docència universitària en 1995, va treballar com a periodista a 

diversos mitjans de comunicació de Barcelona. 

 

 

 Teresa Freixes 

  
Catedràtica de Dret Constitucional i Catedràtica Jean Monnet at 

personam a la Universitat Autònoma de Barcelona. Presidenta de 
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la Fundació Universitària Martí l'Humà. Directora del Centre 

d'Estudis de Drets Humans UAB. Directora del Joint European 

Master in Law and Policies of the European Integration. Senior 

Expert de l'Agència de Drets Fonamentals de la UE i del Institut 

Europeu per a la Igualtat de Gènere. És membre de la Reial 

Acadèmia de Doctors i ha estat guardonada amb la Medalla 

Narcís Monturiol a l’excel.lència científica. 

Experta de la Comissió Europea, del Parlament Europeu i del 

Consell d'Europa. Ha participat en la preparació del Tractat 

d'Amsterdam, de la Carta dels drets fonamentals de la Unió 

Europea, de la Constitució Europea i del Tractat de Lisboa. 

 

 

Josep Terés 

  

Doctor en Medicina i especialista en Medicina Interna i de 

 l'Aparell Digestiu. Catedràtic en Medicina de la UB (jubilat). 

Membre de la Comissió de Deontologia del Col·legi de Metges 

de Barcelona i membre del Comitè d'Ètica assistencial del 

Hospital Clínic de Barcelona. Col·laborador de l'Observatori de 

Bioètica i Dret i Càtedra de la UNESCO de la UB. Antic Director  

Mèdic i Director de Docència del Hospital Clínic de Barcelona. 

 

 

Magda Oranich 

  

Advocada. Llicenciada en dret i periodisme. 

Forma part de Juntes Directives de diverses entitats de 

 caràcter jurídic o social. És sòcia d’honor de diferents  

Fundacions i Patrona de diverses entitats. 

Va ser diputada al Parlament de Catalunya i regidora de 

l’Ajuntament de Barcelona. Va ser síndica del socis del Barça i 

membre de la Junta Directiva del Club. És 

 secretària del Comitè Català per als Refugiats de  

Catalunya amb ACNUR. 

 

Xavier Ureta i Buxeda 

Llicenciat en Filosofia i Lletres (Pedagogia) per la UB i doctor en 

Pedagogia per la UIC; de 1969 a 2008, professor en diferents 

nivells d’ensenyament; paral·lelament,  director i titular en 

diverses institucions educatives; membre de la junta de la Societat 

Catalana de Pedagogia (IEC); col·laborador de l’Edu21; des de 

gener de 2009 és professor a la facultat d’Educació de la 

Universitat Internacional de Catalunya. Ha publicat petits articles 

divulgatius al Butlletí dels Mestres i al butlletí de l’Edu21; va 
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obtenir menció especial en el VI Premi d’assaig Pedagògic 

“Frederic Company” convocat pel Col·legi de Pedagogs de 

Catalunya. 

Pepe Encinas 

Barceloní, és un dels periodistes formats a l’escola de la 

reivindicació urbana publicant les seves fotografies a revistes de 

barri com ara Quatre Cantons, Grama, Presència a Girona… Va 

estudiar fotografia a la EMAV. Ha treballat en dos diaris 

barcelonins com fou Tele/eXpress (1974-1978) i a El Periódico de 

Catalunya on ha treballat des de la seva fundació fins el 2009.  

Actualment és freelance. 

Ha donat classes de reportatge i fotoperiodisme a l’Àrea de 

Joventut de l’Ajuntament de Barcelona, a l’Institut d’Estudis 

Fotogràfics de Catalunya (Barcelona), a l’Escola de Fotografia de 

Terrassa (UPC), al Postgrau de Periodisme que ofereix la 

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), al Postgrau de 

Disseny i Fotografia de l’Elisava. 

Ha estat Membre de la Junta del Col·legi de Periodistes de 

Catalunya des de 1995 fins el 1999. 

Salvador Giner 

Salvador Giner és doctor per la Universitat de Chicago i té estudis 

de postgrau a la Universitat de Colònia. L’any 1989 va obtenir la 

càtedra de Sociologia per la Universitat de Barcelona (1989-

2004). 

La seva activitat docent l’ha desenvolupat en diferents països. Va 

ser cap de departament i catedràtic a la Universitat de Cambridge 

(King’s College), Reading,Lancaster i West London (Brunel) entre 

1965 i 1989. Professor visitant a les Universitats de Roma, 

Autònoma de Mèxic, Puerto Rico, Costa Rica, Buenos Aires, 

Autònoma de Barcelona. 

Dolors Massot 

Periodista i professora universitària. Especialista en Cultura i 

Moda. És llicenciada en Filologia Clàssica per la Universitat de 

Barcelona i en Periodisme per la Universitat Ramon Llull. Va 

néixer a Puigverd de Lleida el 1966. Ha estat professora de les 

Facultats de Periodisme, Humanitats i ADE de la Universitat 

Internacional de Catalunya (UIC), de la Universitat San Pablo-

CEU Abat Oliba, de la Universidad del País Vasco (UPV-EHU) i 

de l’ISEM Fashion Business School (Madrid). Va ser directora del 
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Postgrau de Comunicació de Moda i Tendències de la UIC. Fou 

redactora del diari “ABC” entre 1991 i 2007, i col·laboradora de 

TV3 i Catalunya Ràdio. Dóna conferències sobre aspectes ètics 

del periodisme, la publicitat i les relacions públiques. És autora del 

llibre “Agatha Ruiz de la Prada” (2008). Actualment és professora 

a ESERP Business School, col·labora a Capital Radio i fa recerca 

sobre les fonts d’informació. 

Núria Carrera 

Actualment és la degana del Col·legi Oficial de Treball Social de 

Catalunya. Va ser durant uns anys professora i supervisora de 

l’Escola de Treball Social a l’ICESB. En la seva trajectòria 

professional, destacar la intervenció com a treballadora social a 

la Mancomunitat de Ciutat Badia, al CAP de Salut Mental del 

Carmel i col·lectius infantils de Barcelona. En la seva trajectòria 

de direcció d’equipaments i institucions, a l’Ajuntament 

de l’Hospitalet de Llobregat, a Creu Roja Catalunya, va poder 

conèixer i promoure gestions de canvis organitzatius i de valors. 

També destaca la seva presència com a política electa a 

l’Ajuntament de Barcelona en l’àmbit de les polítiques socials. 

Josep Rovirosa  

Llicenciat en Ciències de la Informació a la Universitat Autònoma 

de Barcelona, ha exercit el periodisme a Ràdio Sabadell, El Diario 

Vasco de San Sebastià, El Correo Catalán i a La Vanguardia.  En 

aquest últim diari va ser Defensor del Lector del 2010 al 2015. 

Expert en Disseny Periodístic, s’ha dedicat, també, a la docència 

d’aquesta especialitat a les universitats Autònoma de Barcelona, 

Pompeu Fabra i, en règim de cooperant, a diferents escoles de 

periodisme centreamericanes. 
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MITJANS ADHERITS AL CIC  

2015 

 

Mitjans de comunicació i associacions  
 

Actualment  més de 80 mitjans estan adherits a la Fundació Consell de la Informació de 

Catalunya. Mitjans escrits, ràdios, televisions, webs i entitats dedicades a la comunicació que 

creuen en els principis reconeguts en el Codi Deontològic de la professió periodística. Al 

servei de la societat, en defensa dels valors ètics de la informació, pel compliment del Codi 

Deontològic en els mitjans de comunicació: Fundació Consell de la Informació 

de Catalunya. 

 

 
LA VEU D’ÀFRICA. SOCIETAT PER A LA DIFUSIÓ DE LES REALITATS CULTURALS 

AFRICANES 

ASSOCIACIO CATALANA DE PREMSA COMARCAL (ACPC) 

ASSOCIACIÓ DE PUBLICACIONS.PERIODIQUES EN CATALA(APPEC) 

REVISTA EL CLOT. Centre Parroquial de Monistrol de Calders 

E-NOTICIES. Edició Disseny i Realització Interactiva 

ASSOCIACIÓ CATALANA DE LA PREMSA GRATUÏTA I MITJANS DIGITALS (AMIC) 

LA DIRECTA. Associació per la difusió sense límits (ADSL) 

LA CABANA. Grup de Premsa de la Fatarella 

REVISTA EL FATUMER. Associació Cultural Pi del Broi 

REVISTA LO PEDRÍS. Associació cultural El Pedrís de la Plaça 

TERRA DE GEGANTS. Associació coordinadora de colles de gegants i grups de grallers 

de les comarques meridionals de Catalunya 

REVISTA LA FARGA. Casal de jubilats i simpatitzants de Salt 

REVISTA DE BANYOLES. Bacula Editors 

QUADERN DE LES IDEES, LES ARTS I LES CIÈNCIES. FUNDACIÓ ARS. 

REVISTA DEL GEIEG (Grup Excursionista i Esportiu Gironí) 

DRACVISIÓ 

RÀDIO MARINA 

PLUJA DE ROSES. Carmelites descalços de Catalunya i Balears. Santuari de santa 

Teresina 

CANAL TARONJA. Taelus 

REVISTA LA VERNA. Associació Cultural la Fraternal Espollenca 

DIARI ONLINE JORNALET. Associació Entara Difusion d’Occitània en Catalonha 

ETV-LLOBREGAT TV  

AGRUPACIÓ CULTURAL LA FEMOSA 

REVISTA LO RAFAL. Associació Cultural i Veïnal lo Rafal 

LA BORJA. Agrupació Local de Publicacions Informatives i cíviques (Alpic) 
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NATIONALIA.CAT. Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i les Nacions 

(CIEMEN), 

VILAWEB. Partal, Maresma i Associats 

 Associació Cultural el Pedrís de la Plaça 

MOLA TV MOLA FM TITULARS.CAT 

GRUP FLAIX 

IMAGINA RÀDIO 

EL DIARI DEL VALLÈS. Canals de Difusió 

OLOT TELEVISIO, S.L. 

ESGLÈSIA DE TARRAGONA. Arquebisbat de Tarragona 

CATCLASSICS. Associació Catclàssics 

EUROPA PRESS DE CATALUNYA 

3D8. Publicacions Penedès 

QÚESTIONS DE VIDA CRISTIANA. Publicacions de l’Abadia de Montserrat 

ARA. Edició de Premsa Periòdica Ara 

INICIATIVES TELEVISIÓ  

TOT CUGAT. Premsa Local Sant Cugat 

EL CARGOL PUBLICACIONS  

L’OPCIÓ. Edicions Valls Comunicació 

RÀDIO RIPOLL 

COMUNICACIONS DEL RIPOLLÈS 

TELEVISIÓ DEL RIPOLLÈS  

RÀDIO ESTEL. Fundació Missatge Humà i Cristià/ 

CATALUNYA CRISTIANA. Fundació Catalunya Cristiana per la Evangelització i la Cultura 

PIRINEUS TV I PROXIMA FM Cadena Pirenaica de Ràdio i Televisió 

GRUP FLAIX 

CUGAT.CAT. OAMCIC 

CANAL TE. Tortosa Televisió 

CANAL 21 EBRE. Televisió Teveon Ebre 

DOBLE COLUMNA 

EL PERIÓDICO. EDICIONES PRIMERA PLANA 

LA VANGUARDIA EDICIONS,S.L. 

DIARI DE GIRONA,S.A. 

INICIATIVAS DIGITAL MEDIA, S.L  (IDM) 

EL 9 NOU. PREMSA D’OSONA,S.A. 

EL MUNDO. UNIDAD EDITORIAL INFORMACION REGIONAL,S.A 

EL MUNDO DEPORTIVO,S.A. 

EDICIONES EL PAIS,S.L 

REGIÓ 7. EDICIONS INTERCOMARCALS,S.A. 

SER CATALUNYA. SCDAD.ESP.DE RADIODIFUSION,SA 

COL.LEGI DE PERIODISTES DE CATALUNYA (CPC) 

CORPORACIO CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS (CCMA) 

EL 9 TV. MITJANS AUDIOVISUALES D’OSONA, S.L. 
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EL PUNT-AVUI. HERMES COMUNICACIONS SA 

RAC 1 I RAC 105. RADIOCAT XXI 

CANAL REUS TV. 

EMPORDÀ TV. TELEVISIÓ DE ROSES 

REVISTA OPCIONS. CENTRE DE RECERCA I INFORMACIÓ EN CONSUM (CRIC) 

FEDERACIÓ DE COOPERATIVES AGRARIES DE CATALUNYA (AGROACTIVITAT) 

ASSOCIACIÓ CULTURAL L’INDEPENDENT DE GRÀCIA 

DIARIEDUCACIO.CAT 

WELOBA.CAT 
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El Consell de la Informació de Catalunya entrega el segell de compromís ètic als 

mitjans adherits 

La Fundació Consell de la Informació de Catalunya lliura un segell de compromís 

ètic del Consell de la Informació de Catalunya (CIC) als mitjans i associacions 

adherits a la institució 

La distinció és una iniciativa creada  per l’antic equip de govern del CIC (Llúcia Oliva, 

presidenta, i Lluís de Carreras, secretari general) que van finalitzar el seu mandat 

l’estiu passat. Amb el projecte ja en marxa, el nou equip de govern format per Roger 

Jiménez (president) i Albert Garrido (secretari general) s’ha bolcat en la promoció 

d’aquest segell. Més de 80 mitjans i associacions vinculats al món de la informació de 

tot el territori català compten amb aquesta distinció. 

Dissenyat per Cases & Associats i atorgat al CIC de manera desinteressada, el segell 

és un distintiu públic que acredita que els mitjans de comunicació es comprometen a 

respectar el Codi Deontològic del Col·legi de Periodistes de Catalunya i a publicar les 

resolucions del CIC que els afectin. Així, el segell suposa un reconeixement de la 

tasca dels mitjans que poden reforçar la seva credibilitat davant dels ciutadans. 

 

 

 


