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IINNFFOORRMMEE  DDEE  LLAA  PPRREESSIIDDÈÈNNCCIIAA  II  DDEE  LLAA    

SSEECCRREETTAARRIIAA  GGEENNEERRAALL      

  

  
 
 

La renúncia de Josep Pernau i Riu a la reelecció com a president del 
Patronat i del Consell de la Informació de Catalunya per exclusius 
motius de salut, ha portat a la renovació dels òrgans de governs de la 
Fundació.  
 
Aquesta renovació pertoca reglamentàriament en l‟exercici 2008, al que 
fa referència la present memòria, i així s‟ha fet d‟acord amb el que    
estableix el Reglament de règim interior de la FCIC, tant pel que fa al 
Patronat com al Consell. La presidència dels dos organismes ha estat 
assumida per Llúcia Oliva i a la secretaria general segueix Josep M. 
Cadena, els quals signen conjuntament el present informe de 
presentació de la memòria.  
 
En primer lloc volem fer constar l‟agraïment unànim del Patronat i del 
Consell a la persona de Josep Pernau que en la seva etapa de degà 
del Col·legi de Periodistes de Catalunya posà les bases del Codi 
Deontològic de la professió i tant llavors com després, quan assumí la 
presidència del CIC, amb tanta dedicació i sentit de responsabilitat, ha 
treballat en favor del prestigi de la professió periodística catalana. 
 
La estatutària renovació ha portat a que alguns consellers decidissin no 
continuar, donades les noves obligacions professionals que han 
recaigut sobre ells. Tant el Patronat com el Consell volen agrair molt 
sincerament la tasca realitzada. 
La presidència i la secretaria general faran propostes per a ocupar les 
places vacants a finals de l‟exercici de 2009, quan es trobi finalitzat un 
projecte de renovació i d‟ampliació d‟objectius proposat el Consell i sota 
la direcció de la presidència amb el ple assentiment el Patronat. Quan 
ja s‟ha superat la dècada d‟activitats, ha semblat necessari un 
replantejament que enforteixi i faci créixer la utilitat per al conjunt de la 
societat a la que es serveix de les normes deontològiques de la 
professió periodística catalana que s‟apliquen, així com un més ampli 
coneixement de les mateixes i de les tasques del Consell.  
 
Pel que fa a la present memòria, creiem necessari posar de relleu que 
la finalitat de la nostra Fundació no és mai sancionadora i que els 
acords del CIC procuren incitar a la necessària entesa entre la societat i 
els mitjans informatius a la que aquests serveixen. L‟aplicació dels 
articles del Codi Deontològic de la professió periodística és preceptiva 
per al Consell i la seva menció en els dictàmens ha de servir per a 
millorar la pràctica en el dia a dia de la informació. 
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Una continuada política d‟austeritat econòmica ha portat a eliminar el 
dèficit que ja havíem reduït en anteriors exercicis. Això ha permès 
conservar per als mitjans adherits al CIC les mateixes quotes de 
l‟exercici 2008 en el de 2009. D‟aquesta manera, encara que sigui 
simbòlicament, volem agrair el suport que rebem en un període de greu 
crisi en tots els sectors de l‟economia i també en el dels mitjans 
informatius.  
 
 
 
 

 
Llúcia Oliva    Josep Maria Cadena  
Presidenta   Secretari General   
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CCOODDII  DDEEOONNTTOOLLÒÒGGIICC    

      
  
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 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 



Memòria any 2008  
  

 

 7 

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 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.  
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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 CIC 

           Expedient núm. 7/2007 
ASSUMPTE: Escrit de queixa del senyor A. Fernández Laborda contra 
el programa emès per Telecinco en data 29 d‟octubre de 2007 titulat 
“Racismo: amenaza en la calle”, per considerar que vulnera el criteri 12 
del Codi Deontològic.  
 
ANTECEDENTS 
El reclamant manifesta que el reportatge emès per Telecinco en data 
29 d‟octubre de 2007 al voltant de les 23.45 hores vulnera el criteri 12 
del Codi Deontològic en tant que fent ús de l‟ anomenat “periodisme 
d‟investigació” i sota l‟excusa d‟una suposada denúncia, es fa 
espectacle i es dramatitza sobre uns fets rellevants i seriosos. 
“Únicament es podria dir que s‟ha fet publicitat a moviments feixistes i 
nazis”.  
Considera, a més, que s‟especifiquen els “mètodes delictius que es fan 
servir ratllant la incitació al racisme i la violència sense volta ni volta” i 
que en alguns moments “no es fa cap aportació que ajudi a entendre 
millor els continguts rellevants” del reportatge.  
  
CONSIDERACIONS I PONÈNCIA 
Segons el raonament del senyor Fernández Laborda “s’hi pot veure 
com s’agredeix a persones. S’hi especifiquen i expliquen els mètodes 
delictius que es fan servir ratllant la incitació al racisme i la violència 
sense solta ni volta”. 

 
Malgrat això, és dubtós  que ningú adoptes posicions racistes, desprès 
de veure el reportatge. 

El programa es justifica a si mateix recordant el cas de la noia  
equatoriana atacada a puntades de peu en un tren de Barcelona i per 
la presència d‟un immigrant sud-americà, tetraplègic, desprès de rebre 
un cop a la columna vertebral. Els dos atacants estan en llibertat. 

El dit reportatge està dedicat íntegrament a explicar com es preparen, 
com actuen impunement i com justifiquen els seus atacs físics els 
grups d‟estètica skin, neonazis, caps rapats, creus gamades, 
neofeixistes, etc.  

La dita gent es va posar voluntàriament davant la camera amb el cap 
cobert per un passamuntanyes i la veu distorsionada. Expliquen com 
es preparen mentalment llegint llibres sobre el nacionalsocialisme 
hitlerià. Com s‟entrenen, mentre el “mestre” dóna detalls de quina 
manera s‟ha de fer servir el bat de beisbol o el puny americà, per fer 
problemes de mans d‟ex-militars de l‟Europa de l‟Est. Es presenten 
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com a espanyols purs i salvadors d‟Espanya per lliurar-la de “gusanos” 
com els immigrants, els homosexuals o creients de qualsevol fe, que 
no sigui la catòlica. 

Es veu alguna escena de les seves pallisses, presa a tanta distància, 
que no és possible reconèixer ningú. 

Intervenen en el programa: 

 - Un policia infiltrat en un d‟aquests grups, lamentant que ells es  
    juguin la vida i desprès, la lentitud de la justícia o la indiferència de    
    jutges i fiscals, permet que els delinqüents estiguin en llibertat. 
 

    - El Fiscal en Cap de Madrid. 
 
    - El President del “Movimiento contra la intolerancia”. 
 
    - Personatges populars, immigrants en el seu dia, i de pell fosca,  
      com  Samuel Eto‟o o Francine Gálvez. 

   - Personatges coneguts, de pell blanca. 

  - Un polític, no diu de quin partit, però que explica que no s‟hauria  
     de consentir que partits legalitzats propers a l‟extrema dreta,   
     tinguessin aquesta gent com a militants. Un d‟aquests partits és 
     la quarta força política a l‟Ajuntament de Alcalá de Henares,   
     ciutat capdavantera pel que fa a atacs de grups neonazis. 

Per tot això, em resulta difícil pensar que desprès de veure aquest 
reportatge, algú se sentís inclinat cap al sentiment racista o la pràctica 
de la violència.  

                 De conformitat amb les consideracions de la ponència el Ple del CIC 
                 adopta el següent 

 
A C O RD: 
 
De l‟anàlisi del reportatge emès per Telecinco no es pot extreure que 
es vulneri cap dels punts del Codi Deontològic de la professió 
periodística a Catalunya, en tant que no incita al sentiment racista o a 
la pràctica de la violència sinó que explica uns fets amb la intervenció 
de casos reals.” 

               _______________________________________________________ 
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 Expedient núm. 8/2007 
ASSUMPTE: Escrit de queixa del senyor A. Fernández Laborda contra 
el programa de Telecinco “El Buscador” de data 3 de novembre de 
2007 per donar unes imatges on es veu a una menor sense tenir els 
ulls tapats, per parlar d‟uns fets delictius. 

 
                 ANTECEDENTS 

El reclamant manifesta a la seva queixa que el programa “El   
Buscador” del dia 3 de novembre al voltant de les 20:44 hores al  
emetre les imatges de la menor sense protegir la seva identitat  hauria 
vulnerat el criteri 11 del Codi Deontològic.  
 

                 CONSIDERACIONS I PONÈNCIA 
És un programa de 60 minuts de durada que inclou diferents 
reportatges d‟actualitat. La temàtica busca l‟interès de l‟espectador fent 
servir la “crònica rosa” o be la “crònica negra”. 

En qualsevol cas, vist el programa dues vegades, no s‟ha aconseguit 
veure cap… “…menor sense tenir els ulls tapats, per parlar d’un fet 
delictiu”, com diu el senyor Fernández Laborda.” 

L'única nena que surt durant tot el programa és la britànica Madeleine, 
desapareguda,  mentre s‟explica en quina situació es troba la 
investigació, segons informacions de la policia portuguesa. 

Les imatges de la nena corresponen a les mateixes fotografies 
facilitades pels pares i la Interpol, per tal d‟intentar que algú la 
reconegués. Es veuen els germans petits de la dita nena amb la cara 
tapada. 

L‟hora que indica el senyor Fernández Laborda, correspon a l‟emissió 
d‟un reportatge en el qual un matrimoni basc es lamenta de no haver 
pogut adoptar una criatura, en els fets protagonitzats per l‟ONG “Arca 
de Zoé”  a la zona de Darfour, en el Tchad. 

Durant l‟entrevista al matrimoni, de tant en tant, es sobre impressionen 
imatges de membres de la Creu Roja, policies i habitants de Darfour 
acompanyats per grups de nens i nenes. Són planos generals. En dues 
ocasions hi ha un primer pla d‟un nen o d‟una nena - no es pot saber- 
la durada de la qual no arriba al segon i mig. Per ser les úniques que 
es varen aconseguir, són exactament les mateixes imatges que, en els 
dies de la notícia, es van emetre en els informatius de totes les 
televisions del país. 
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                 Penso, per tant, que no hi ha cas, perquè no hi ha víctima. 
 

De conformitat amb les consideracions de la ponència el Ple del CIC 
adopta el següent 
 

       A C O R D: 
 
Del visionat del programa emès per Telecinco no es pot extreure que 
es vulneri el criteri 11 del Codi Deontològic de la professió periodística 
a Catalunya. 
 ______________________________________________________ 
 

 
Expedient núm. 9/2007 
ASSUMPTE: Escrit de queixa de Bernat Aviñoa, de SOS Racisme 
Catalunya, contra el diari El Punt per una crònica titulada “Catalans 
políglotes”, signada per David Marca i publicada a VilaWeb amb data 
29/10/2007. 
 

                 ANTECEDENTS 
El representant de SOS racisme considera que la susdita crònica és un 
discurs “caracteritzat pel seu racisme lingüístic cap a l‟idioma castellà i 
que “discrimina i ridiculitza clarament a totes aquelles persones que 
són nouvingudes i no parlen el català”, un argument que, segons el 
comunicant, vulnera els codis ètics i morals de la professió. I afegeix 
que “aquest tractament de la informació”, sota el meu punt de vista, 
transgredeix els criteris 2 i 12 del Codi Deontològic de la professió 
periodística a Catalunya. Finalment, sol·licita que el Consell de la 
Informació de Catalunya decideixi si el diari Metro (suposadament, una 
confusió del lector) ha vulnerat o no aquests criteris.  
 
AL·LEGACIONS 
No s‟ha rebut resposta de la direcció de El Punt al escrit enviat pel 
Secretari General amb data 14 de desembre de 2007 en el que 
demanava la opinió del diari. 
 
 PONÈNCIA 
Vist l‟escrit de queixa i llegida la crònica que l‟ha motivat, la ponència 
no hi troba elements que permetin pensar en una vulneració dels 
esmentats punts del Codi Deontològic. 
 
En primer lloc, no es tracta d‟un tractament informatiu, com exposa  
el lector en el segon paràgraf del seu escrit, si bé al començament  
es refereix a una crònica. És, efectivament, una crònica –gènere  
més literari que periodístic, escrita en primera persona i ambientada  
en aquest cas en un viatge ferroviari dins el territori català. L‟autor es 
 lamenta de no hagué pogut fer-se entendre en la seva llengua ni  
 haver sentit una sola paraula en català dels empleats dels serveis 
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públics o privats amb els qui va tractar al llarg de la seva peripècia, 
                 mentre que ell, explica, s‟esforça en parlar la llengua pròpia dels   
                 països que visita. 
 

No hi trobo, tampoc, una premeditada actitud racista en el 
comportament del escriptor, atès que distingeix entre els immigrants 
“nets i polits” i els que “van bruts i fan un tuf repugnant”. La seva 
queixa la palesa pel que fa a la llengua i al fet de que dos viatgers de 
color, amb els qui va compartir un tram del viatge (i parlà amb ells en 
castellà), van arribar a Catalunya fa dos anys i no parlen ni un mot en 
aquesta llengua. Tanmateix, en un restaurant del centre de Barcelona, 
tampoc és atès ni comprès en català. Tot això expressat amb l‟estil i 
les tècniques comunicatives pròpies del signant de la crònica, qui 
reclama, entre un malestar irònic, el dret a una part del que configura la 
seva identitat, com ara la llengua.    
 
De conformitat amb les consideracions de la ponència el CIC adopta el 
següent 
 
 A C O R D: 
 
Es considera que el contingut de la crònica no dóna motius per pensar 
en una conculcació dels criteris que conformen el Codi Deontològic de 
la professió.  
 ______________________________________________________ 
 

 
Expedient núm. 1/2008 
ASSUMPTE: Escrit de queixa de l‟Ajuntament de Calonge contra la 

                 publicació La Proa, diari del Baix Empordà, per considerar que es 
                 vulneren en vàries de les seves pàgines diversos punts del Codi 
                 Deontològic i que lesionen en gran mesura la imatge tant de la 
                 institució com del municipi.  

 
 ANTECEDENTS 
Segons l‟Ajuntament de Calonge, l‟edició de la Proa, diari del Baix 
Empordà, S.L. del mes de febrer de 2008 vulnera diversos principis del 
Codi Deontològic i ho detalla de la següent manera:  
Pel que fa a la portada, consideren que es vulneren els criteris 1 i 2 per 
determinades afirmacions utilitzades als textos. Així mateix, també 
destaquen que el titular de portada vulnera el criteri 2 ja que la 
informació donada no està fonamentada i és imprecisa atès que es 
basa en un sondeig del qual no es detalla cap dada.  
A la pàgina 3 consideren que dos de les informacions vulneren el criteri 
1, obviant la distinció entre informació i opinió quan el cos del text 
sembla del tot opinatiu. 
Finalment, a la pàgina 10, a la secció anomenada Nyic-Nyac de 
Calonge- Sant Antoni i Palamós, en una pàgina titulada Amb firma 



Memòria any 2008  
  

 

 16 

manifesten que es tracta d‟un text d‟opinió però no es publica el nom 
del responsable de secció o del redactor i el text està basat en rumors i 
és totalment anònim.    
 
 AL·LEGACIONS 
En resposta a la petició d‟al·legacions per part del CIC, l‟editor del mitjà 
fa, entre d‟altres, les següents valoracions:  
Pel que fa a la portada, assenyala que es basa en una crònica del diari 
El Punt publicada per a les eleccions de l‟any 2003 i es “ratifiquen en 
allò que van expressar” atès que els temes que s‟estan tractant no 
estan suficientment clars.  
Sobre el sondeig utilitzat en el titular de portada, manifesten que 
creuen que “no hem perjudicat ningú, perquè els regidors possibles 
estaven contemplats en la mostra que vam publicar (...)”.  
En quant a Armonía Resort S.L destaquen que “disposen dels 
documents judicials” i per tant, les afirmacions que fan estan 
documentades judicialment. I pel que fa a la “rèplica al regidor 
d‟urbanisme” afirmen que “és un text firmat pel departament jurídic 
d‟Armonía Resort, S.L.”. 
De la pàgina 10 de la publicació,  responen que la secció es fa des de 
fa gairebé dos anys. “En aquesta secció s‟exposen fets tant positius 
com negatius del nostre entorn, aplaudint els positius i denunciant els 
negatius. És producte de La Proa”.  
 
 PONÈNCIA 

1) APARTAT „PORTADA 1‟ 

Les apreciacions subjectives contingudes en el text senyalat són 
òbviament discutibles en quant a la seva pertinència, veracitat o 
adequació estricta al principi de la clara distinció entre fets i opinions, 
però entren en l‟àmbit discrecional de la llibertat de paraula i opinió. En 
qualsevol cas, és evident que es tracta més d‟un text de caràcter 
editorial i interpretatiu que informatiu, opció que sembla assumida en la 
pràctica com fórmula o model periodístic per part de l‟editor.  

Una altra cosa es l‟apel·lació explícita a la intervenció del ministeri 
fiscal contra l‟ajuntament, la qual cosa significa la implicació d‟aquest 
en la comissió d‟actes il·legals o delictius. Aquest fet té especial 
rellevància a la vista de la crida oberta adreçada a „totes les persones 
que tinguin quelcom a dir‟ per traslladar les seves eventuals denúncies 
a través del „departament jurídic‟ de la publicació. Aquesta posició 
 excedeix amb escreix la vocació de la premsa com a servei públic i les 
funcions  d‟un mitjà d‟informació des de la perspectiva de la 
deontologia periodística.   
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2) APARTAT „PORTADA 2‟  

La queixa de l‟alcalde apunta una vegada més als criteris de la pràctica 
professional dels editors de La Proa, vist el caràcter i contingut del 
„sondeig‟ publicat en primera plana. La pròpia al·legació de l‟editor  (“el 
sondeig és el que és”) confirma el caràcter imprecís i indeterminat 
d‟aquest text i la impossibilitat de objectivar el seu sentit i naturalesa 
per l‟absència de qualsevol referència sobre les fonts i bases del 
mateix. De fet, sembla una hipòtesis o especulació editorial sobre la 
virtual composició i repartiment de responsabilitats en el nou 
ajuntament a partir de dades o elements no determinats, presentada 
sota una fórmula difícil de precisar i avaluar d‟acord amb els 
paràmetres dels gèneres periodístics habituals. 

3) APARTAT „PÀGINA 3‟ 

El text que acompanya la foto d‟apertura d‟aquesta pàgina és, 
efectivament, un comentari editorial en relació amb el tema presentat 
en els titulars („Armonia Resort compleix la sentència judicial 
d‟enderrocament‟). Una vegada més, les consideracions d‟ordre 
subjectiu  com l‟al·lusió a „la incompetència d‟alguns i l‟ambició d‟uns 
altres‟ no poden ésser censurades sense vulnerar  el principi bàsic de 
la llibertat de paraula i impremta, ni permeten determinar en quina 
mesura podrien provocar menyspreu, perjudici o descrèdit injustificat 
de persones o institucions.  
L‟origen i naturalesa de la nota de rèplica adreçada al regidor 
d‟urbanisme estan perfectament referenciades, amb independència de 
la fortuna en la distribució i presentació dels materials per part dels 
responsables de la publicació. 

4) APARTAT „PÁGINA 10‟ 

La secció Nyic-i-Nyac s‟inclou efectivament dins del gènere d‟opinió i 
va ésser creada per recollir “fets tan positius com negatius del nostre 
entorn, aplaudint els positius i denunciant els negatius”, segons l‟editor 
de la publicació.  El text s‟atribueix en aquest cas a un autor 
determinat, tot i que apareix sota la cobertura d‟un pseudònim (Pil-Pil), 
recurs que impossibilita la seva identificació.   

De conformitat amb la ponència es proposa al Ple del CIC l‟adopció del 
següent  

A C O R D: 

1. Després de l‟examen dels continguts del seu número 676/1, de 
febrer del 2008, sobre determinades actuacions de l‟Ajuntament de 
Calonge,  el CIC considera que La Proa no ha observat una aplicació 
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acurada de l‟esperit i lletra dels articles 1 i 2 del Codi Deontològic, 
relatius a la necessitat d‟una clara distinció entre fets i opinions o 
interpretacions i l‟esforç de rigor per evitar afirmacions o dades 
imprecises.  

2. No obstant, d‟això no es dedueix en cap cas l‟acceptació i ratificació 
de les conclusions i punts de vista personals expressats per l‟alcalde, 
Sr. Antoni Esteve i Tauler, sobre les raons i conseqüències dels escrits 
objecte de queixa. En aquest sentit, el CIC considera oportú fer les 
següents consideracions addicionals: 

a) L‟exercici de la funció pública i l‟acció política des de les institucions 
implica necessàriament l‟imperatiu de l‟acceptació de la crítica social, 
sigui o no justa, ponderada o pertinent, realitzada a través del mitjans 
de comunicació en tant que vehicles de l‟opinió pública i  l‟exercici del 
dret a la llibertat d‟informació. 
b) Els dirigents o gestors públics, molt especialment si es tracta de 
càrrecs electes,  difícilment poden constituir-se en agents de la crítica o 
control de l‟acció quotidiana dels mitjans sense el risc d‟invertir 
perillosament l‟ordre natural d‟aquest principi elemental de la 
democràcia, sobre tot si es fa en nom d‟institucions de base 
representativa i, per tant, de caràcter plural.   

______________________________________________________ 

 
                 Expedient núm. 2/2008   
                   ASSUMPTE: Escrit de queixa de la senyora Mª Dolores López 

Hermoso contra el Diari de Sabadell per una carta anònima publicada 
a l‟espai “Correu del Lector” en data 1 de juliol del 2006 en relació al 
seu fill Adrián Ruiz López, menor d‟edat i discapacitat. 
 

                 ANTECEDENTS 
La senyora López Hermoso explica que, atès que no trobava una 
plaça vacant per el seu fill a una guarderia degut a la seva anomalia, 
es va adreçar al alcalde de l‟Ajuntament de Sabadell, senyor Manuel 
Bustos, qui va encarregar els tràmits al seu secretari, Francesc 
Cuchet, el qual va aconseguir que el nen iniciés un casal d‟estiu amb 
data de 26 de juny sota la supervisió d‟una monitora. 
La notícia, segons la comunicant, transcendí dins els àmbits 
municipals i es va publicar una carta anònima al Diari de Sabadell amb 
l‟ història completa del fill, així com dades personals, noms i cognoms 
de la família, història de la tragèdia familiar (uns altres dos fills nadons 
moren poc desprès de néixer), nom del centre escolar i problemàtica 
amb els diferents centres escolars de la zona. Aquesta repercussió 
mediàtica va tenir uns greus efectes a la vida familiar, amb el trasllat 
del pare de família a una altra localitat i perjudicis anímics a la mare, 
que estava novament embarassada, i que considera que aquest 
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episodi vulnera clarament el dret a la intimitat, al honor i la pròpia 
imatge del seu fill Adrián i de la seva família pel que fa al Diari de 
Sabadell sense sol·licitar prèviament l‟ autorització dels interessats. La 
signant de la carta s‟ha adreçat al Ajuntament de Sabadell i al Síndic 
de Greuges de Catalunya, qui li va aconsellar adreçar-se al Consell de 
la Informació de Catalunya, en tant que organisme privat i 
independent, a fi de que jutgi el comportament del Diari de Sabadell 
segons el Codi Deontològic de la Professió Periodística. Per últim, 
sol·licita una sanció contra el Diari de Sabadell per la vulneració dels 
drets del menor i el seu nucli familiar. 

 
                 AL·LEGACIONS 

En data de 18 d‟abril de 2008, Ramon Rodríguez, director de Diari de 
Sabadell, va  fer constar per escrit les següents al·legacions, 
demanant-se primer si les reclamacions no haurien de formular-se 
amb data de caducitat, atès que els temps transcorregut no facilita 
gaire l‟aclariment dels assumptes: 

 
1.- El Diari de Sabadell va rebre una telefonada des de la Regidoria 
d‟Educació de l‟ Ajuntament anunciant que enviaven un text per a la 
seva publicació, text que arribà en un sobre amb el logotip de la 
Regidoria, com altres moltes vegades, però sense la signatura del 
regidor. Pensant que es tractava d‟un lapsus, se li afegí al escrit a mà 
el nom i càrrec del regidor, però per un descuit de la secretària no es 
va teclejar i el corrector substitut no va advertir-ho i va sortir publicat 
sense signatura. 

 
2.- L‟escrit es va publicar perquè va semblar als responsables del Diari 
un excel·lent exemple “d‟una mare valenta que lluita i denuncia una 
situació de discriminació i injustícia vers el seu fill en no acceptar-lo sis 
dels esplais de Sabadell”. Al mateix temps, van pensar que la família 
ho volia fer públic, com en altres ocasions havien fet altres pares en 
casos similars, a través del regidor d‟ Educació. Publicada la carta, en 
cap moment la família del nen s‟ha dirigit al Diari de Sabadell, i sí que 
ho ha fet a l‟Ajuntament. 
 
Tot seguit, i citant com a fonts la cap del Gabinet de l‟Alcaldia i el 
regidor d‟Educació, explica que, un cop investigats els fets, resulta que 
el funcionari encarregat de enviar l‟escrit al diari es va confondre i, en 
comptes d‟incloure en el sobre un text sobre un tema que res no tenia 
a veure amb el cas, va enviar un informe sobre el nen Adrián que l‟ 
alcalde havia demanat. La cap del Gabinet, desprès de consultar-ho 
amb el Diari de Sabadell, va oferir a la mare de l‟ Adrián escriure una 
altra carta de rèplica, un reportatge o el que volgués, així com també 
diners, però la mare va reiterar que no volia res de res. 
 

                 PONÈNCIA 



Memòria any 2008  
  

 

 20 

Vistos l‟ escrit de queixa i, segons les al·legacions, la ponència 
considera que s‟ ha produït un seguit de malentesos entre el Diari de 
Sabadell i els serveis municipals de referència, així com a l‟estructura 
de la publicació (secretària i corrector), malentesos que tenen una 
clara víctima mediàtica en el nen Adrián Ruiz i la seva família.  
 
Un escrit que no es corresponia amb el contingut anunciat i que es va 
publicar sense signatura va filtrar un informe de lectura restringida que 
havia demanat l‟alcalde de Sabadell, Manuel Bustos Garrido, qui va fer 
avinent la seva estranyesa i sorpresa per aquesta publicació en un 
escrit al Síndic de Greuges, a qui també recorregué la senyora López 
Hermoso per la tramitació d‟una reclamació de danys i perjudicis 
davant l‟Administració. Tanmateix, l‟alcalde precisa que l‟Ajuntament 
es aliè al fet de l‟ esmentada publicació. 
Així doncs, queda suficientment clar que el Diari de Sabadell no ha 
tractat amb prou cura una informació relativa a la vida privada d‟un  
menor i de les persones pròximes, dels qui difon la seva identificació  
(article 11 del Codi Deontològic). Tampoc ha tingut en compte el criteri 
2 (Difondre únicament informacions fonamentades, evitant en tot cas 
afirmacions o dades imprecises (...) que puguin lesionar o menysprear 
la dignitat de las persones...”, ni el criteri 9, que parla de “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...”Pel que fa al comentari del 
director del Diari de Sabadell sobre les prescripcions de les queixes 
s‟ha de recordar que publicacions de referència han rectificat llurs 
errors transcorreguts anys des que es van produir i en uns temps en 
que les noves tecnologies semblaven fantasies inabastables. 
Setmanes enrere, l‟edició digital del New York Times corregia el nom 
d‟un actor de l‟obra musical “West Side Story” amb la particularitat de 
que es tractava de la crítica d‟una representació del 1960. Per no 
parlar del “Observer” de Londres, que va trigar 199 anys en corregir la 
data de la mort d‟ en Mozart. Pot semblar extravagant, però la moral 
que es desprèn és que mai no es tard per admetre les pròpies pífies i 
rectificar, atès que les rectificacions no són un reconeixement de la 
pròpia debilitat, com semblen creure alguns responsables de mitjans 
de comunicació, sinó una mostra de honradesa i del desig d‟informar 
bé als lectors. Precisament, el punt 3 del Codi Deontològic estableix: 
“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 las persones i/o organismes afectats, sense 
eludir, si calgués, la disculpa, amb independència d‟allò que les lleis 
disposin al respecte”. 
 
Cal, per últim, aclarir a la persona que ens adreça la seva queixa, que 
el Consell de la Informació de Catalunya és un organisme que no té 
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capacitat sancionadora, sinó que la seva voluntat és de concòrdia en 
el paper de vetllar pel compliment dels principis que inspiren el Codi 
Deontològic de la Professió Periodística, acceptats per la majoria de 
mitjans de comunicació de Catalunya. 

 
                 De conformitat amb les consideracions de la ponència el CIC  
                 adopta el següent                    

A C O R D: 

Vist l‟escrit de queixa i les al·legacions rebudes del Diari de Sabadell el 
Consell estima que s‟ha vulnerat l‟article 11 del Codi Deontològic a 
l‟hora d‟informar sobre un menor i no s‟han tingut en conte els criteris 2 
i 9. 

                 També fer menció al Diari de Sabadell del punt 3 del Codi        
                 Deontològic referent a les rectificacions de les informacions. 

_______________________________________________________ 
 
                 Expedient núm. 3/2008  

ASSUMPTE: Escrit de queixa del senyor Jaume Padrós contra la 
Revista del Vallès per una informació apareguda a un article, de data 
17 de febrer de 2006, en relació amb dos professionals metges. 
 

              ANTECEDENTS 
1.- Amb data 26 de febrer de 2008, el Dr. Jaume Padrós Selma, 
Secretari de la Junta de Govern del Col·legi de Metges de Barcelona, 
adreça al Sr. Josep Carles Rius Baró, Degà del Col·legi de Periodistes 
de Catalunya, un escrit de queixa en el qual acusa la Revista del Vallès 
de publicar (citem textualment) dades especialment protegides. Es 
tracta, en concret, d‟un informe assistencial remés pel Dr. Manel 
Balcells, cirurgià ortopèdic, ex responsable de la Policlínica del Vallès i 
ex director d‟Estratègia i Coordinació de la Conselleria de Sanitat, al 
seu col·lega el Dr. Joan Roura, especialista d‟un ambulatori públic, tot 
demanant-li que practiqui  una ressonància  magnètica a una pacient 
comuna. En el seu escrit, la Junta de Govern del Col·legi de Metges 
adjunta la fotocòpia de l‟ esmentat document, que la revista va publicar 
el 17 de febrer del 2006. 
2.- La carta, que  inclou dades concretes (nom, cognom i patologia) de 
la pacient, apareix en lloc destacat, com a il·lustració d‟una amplia 
crònica entorn un debat parlamentari celebrat deu dies abans, en el 
decurs del qual la consellera de Salut Marina Geli va respondre a les 
preguntes d‟un diputat de l‟oposició (Francesc Sancho, CiU), qui 
s‟interessava sobre la derivació de pacients de la consulta mèdica 
privada a centres d‟atenció primària i hospitals de la xarxa pública per 
fer proves diagnòstiques. 
3.- L‟ esmentada carta la va enviar el Dr. Balcells des de la seva 
consulta privada del carrer de la Princesa, feina que aleshores 
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compaginava  amb el seu càrrec executiu al Departament de Salut de 
la Generalitat.  
4.- El Secretari de la Junta de Govern del Col·legi de Metges de 
Barcelona encapçala la seva queixa al Col·legi de Periodistes amb 
aquest paràgraf:  
El present escrit vol posar en el seu coneixement uns fets referits a un 
mitjà de comunicació i als periodistes responsables del mateix als  
efectes que puguin interessar com a Institució que ha de vetllar perquè 
els seus professionals periodistes desenvolupin la seva tasca dintre 
dels paràmetres legals i ètics que socialment li són exigibles. La carta 
recorda després la polèmica pública creada pels periodistes 
responsables de la Revista del Vallès en relació a unes actuacions del 
Departament de Salut en el desenvolupament de les seves funcions de 
control sobre la Policlínica del Vallès.../...la Revista va publicar alguns 
documents i informacions que pretenien il·lustrar unes presumptes 
praxis incorrectes del Dr. Balcells, en tant que metge en exercici i que 
a l‟hora ostentava en aquest moment un càrrec executiu al 
Departament de Salut de la Generalitat.   
5.- Segons aquest escrit del Col·legi de Metges, i pel que fa en concret 
a la publicació de la carta manuscrita adreçada pel Dr. Balcells al Dr. 
Roura, ...ens trobem davant d‟una informació d‟unes dades 
especialment protegides, de caràcter confidencial que es varen 
publicar sense consentiment de la pacient.../... Creiem que aquestes 
actuacions són contràries a les responsabilitats que els periodistes 
tenen respecte al públic i també respecte als poder públics en el 
desenvolupament de la seva transcendental funció d‟informació 
objectiva, verídica i respectuosa amb els drets de la persona i es per 
això que, a la resolució de l‟expedient obert, la Junta de Govern va 
recollir la necessitat que es fes aquesta comunicació a la vostra 
Institució. 

 
                 AL·LEGACIONS 
                 No s‟han formulat. 
 
                 PONÈNCIA 

Sense entrar en l‟origen i el desenvolupament de la llarga polèmica 
entorn la gestió de la ja clausurada Policlínica del Vallès Fundació 
Privada (polèmica que ve de lluny i que no és de la nostra 
incumbència), el Consell de la Informació  de Catalunya  creu que la 
publicació de la fotocòpia de la carta d‟un metge a un col·lega seu 
entorn la patologia d‟una pacient, amb el nom i cognom de la malalta, 
vulnera els criteris 6  (protecció estricta de la confidencialitat sobre 
salut o malaltia d‟una persona) i 9 (respecte pel dret de les persones a 
la pròpia intimitat i imatge especialment en situacions de vulnerabilitat i 
malaltia) del Codi Deontològic dels Periodistes catalans. Evidentment, 
en el cas que la pacient en qüestió hagués autoritzat la publicació de la 
carta manuscrita objecte –cosa que la direcció de Revista del Vallès 
hauria de demostrar, no estaríem  parlant de cap vulneració. La 
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ponència apunta la possibilitat de demanar-li a la Direcció de Revista 
del Vallès algun document que provi aquesta hipotètica autorització. 

 
De conformitat amb les consideracions de la ponència el CIC                
adopta el següent 

A C O R D: 

El Consell estima que s‟han vulnerat els criteris 6 i 9 del Codi 
Deontològic si la Revista del Vallès no demostra la autorització de la 
pacient per publicar la carta manuscrita. 
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SELECCIÓ DE QUEIXES AMB TRAMITACIÓ 

NO ORDINÀRIA 

 
 
 
- Escrit enviat per correu electrònic per la Federació Local de Sindicatos 

de Barcelona de la CGT sobre un article d‟opinió d‟un col·laborador, 
Joaquim Roglan,  al diari La Vanguardia en data 4 de març de 2008. 
En el mateix dona uns telèfons de contacte que es facilitaven a la nota 
de premsa però que  era una informació privada no per ser publicada 
en el mitjà.  
Tenint en compte que en el seu escrit manifesten que han traslladat el 
tema als serveis jurídics per emprendre accions legals, el CIC els hi 
informa que si finalment es decideixen a anar per via judicial no hi pot 
intervenir segons consta en el Reglament del CIC.  
 

 
- Email enviat per una psicòloga clínica contra un article publicat al diari 

AVUI pel seu contingut atès que considera que hi ha un missatge 
ambigu sobre les relacions sexuals entre infants i adults i que 
considera que pot tenir una tendència pedòfila. La sra. Esquena 
demana si el CIC té competència per retirar l‟article de la xarxa. En 
resposta a la seva queixa el CIC informa que al tractar-se d‟un article 
d‟opinió  no es por intervenir de manera ordinària però que es posarà 
en coneixement del director del mitjà per que ho tingui en consideració. 
Se li informa també que pot ser és més adient que per part del Col·legi 
Oficial de Psicòlegs de Catalunya s‟elabori un informe específic sobre 
l‟assumpte de l‟article per tal de fonamentar al mitjà els motius de la 
queixa.  
En resposta a l‟escrit del CIC, la reclamant informa que li consta que el 
Col·legi Oficial de Psicòlegs i la Fundació Vicky Bernadet han emprès 
accions en aquest sentit, tot i que continu penjat l‟article a la web. 
 
 

- Queixa traslladada pel Col·legi de Periodistes de Catalunya de 
l‟Associació E-Cristians contra el diari El País per una informació 
publicada el dia 6 de maig de 2008 per considerar que fa una afirmació 
que no s‟atén a la veritat dels fets al titular “E-Cristians pide que se 
inculpe a las mujeres que abortaron”. El CIC resol donar trasllat al mitjà 
de l‟esmentat escrit de queixa per que faci les al·legacions oportunes 
però el diari ens informa que l‟associació ha presentat una demanada 
contra El País i que per tant fins que no hi hagi una sentència ferma el 
CIC no hi pot intervenir.  
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 Reunió del Patronat celebrada el dia  

12 de març de 2008  

 

 

ESTAT DE COMPTES ANY 2007 

 
* Segons quadre de caixa de la compte del Banc Sabadell 
 
 

 

 Saldo a 31.12.06        
(segons extracte del banc 
 i estat de comptes 2006      8.020,80 €  

 

IINNGGRREESSOOSS  EEFFEECCTTIIUUSS  DDEE  PPAATTRROOCCIINNAADDOORRSS  
 
- Cobrat d‟anys anteriors                               2.355,50  € 
 
- Cobrat entre l‟1.1.07 i el 30.12.07 
de l‟any 2007                              44.539,60 € 
 
- Aportació Col.legi de Periodistes de Catalunya 06-07     7.471,57 € 
(part en concepte de despeses del CIC i sumant aportacions anteriors pendents) 
  

 Interessos BANCARIS 2007         48,70   €       
                        

TOTAL INGRESSOS EFECTIUS                      62.436,10 €                 

 

TOTAL DESPESES EFECTIVES                                         52.425,80 €              

 

RESULTAT DE L’ANY               10.010,30     € 

(segons compte del Banc Sabadell 9.960,95 €) 
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DESGLOSSAMENT DE LES PARTIDES 

 

 INGRESSOS EXERCICI ANY 2007 
 

 

COBRAT ENTRE 1.01.07 I 31.12.07  

 
Barcelona Televisió     921,25 € 
Barcelona Televisió     956,24 € 
Ràdio Olot       478,11 € 

   

 

TTOOTTAALL  CCOOBBRRAATT  AANNYYSS  AANNTTEERRIIOORRSS      22..335555,,6600        €€        
 
     FACTURES EMESES A L’ANY 2007 (no s‟inclouen mitjans que causen baixa) 

 

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 (Informació i Comunicació 
 de Barcelona, S.A.) 

CORPORACIÓ CATALANA DE RADIO 
 I TV 

TVE 

AG. CATALANA DE NOTÍCIES  
INTRACATALONIA 

AGÈNCIA EFE 

1.473,12 € 

840,49 € 

491,03 € 

491,03 € 

982,07 € 

982,07 € 

1.964,16 € 

2.946,25 € 

2.946,25 € 

982,07 € 

491,03 € 

491,03 € 

2.946,25 € 

982,07 € 

982,07 € 

1.964,16 € 

1.854,89 € 

982,07 € 

982,07 € 

982,07 € 

982,07 € 

982,07 € 

2.946,25 € 

2.946,25 € 

491,03 € 

1.260,73 € 
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EUROPA PRESS CATALUNYA 

ASS. CATALANA DE LA PREMSA 
 COMARCAL 

APPEC 

COL·LEGI DE PERIODISTES DE CAT. 

TRIBUNA MARESME+ 

ARAN INFORMACIO 

AMCL 

MOLA TV 

SEGRE RÀDIO 

LLEIDA TELEVISIÓ 

CANVI 16 

DEBARRIS 

EL CAMP DE TARRAGONA 

OLOT TELEVISIO 

RADIO OLOT 

INICIATIVAS DIGITAL MEDIA 

LOCALIA TV 

RUBRICATA 

ESFORÇ PUBLICACIONS  

LA VEU D'AFRICA  

EL GALL EDITOR 

INTERVIDEO TV 

TELEVISIÓ DE MATARÓ  

REVISTA TOUMAI  

BERGUEDÀ ACTUAL 

GRUP FLAIX 

L'ERA. ESPAI DE RECURSOS 
 AGROECOLÒGICS 

GRUP COMUNICACIO 21  
 

1.260,73 € 

491,03 € 

491,03 € 

9.763,70 € 

491,03 € 

482,03 € 

491,03 € 

491,03 € 

491,03 € 

982,07 € 

491,03 € 

491,03 € 

491,03 € 

982,07 € 

491,03 € 

982,07 € 

982,07 € 

491,03 € 

491,03 € 

491,03 € 

491,03 € 

982,07 € 

491,03 € 

491,03 € 

982,07 € 

491,03 € 

                 491,03 € 

 
491,03 € 

 

 
 

  
63.593,10 € 

 

          CCOOBBRRAATT  FFIINNSS  AALL  3311..1122..0077  
 

DIARI DE GIRONA 

DIARI DE SABADELL 

DIARI DE TERRASSA 

EL 9 NOU 

EL MUNDO 

EL MUNDO DEPORTIVO 

EL PAÍS 

840,49 € 

491,03 € 

491,03 € 

982,07 € 

982,07 € 

1.964,16 € 

2.946,25 € 
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EL PERIÓDICO 

EL PUNT 

LA VANGUARDIA 

REGIÓ 7 

SEGRE 

SPORT 

CATALUNYA RÀDIO 

COM RÀDIO 

ONDA RAMBLA CATALUNYA 

RNE 

SER CATALUNYA 

BTV (Informació i Comunicació 
 de Barcelona, S.A.) 

CORPORACIÓ CATALANA DE RADIO 
 I TV 

TVE 

AG. CATALANA DE NOTÍCIES  
INTRACATALONIA 

AGÈNCIA EFE 

EUROPA PRESS CATALUNYA 

ASS. CATALANA DE LA PREMSA 
 COMARCAL+ 

APPEC 

TRIBUNA MARESME 

MOLA TV 

SEGRE RÀDIO 

LLEIDA TELEVISIÓ 

CANVI 16 

DEBARRIS 

INICIATIVAS DIGITAL MEDIA 

LA VEU D'AFRICA  

EL GALL EDITOR 

INTERVIDEO TV 

REVISTA TOUMAI  

BERGUEDÀ ACTUAL 

GRUP FLAIX 

L'ERA. ESPAI DE RECURSOS 
 AGROECOLÒGICS 

GRUP COMUNICACIO 21  

LOCALIA TELEVISIÓ 
 

2.946,25 € 

982,07 € 

2.946,25 € 

982,07 € 

982,07 € 

1.964,16 € 

1.854,89 € 

982,07 € 

982,07 € 

982,07 € 

982,07 € 

982,07 € 

2.946,25 € 

2.946,25 € 

491,03 € 

1.260,73 € 

1.260,73 € 

491,03 €                          

491,03 € 

491,03 € 

491,03 € 

491,03 € 

982,07 € 

491,03 € 

491,03 € 

982,07 € 

491,03 € 

491,03 € 

982,07 € 

245,51 € 

491,02 € 

245,51 € 

245,51 € 

 
491,02 € 

 
491,03 € 

 
TOTAL  

 
44.539,50 €  
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 DESPESES EXERCICI 2007   
 

- Despeses PENDENTS corresponents a l‟any 2007 que figuren a l‟any 
2006     

 
Seguretat Social      783,58 €  
IRPF          1.146,56 € 

        
TOTAL________________________  1.930,10 €  
 
       

DESPESES EFECTIVES EXERCICI  ANY 2007      

                

* Personal administratiu 
Sous fixos i salaris     20.060,40 €    

 Seguretat Social        8.876,80 €  

        
TOTAL: __________________________    28.937,20 €   

 

* Impostos 

 IRPF        2.952,40 €  
 IVA        6.365,29 €  
 Impost de Societats      0 € 
 Cànon Generalitat      0 €  
   
 TOTAL:___________________________    9.317,60 € 

 
* Lloguer i manteniment  

Lloguer Rbla. Catalunya 10 4-4         
(gener- desembre 2007)    2.798 €   
Subministraments (telèfon,          
electricitat, aigua) (gener- desembre 2007)     2.798 €  
Despeses telèfon directe i ADSL   1.041,20 €  
Reparacions i conservació     0  
Neteja (gener-desembre 2007)   379,10 €      
Mobiliari d‟oficina        0     

                   
TOTAL:___________________________           7.016,30 € 

 

* Materials diversos 

Material d‟oficina i informàtic    214,80 € 
Correspondència     142,30 € 
Servei d‟impremta     653,40 €   
Equip informàtic i web              105,95 € 
Llibres i anuaris      0          
Fotocòpies       0 
           
TOTAL:__________________________           1.116,40 € 
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**  Despeses Patronat i CIC 
             Representació        0 €  

Servei administració                                            1.733,20  € 
    Notaries, gestoria, auditoria           2.373,30  € 

 
TOTAL:________________________                4.106,50 € 

  
*Altres despeses i imprevistos  

(despeses bancàries)                 1,75 €    
 

    

TOTAL DESPESES EFECTIVES  
ANY 2007                     52.425,80 € 
     
 
 

ANNEX ESTAT DE COMPTES ANY 2007 
 
Aportacions pendents del Col·legi de Periodistes de Catalunya i 
despeses pendents  del CIC 
 
Aportació pendent del CPC 
a 31.12.07    (anys 2006 i 2007)           10.255,77  €  
 
Despeses del CIC en concepte  
d’aportació        7.471,57 € 
 

 
Deute del CPC al CIC a 31.12.07  2.784,20 €  
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PRESSUPOST ANY 2008 
 

Ingressos 

   

    

CONCEPTE 

EXERCICI 2007 (€) 
(amb.IVA)  

INCREMENT 
% 

PREVISIONS 2008 
(amb IVA) 

Mitjans i entitats 
adherides  

  

sobre factures 
emeses 

AVUI 1.473,12 € 4,3% 1.536,47 € 

DIARI DE GIRONA 840,49 € 4,3% 876,63 € 

DIARI DE SABADELL 491,03 € 4,3% 512,14 € 

DIARI DE TERRASSA 491,03 € 4,3% 512,14 € 

EL 9 NOU 982,07 € 4,3% 1.024,29 € 

EL MUNDO 982,07 € 4,3% 1.024,29 € 
EL MUNDO 
DEPORTIVO 1.964,16 € 4,3% 2.048,62 € 

EL PAÍS 2.946,25 € 4,3% 3.072,94 € 

EL PERIÓDICO 2.946,25 € 4,3% 3.072,94 € 

EL PUNT 982,07 € 4,3% 1.024,29 € 

EL TEMPS 491,03 € 4,3% 512,14 € 

LA MAÑANA 491,03 € 4,3% 512,14 € 

LA VANGUARDIA 2.946,25 € 4,3% 3.072,94 € 

REGIÓ 7 982,07 € 4,3% 1.024,29 € 

SEGRE 982,07 € 4,3% 1.024,29 € 

SPORT 1.964,16 € 4,3% 2.048,62 € 

CATALUNYA RÀDIO 1.854,89 € 4,3% 1.934,65 € 

COM RÀDIO 982,07 € 4,3% 1.024,29 € 
ONDA RAMBLA 
CATALUNYA 982,07 € 4,3% 1.024,29 € 

RNE 982,07 € 4,3% 1.024,29 € 

SER CATALUNYA 982,07 € 4,3% 1.024,29 € 
BTV (Informació i 
Comunicació de 
Barcelona, S.A.) 982,07 € 4,3% 1.024,29 € 
CORPORACIÓ 
CATALANA DE 
RADIO I TV 2.946,25 € 4,3% 3.072,94 € 

TVE 2.946,25 € 4,3% 3.072,94 € 
AG. CATALANA DE 
NOTÍCIES 
INTRACATALONIA 491,03 € 4,3% 512,14 € 

AGÈNCIA EFE 1.260,73 € 4,3% 1.314,94 € 
EUROPA PRESS 
CATALUNYA 1.260,73 € 4,3% 1.314,94 € 
ASS. CATALANA DE 
LA PREMSA 
COMARCAL 491,03 € 4,3% 512,14 € 

APPEC 491,03 € 4,3% 512,14 € 
COL·LEGI DE 
PERIODISTES DE 
CAT. 9.763,70 € 4,3% 10.075,50 € 
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TRIBUNA MARESME 491,03 € 4,3% 512,14 € 

ARAN INFORMACIO 491,03 € 4,3% 512,14 € 

AMCL 491,03 € 4,3% 512,14 € 

MOLA TV 491,03 € 4,3% 512,14 € 

SEGRE RÀDIO 491,03 € 4,3% 512,14 € 

LLEIDA TELEVISIÓ 982,07 € 4,3% 1.024,29 € 
TAULA DE 
COMUNICACIÓ  491,03 € 4,3% 512,14 € 

CANVI 16 491,03 € 4,3% 512,14 € 

DEBARRIS 491,03 € 4,3% 512,14 € 
EL CAMP DE 
TARRAGONA 491,03 € 4,3% 512,14 € 

OLOT TELEVISIO 982,07 € 4,3% 1.024,29 € 

RADIO OLOT 491,03 € 4,3% 512,14 € 
INICIATIVAS DIGITAL 
MEDIA 982,07 € 4,3% 1.024,29 € 

LOCALIA TV 982,07 € 4,3% 1.024,29 € 

RUBRICATA 491,03 € 4,3% 512,14 € 
ESFORÇ 
PUBLICACIONS  491,03 € 4,3% 512,14 € 

LA VEU D'AFRICA  491,03 € 4,3% 512,14 € 

EL GALL EDITOR 491,03 € 4,3% 512,14 € 

INTERVIDEO TV 982,07 € 4,3% 1.024,29 € 
TELEVISIÓ DE 
MATARÓ  491,03 € 4,3% 512,14 € 

REVISTA TOUMAI  491,03 € 4,3% 512,14 € 

BERGUEDÀ ACTUAL 982,07 € 4,3% 1.024,29 € 

GRUP FLAIX 491,03 € 4,3% 512,14 € 
L'ERA. ESPAI DE 
RECURSOS 
AGROECOLÒGICS 491,03 € 4,3% 512,14 € 
GRUP 
COMUNICACIO 21  982,07 € 4,3% 1.024,29 € 

TOTAL: 64.084,17 € 
 

66.731,50 € 

    

    Despeses  

   

    
CONCEPTE ANY 2007 (aprox.) 

INCREMENT 
% PREVISIONS 2008 

    A. Despeses de 
personal  

   Sous fixos i salaris 
(brut) 25.832,80 € 4,0% 26.866,10 € 
Seguretat Social 
(empresa) 8.047,20 € 4,0% 8.369,00 € 

TOTAL: 33.880,00 € 
 

35.235,10 € 

     
 30,00 € 

 
30,00 € 
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Impostos 

IVA 9.000,00 € 
 

9.000,00 € 

IRPF 2.849,11 € 4,0% 2.963,00 € 

TOTAL: 11.879,11 € 
 

11.993,00 € 

    B. Lloguer i 
manteniment 

   Rbla. Catalunya 10 4-
4  2.412,10 € 4,0% 2.910,00 € 
Subministraments 
(telèfon, aigua, 
electricitat) 2.412,10 € 4,0% 2.910,00 € 
Despeses telefon 
directe i ADSL 924,86 € 

 
924,86 € 

Reparacions i 
conservació 0,00 € 0,0% 0,00 € 

Neteja 432,00 € 
 

432,00 € 

Mobiliari d'oficina 0,00 € 0,0% 0,00 € 

TOTAL: 6.181,06 € 
 

7.176,86 € 

    C. Materials diversos 

   Material d'oficina i 
informàtic i impremta 537,10 € 

 
537,10 € 

Correspondència 142,29 € 
 

142,29 € 

TOTAL:  679,39 € 
 

679,39 € 

    D. Despeses Patronat 
i CIC 

   Servei administració 1.442,50 € 
 

1.442,50 € 
Gestoria, auditoria de 
comptes i notaries  2.188,20 € 4,0% 2.275,70 € 

TOTAL: 3.630,70 € 
 

3.718,20 € 

    E. Altres despeses i 
imprevistos  

   Altres despeses  0,00 € 
  Despeses financeres 4,26 € 
  TOTAL: 

   

    TOTAL: 

   

    RESULTATS 

   TOTAL INGRESSOS 
PREVISTOS any 
2008: 64.084,17 € 

 

66.731,50 € 
TOTAL DESPESES 
PREVISTES any 
2008: 56.250,26 € 

 

58.802,25 € 
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MODIFICACIÓ DEL PATRONAT  
 
Aquest any 2008 finalitza el mandat de la presidència i la secretaria 
general de la FCIC i s‟ha de procedir a la seva renovació. 

 
Segons el Reglament de règim interior de la FCIC, “de conformitat amb els 
Estatuts, l'entitat fundadora decidirà el nombre de patrons que han d'integrar 
el Patronat, donarà la conformitat als vocals que opten per la reelecció i 
designarà als nous patrons.  
 
Un cop rebuda per part del Patronat les decisions de l'entitat fundadora, es 
procedirà a convocar una reunió extraordinària per acordar la seva 
renovació, amb el nomenament dels nous patrons, els quals entraran en 
funcions un cop l'hagin acceptat d'una manera expressa. D'acord amb la 
Llei, en cas de renovació del Patronat, aquesta acceptació es pot fer en un 
document privat amb la signatura de la persona física que accepta el càrrec 
legitimada per notari, en certificació del secretari/a general, amb la signatura 
legitimada en què es faci constar l'acceptació expressa de la persona 
nomenada, el termini del mandat, si el càrrec ha estat acceptat en la reunió 
del Patronat en què ha estat nomenat, per compareixença del secretari/a 
general o de la persona física que accepta el càrrec davant del Protectorat.  
Les persones jurídiques han d'acceptar formar part del Patronat per acord 
de l'òrgan de govern amb facultat suficient.  
Un cop els patrons entrin en funcions per haver acceptat d'una manera 
expressa el càrrec es convocarà una reunió del Patronat per la formalització 
de la seva constitució i nomenament de president/a, secretari/a general.  
Amb aquesta finalitat, aquests comunicaran la seva decisió de renovar el 
mandat o cessar en els càrrecs. 
D'acord amb els Estatuts, el Patronat elegirà president/a i secretari/a 
quedant formalment constituït i en funcions el Patronat per un període de 
quatre anys”.  
 

 
El president, Josep Pernau, incorporat ja a la reunió informa que el seu 
estat de salut no li permet continuar amb la presidència i el secretari 
general diu que ell també posa el seu càrrec a disposició del Patronat i 
més concretament de la Junta del Col.legi de Periodistes de Catalunya 
per si la mateixa considera també necessària la seva renovació. 
Malgrat tot entén que per la continuïtat dels treballs de la Fundació i del 
CIC podria seguir si així es considera oportú.  
També els altres membres del Patronat, atès que es tracta d‟un període 
de renovació del mandat, haurien d‟indicar si el seu desig és el de 
continuar amb el seu mandat de patró. A tal efecte, properament es 
realitzaran les oportunes consultes i es procedirà a la renovació dels 
càrrecs per que siguin comunicats a la Direcció General de Dret i 
Entitats Jurídiques i inscrites les modificacions en la composició del 
Patronat en el Registre de Fundacions.  
El patró degà del CPC indica que el Patronat és el que hauria de fer 
una proposta ja que és el més coneixedor de les necessitats de la 
Fundació. 
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Els vocals assistents es donen per informats i manifesten la seva 
conformitat a les gestions que siguin convenients per a procedir a la 
modificació.  
 
RATIFICACIÓ D’ACORDS  
 
En relació al punt quatre de l‟ordre del dia, són ratificats els acords 
presos pel CIC en les reunions de data 27 de juny i 14 de novembre de 
2007 per a fer el tancament d‟expedient. 
 
ALTRES TEMES TRACTATS  
 
En l‟apartat de precs i preguntes es dóna coneixement de que, segons 
sembla, a un dels dos debats televisius que van mantenir els candidats 
Jose Luis Rodríguez Zapatero i Mariano Rajoy en relació amb el tema 
de la immigració, tots dos van utilitzar l‟expressió “immigrant il·legal”, 
assumpte sobre el qual el CIC ha fet nombrosos advertiments a mitjans 
de comunicació respecte a la incorrecció d‟aquest qualificatiu.  
El Patronat debat la qüestió i entén que si el CIC, el qual ha de reunir-
se a continuació, considera que ha de manifestar-se sobre el tema pot 
ser seria convenient que es recavés la informació precisa i es 
comuniqués als dos debatents el criteri o criteris del CIC.  
 
El degà del CPC, Josep Carles Rius, informa que és imminent la 
renovació de la web col·legial i ofereix la creació d‟un espai dedicat a 
les activitats del Consell en el qual es podrien publicar resolucions, 
actuacions d‟ofici i expressar criteris sobre els temes de xenofobia, 
masclisme, falta de respecte als ciutadans i altres qüestions sobre les 
que vetlla el CIC. L‟oferiment és agraït i acceptat.  
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RESSENYES DELS ACORDS DEL CIC 

CORRESPONENTS A L’ANY 2007 

RESSENYES DELS ACORDS PRESOS DURANT L’ANY 2007  
 

 
Expedient núm. 22/2006    
Assumpte: La Nova Opció per Parets presenta una queixa contra un 
conveni signat entre l‟Ajuntament de Paret del Vallès amb Viure Vallès i 
Premsa Local de Catalunya. 
 
Ponència: L‟Ajuntament de Parets del Vallès i Premsa Local de 
Catalunya van signar un conveni de col·laboració per a la difusió de les 
iniciatives culturals i cíviques amb validesa del 13-2-04 al 01-2-05 
durant la celebració del Milcentenari del municipi. 
En aquest període van tenir lloc entrevistes amb alguns dels 
representats de l‟Ajuntament,inclosa la denunciant i també es van 
efectuar a altres ciutadans i representats de les entitats del municipi 
que no formen part de l‟esmentat equip de govern. 
Tampoc s‟ha produït tractament prioritari cap els afers de l‟equip de 
govern. 
 
El Consell de la Informació de Catalunya entén que no hi ha cap relació 
entre el que al·leguen els denunciants i els principis del Codi 
Deontològic.  
 
 
Expedient núm. 1/2007  
Assumpte: El President del Consell Català de la Producció Agrària 
Ecològica presenta una queixa contra una informació publicada a El 
Periódico. 
La secretaria general un cop examinada la documentació considera 
que en conjunt pot haver-hi la voluntat de realitzar una informació 
objectiva sobre els productes ecològics, però que s‟utilitzen expressions 
que poden generar dubtes. 
 
No s‟ha vulnerat estrictament el criteri 2 del Codi Deontològic, s‟acorda 
adreçar-se a El Periódico demanant que en properes ocasions sigui 
més curós en la separació d‟informacions i opinions. 
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Expedient núm. 2/2007    
Assumpte: El Sr. Antoni Fernández presenta una queixa contra el 
programa “España Directo” i “Telemonegal” per emetre l‟ imatge d‟uns 
menors. 
   
Consideracions: Segons el denunciant “els periodistes en cap moment 
van tapar els ulls o la cara de les fotos dels menors d‟edat”. 
Atès que Televisió Espanyola no facilita les imatges emeses,es fa ús 
del DVD facilitat pel CAC,del programa “Telemonegal” de Btv. 
El mitjà denunciat no presenta al·legacions. 
 
Acord: -El programa “España Directo” ha vulnerat el criteri 11 del Codi 
Deontològic. 
-Posar de manifest la incongruència  del programa “Telemonegal” al 
denuncià l‟emissió de les imatges i al mateix temps reproduir-les.  
 
 
Expedient núm. 3/2007  
Assumpte: El Sr. X. Lalaluna presenta una queixa per la publicació 
d‟una noticia sobre rodalies Renfe a la publicació L‟Independent de 
Barberà. 
 
Rebudes les al·legacions,els membres del CIC consideren que no es 
vulnera el Codi Deontològic.   
 
 
Expedient núm. 4/2007  

Assumpte: El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica 
presenta una queixa contra el diari La Mañana per una noticia 
publicada,la qual consideren que vulnera el Codi Deontològic . 
 
-El CIC constata  que l‟autor de la informació segueix la elemental 
pràctica del periodisme en qualsevol diari,tot i que s‟evidencia un dèficit 
de diligència en la informació publicada. 
 
Acord: El CIC considera que no es vulnera cap criteri del Codi 
Deontològic. 
 
 
Expedient núm. 5/2007 
Assumpte: El sr. Carles Castellano es queixa contra El Periódico per 
negar-li el seu dret a rèplica. 
 
Antecedents: El Periódico va publicar un article titulat “Terra Lliure,punt 
final? on es feia referència al demandant  i a més es donava informació 
d‟ ell d‟una manera subjectiva. El citat mitjà no publica les cartes del sr. 
Carles Castellano referents al article en qüestió i aquest  considera que 
te el dret de replica. 
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Al·legacions: El Periódico dona cabuda a totes les opinions 
correctament exposades, a excepció de les que defensen mètodes 
antidemocràtics. En la seva carta el sr. Castellano defensa l‟actuació 
d‟organitzacions que van preconitzar la lluita armada..Per tant el criteri 
3 del Codi Deontològic no es aplicable en aquest cas. El Periódico te 
dret d‟elegir quins textos d‟opinió publica i quins no. 
 
Acord:El Ple del CIC acorda que el diari El Periódico ha donat les raons 
suficients per la no publicació de la rectificació de reclamant i que el 
text del sr. Castellano no entra dins del dret de replica. 
 
 
Expedient núm. 6/2007 
Assumpte: La Comissió de Defensa del Col·legi de Periodistes de 
Catalunya presenta una queixa sobre l‟anàlisi de les informacions 
publicades a La Vanguardia entorn al presumpte “estat de tensió” a la 
població de Salt (Girona). 
 
Antecedents: En la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de 
Catalunya va tenir lloc una reunió de la Comissió de Protocol del 
Seguiment del Tractament de la Violència Domèstica, on es va tractar 
l‟anàlisi de les informacions publicades a La Vanguardia sobre el 
presumpte “estat de tensió” a la població de Salt. 
La comissió manifesta que va lamentar el tractament esbiaixat dels 
titulars i de les fotografies,que no del text de la informació,fet que va 
provocar malestar tant entre el col·lectiu d‟immigrants de la població 
com entre la resta de ciutadans. 
 
Acord: El Ple del Consell de la Informació de Catalunya considera 
correcta el tractament donat pel mitjà al article tot i que si que es troba 
un cert to alarmista a l‟avanttítol i destacat de la informació. 
El CIC donarà contes de l‟anàlisi fet a La Vanguardia per al seu 
coneixement i els efectes oportuns. 
 
 
 
     

   * * * * 
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COMPOSICIÓ DEL PATRONAT I DEL 

CONSELL DE LA INFORMACIÓ DE 

CATALUNYA ANY 2008 

 

 

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

 
l Patronat de la FCIC es va renovar en data 10 de juny de 2008,  
 sent nomenats els seus membres per exercir llurs càrrecs pel període 
2008-2012. Aquest queda constituït pels següents patrons (fins el        

31.12.11) 

 
 
PRESIDENTA 
 
Llúcia Oliva 

Periodista. Ex-reportera del programa de TVE "En Portada". 
Ha estat corresponsal de TV3 als Estats Units  
i de TVE a l'antiga Unió Soviètica i a Rússia.  
Ha fet periodisme d'investigació històrica,  
ha dirigit programes informatius a  
TVE Catalunya i, anteriorment, va treballar 
als diaris Tele/eXpres, Catalunya/Express i 
Avui.   

 

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 subdi- 
rector–fundador del diari AVUI i, actualment, és crític 
d‟art de “El Periódico”. 
 

 

PATRONS  
 
SSííllvviiaa  JJiimméénneezz  SSaalliinnaass  
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  

E 
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Comissió de Relacions amb l'Administració de Justícia i  
Directora del Centre de Mediació Familiar.  
 

 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 Carles Rius  

Degà del Col.legi de Periodistes de Catalunya.  
Llicenciat en Ciències de la Comunicació per la UAB i  

diplomat en la Unió Europea. És sots-director de La  
Vanguardia i professor de Periodisme de la UAB.  
A La Vanguardia, ha estat al front de Societat,  
La Revista i actualment del Magazine. Va començar  
a El Camp de Tarragona, va ser redactor d‟economia a “ 
El Noticiero Universal” i  de TVE a Catalunya. Ha estat  
comentarista al programa “El Balcó” de la cadena Ser 
 i a Icat fm i va ser cap de secció a El Periódico. 

 
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 Perio- 
distes. Actualment dirigeix les emissores de ràdio 
de  la Generalitat i és professora a la UPF. 
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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 
Balears i l'any 2000, delegada territorial de 
Catalunya, càrrec que ocupa actualment. 
 

Miquel Vilardell 
Catedràtic de Medicina i  Cap del Servei de Medicina  
 Interna de l‟Hospital de la Vall d‟Hebron  Vicepresident  
Primer del Col·legi  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 

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 per la presidenta, Llúcia 
Oliva, 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.  

 
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. 

  
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. 
 
 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  

E 
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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". 

 
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.  

 
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.  
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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. 
 

José Ramon González Cabezas 
Llicenciat en Romàniques (UB) i Ciències de la 
 Informació (UAB): Ha realitzat tota la seva carrera 
 a La Vanguardia, on va ingressar l‟any 1974 com  
a redactor de la secció local-comarcal. Va ser membre  
de la Junta de Govern del Col.legi de Periodistes de  
Catalunya, redactor- ponent del Codi Deontològic dels 
 Periodistes a Catalunya i professor associat de Deontologia  
Periodística a la UPF.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  * * * * 
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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 
-EL 9 TV 
- TRIBUNA MARESME 
- ARAN INFORMACION 
- AMCL (Associació de Mitjans de 
Comunicació Local/ Sants-Montjuic-radio i 
La Marina)  
- MOLA TV 
- SEGRE RÀDIO 
- LLEIDA TELEVISIÓ 
-REVISTA WANAFRICA 
- 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 
- INTERVIDEO 
- TELEVISIÓ DE MATARO 
- REVISTA TOUMAÏ 
- TELEVISIÓ DE SANT CUGAT 
- GRUP FLAIX 
- L'Era, Espai de Recusos Agroecològics 
- Grup Comunicació 21  
-CANAL CATALÀ MARESME 
-TEATRALNET 
-SMS25 
-DIARI ATENEU 
-CRONICA.CAT 

 


