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INFORME DE LA PRESIDÈNCIA I DE LA
SECRETARIA GENERAL

‟ any 2007, al qual fa referència aquesta memòria, ha estat dolorós
per al Consell de la Informació de Catalunya perquè en el mes de
març, sobtadament, vam perdre a Josep Maria Huertas Claveria,
membre del Patronat de la Fundació Consell de la Informació de
Catalunya i degà del Col.legi de Periodistes de Catalunya. Persona de
grans virtuts humanes i professionals, era un excel·lent company que
sempre havia practicat l‟ètica periodística i ens donà estímul, així com
suport, dins de les tasques que tenia encomanades a la nostra
Fundació. Preceptivament, el seu lloc l‟ha ocupat el nou degà, Josep
Carles Rius, company i amic, que té la mateixa predisposició i que, des
de el Col.legi, ens encoratja a seguir amb la missió de servei que tenim
encomanada.

L

Actualment, són cinquanta els mitjans, entre diaris, emissores de ràdio
i televisió, setmanaris i revistes, com associacions i grups periodístics,
que voluntàriament es troben adherits als principis del Codi Deontològic
de la professió periodística a Catalunya i contribueixen a les despeses
que té la Fundació. El nombre ha crescut en relació amb passades
anualitats i això ens satisfà pel reconeixement que representa sobre la
utilitat del CIC i perquè, encara que les quotes a satisfer procurem que
siguin modestes, això ens ha permès acabar amb el dèficit que els
quedava d‟una anterior etapa i que, encara que plenament justificat,
ens limitava cara a possibles accions a realitzar en un futur.
La gratuïtat amb que treballen els patrons de la Fundació i els membres
del CIC, així com la supressió de tota despesa de representació, ens ha
permès aquest equilibri, fins i to, un lleuger superàvit, malgrat que les
despeses de personal i de serveis ha crescut de manera obligada pel
cost de la vida i la pujada dels impostos.
Pel que fa a les actuacions del CIC, van haver-hi els acords, les
resolucions i la tramitació no ordinària de queixes que figuren en la
present memòria. En relació amb els acords, són d‟especial interès les
queixes presentades des d‟alguns municipis, tant per part de l‟oposició
com dels equips de govern, sobre qüestions que responen a la pràctica
periodística. Al nostre entendre, posen de manifest un general
aprofundiment en els principis democràtics que ha d‟inspirar tota
actuació pública i demostren la confiança que mereix el CIC com a
intèrpret del Codi Deontològic de la professió.
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Però també cal assenyalar, com ha fet el Consell en les seves
resolucions, que no s‟han d‟utilitzar els codis de conducta periodística
per a treure de context les actuacions dels organismes municipals, que
tenen la seva pròpia dinàmica i es troben plenament legitimats per a
prendre les decisions que per llei els hi pertoquen.
També convé remarcar que el Consell de la Informació de Catalunya ha
examinat actuacions de mitjans televisius en qüestions informatives, les
quals entren en conflicte amb la necessitat de preservar les imatges
dels menors d‟edat. En aquest sentit, ha estat clar i determinant, igual
que en ocasions anteriors, i desitja que les seves recomanacions als
mitjans siguin profitoses per a la societat en general, a la qual tots
servim. El CIC també ha entès que la difusió d‟imatges conflictives
sobre menors, encara que sigui per evidenciar males pràctiques, pot
ésser perjudicial en relació amb els mateixos objectius que es volen
aconseguir.
El CIC també ha estudiat amb tota cura reclamacions adreçades en
principi a mitjans informatius amb la voluntat d‟exercir el dret a rèplica
que tenen reconegudes les persones i les entitats que es consideren
afectades per la publicació de determinats textos. A criteri del CIC,
poden i tenen el dret a fer-ho, però sense anar més enllà dels límits que
el mateix dret de rèplica té fixats i que el circumscriuen a les
informacions errònies i a les opinions basades en aquelles. El dret a
opinar, que és ampli i lliure, no pot mai imposar-se als demés a través
dels mitjans d‟informació a partir del que aquests han difós d‟una
manera correcta i certa.
Finalment, també el CIC va creure necessari manifestar el seu criteri
sobre titulars esbiaixats posats a informacions correctes i prou
acurades. Considerà que, d‟aquesta manera, podia ajudar a una millor
informació dels mitjans cap a la ciutadania; en especial cap a les
persones que no sempre tenen temps ni ocasió per a analitzar el que
veuen, escolten o llegeixen i que després, quan calen rectificacions i
aclariments, perden confiança en la labor periodística en general.

Josep Pernau
President
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CODI DEONTOLÒGIC
Declaració de principis de la professió periodística a Catalunya
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 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
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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)
ANNEX 2: RECOMANACIÓ SOBRE FOTOIL·LUSTRACIÓ
Recomanació que es doni prioritat a la regulació d'aquesta activitat, a fi
de poder-ne fer esment en el Codi Deontològic.
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(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
reprobable 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.
La pràctica d'acceptar obsequis i regals és a criteri dels mitjans i dels
propis professionals, establint les condicions i circumstàncies en que es
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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).
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ACORDS ADOPTATS PEL PLE DEL CIC

ANY 2007
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 ACORDS ADOPTATS PEL CIC
Expedient núm. 22/2006: Escrit de queixa de Nova Opció per Parets
contra un conveni signat entre l‟Ajuntament de Parets del Vallés amb
Viure al Vallés i Premsa Local de Catalunya, el qual consideren que
vulnera el Codi Deontològic.
El Ple dona la seva conformitat a la ponència facilitada pel ponent que
es detalla a continuació i a les al·legacions fetes pel mitjà, i s‟acorda
donar compte a les parts de la corresponent certificació:
“PONÈNCIA. L’Ajuntament de Parets del Vallès i Premsa Local de Catalunya
van signar, efectivament, un conveni de col·laboració per a la difusió de les
iniciatives culturals i cíviques del municipi, que va tenir validesa del 13 de
febrer de 2004 a l’1 de febrer de 2005, durant la celebració del Milcentenari
del municipi i en la seva condició de patrocinador oficial del Milcentenari.
2. En el desenvolupament del conveni de col·laboració es recull
efectivament a la clàusula segona el següent:
“L’Ajuntament de Parets del Vallès establirà una col·laboració informativa
àgil i completa amb Línia Vallès per tal de facilitar la tasca periodística a
l’equip humà del periòdic. Per la seva banda, Línia Vallès contrastarà tota la
informació relativa a l’Ajuntament i donarà un tractament més ampli a la
notícia d’interès que prioritzi l’Ajuntament en cada edició. Es reservarà un
espai per a una columna d’opinió i una notícia sobre el milcentenari de
Parets, alhora que, mensualment, es publicarà una entrevista amb un
membre de l’equip de govern.”
3. En l’esmentat període, com es pot comprovar, van tenir lloc entrevistes
amb alguns dels representants de l’Ajuntament, inclosa la denunciant (en
aquest cas el 23 de juliol de 2004).
4. En alguns d’aquests mesos, però, no hi va haver entrevista “amb un
membre de l’equip de govern”, però sí que es van efectuar a altres
ciutadans i representants de les entitats del municipi que no formen part de
l’esmentat equip de govern.
5. Tampoc s’ha produït, al meu entendre, tractament prioritari cap els afers
que poguessin ésser d’interès partidista de l’equip de govern, sinó que les
informacions aparegudes responen a l’actualitat del municipi en tots els
seus àmbits incloses les referides a tots els grups municipals representats a
l’Ajuntament.
6. El contingut més genèric d’aquest conveni marc no estava pensat
específicament per al cas que ens ocupa, sinó que es tractava d’un conveni
de caire genèric que l’esmentada editora notificava en general al dirigir-se a
cadascun dels ajuntaments de la comarca del Vallès Oriental (la Llagosta,
Sta. Perpètua de Mogoda, Mollet del Vallès, Granollers, ...)
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7. A partir de l’1 de febrer de 2005, un cop finalitzat el Milcentenari del
municipi, es va convocar procediment públic per a la contractació de la
inserció de la publicitat institucional a la premsa comarcal.
El termini del contracte era d’un any, prorrogable fins una quantia
màxima de 30.050 euros.
Al procediment de contractació es van presentar ofertes de les empreses
editores Premsa d’Osona, SA i Premsa Local de Catalunya, SL.
El contracte es va adjudicar en data 3 de març de 2005, es va prorrogar
fins al novembre de 2006.
8.
El Consell de la informació de Catalunya té l‟obligació de vetllar
pel compliment del codi deontològic, però en el cas que ens ocupa
entenem que no hi ha cap relació entre el que al·leguen els denunciants
i els principis esmentats.”

Expedient núm. 1/2007
ASSUMPTE: Escrit de queixa del President del Consell Català de la
Producció Agrària Ecològica contra una informació publicada el dia
3-12-06 a El Periódico de Catalunya per les opinions inadequades que
es fan en el mateix, considerant que vulnera el criteri 1 del Codi
Deontològic.
“La secretaria general informa de que, demanades les al·legacions a El
Periódico en carta del passat mes de gener, i reclamades el 8 de maig,
no s‟ha rebut resposta encara que es coneix que hi havia voluntat de
fer-ho.
Examinada la documentació, es considera que en conjunt pot haver-hi
la voluntat de realitzar un informació objectiva sobre les productes
ecològics però que s‟utilitzen expressions que poden generar dubtes
com: “la comida verde se cuela en el escaparate, es cara, difícil de
encontrar, tiene mala pinta y a saber como la cultivan” que són tòpics
als quals es pretén donar resposta dient que “la apuesta de los hipers
de la comida ecológica y la opción de comprarla por internet rompen los
tópicos que impiden que crezca su consumo“ sense que quedi ben clar
que es va en contra de lo primer.
En aquest sentit, no s‟ha vulnerat estrictament el criteri 2 del Codi
Deontològic però sí que es poden generar dubtes i reclamacions com
les que fa el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica.
En conseqüència, s‟acorda adreçar-se a El Periódico demanant que en
ocasions properes sigui més curós en la separació d‟informacions i
opinions.
D‟aquest acord també se‟n donarà compte a l‟entitat reclamant.”
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Expedient núm. 2/2007
ASSUMPTE: Escrit de queixa del senyor Antoni Fernández contra el
programa España Directo per unes imatges emeses sobre menors,
imatges que després van reproduir al programa Telemonegal com a
exemple de mala pràctica informativa segons el reclamant.
CONSIDERACIONS
En les imatges objecte de la queixa apareixien tres nadons que van
morir en un poble de Terol i un quart que encara era viu, hospitalitzat.
“Els periodistes –diu el denunciant- en cap moment van tapar els ulls o
la cara de les fotos dels menors d‟edat. Això pot constituir una infracció
del Codi Deontològic dels periodistes de Catalunya (criteri núm. 11)”.
Atès que Televisió Espanyola no ha contestat fins a dia d‟avui el
requeriment del CIC perquè li fes arribar les imatges de l‟esmentat
programa.
Atès que el CIC havia advertit que en cas que no ho fes jutjaria els fets
a partir de les imatges emeses al programa “Telemonegal”, de les quals
el Consell de l‟Audiovisual de Catalunya n‟hi ha facilitat un DVD.
Atesa la inexistència d‟al·legacions per part del mitjà de comunicació
denunciat.
Vistes les imatges emeses, primer a TVE i després a BTV.
De conformitat amb l‟informe del ponent, el Ple del Consell de la
Informació de Catalunya adopta el següent
A C O R D:
- Que el programa “España Directo”, emès per TVE-1 i produït per la
productora privada Mediapro, ha vulnerat el criteri 11 del Codi
Deontològic al publicar imatges de fotos dels nadons que havien
resultat ferits i morts en accident, sense que, a més, l‟emissió
d‟aquestes imatges aportés cap element indispensable per a la millor
comprensió de la notícia.
- D‟altra banda, el CIC vol posar de manifest la incongruència que
suposa que el programa de BTV “Telemonegal”, el qual suposadament
pretenia denunciar l‟ús inadequat, abusiu i poc ètic d‟aquestes imatges
per part de TVE-1, basés la denúncia en l‟emissió de les mateixes
imatges.
- Traslladar a les direccions d‟ambdós mitjans, per al seu coneixement,
aquesta resolució i la còpia de l‟escrit de queixa, per tal que puguin
tenir més cura a l‟hora de seleccionar les imatges que figurin en les
seves respectives programacions.
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Expedient núm. 3/2007
ASSUMPTE: Escrit de queixa del senyor X. Lalaguna contra la
publicació L‟Independent de Barberà per la publicació en data
27/4/2007 d‟una notícia sobre rodalies de Renfe que considera que no
està fonamentada i vulnera el Codi Deontològic.
Un cop rebudes les al·legacions i analitzades per part dels membres
assistents, queden acceptades i de conformitat amb les mateixes
s‟acorda que es comuniqui a les parts que no es pot considerar que es
vulneri el Codi Deontològic.

Expedient núm. 4/2007
ASSUMPTE: Escrit de queixa del Consell Català de la Producció
Agrària Ecològica contra el diari La Mañana per una notícia publicada el
dia 6/5/07 la qual consideren que no està fonamentada ni contrastada i
que vulnera el Codi Deontològic.
1. El CIC no entra en les consideracions i valoracions estrictament
subjectives del president del CCPAE, senyor Daniel Valls i Cots, sobre
la informació signada pel periodista David Rodríguez i publicada al diari
La Mañana de Lleida amb data del 6 de maig de 2007.
2. El CIC constata, en tot cas, que l‟autor de la informació objecte de la
queixa del CCPAE identifica i atribueix clarament l‟origen i exposa el
context de les afirmacions sobre els productes transgènics basades en
uns suposats estudis del propi CCPAE, d‟acord amb la elemental
pràctica periodística quotidiana de qualsevol diari.
3. No obstant i tenint en compte la extraordinària importància i
sensibilitat sobre els eventuals efectes dels organismes genèticament
modificats (OGM) en el cicle dels aliments, un esforç de diligència en la
autentificació, contrast i/o ampliació del contingut dels citats estudis
hauria estat del tot pertinent per part de la Redacció del diari, amb la
finalitat de precisar i aportar el màxim d‟elements d‟interès sobre el cas.
4. El fet de que amb posterioritat el CCPAE hagi negat de forma oficial
i categòrica la existència d‟aquests informes, sense que el diari hagi
aportat elements o testimonis que confirmin la solvència de les
esmentades afirmacions, evidència de forma fefaent el dèficit de
diligència en la informació publicada.
5. El mateix caldria dir en relació amb les declaracions recollides sobre
la normativa d‟etiquetatge dels aliments amb presència o produïts a
partir dels OGM, sense que no obstant es pugui advertir una actitud de
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mala fe o negligència activa per part del diari, vist el caràcter textual i la
atribució nominal de la cita reproduïda.
6. El CIC considera, per tant, que el contingut de la informació objecte
de la queixa del CCPAE no es correspon de manera efectiva i suficient
amb la lletra i l‟esperit del criteri 2 del Codi Deontològic, que demana
als periodistes “difondre únicament informacions fonamentades”.

Expedient núm. 5/2007
ASSUMPTE: Escrit traslladat pel Col.legi de Periodistes de Catalunya
sobre una queixa presentada pel senyor Carles Castellanos contra el
Periodico per negar-li el seu dret a rèplica per un article que el cita i que
fa apreciacions subjectives d‟ell.
ANTECEDENTS
En data 24 de juliol de 2007 va tenir entrada un escrit de queixa
traslladat per la Comissió de Defensa del Col.legi de Periodistes de
Catalunya del senyor Carles Castellanos contra el diari El Periódico de
Catalunya. En concret, el reclamant manifesta que el diari ha vulnerat el
seu dret de rèplica a un article publicat el dia 26 d‟abril per David Miró i
titulat “Terra Lliure, punt final?”, on es citava el seu nom i se li atribuïen
“tot un seguit de posicions polítiques i d’intencions que, pel fet que eren
apreciacions subjectives del diari i no responien a dades objectives, jo
no podia acceptar sense fer sentir la meva veu”.
Manifesta que el diari es va negar finalment a publicar la seva carta i
qualsevol altra signada per ell en relació amb l‟esmentat article
argument que “és un tema en el qual no hi volem entrar”.
En resposta a la queixa i la documentació adjuntada, el CIC va donar
acús de rebut i li va traslladar al mitjà per que fes les al·legacions
oportunes. Igualment, es va sol·licitar al senyor Castellanos que
indiqués si se li havien posat unes condicions sobre el que havia de dir
la seva carta, al que ell va aclarir que no en tenia constància de cap
altra proposta del diari més que la negativa expressada a publicar el
seu escrit de rèplica. Matisa també entre d‟altres aspectes, que el
contingut de la seva rèplica és explicatiu per tal de donar expressió al
que considerava una interpretació excessiva i distorsionada per part del
periodista.
AL.LEGACIONS
El diari en la seva resposta de data 22 d‟octubre i un cop reclamades
les al·legacions, manifesta un cop analitzat el contingut de la queixa
presentada per l‟ex-dirigent de Terra Lliure el següent:
1. El Periódico té com a norma donar cabuda dins de les seves
pàgines totes les opinions correctament exposades, amb la única
excepció d‟aquelles que defensen mètodes antidemocràtics
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d‟actuació, com poden ser les accions terroristes. A la carta remesa
pel diari, Castellanos no defensa explícitament la lluita armada, però
sí l‟actuació d‟organitzacions que la van preconitzar, atribuint-los un
impacte positiu en la confirmació d‟un estat d‟opinió a favor de
l‟independentisme.
2. Donat que el dret de rectificació només és d‟aplicació quan es
publica una informació errònia o opinions basades en informacions
errònies, l‟article 3 del Codi Deontològic no és d‟aplicació en aquest
cas. El Periodico té tot el dret d‟elegir quins textos d‟opinió publica i
quins no, i en aquest cas, va decidir no fer-ho”.
A C O R D:
El Ple del CIC acorda que el diari El Periódico ha donat les raons
suficients per la no publicació de la rectificació del reclamant i que el
text del senyor Castellanos no entra dins del dret de rectificació.
Aquest acord serà notificat a les parts.

Expedient núm. 6/2007
ASSUMPTE: Escrit de queixa traslladat per la Comissió de Defensa del
Col.legi de Periodistes de Catalunya sobre l‟anàlisi de les informacions
publicades a La Vanguardia entorn al presumpte “estat de tensió” a la
població de Salt (Girona) les quals poden vulnerar el Codi Deontològic.
ANTECEDENTS
En data 24 de juliol de 2007 va tenir entrada un escrit de la Comissió de
Defensa del Col.legi de Periodistes de Catalunya informant que en data
1 de juny va tenir lloc en la Demarcació de Girona del CPC una reunió
de la Comissió de Protocol de Seguiment del Tractament de la
Violència Domèstica on, entre d‟altres punts, es va tractar l‟anàlisi de
les informacions publicades a la Vanguardia sobre el presumpte “estat
de tensió” a la població de Salt (Gironés).
La Comissió manifesta que va lamentar el tractament esbiaixat dels
titulars i de les fotografies –que no del text de la informació- i va
constatar que van provocar un malestar notori tant entre el col·lectiu
d‟immigrants de la població com entre la resta de ciutadans, que en la
seva majoria no veuen motiu raonable en el to alarmista de la
presentació de la notícia i que només pot aportar excuses per a la
fractura social i fomentar comportaments xenòfobs.
ACORD
Sense haver rebut les al·legacions corresponents al diari La Vanguardia
d‟acord amb la petició del CIC, el Ple del Consell de la Informació de
Catalunya, un cop analitzades les informacions publicades i tenint en
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compte el motiu de la queixa, coincideix que és correcte el tractament
donat pel mitjà i que està basat en els informes recollits per l‟autor de
l‟article. On es troba un cert to alarmista és a l‟avantitol i destacat de la
informació.
En aquest sentit, el CIC s‟adreçarà a la direcció de La Vanguardia per
donar compte d‟aquest anàlisi fet per al seu coneixement i als efectes
oportuns.
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SELECCIÓ DE QUEIXES AMB TRAMITACIÓ
NO ORDINÀRIA
-

Escrit de queixa de SOS Racisme contra un programa de Td8
conduït per Màrius Carol en el qual van fer intervenir a la Plataforma
per Catalunya per tractar un tema d‟inseguretat ciutadana arran del
robatoris a cases aïllades.
El CIC informa a l‟esmentada entitat que un cop analitzat el
contingut de la queixa no es considera que es vulneri el criteri 12 del
Codi Deontològic atès que correspon a la direcció del programa
decidir les persones que hi intervenen, la elecció de les quals pot
ser més encertada o no però en tot cas no és pertinent en aquest
cas l‟actuació del CIC.

-

Escrit de queixa del senyor Arbizu contra la publicació de
l‟Ajuntament de Santa Perpètua, “L‟Informatiu” per no respectar el
seu dret de rèplica justificant-lo dient que atempta contra la dignitat i
el respecte. El CIC, un cop valorada i analitzada la documentació
aportada pel reclamant, considera que no pot intervenir en aquest
cas atès que tot i que el mitjà hauria d‟haver publicat el seu primer
escrit si posteriorment sí que va publicar una rèplica al mateix, no es
creu que hi hagi una mala intenció atès que finalment s‟ha atès a la
petició del senyor Arbizu exposant els antecedents.

-

Escrit de queixa del senyor Arbizu contra una informació publicada a
El Periódico sobre la qual demana una rectificació al diari per
considerar que pot resultar imprecisa i crear dany o descrèdit a
entitats, i la qual no és atesa sinó inclosa en una „carpeta amb les
cartes rebudes pels lectors‟ perquè es publiqui si es considera
oportú com a opinió del lector. El CIC, traslladada aquesta queixa
per al seu anàlisi al Ple del CIC del passat dia 20 de març de 2007,
acorda la seva no admissió a tràmit atès que no s‟observa en el text
indicat cap trangressió del Codi Deontològic ni pot considerar
concretament que la imprecisió de no citar el nom del municipi
afectat per la informació pugui crear dany o descrèdit, ni en tot cas
hi ha aquesta finalitat.

-

Escrit a Raimon Pelegero atenent a la petició d‟un dels consellers
del CIC segons el qual ens informa que en un anunci publicitari s‟ha
utilitzat sense permís una cançó d‟ell.
El cantant en resposta a la carta del Consell manifesta que finalment
la SGAE posarà en marxa una demanda.

Fundaci ó Consel l de la I nform aci ó de Cat al unya

18

Memòria any 2007

-

El Consell de l‟Audiovisual de Catalunya trasllada una queixa al CIC
sobre l‟aparició d‟un ximpancé en l‟anunci de “El Corte Inglés”
publicat al diari El Pais.
Al tractar-se de publicitat, el CIC resol donar trasllat de la queixa a
l‟associació AUTOCONTROL.

-

El Consell de l‟Audiovisual de Catalunya trasllada una queixa sobre
una suposada irregularitat en relació a un acudit publicat al diari
AVUI. El CIC considera en aquest assumpte un cop analitzat l‟acudit
de Fer que no es troba que hi hagi una vulneració expressa dels
criteris continguts al Codi Deontològic atès que es troba dins dels
termes d‟un acudit d‟humor gràfic polític.

-

Escrits de queixa sobre els anuncis de contactes publicats a la
revista Flash i a diversos diaris. El CIC adreça als reclamants a
l‟Associació AUTOCONTROL o bé al Col.legi de Publicitaris i RRPP
de Catalunya.

-

Escrit de queixa de SOS Racisme contra el diari ADN per considerar
que ha vulnerat el criteri 12 del Codi Deontològic en fer al.lusió a la
condició gitana d‟una família descrita en una informació publicada
pel mitjà atès que sembla que estableixi una vinculació directa entre
els termes “explotació infantil” i la comunitat gitana.
El CIC un cop examinat el motiu de la queixa acorda que tot i que es
trangredeix el Codi Deontològic per citar la nacionalitat de les
persones con un fet rellevant en la notícia, en aquest cas el motiu
pel qual es publica no és pel fet de ser “gitano”, sinó per denunciar
uns fets molt greus narrant la història i antecedents.

-

Escrit de queixa del sr. E. Amills contra el diari Regió 7 per unes
informacions publicades molt properes a l‟alcalde de Borredà i que
afecten a terceres persones per unes querelles presentades. El
reclamant demana que el diari publiqui totes les denúncies entorn a
l‟alcalde. El CIC valorant la informació publicada, comunica al
reclamant que en tot cas, són altres persones les que estan
afectades en el conflicte i que són elles les que haurien de presentar
l‟escrit de queixa per valorar la seva admissió a tràmit si afecta al
Codi Deontològic.

-

Escrits de queixa contra el diari AVUI i, més concretament, alguns
dels articles publicats pel senyor. S. Sostres per considerar que són
despectius per les dones. El CIC novament dóna trasllat de les
queixes a la direcció del mitjà en tant que ja es va donar compte
reiteradament d‟aquest assumpte.

-

Escrit de queixa contra el programa de RAC1 Minoria Absoluta per
uns continguts que poden resultar ofensius en frivolitzar sobre la
sèrie de dibuixos animats Heidi comparant-ho amb una escena
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sexual. El CIC dóna trasllat de la queixa al Consell de l‟Audiovisual
de Catalunya per considerar que és de la seva competència.
-

Escrit de queixa del senyor A. Fernández Laborda contra el
programa La Mañana de la cadena COPE per no respectar la
presumpció d‟innocència en una de les notícies de les quals es
parlen. El CIC considera que en aquest cas s‟ha vulnerat el Codi
Deontològic i trasllada la queixa al director de continguts de la
COPE per al seu coneixement i als efectes oportuns.

-

Escrit de queixa del senyor J. Puig contra un article publicat al diari
AVUI i titulat “Ecologistes defensant nuclears” del periodista Iu Forn
atès que considera que pot causar perjudici a la persona que
aludeix. El CIC un cop analitzat l‟escrit a la reunió del Ple resol que
es tracta d‟un article d‟opinió escrit en clau humorística o irònica,
que no es pot incloure entre els criteris recollits pel Codi
Deontològic. També atès que en resolució judicial ja va quedar
denegada la petició de rectificació del reclamant el CIC no pot
admetre a tràmit aquesta queixa, tot i que es donarà compte al
mitjà.
Queixes enviades en data 3 de desembre contra el diari Qué!
(per incloure una fotografia d‟uns menors sense tapar els ulls) i el
diari ADN (per no respectar la presumpció d‟innocència). Sobre les
mateixes, tot i que no hi ha una vulneració greu del Codi
Deontològic, el CIC s‟adreça als diaris per que tinguin més cura, en
el primer cas, amb les imatges que il·lustren les seves informacions;
i en el segon cas, en el redactat que es fa en temes tant seriosos
com són els assassinats. Respecte a incloure la nacionalitat dels
detinguts, no tots els casos són susceptibles de vulnerar el Codi
Deontològic. Analitzant el contingut de la informació no es dóna
rellevància a la nacionalitat dels individus ni als titulars ni com a part
principal de la notícia, ni es pretén cridar l‟atenció del lector perquè
només forma part del relat d‟uns fets i es tracta d‟una dada
secundària que no genera discriminació en el conjunt de les
informacions.
Queixa rebuda en aquest Consell de la Informació de
Catalunya contra un reportatge emès en el Canal Cuatro per la
utilització d‟una expressió que pot ferir la sensibilitat d‟algunes
persones. S‟entèn, no obstant, que es volia donar al reportatge un to
més informal i que no hi havia intencionalitat per part de la
periodista.
En tot cas, des d‟aquesta Fundació i atenent a la petició expressada
en la queixa, es demana que es tingui especial cura en les
expressions utilitzades d‟acord amb els criteris recollits en el Codi
Deontològic de la professió periodística.
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Queixa del senyor Antoni Fernández sobre una notícia
publicada al diari ADN. Un cop analitzats els motius de la queixa el
Consell de la Informació de Catalunya considera que tot i que el
diari ADN no ha fet una vulneració greu del Codi Deontològic sí que
hauria de tenir més cura en les expressions que utilitza en casos tan
delicats i seriosos com són els judicis per assassinat i tractar el
tema amb prudència. Cal tenir en compte que s‟ha d‟observar
escrupolosament el principi de presumpció d'innocència en les
informacions i opinions relatives a causes o procediments penals en
curs.
QUEIXES SOBRE L’US DE L’EXPRESSIÓ IMMIGRANT IL.LEGAL,
IL.LEGAL I QUEIXES SOBRE LA NACIONALITAT DELS INDIVIDUS
COM A FET RELLEVANT A LA NOTÍCIA
En aquest apartat cal destacar que al voltant de 69 queixes
corresponents al llarg de tot l‟any 2007 estan relacionades amb la
utilització de la nacionalitat dels individus, tot i que no sempre afecten al
Codi Deontològic, o bé, a l‟ús de l’expressió immigrant il·legal o
il·legal. Totes aquestes queixes han estat analitzades i s‟ha resolt la
seva admissió o no admissió a tràmit, traslladant al mitjà afectat el
criteri del CIC per al seu coneixement en els casos que així ho
requerien, d‟acord amb els següents comunicats fets públics:
“COMUNICAT ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ SOBRE L’ÚS INCORRECTE DEL
TERME IL.LEGAL PER A REFERIR-SE ALS IMMIGRANTS
El Consell de la Informació de Catalunya (CIC), arran dels diversos expedients que ha
obert sobre el mateix assumpte, i tenint en compte l’acord que ja va prendre en data
11 d’abril de 2000, vol recordar als mitjans que el terme “il·legal” aplicat a immigrants
és incorrecte i vulnera els criteris del Codi Deontològic de la professió periodística, per
les següents raons:

Les persones mai no poden ser il·legals, perquè això suposaria negar a un
ésser humà la categoria de subjecte de dret.

L’aplicació inadequada d’aquest qualificatiu implica menyspreu a la dignitat i
la pròpia imatge d’aquestes persones.

L’ús d’aquesta paraula per a designar, de forma exclusiva i continuada, el
col·lectiu de treballadors que emigren, significa un tracte discriminatori i afavoreix
estereotips que criminalitzen la imatge d’aquestes persones en la consciència
col·lectiva.
Barcelona, 27 de juny de 2005”
“COMUNICAT ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ
El Consell de la Informació de Catalunya, donat el nombre de queixes relacionades
amb la utilització generalitzada per part dels mitjans de comunicació de la nacionalitat
de les persones com un fet rellevant en una notícia, vol manifestar que:
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La utilització per part dels mitjans audiovisuals de paraules i conceptes relacionats
amb la nacionalitat o llocs de procedència per designar en titulars a un individu o
banda d’individus que han comès actes delictius és discriminatòria.
Quan el tractament que donen els mitjans de comunicació a les informacions pot
entrar dins d’un context discriminatori a fi de cridar l’atenció del lector, el que es
provoca és que els ciutadans tinguin una actitud negativa respecte al fet migratori i als
immigrants.
El CIC recomana als mitjans de comunicació que actuïn amb especial responsabilitat i
rigor en el cas d’informacions o opinions amb continguts que puguin suscitar
discriminacions per raons de gènere, ètnies, creences o extracció social o cultural, es
a dir, evitant-se en tot cas les generalitzacions i l’etiquetatge de les persones per trets
diferencials, ja siguin ètnics, religiosos, econòmics o socials”. En tot cas, si el mitjà
considera que la nacionalitat dels protagonistes és noticiable, i sempre per tal de no
fomentar en el receptor impulsos discriminatoris, el CIC recomana que aquesta dada
s’esmenti sempre, siguin d’on siguin els autors dels fets descrits.
Tenint en compte que aquesta doctrina figura des de el primer moment entre els
principis reconeguts en el Codi Deontològic de la professió periodística a Catalunya
els mitjans de comunicació haurien de vetllar a fi d’evitar les nombroses queixes
entorn al mateix assumpte.
Barcelona, 24 de juliol de 2006”

La resta de queixes no admeses a tràmit han versat sobre temes que
no afectaven directament al Codi Deontològic, bé perquè es tractava
d‟articles d‟opinió o bé perquè s‟havien de traslladar a altres entitats per
no ser de la competència del CIC.
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PATRONAT

ANY 2007
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ESTAT DE COMPTES ANY 2006
* Segons quadre de caixa de la compte del Banc Sabadell

Saldo a 31.12.05
(segons extracte del banc
i estat de comptes 2005

442,43 €

INGRESOS EFECTIUS DE PATROCINADORS
- Cobrat d‟anys anteriors

4.145,61 €

- Cobrat entre l‟1.1.06 i el 30.12.06
de l‟any 2006

45.374,73 €

- Aportació Col.legi de Periodistes de Catalunya 05-06 11.068,18 €
(part en concepte de despeses del CIC i sumant aportacions anteriors pendents )
Interessos BANCARIS 2006

60,10 €

TOTAL INGRESSOS EFECTIUS

61.091,17 €

TOTAL DESPESES EFECTIVES

53.273,09 €

RESULTAT DE L’ANY
7817,96 €
(segons compte del Banc Sabadell 8.012,75 €, diferència
provinent d’ingressos i despeses no comtabilitzats en
banc)
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DESGLOSSAMENT DE LES PARTIDES
INGRESSOS EXERCICI ANY 2006
COBRAMENTS PENDENTS D’EXERCICIS ANTERIORS A 1.01.06
DE L‟ANY 2004
892,69 €

COPE CATALUNYA

DE L‟ANY 2005
ABC
COPE
EL TEMPS
BTV
ARAN INFORMACION
RADIO OLOT
OLOT TELEVISIO
INICIATIVAS DIGITAL MEDIA
LOCALIA TELEVISIO

921,25 €
921,25 €
460,62 €
921,25 €
460,62 €
460,62 €
921,25 €
921,25 €
921,25 €

COBRAT ENTRE 1.01.06 I 31.12.06
DE L‟ANY 2005
EL TEMPS
ARAN INFORMACIO
RADIO OLOT
OLOT TELEVISIO
INICIATIVAS DIGITAL MEDIA
LOCALIA TELEVISIÓ

TOTAL COBRAT ANYS

ANTERIORS

460,62 €
460,62 €
460,62 €
921,25 €
921,25 €
921,25 €

4.145,61 €

FACTURAT ANY 2006 (AMB IVA)
ABC Catalunya
AVUI (Premsa Catalana, S.A.)
DIARI DE GIRONA
DIARI DE SABADELL (Vallesana de
Publicaciones, S.A.)
DIARI DE TERRASSA (J.S. Soria, S.L.)
EL 9 NOU (Premsa d‟Osona, S.A.)
EL MUNDO (Impresiones de
Catalunya, S.A.)
EL MUNDO DEPORTIVO
EL PAÍS
EL PERIÓDICO (Ed. Primera Plana)
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1.912,52 €
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EL PUNT
EL TEMPS (Ed. País Valencia, S.A.)
LA MAÑANA (Diari de Ponent, S.A.)
LA VANGUARDIA
REGIÓ 7 (Ed. Intercomarcales, S.A.)
SEGRE
SPORT (Ed. Deportivas Catalanas,
S.A.)
CATALUNYA RÀDIO
COM RÀDIO (Ag. Comunicació Local)
COPE Catalunya (R. Popular, S.A.)
ONDA RAMBLA CATALUNYA
Ràdio Nacional de Espanya
SER Catalunya (Sociedad Española de
Radiodifusión, S.A.)
BTV (Informació i
Comunicació de Barcelona, S. A.)
CORPORACIÓ CATALANA DE RADIO
I TELEVISIÓ (TV3)
TVE
INTRACATALONIA

956,24 €
478,11 €
478,11 €
2.868,79 €
956,24 €
956,24 €
1.912,52 €

AGÈNCIA EFE
EUROPA PRESS Catalunya
ASS. CATALANA DE
LA PREMSA COMARCAL
APPEC
UPIFC (Unió de Prof. de la Imatge i
Fotografia de Cat.)
COL·LEGI DE PERIODISTES DE
CATALUNYA
TRIBUNA MARESME
ARAN INFORMACION

1.227,59 €
1.227,59 €
478,11 €

Associació de Mitjans de Com. Local
(Sants-Montjuic-radio I la Marina)
MOLA TV
Segre Ràdio

478,11 €

Lleida Televisió

956,24 €

Taula de Comunicació

478,11 €

CANVI 16
Editorial de Periodistes (El Triangle ...)
DEBARRIS (l‟Independent de Gràcia i
Independent de Barberà)
El Camp de Tarragona
Olot Televisió
Ràdio Olot
Iniciativas Digital Media (IDM)
Diari Blanc i Blau
Localia TV

478,11 €
956,24 €
478,11 €
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956,24 €
956,24 €
956,24 €
956,24 €
956,24 €
956,24 €
2.868,79 €
2.868,79 €
478,11 €

478,11 €
199,20 €
9.406,26 €
478,11 €
478,11 €

478,11 €
478,11 €

478,11 €
956,24 €
478,11 €
956,24 €
478,11 €
956,24 €

26

Memòria any 2007

Televisió Comtal

478,11 €

Rubricata

478,11 €

Esforç Publicacions

478,11 €

Intervideo TV

956,24 €

El Gall Editor

478,11 €

Televisió de Mataró
La Veu d‟Àfrica

239,05 €
478,11 €

TOTAL

62.736,42 €

COBRAT FINS AL 31.12.06
DIARI DE SABADELL (Vallesana de
Publicaciones, S.A.)
DIARI DE GIRONA
DIARI DE TERRASSA (J.S. Soria, S.L.)
EL 9 NOU (Premsa d‟Osona, S.A.)
EL MUNDO (Impresiones de
Catalunya, S.A.)
EL MUNDO DEPORTIVO
EL PAÍS
EL PERIÓDICO (Ed. Primera Plana)
EL PUNT
LA MAÑANA (Diari de Ponent, S.A.)
LA VANGUARDIA
REGIÓ 7 (Ed. Intercomarcales, S.A.)
SPORT (Ed. Deportivas Catalanas)
CATALUNYA RÀDIO
COM RÀDIO (Ag. Comunicació Local)
ONDA RAMBLA Catalunya
Ràdio Nacional de Espanya
CORPORACIÓ CATALANA DE RADIO
I TELEVISIÓ (TV3)
TVE
AGENCIA EFE
EUROPA PRESS CATALUNYA
INTRACATALONIA
ASS. CATALANA DE
LA PREMSA COMARCAL
APPEC
TRIBUNA MARESME
Associació de Mitjans de Com. Local
(Sants-Montjuic-radio I la Marina)
CANVI 16
DEBARRIS (l‟Independent de Gràcia i
Independent de Barberà)

Fundaci ó Consel l de la I nform aci ó de Cat al unya

478,11 €
818,39 €
478,11 €
956,24 €
956,24 €
1.912,52 €
2.868,79 €
2.868,79 €
956,24 €
478,11 €
2.868,79 €
956,24 €
1.912,52 €
1.806,12 €
956,24 €
956,24 €
956,24 €
2.868,79 €
2.868,79 €
1.227,59 €
1.227,59 €
478,11 €
478,11 €
478,11 €
478,11 €
478,11 €
478,11 €
478,11 €
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Mola TV
SER

478,11 €
956,24 €

Catalunya Ràdio
Rubricata
Esforç Publicacions
La Veu d‟Àfrica
Intervideo TV
El Gall Editor
Localia TV
Iniciativas Digital Media (IDM)
Televisió de Mataró
SEGRE
Segre Ràdio
Lleida Televisió
TOTAL:

1.806,12 €
478,11 €
478,11 €
478,11 €
956,24 €
478,11 €
956,24 €
956,24 €
239,05 €
956,24 €
478,11 €
956,24 €

APORTACIÓ CPC

9.406,26 €

Fundaci ó Consel l de la I nform aci ó de Cat al unya

45.374,73 €
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DESPESES EXERCICI 2006
- Despeses PENDENTS corresponents a l‟any 2006 que figuren a l‟any
2005
Seguretat Social
IRPF
Despeses diverses (lloguer, ...)

764,70 €
1.105,68 €
2.257,21 €

TOTAL________________________

4.127,59 €

DESPESES EFECTIVES EXERCICI ANY 2006
Personal administratiu
Sous fixos i salaris
Seguretat Social

19.479,65 €
8.532,68 €

TOTAL: __________________________ 28.012,33 €

Impostos
IRPF
IVA
Impost de Societats
Cànon Generalitat

2.866,44 €
6.779,10 €
0
51,50 €

TOTAL:___________________________ 9.697,04 €

Lloguer i manteniment
Lloguer Rbla. Catalunya 10 4-4
(gener- desembre 2006)
Subministraments (telèfon,
electricitat, aigua) (gener- desembre 2006)
Despeses telèfon directe i ADSL
Reparacions i conservació
Neteja (gener-desembre 2006)
Mobiliari d‟oficina
TOTAL:___________________________

2.711,22 €
2.711,22 €
1.275,10 €
0
426,05 €
0
7.123,59 €

Materials diversos
Material d‟oficina i informàtic
Correspondència
Servei d‟impremta
Equip informàtic i web
Llibres i anuaris
Fotocòpies
TOTAL:__________________________

Fundaci ó Consel l de la I nform aci ó de Cat al unya

624,10 €
267,22 €
735,82 €
135,70 €
0
68,48 €
1.831,32 €
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Despeses Patronat i CIC
Representació
Servei administració
Notaries, gestoria, auditoria

22,76 €
1.393,68 €
1.051,82 €

TOTAL:________________________

2.468,26 €

Altres despeses i imprevistos
(despeses bancàries)
TOTAL DESPESES EFECTIVES
ANY 2006

12,97 €

53.273,09 €

ANNEX ESTAT DE COMPTES ANY 2006
Aportacions pendents del Col.legi de
Catalunya i despeses pendents del CIC

Aportació inicial feta pel CPC a 1.01.06

Periodistes

3.000 €

Aportació que resta pendent del CPC
a 31.12.06

14.068,18 €

Despeses del CIC en concepte
d‟aportació

10.472,65 €

Deute del CPC al CIC a 31.12.06

Fundaci ó Consel l de la I nform aci ó de Cat al unya

de

595,53 €
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PROJECTE DE PRESSUPOST ANY 2007

Ingressos
CONCEPTE

Mitjans i entitats adherides

EXERCICI 2006 (€)
(amb.IVA)

INCRE
MENT % PREVISIONS 2007 (amb IVA)

sobre factures emeses

sobre factures cobrades

ABC Catalunya
AVUI

956,24 €

3,8

992,58 €

1.434,38 €

3,8

1.488,89 €

DIARI DE GIRONA

818,39 €

3,8

849,48 €

DIARI DE SABADELL

478,11 €

3,8

496,28 €

DIARI DE TERRASSA

478,11 €

3,8

496,28 €

EL 9 NOU

956,24 €

3,8

992,58 €

EL MUNDO

956,24 €

3,8

992,58 €

EL MUNDO DEPORTIVO

1.912,52 €

3,8

1.985,19 €

EL PAÍS

2.868,79 €

3,8

2.977,80 €

EL PERIÓDICO

2.868,79 €

3,8

2.977,80 €

EL PUNT

956,24 €

3,8

992,58 €

EL TEMPS

478,11 €

3,8

496,28 €

LA MAÑANA

478,11 €

3,8

496,28 €

LA VANGUARDIA

2.868,79 €

3,8

2.977,80 €

REGIÓ 7

956,24 €

3,8

992,58 €

SEGRE

956,24 €

3,8

992,58 €

SPORT

1.912,52 €

3,8

1.985,19 €

CATALUNYA RÀDIO

1.806,12 €

3,8

1.874,75 €

COM RÀDIO

956,24 €

3,8

992,58 €

COPE CATALUNYA

956,24 €

3,8

992,58 €

ONDA RAMBLA CATALUNYA

956,24 €

3,8

992,58 €

RNE

956,24 €

3,8

992,58 €

SER CATALUNYA

956,24 €

3,8

992,58 €

956,24 €

3,8

992,58 €

2.868,79 €

3,8

2.977,80 €

2.868,79 €

3,8

2.977,80 €

BTV (Informació i Comunicació de
Barcelona, S.A.)
CORPORACIÓ CATALANA DE
RADIO I TV
TVE
AG. CATALANA DE NOTÍCIES
INTRACATALONIA
AGÈNCIA EFE

478,11 €

3,8

496,28 €

1.227,59 €

3,8

1.274,24 €

EUROPA PRESS CATALUNYA

1.227,59 €

3,8

1.274,24 €

478,11 €

3,8

496,28 €

ASS. CATALANA DE LA PREMSA

Fundaci ó Consel l de la I nform aci ó de Cat al unya
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COMARCAL
APPEC
UPIFC (Unió de Prof. de la Imatge i
Fotografia de Cat.)
COL·LEGI DE PERIODISTES DE
CAT.
TRIBUNA MARESME

478,11 €

3,8

496,28 €

199,20 €

3,8

206,77 €

9.406,26 €

3,8

9.763,70 €

478,11 €

3,8

496,28 €

ARAN INFORMACIO

478,11 €

3,8

496,28 €

AMCL

478,11 €

3,8

496,28 €

MOLA TV

478,11 €

3,8

496,28 €

SEGRE RÀDIO

478,11 €

3,8

496,28 €

LLEIDA TELEVISIÓ

956,24 €

3,8

992,58 €

TAULA DE COMUNICACIÓ

478,11 €

3,8

496,28 €

CANVI 16

478,11 €

3,8

496,28 €

DEBARRIS

478,11 €

3,8

496,28 €

EL CAMP DE TARRAGONA

478,11 €

3,8

496,28 €

OLOT TELEVISIO

956,24 €

3,8

992,58 €

RADIO OLOT

478,11 €

3,8

496,28 €

INICIATIVAS DIGITAL MEDIA

956,24 €

3,8

992,58 €

LOCALIA TV

956,24 €

3,8

992,58 €

TELEVISIÓ COMTAL

956,24 €

3,8

992,58 €

RUBRICATA

478,11 €

3,8

496,28 €

ESFORÇ PUBLICACIONS

478,11 €

3,8

496,28 €

LA VEU D'AFRICA

478,11 €

3,8

496,28 €

EL GALL EDITOR

478,11 €

3,8

496,28 €

INTERVIDEO TV

956,24 €

3,8

992,58 €

TELEVISIÓ DE MATARÓ

496,28 €

TOTAL:

63.383,47 €

Despeses
CONCEPTE

ANY 2006
(sobre comptes 05)

INCRE
MENT %

PREVISIONS 2007

A. Despeses de personal
Sous fixos i salaris
Seguretat Social
TOTAL:
Impostos

Fundaci ó Consel l de la I nform aci ó de Cat al unya

19.493,49

3,7%

20.214,24

7.589,53

3,7%

7.870,34

27.083,02

28.084,58
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IVA

6.967,13

IRPF

2.849,11

9.000,00
3,7%

TOTAL:

2.957,38
11987,38

B. Lloguer i manteniment
Rbla. Catalunya 10 4-4

2.711,04 €

4,3%

2.827,61

Subministraments (telèfon,
aigua, electricitat)
Despeses telefon directe i ADSL

2.711,04 €

4,3%

2.827,61

Reparacions i conservació
Neteja
Mobiliari d'oficina

891,01 €

924,86

0 0,0%
270,45

0
432

0,00 € 0,0%

TOTAL:

0
7.012,08 €

C. Materials diversos
Material d'oficina i informàtic

295,90 €

Correspondència

179,87 €

3,7%

186,7

Servei d'imprempta

542,29 €

3,7%

562,89

Fotocòpies
Equip informàtic i

457,14

0,00 €

0

922,78 €

957,84
2.164,57 €

TOTAL:
D. Despeses Patronat i CIC
Despeses transport
Representació

0,00 €

0
0

Servei administració
Gestoria, auditoria de comptes i
notaries

777,22 € 3,7%

806,75 €

1.515,66 € 3,7%

1.573,25 €

TOTAL:

2.292,88 €

2.380,00 €

E. Altres despeses i imprevistos
Altres despeses

0,00 €

Despeses financeres

4,26 € 3,7%

TOTAL:

4,26 €

4,26

Altres despeses descomptades
al gener
TOTAL:

Fundaci ó Consel l de la I nform aci ó de Cat al unya
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RESULTATS
TOTAL INGRESSOS PREVISTOS
any 2007:
TOTAL DESPESES PREVISTES
any 2007:

Fundaci ó Consel l de la I nform aci ó de Cat al unya

63.383,47 €
51.632,87 €
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RESSENYES DELS ACORDS DEL CIC
CORRESPONENTS A L’ANY 2006


RESSENYES DELS ACORDS PRESOS DURANT L’ANY 2006

Expedient núm. 43/2005
Assumpte: El Síndic de Greuges trasllada una queixa del senyor J.M
Munts i M.R Llimona contra el diari 20 Minutos per la publicació
(5.04.05 i 12.05.05) sense autorització de tires còmiques amb la imatge
d‟un menor d‟edat, que es correspon amb la del seu fill menor d‟edat.,
les quals poden vulnerar els criteris 4 i 11 del CD.
Al·legacions: No s‟han rebut.
Ponència: Un cop comprovat que no hi ha cap mena de dubte de que
s‟ha fet un ús indegut, abusiu i reiterat de la imatge del nen per part del
diari, la qual s‟ha contrastat amb fotografies, sense entrar en les
accions legals, s‟observa a les tires còmiques una morbositat i
recreació amb la degradació que té com a subjecte el nen. No hi ha
hagut cura ni sensibilitat pel que fa al respecte a la dignitat de la
persona.
Acord: S‟entèn que s‟han vulnerat els criteris 4 i 11 del Codi
Deontològic.
Expedient núm. 37/2005
Assumpte: El senyor S. Illa, alcalde de la Roca del Vallés, es queixa
contra el diari El Mundo (6.09.05) per considerar que va vulnerar els
criteris 1 i 2 del CD, atès que les informacions danyen la seva imatge.
Valoració deontològica: La informació objecte de la queixa dóna major
rellevància a unes responsabilitats inexistents perquè totes elles han
estat objecte de decisió judicial absolutòria. Els delictes del qual
s‟informen són d‟especial gravetat, en la mesura que afecten a l‟exercici
de funcions públiques.
Acord: La informació vulnera el criteri 2 del CD en tant que lesiona i
menysprea la dignitat de la persona afectada.
Expedient núm. 7/2006
Assumpte: El director de l‟Hospital Arnau de Vilanova de Lleida
presenta una queixa contra el diari La Mañana per la publicació d‟unes
informacions sobre l‟Arxiu d‟Històries Clíniques de l‟Hospital que podria
vulnera el CD. Les dades publicades tenen el seu origen en un
reportatge emès per la Mañana Televisió, amb imatges que ensenyen
el mal estat en el qual es troba l‟Arxiu.

Fundaci ó Consel l de la I nform aci ó de Cat al unya
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Al·legacions: La Mañana i La Mañana TV adjunten un reportatge emès i
informacions publicades sobre el tema i expliquen que els mateixos
treballadors són els que han aportat fotografies sobre l‟estat lamentable
dels arxius de l‟hospital i els que els hi acompanyen a les instal·lacions,
i per tant, no hi va haver un accés clandestí il·lícit. Van tenir especial
cura amb que no s‟identifiquessin els expedients i un mes després de
publicar i emetre la notícia van tornar a l‟hospital amb el director per
comprovar que les instal·lacions estaven impecables.
Ponència: L‟hospital argumenta la queixa invocant al dret a la intimitat
que mereix tot malalt però no és possible distingir el nom de cap
pacient i sembla que els operadors varen tenir especial cura. És evident
que es tracta d‟un reportatge d‟investigació i aquests treballs sovint
presenten situacions delicades. L‟acció dels reporters no es pot
considerar-se clandestina. En el que s‟hagués produït en el
procediment d‟entrada als arxius alguna desviació ètica, sembla que
queda compensada per la bondat dels resultats.
Acord: L‟actuació dels reporters de La Mañana no vulnera el criteri 6
del CD
Expedient núm. 14/2006
Assumpte: M.T.Rojas es queixa per una notícia publicada el 31.3.2006
al Diari de Terrassa per considerar que fa un tractament mascliste quan
informa del canvi de presidència a la “Penya Barcelonista 1900”,
remarcant que es tracta d‟una dona.
Ponència: El fet que una dona presideixi una entitat no hauria de ser
notícia. Tanmateix, malgrat els avenços aconseguits, la majoria de
càrrecs els exerceixen homes i per tant, que una dona hagi arribat a la
presidència d‟una penya futbolística sí que és noticiable. No ho hauria
de ser però ho és. En tot cas, tot i la importància del titular, cal llegir
tota la informació com en el cas que ocupa.
Acord: No es considera necessari fer cap mena de gestió davant el diari
en tant que no es creu que s‟hagi vulnerat el CD.
Expedient núm. 20/2006
Assumpte: J.Brocal presenta una queixa contra el diari La Mañana per
uns textos i fotos publicades en data 1.07.06 considerant que ha
vulnerat els criteris 1,2 3 i 9 del CD atès que lesionen els seus drets
fonamentals a l‟honor, la intimitat i la pròpia imatge. El titular indica
“Gavín acusa a Ros de utilizar a un militante del PSC para boicotearle”.
Segons el reclamant, el diari no ha estat neutral en donar la notícia i
contradiu la funció de mer transmissor del missatge.
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Al·legacions: El Diari La Mañana manifesta en el seu plec d‟al·legacions
que la informació es limita a recollir els fets i a posar entre cometes les
paraules textuals del senyor Gavín, la qual és perfectament
fonamentada i no conté cap dada imprecisa. Respecte a la suposada
vulneració de la pròpia intimitat i imatge, assenyala que no hi hagut
intromissió a la vida privada ni familiar del demandant. Per últim, el diari
aporta diversos documents com a prova de que no ha infringit cap dels
preceptes invocats pel senyor Brocal.
Ponència: El tractament que el diari ha fet sobre el tema motiu de la
queixa sembla esbiaixat, atès que ha publicat la versió d‟una de les
parts sense contrastar amb l‟altra. En el cas de les fotografies, és prou
conegut l‟entorn del reclamant com per no passar inadvertit malgrat que
no es publiqui el seu nom.
Tampoc han tingut cura amb el criteri 2 ni amb el criteri 10 del CD
Acord: El diari La Mañana ha vulnerat els criteris 1,2 i 10 del Codi
Deontològic.

*
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COMPOSICIÓ DEL PATRONAT I DEL
CONSELL DE LA INFORMACIÓ DE
CATALUNYA ANY 2007

Composició del Patronat de la Fundació Consell de la
Informació de Catalunya

E

l Patronat de la FCIC es va renovar en data 14 de setembre de 2004,
sent nomenats els seus membres per exercir llurs càrrecs pel període
2004-2008. Aquest queda constituït pels següents patrons (fins el
31.12.07)

PRESIDENT
Josep Pernau
Periodista. Va ser degà del Col·legi de Periodistes de
Catalunya, president de l‟antiga Associació de la Premsa
de Barcelona i de la Federació de les Associacions de
la Premsa d‟Espanya (FAPE). Actualment col·labora a
“El Periodico”.

SECRETARI GENERAL
Josep Maria Cadena
Periodista. Va ser membre de les juntes directives de
l‟Associació de la Premsa de Barcelona i vice-president
del Col.legi de Periodistes de Catalunya. Ha estat subdirector–fundador del diari AVUI i, actualment, és crític
d‟art de “El Periódico”.

PATRONS
Sílvia Giménez Salinas
Degana del Col.legi d'Advocats de Barcelona (ICAB) des
de 2005. Llicenciada en Dret a la UB on havia obtingut el
Diploma en Criminologia. Diplomada en Dret de Família i
Dret Canònic pel ICAB i té el títol de Mediadora en dret de
família. Especialitzada en mediació familiar pel Centre de
Mediació de Catalunya (2002). Va ser membre de la Junta
de Govern de l'ICAB (1999- 2002) i responsable de la
Comissió de Relacions amb l'Administració de Justícia i
Directora del Centre de Mediació Familiar.
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Xavier Foz
Periodista titulat per la Escola Oficial
de Periodisme. Va ser director de RNE a Catalunya.
Ha col·laborat amb TVE, Canal Sur i BTV.
Col·laborador de COM Ràdio i de "El Periódico de
Catalunya". Premi de ràdio Ciutat de Barcelona.

Josep Garcia Miquel
Economista. Va ser administrador de "El Noticiero
Universal" i administrador de l'"Avui". Ha estat
sots-director gerent de "El País". Actualment és gerent
de "El Periódico de Catalunya".

Josep Maria Huertas
Degà del Col.legi de Periodistes de Catalunya.
Ha treballat als diaris El Correo Catalán, Tele/exprés,
Diario de Barcelona, El Periódico, La Vanguardia i Avui.

Salvador Alsius
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. Actualment, és
professor de la Universitat Pompeu Fabra i vicedegà
dels estudis de Periodisme.

Josep Maria Blanco
Doctor en ciències de la informació per la UAB i des del
2003 professor titular del Departament de Comunicació
Audiovisual i de Publicitat de la Facultat de Ciències de la
Comunicació. Va ser membre fundador i president de
l'Associació Internacional de Joves Investigadors de la
Comunicació (1997-2001). Actualment, és degà de la
Facultat de Ciències de la comunicació de la UAB.

Montserrat Minobis
Llicenciada en Filosofia i Lletres i en Ciències de
la Informació. Ha treballat sobretot a ràdio (Ràdio
Popular de Figueres, Ràdio España a Catalunya,
Ràdio 4,...). Ha estat presidenta de l'Associació de
Dones Periodistes i degana del Col.legi de Periodistes. Actualment dirigeix les emissores de ràdio
de la Generalitat i és professora a la UPF.

Teresa Palahí
Màster en Direcció i Administració d'Empreses per
l'Instituto de Empresa de Madrid. Des de 1988 en
què va ser cap de vendes de l'Agència
Administrativa de l'ONCE ha assumit diferents
reptes i responsabilitats dins de l'organització. L'any
1999 és nomenada delegada territorial de les Illes
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Balears i l'any 2000, delegada territorial de
Catalunya, càrrec que ocupa actualment.

Jaume Padrós
Metge generalista i gerontòleg. Llicenciat en Medicina i
Cirurgia per la Facultat de Medicina de Barcelona. Màster
en Gerintologia Clínica per la UAB. Director de la Unitat
de Valoració Geriàtrica Integral de la Fundació Conviure.
Secretari del Col.legi Oficial de Metges de Catalunya i
Secretari del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya.

Miquel Tresserras
Catedràtic d'Història del Pensament Contemporani a la
Facultat de Comunicació Blanquerna de la URL, d'on
actualment és degà. Antic col·laborador del diari AVUI,
ha publicat nombrosos treballs sobre educació, filosofia,
pensament i llenguatge. És director de Trípodos, revista
de comunicació, pensament i llenguatge.
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Composició del Consell de la Informació de Catalunya

E

l Consell de la Informació de Catalunya renovat pel període 2004-2008
va ser constituït en reunió de data 18 d‟octubre de 2004 i els seus
membres van acceptar el seu càrrec en la reunió del CIC celebrada el 25
d‟octubre de 2004. El CIC està actualment format pel president, Josep
Pernau, el secretari general, Josep Maria Cadena, i pels següents
consellers:

VOCALS:
Salvador Alsius
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. Actualment, professor titular de la
UPF i vicedegà dels Estudis de Periodisme.

Xavier Batalla
Llicenciat en Periodisme i Filosofia i Lletres Corresponsal
diplomàtic de “La Vanguardia”. Director adjunt de
“Vanguardia Dossier” i membre del Consell Científic del
Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales. Va ser
cap de la secció d‟Internacional de “El Correo Catalán”,
Redactor en cap del “Diario de Barcelona” i redactor en
cap i després sots-director de “El Pais”.

Marc Antoni Broggi
Cap de cirurgia de l‟Hospital GermansTrias i Pujol.
Professor titulat a la Universitat Autònoma de Barcelona.
President de la Societat Catalana de Bioètica. Membre
de la Comissió Assessora de Bioètica de Sanitat. Membre
de la Comissió Deontològica del COMB.

Victòria Camps
Catedràtica de Filosofia moral de la UAB. Va ser
Senadora independent per el PSC-PSOE. És
vice-presidenta del Consell de l‟Audiovisual de Catalunya
i presidenta de la Fundació Víctor Grifols i Lucas.

Salvador Cardús
Doctor en Ciències Econòmiques per la UAB.
Professor titular de Sociologia. Va ser creador
i director de la revista Crònica d‟Ensenyament.
Ha estat sots-director del diari Avui i col·labora
a la premsa (Avui, La Vanguardia, El Punt,...),
ràdio i televisió.
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Marc Carrillo
Catedràtic de Dret Constitucional de la UPF. Diplome
d'Études Approfondies per l'Institut d'Études Politiques
de París (Fondation Nationale des Sciences Politiques).
Membre de la Comissió Jurídica Assessora de la
Generalitat de Catalunya. Va ser vocal de la Junta
Electoral Central.

Xavier Foz
Periodista titulat per la Escola Oficial
de Periodisme. Va ser director de RNE a Catalunya.
Ha col·laborat amb TVE, Canal Sur i BTV.
Col·laborador de COM Ràdio i de "El Periódico de
Catalunya". Premi de ràdio Ciutat de Barcelona.

Núria Gispert
Diplomada en Magisteri. Ha estat regidora de l‟Ajuntament
de Barcelona, directora de Càritas Barcelona i presidenta
de Càritas Espanyola. Actualment és vocal del Consell
Assessor de la Fundació Pere Tarrés i vocal del Consejo
Deontológico de la Asociación de la Prensa així com
Vocal de Trini Jove. Ha obtingut la Creu Sant Jordi

Josep Garcia Miquel
Economista. Va ser administrador de "El Noticiero
Universal" i administrador de l'"Avui". Ha estat
sots-director gerent de "El País". Actualment és gerent
de "El Periódico de Catalunya".

Josep Antoni González Casanova
Catedràtic de Teoria de l‟Estat a la Universitat de
Barcelona i de Dret Constitucional. Membre del Consell
Consultiu de la Generalitat. Síndic de Greuges de la UB.
Autor de nombrosos estudis i llibres sobre política i
mitjans de comunicació.

Romà Guardiet
Llicenciat en Ciències Físiques per la Universitat de
Barcelona. Estudis de postgrau a la Universitat de
Manchester. Director de cinema i televisió.
Professor i coordinador del Departament de Comunicació
Audiovisual de la Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna de la Universitat Ramon Llull.

Roger Jiménez
Professor de redacció periodística a la Universitat Autònoma
de Barcelona. Ex-sotsdirector i ex-director adjunt de “La
Vanguardia”. Primer defensor del lector del diari i
ex-corresponsal a Roma. Actualment professor de Deontologia
de la Universitat Internacional de Catalunya.
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Alexandre Masllorens
Diputat al Parlament de Catalunya. Col·laborador de
“El País” i “El Periódico”. Ha treballat a la revista “El
Ciervo” i a “El Correo Catalán”. Va ser director gerent
de l‟empresa “La Productora, (Videocomunicació S.A.) i
vicepresident de Justícia i Pau i cap del Departament de
Migració de Càritas. Premi Pere IV d‟Humor i Sàtira 2004.

Manuel Parés
Catedràtic emèrit de la Facultat de Ciències de la
Comunicació de la Universitat Autònoma de
Barcelona. Coordinador de la Càtedra Unesco
de Comunicació. President d'honor i ex-president
de la IAMCR. Autor de nombrosos llibres.

Santiago Ramentol
Doctor en Ciències de la Comunicació. Periodista. Ha
estat director dels informatius diaris en català de TVE,
de Ràdio Estel, del diari "Avui" i de la revista "Ciencia &
Vida". Professor titular de Comunicació Científica a la
Universitat Autònoma de Barcelona. Director General
de Mitjans i Serveis de Difusió Audiovisual de la
Generalitat de Catalunya.

Teresa Sandoval
Economista. Assessora fiscal. Professora associada
del Departament d'Hisenda Pública a la Universitat
de Barcelona (1987-1992). Professora de matèries
tributàries a EADA (1985-1992). Ex-regidora de
l'Ajuntament de Barcelona (1995-1999). Consultora.
Diverses col·laboracions en mitjans de comunicació i
editorials.

Antoni Serra Camarassa
Periodista a ràdio i televisió. Premi Ondas, Premi
Ciutat de Barcelona i premi Nacional de Ràdio, entre
d‟altres. Va ser director dels Serveis Informatius de
Televisió Espanyola a Catalunya i cap d‟informatius
de RNE Catalunya. Ha estat director de Ràdio Cadena
a Catalunya.

Joan Pere Viladecans
Pintor amb projecció internacional. La seva
obra plàstica té un profund sentit reflexiu sobre
la natura i la condició humana. També col·labora
habitualment en la premsa diària com articulista.

*

*
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MITJANS ADHERITS AL CIC

Mitjans de comunicació i associacions
- AVUI
- DIARI DE GIRONA
- DIARI DE SABADELL
- DIARI DE TERRASSA
- EL 9 NOU
- EL MUNDO
- EL MUNDO DEPORTIVO
- EL PAÍS
- EL PERIÓDICO
- EL PUNT
- EL TEMPS
- LA MAÑANA
- LA VANGUARDIA
- REGIÓ 7
- SEGRE
- SPORT
- CATALUNYA RÀDIO
- COM RÀDIO
- ONDA RAMBLA CATALUNYA
- RNE
- SER CATALUNYA
- BTV (Barcelona Televisió)
- CORPORACIÓ CATALANA DE
RADIO I TELEVISIO
- TVE Catalunya
- Agència INTRACATALONIA
- AGÈNCIA EFE
- EUROPA PRESS CATALUNYA
- ACPC (Associació Catalana de la
Premsa Comarcal)
- APPEC (Associació de
Publicacions Periòdiques en Català)

- COL·LEGI DE PERIODISTES DE
CATALUNYA
- TRIBUNA MARESME
- ARAN INFORMACION
- AMCL (Associació de Mitjans de
Comunicació Local/ Sants-Montjuic-radio i La
Marina)
- MOLA TV
- SEGRE RÀDIO
- LLEIDA TELEVISIÓ
- CANVI 16
- DEBARRIS (l‟Independent de Gràcia i
Independent de Barberà)
- OLOT TELEVISIÓ
- RÀDIO OLOT
- IDM (Iniciativas Digital Media)
- LOCALIA TELEVISIÓ
- RUBRICATA
- LA VEU D'ÀFRICA
- PUNT INFORMATIU POLLENÇA
- INTERVIDEO
- Televisió de Mataró
- Revista Toumaï
- Berguedà Actual
- Televisió de Sant Cugat
- Grup Flaix
- L'Era, Espai de Recusos Agroecològics
- Grup Comunicació 21
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