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IINNFFOORRMMEE  DDEE  LLAA  PPRREESSIIDDÈÈNNCCIIAA  II  DDEE  LLAA    

SSEECCRREETTAARRIIAA  GGEENNEERRAALL      

  

  
Durant l’any 2011 el Consell de la Informació de Catalunya va rebre una 
trentena de queixes, vuit de les quals no van ser admeses a tràmit perquè no 
s’ajustaven als objectius i funcions establerts per la Fundació Consell de la 
Informació de Catalunya.  
A més de la tramitació de queixes per presumpta vulneració del Codi 
Deontològic de la professió periodística catalana, el Consell de la Informació 
ha publicat diversos comunicats per donar a conèixer la seva opinió sobre 
diferents conflictes ètics que s’han plantejat a la societat. Així mateix, a 
iniciativa de la presidència i la secretaria general s’han organitzat 
conferències bimensuals dedicades a recordar als ciutadans el seu dret a una 
informació ètica;  és a dir a una informació honesta, rigorosa i independent. El 
CIC ha organitzat també iniciatives dedicades als professionals per contribuir 
a la reflexió col·lectiva sobre els principis i valors periodístics. 
De la vintena de queixes acceptades, es veu la cada vegada més freqüent 
presentació de reclamacions sobre la informació que apareix a Internet i 
l’actuació dels periodistes que hi treballen. Els casos tractats mostren que les 
noves tecnologies  i els recursos que ofereixen als periodistes, demanen una 
nova reflexió d’aquests sobre com mantenir el respecte als principis i valors 
de l’ètica periodística, en el context digitals. 
 
NOUS MITJANS, NOUS PROBLEMES 
Tot indica que som en una nova era que planteja diversos interrogants sobre 
què son mitjans de comunicació de masses a Internet, què entra o no sota la 
jurisdicció del Consell de la Informació de Catalunya, quines responsabilitats i 
autoregulacions han d’assumir els periodistes i les empreses que han adoptat 
la web com el seu mitjà d’expressió i d’informació. 
De fet, en una de les seves reunions el Consell ja va decidir que cal una 
profunda i àmplia reflexió sobre com interpretar el Codi Deontològic  en els 
nous contextos informatius i quines son les queixes que poden ser assumides 
pel CIC. L’experiència comença a indicar una certa indefensió dels ciutadans 
davant d’informacions a la web que els afecten, però sobre les que el Consell 
no hi te jurisdicció. 
També en aquest 2011, el cas Tibidabo va portar, per primera vegada al CIC, 
la qüestió del comportament ètic dels periodistes quan busquen i 
aconsegueixen informació i fonts a les xarxes socials. Davant la mort d’una 
menor en una atracció del Tibidabo, els mitjans van utilitzar la pàgina web del 
seu institut i el seu Facebook per aconseguir informació. 
Com a resultat, es van publicar detalls de la vida privada i la intimitat de 
l’adolescent morta sense tenir en compte els articles 9 i 11 del Codi 
deontològic, que demanen el respecte a la imatge i a la intimitat de les 
persones, especialment si son menors. 
La intromissió en la vida privada de la menor va ser generalitzada i no 
reconeguda pels mitjans la qual cosa va portar  al CIC, a la tardor de l’any 
2011, a dedicar el seu II Seminari sobre Ètica i Periodisme, al tractament dels 
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menors als mitjans de comunicació i els reptes que plantegen les noves 
tecnologies. Van participar en la reflexió periodistes, estudiosos de la 
comunicació i especialistes en nens i adolescents, inclosa una representació 
dels mossos d’esquadra.  
 
VULNERACIONS RECORRENTS 
La facilitat que donen els programes digitals de manipulació de fotografies ha 
continuat portant durant l’any 2011, a noves vulneracions de l’annex 1 del 
Codi que considera èticament inadequada la manipulació de fotografies. 
Davant les queixes rebudes, el Consell de la Informació va fer públic un 
comunicat recordant als mitjans de comunicació aquest annex. 
En general, els mitjans de comunicació catalans informen sobre la immigració 
i els immigrants de manera respectuosa i ètica, malgrat això, de tant en tant 
continuem rebent queixes sobre notícies que vulneren l’article 12 del Codi 
deontològic.  
Així mateix, una vulneració recurrent del Codi la trobem en el tractament de la 
prostitució. Alguns mitjans obliden que les dones que l’exerceixen son 
persones amb dret a la seva imatge malgrat que estiguin en llocs públics i 
publiquen imatges en les que s’identifica la persona perfectament.  
 
PLURALISME I MITJANS PÚBLICS LOCALS 
Un altre queixa  que ens arriba sovint al Consell és la dels mitjans de 
comunicació locals de propietat municipal. Els partits que governen 
l’ajuntament actuen com si aquests mitjans fossin de la seva propietat i no 
respecten els principis de pluralisme, independència i professionalitat amb els 
que aquests mitjans haurien de funcionar. Els grups a l’oposició i diverses 
organitzacions cíviques son els que envien les seves queixes al Consell per 
aquest motiu.  
Aquest tipus de queixa no està recollida al Codi Deontològic de la professió 
periodística, però aquest consell entén que els ciutadans tenen dret a una 
informació ètica en tots els mitjans. Quan els mitjans municipals no donen 
veu a les diferents opcions polítiques i moviments socials de la municipalitat 
es vulnera el seu dret a una informació ètica. Per aquest motiu el Consell 
accepta aquestes queixes i recomana a tots els governs locals, dels qual 
depenen mitjans públics que respectin el dret a una informació ètica per part 
de la ciutadania, i a la llibertat d’expressió de tots. 
A més de remarcar que no es poden manipular les imatges, el Consell ha fet 
públics comunicats recordant als mitjans d’informació que la gent te dret a la 
presumpció d’innocència i que la informació ha d’estar feta des d’aquest punt 
de vista. Així mateix, ha reiterat  que la gent te dret a la intimitat en casos 
d’aflicció i dolor i que no es pot confondre la informació amb l’espectacle. 
 

              
Llúcia Oliva                                          Josep M. Cadena 
Presidenta                                            Secretari General 
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                                           CODI DEONTOLÒGIC  

      

  
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 
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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 altres activitats 
professionals incompatibles amb la deontologia de la informació, com la 
publicitat, les relacions públiques i les assessories d'imatge, ja sigui en l'àmbit 
de les institucions o organismes públics, com en entitats privades.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ANNEX 1: SOBRE MANIPULACIÓ D'IMATGES 

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

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

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

 ANNEX 3: RECOMANACIÓ SOBRE INTERNET 

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

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

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

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

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

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

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

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

La percepció de retribucions o gratificacions de tercers és èticament reprobable 
quan està relacionada amb l'exercici de l'activitat periodística en els mitjans 
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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 puguin 
ultrapassar els límits d'una cortesia raonable, convertint-se en un factor de 
mediatització o distorsió del treball professional. 

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

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

Recomanacions per a la pràctica periodística en el tractament 
bèl·lics o armats (AMPLIACIÓ DEL CODI DEONTOLÒGIC FETA 
L’ANY 2009) 

 
Conscients que els mitjans de comunicació tenen capacitat per influir en el 
desenvolupament dels conflictes, i conscients també de les dificultats del treball 
sobre el terreny, de la falta de formació, de l’escassesa de recursos que hi 
destinen els mitjans, en la perspectiva d’afavorir la seva resolució i contribuir a 
reduir el sofriment de les persones afectades, estimem que la nostra tasca 
s’hauria d’atendre a les recomanacions següents:  

 
1. Donar la veu a tots els actors i promoure la comprensió entre les parts 
implicades. Afavorir el diàleg.  
Quan el mitjà té entre el públic els membres d’una de les parts enfrontades 
sempre és més fàcil donar només la veu als «nostres» o als «nostres aliats». El 
mateix pot passar quan el conflicte és extern al país del mitjà, però hi ha hagut 
una clara diferenciació entre agressors i agredits. S’impedeix així comprendre 
les raons que pugui tenir l’altre, es tanca la porta al diàleg, es bloqueja la 
desescalada del conflicte i s’obre la via a la justificació de les atrocitats fins a la 
derrota del contrari.  

 
2. No deshumanitzar cap part; cal parlar de les víctimes i també dels victimaris 
de totes aquestes.  
Tots els actors són humans, amb independència del fet que les seves accions 
puguin ser criminals. I a tots els bàndols hi ha víctimes, dels febles i dels forts. 
També entre els uns i els altres hi pot haver victimaris. Recordar la condició 
humana de totes les persones fa més difícil les actuacions cruels d’uns i altres i 
la seva justificació, contribueix a reduir el sofriment i a mostrar com d’inhumana 
és la guerra.  
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3. Evitar el llenguatge de les parts combatents i dels seus aliats. Exposar els 
enganys de qualsevol d’aquestes.  
Els actors també batallen en el camp de la informació; per a ells es tracta de fer 
propaganda. Trien les paraules, escullen unes dades per sobre de les altres, 
emfasitzen uns assumptes i n’esmorteixen d’altres. De cara a l’enemic, per a 
ells, mentir és una necessitat; com menys informat estigui l’adversari, millor; dir 
la veritat, en la mateixa tònica, és una traïció. És la seva lògica comunicativa. 
L’antítesi del que ha de ser la feina periodística.  
4. Mostrar els grups que en la base treballen per la pau, no només els dirigents. 
En particular, els esforços de la societat civil, que atén les víctimes físicament, 
materialment o emocionalment.  
Els líders polítics i militars estan condicionats per la dinàmica de la guerra i de 
les seves pròpies organitzacions. Poden veure’s atrapats en l’espiral de la 
violència. A la base de la societat hi ha sovint qui treballa per la pau, sense les 
limitacions de les cúpules polítiques o militars. No reduir l’abast del focus 
informatiu a les elits, sinó obrir-lo als grups de base augmenta la pressió sobre 
els líders per trobar camins reals cap a acords amb el contrari.  

 
5. Explorar els conflictes en la seva complexitat i tractar la violència i els seus 
efectes tan visibles com invisibles, però també ocupar-se de les causes 
diverses que els han generat.  
Els conflictes rarament es limiten a enfrontaments bilaterals. Hi sol haver més 
actors i tots solen ser complexos. A més, a cada costat pot haver-hi grups 
propers a sectors similars dels altres contendents —per raons materials, 
morals, sentimentals, etc. Veure les afinitats pot ajudar els processos de pau.  
D’altra banda, cal explicar les causes del conflicte i mostrar també els efectes 
de la violència, els visibles i els invisibles —ressentiment, desestructuració 
social, etc.— perquè en si mateixos són font de patiment i poden ser causa de 
nous esclats.  

 
6. Els mitjans han d’evitar el sensacionalisme i també impedir l’emissió sense 
control de missatges en línia que siguin bel·licistes, xenòfobs, racistes o 
sexistes.  
La pressió per assolir alts índex d’audiència o circulació pot conduir a la 
truculència i l’efectisme gratuït. La irracionalitat que arrosseguen és una mala 
companya per a la resolució de conflictes, especialment si empeny cap a la 
venjança. En particular, l’emissió directa de missatges enviats pel públic a 
programes de televisió o a la xarxa es pot convertir en una plataforma de difusió 
de proclames ofensives contra els drets humans sense possibilitat que siguin 
comentades o discutides adequadament.  

 
7. Informar dels conflictes encara que no hi hagi violència pot ajudar a prevenir-
la. Hi ha un grapat de centres a l’abast dels informadors que treballen 
constantment en la mediació, transformació i resolució de conflictes. Aprofitar-
los com a fonts d’informació repercuteix en una opinió pública més formada i 
més capaç d’actuar per si mateixa i de pressionar els governs perquè actuïn 
quan i com calgui.  
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8. No abandonar la cobertura després de l’alto el foc i ocupar-se de la resolució, 
la reconstrucció i la reconciliació.  
El cessament de les hostilitats o l’alto el foc són moments en els processos de 
pau. No s’han de confondre amb la solució del problema o la resolució del 
conflicte. Quan s’acaba la violència física, cal curar les ferides i recuperar tant 
com es pugui el que s’ha destruït materialment i en la convivència.  

 
9. Aprofitar les similituds entre els conflictes perquè les experiències constructi-
ves ajudin els que encara no han trobat un camí de resolució.  
Cap conflicte és equiparable a un altre. Tots són singulars. Però perquè 
presenten semblances i diferències tots es poden comparar, ja sigui tant per 
aprendre dels errors com per aprendre dels encerts.  

 
10. Cal esmentar sempre les fonts de la informació, particularment quan repre-
senten actors enfrontats, i tenir en compte que terceres fonts enriqueixen la 
visió del conflicte. En cas d’informacions fetes sota censura o imposicions, cal 
fer-ho saber als receptors.  
La base del contracte de confiança establert entre periodistes i públic resideix 
en la credibilitat. En som responsables. La informació facilitada pels 
contendents no funciona sota el mateix paràmetre i, per tant, és necessari que 
el públic sempre sàpiga quin és l’origen d’allò que transmetem. En cas contrari 
queda desprotegit davant de possibles enganys.  

Per la mateixa raó, el públic té dret a saber si la informació que li arriba és fruit 
d’una feina periodística que ha vist coartada la seva llibertat en forma 
d’imposicions o censures. 
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ACORDS ADOPTATS PEL CIC resolts l’any 2011 

Aprovats pel Ple del CIC en data 14.4.2011 

Expedient núm. 13/2010         
 
ASSUMPTE:  Escrit de queixa de L.Millán, en representació de la 
família de la víctima  de  l’accident mortal en una de les atraccions del 
parc del Tibidabo del passat mes de juliol de 2010, en relació amb el 
tractament donat per diversos mitjans sobre aquest assumpte. 

 
ANTECEDENTS 
En data 1 d’octubre, L. Millán, en representació de la família de la 
víctima per l’accident mortal en l’atracció del “Pèndol” del Tibidabo el 
17 de juliol de 2010, va presentar una queixa al Consell de la 
Informació de Catalunya. Aquesta acompanyava un comunicat que va 
fer públic la família de la víctima als mitjans de comunicació sobre el 
tractament que van donar aquests al cas i preguntant-se  “si era 
imprescindible divulgar dades personals de la víctima –en molts casos 
falses- i recrear-se en el dolor de la família i els amics.  
També aporten información sobre el que van publicar els diaris AVUI-
El Punt, El País, El Períodico i La Vanguardia. En tots casos, es fa 
esment de la posible vulneració del criteri 11 del Codi Deontològic, i en 
molts d’ells també del criteri 9 i 2 i en el cas de La Vanguardia també el 
criteri 1.  
 
AL·LEGACIONS 
El Periódico (sr. Enric Hernández, director) 
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El Punt-AVUI (Xevi Xirgo, director AVUI) 
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La Vanguardia (José Antich, director) 
La Vanguardia no va fer cap menció del nom de la víctima, ni tan sols 
de les seves inicials en les seves informacions dels dies posteriors al 
succés, que va tenir lloc el dia 17 de juliol fins els dies 21 i22 de juliol, 
que és quan es va publicar el nom però no els cognoms. En aquest 
moment, tant I'Ajuntament de Barcelona com la direcció del parc 
d'atraccions ¡a havien decidit fer públic el nom i els cognoms de la 
víctima. A més, I'Ajuntament i el parc d'atraccions van publicar el dia 
19, en aquest mateix diari, una esquela on es feia referència al nom i 
els dos cognoms de la nena . Encara així, tot i que la identitat de la 
menor ja era de domini públic, la redacció de La Vanguardia va 
mantenir ocults els cognoms en les informacions. 
Així mateix, desitjaria subratllar que aquest diari no va enviar cap 
periodista al tanatori de Collserola on va tenir lloc el funeral per 
consideració a la intimitat de la família, cosa que si van fer altres 
mitjans de comunicació. Per tot això, considerem que el comportament 
ètic de La Vanguardia amb relació a l'esmentat accident ós del lot 
correcte . 
 
El País (Francesc Valls, sotsdirector) 
1) El 19 de juliol, l’endemà de l'accident, va aparèixer una esquela a 
dos diaris (LaVanguardia, pàgina 26 i El Periódico, pàgina 28 amb el 
nom i els dos cognoms de la noia morta, Andrea Blanco Millán, 
signada per l'Ajuntament de Barcelona i l'empresa que gestiona el Parc 
del Tibidabo). Es de suposar que, abans de publicar les esqueles, les 
administracions van demanar autorització a la família per identificar la 
noia. Ho fessin o no, des d'aquell moment deixava de ser una víctima 
anónima. L'article motiu de queixa es va publicar el dia 20, l’endemà de 
les esqueles. 
2) Els gustos de la víctima, les activitats que feia són dades que 
serveixen per traçar un perfil de I'adolescent sense cap més pretensió 
que transmetre la idea que era una persona alegre, extravertida, una 
noia corrent. La font utilitzada són els seus amics, tal i com s'explica a 
l'article. Exigir contrastar aquestes i altres dades personals amb la 
família o demanar la seva autorització era poc recomanable tenint en 
compte el moment de dol que estaven vivint aquells dies. 
3) La Laura Pereira es cita com "amiga de l’anima" de l'Andrea Blanco, 
perquè així figurava en la seva portada del perfil de Facebook de la 
víctima. El periodista que va redactar la informació va parlar amb la 
Laura després de comentar-li al seu pare, a qui coneixia amb 
anterioritat, i va ser ell qui li va suggerir que la seva filla el podria ajudar 
en la redacció de l'article. El diari i el redactor no te I'obligació de 
revelar les fonts, peró tampoc te cap problema en explicar l'origen de la 
conversa per dissipar qualsevol sospita de sensacionalisme. El 
redactor es va identificar com a periodista amb la Laura i sabia que 
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utilitzaria la informació que li donés. En el cas del Víctor Vila, va ser 
diferent. Va aconseguir el seu mòbil a través del Facebook, perquè 
estava exposat i era de lliure accés. No sembla, per tant, que sigui una 
conducta reprovable. Així li varem explicar a la mare del noi quan, el 
dia de la publicació de la notícia, ens va trucar enfadada per la inclusió 
de la identitat 
del seu fill. Tenia raó, no ho hauríem d'haver fet sense permís dels 
pares. Li 
varem demanar disculpes i les va acceptar. 
4) La xarxa social Facebook és un llibre obert de lliure accés si no es 
restringeix pels seus usuaris, i en aquest cap no hi havia cap restricció. 
Per aquest motiu es va utilitzar alguna de les dades contingudes. En 
tot moment el diari va ser respectuós amb la víctima i I'actuació no 
comporta cap violació de la seva intimitat, com es diu. 
5) La referència al germà de l'Andrea és únicament a títol informatiu 
dins del marc del retrat personal de la víctima que pretén I'article. Ni es 
cita el seu nom ni pensem que fora convenient reclamar autorització de 
la família per fer-ne referència per les raons exposades anteriorment. 
6) La referència als detalls de la cerimònia de comiat no pretenen altra 
cosa que destacar el dolor que va suposar per la família una pérdua en 
condicions tan absurdes i I'emoció viscuda en aquell acte, sense que 
aixó es pugui considerar una violació de la intimitat de la víctima. 
 
 
PONÈNCIA  
Un cop examinada tota la documentació, proposo les següents 
consideracions: 

1. En primer lloc, cal assenyalar tant la exhaustivitat i correcció formal de 
la demanda posada per la família de l’accidentada, com l’extensió i 
correcció de les respostes obtingudes de tots els mitjans implicats. 

2. De les denúncies fetes en referència a diversos articles del Codi 
Deontològic, es poden atendre les relatives als articles 9 (dret a la 
intimitat) i 11 (informació relativa a menors). En canvi, les referides a 
l’article 1 (distinció entre fets i opinions) i 2 (difondre informacions no 
fonamentades que lesionin la dignitat), semblen exagerades en la seva 
interpretació per part de la família afectada. Les descripcions relatives 
al caràcter i circumstàncies de la difunta no semblen en cap cas 
ofensives, però envaeixen la intimitat de la difunta i la seva família 
encara que constin en documents de lliure accés –facebook, web 
escolar...- o hagin estat aconseguides sense ocultar la identitat del 
periodista. Només en un cas es va parlar directament amb un jove, 
identificant-lo, sense demanar permís a la família (El País), fet que ens 
remet, d’altra banda, a l’article 11 del Codi. 

3. En particular, pel que fa a la vulneració de l’article 9, la qüestió 
discutible rau en el fet de si la publicació de les esqueles institucionals 
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amb el nom complet i l’aparició d’informació pública al web de l’Institut 
Balmes es pot considerar que impliquen un consentiment implícit a fer 
públic el nom de l’adolescent. En el moment d’aparició de les notícies, 
per tant, ja es coneixia el nom complet de l’adolescent i la premsa el 
recull –només el nom (La Vanguardia i El Periódico) i nom i cognom (El 
País i Avui). Certament, hauria estat millor no publicar en cap cas el 
cognom, però em sembla dubtós parlar de vulneració del codi. 

4. En canvi, sí que seria clarament reprovable l’assistència de periodistes 
(tots menys La Vanguardia) a la cerimònia d’enterrament per fer-ne la 
crònica sense el consentiment familiar. Aquí es pot considerar que una 
cerimònia familiar és un acte íntim pel qual cal demanar permís i, per 
tant, que es va vulnerar l’article 9 del codi. 

5. Pel que fa a la informació relativa a menors (article 11) –i parcialment 
en el cas de l’article 9- ens trobem davant d’una nova circumstància 
que cada dia comportarà més problemes i que potser mereixeria una 
atenció específica d’aquest Consell. Ens referim al caràcter de la 
informació continguda a les xarxes socials, exposades obertament a la 
llum pública, la reproducció de les quals és difícil que sigui considerada 
una violació de la intimitat quan resulta que ha estat mostrada 
voluntàriament. És cert que en aquest cas hi concorren les 
circumstàncies de la minoria d’edat i del fet de ser una víctima d’un 
accident. Però la violació d’una intimitat exposada en públic més aviat 
remet a la responsabilitat de qui l’ha feta pública i accessible, que no 
pas de qui la reprodueix, a no ser que es consideressin les xarxes 
socials un espai no estrictament públic, cosa absurda. 
 

De conformitat amb la ponència, el Ple del CIC adopta el següent  
 
A C O R D: 
 

1. Recomanar als mitjans ser més escrupolosos a l’hora d’evitar la 
identificació amb noms i cognoms de menors, fins i tot en casos 
dubtosos com aquest, i més en circumstàncies tràgiques. 

2. Recomanar ser més escrupolós a l’hora d’utilitzar menors com a font 
d’informació, assegurant el consentiment dels seus pares. 

3. Considerar vulnerat l’article 9 en el cas dels mitjans que van assistir a 
la cerimònia d’enterrament. 

4. Considerar que s’ha conculcat l’article 9 i  11 del Codi en donar 
informació personal que afecta a menors, i més en aquestes 
circumstàncies. El fet que estigués disponible a les xarxes socials i fins 
i tot a la web institucional de l’Institut no eximeix de la responsabilitat 
dels professionals i del mitjà. Amb tot, en aquest cas cal ser prudent 
per la raó abans esmentada: la informació ja era pública.  
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Cal un debat més a fons sobre el tractament dels menors als mitjans i 

l’ús de les xarxes socials, que el CIC emprendrà pròximament en un 

seminari.   

5. Considerar que tot i que és cert que en sentit estricte, l’única 
informació rellevant es podria dir que era l’accident i les seves causes i 
conseqüències, semblaria molt rigorós exigir a la premsa que 
s’abstingués de donar cap informació sobre la víctima, sobretot si, com 
en aquest cas, mai es va ofendre la seva dignitat. Només la minoria 
d’edat podria justificar aquesta posició radical, àdhuc amb el permís 
familiar. 
 

 

Expedient núm. 14/2010      
 
ASSUMPTE: Escrit de queixa de l’entitat Associació Cultural Roig 
contra l’edició d’E-Noticies.cat dels dies 29/9/2010 i 30/9/2010/ per 
considerar que s’han vulnerat els criteris 1r, 2n i 3r del Codi 
deontològic. 
 
ANTECEDENTS 
En data 29/9/2010 el digital E-Noticies.cat va publicar una peça sota el 
títol “Aldarulls a Gràcia” en la que degut a la convocatòria de vaga 
general, un veí denuncia que, un piquet informatiu de l’entitat abans 
esmentada, ha cremat contenidors, ha tallat el trànsit, ha fet tancar els 
comerços, ha tirat motos aparcades  i ni l’Ajuntament ni la Conselleria 
d’Interior han fet res per controlar-los. 
El mateix dia 29 l’Associació envia una carta a l’atenció dels editors i 
de l’equip directiu d’ E-Noticies.cat on demanen una rectificació 
immediata ja que els hi ho permet el tipus de medi que publiquen, és a 
dir, en les properes 24 hores, perquè consideren que la informació d’E-
notícies.cat és falsa. En cas contrari es reserven les accions legals que 
considerin pertinents, inclosa  la via jurisdiccional. 
El dia 30/9/2010/ a través d’ E-Noticies.cat recullen la rectificació amb 
un títol que diu “Un ateneu amenaça E-Noticies.cat amb “2 anys” de 
presó. 
 
AL·LEGACIONS 
El dia 15 d’octubre de 2010 el Consell de la Informació demana les 
pertinents al·legacions al director del mitjà, Xavier Rius, per clarificar la 
qüestió i per que donés informació sobre les motivacions de titular de 
data de 30/09/10, ja que del text reproduït no es desprèn cap amenaça 
referent a l’ article 205 del Codi Penal. 
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En resposta a la petició del CIC, en data 5 de novembre el Sr Xavier 
Rius envia un correu electrònic reafirmant-se amb la seva informació i 
afegint que en tot cas creu que el malestar ve de dues noticies 
polítiques que es van  publicar i tenen a veure amb la vaga. 
 
CONSIDERACIONS I PONÈNCIA 
Abans d’entrar en la ponència cal fer les següents consideracions:  

 1r. El dret de vaga està contemplat a la Constitució a l’article 28. 

 2n. En el Real Decret Llei 17/1977 de 4 de març els treballadors en 
vaga podran fer-ne publicitat e inclús recollir fons sense coaccionar. 
 
En quant a la notícia apareguda el 29/09/2010, val a dir que en un 
districte mai es produeix una vaga general amb una sola entitat. En 
aquests casos es constitueixen comitès de vaga de la majoria d’entitats 
que són les que donen consignes i són les que informen. 
 
Moltes vegades, si es produeixen aldarulls, poden ser persones alienes 
al districte Per tant, creiem que es van fer afirmacions imprecises,  
insuficients i no contrastades.  
La font utilitzada en aquesta informació va ser un veí anònim. El més 
habitual en aquests casos és contrastar les fonts i comprovar la 
informació, parlant  amb les Associacions de Veïns, les coordinadores 
d’entitats, sindicats o d’altres grups socials legalitzats. 
La informació no fonamentada el que produeix és descrèdit a les 
entitats i en aquest cas concret de les institucions públiques. Fets com 
aquest  poden contribuir a la desafecció política que, segons creiem, 
estem tenint en aquests moments. Per tant creiem que es va vulnerar 
el punt 2 del Codi Deontològic. 
En relació amb la notícia apareguda el 30/09/2010, no es va produir 
cap rectificació i no es va donar un tractament adequat de la 
informació. El títol era per encrespar més els ànims. Es van limitar a 
copiar la carta  i no van donar cap motiu de rectificació. Per tant creiem 
vulnerat el punt 3 del Codi Deontològic,  no tant per la falta de 
diligència, sinó pel tractament donat. 
 
El Ple del CIC adopta el següent 
 
A C O R D 
 
1. Que la notícia del dia 29/09/10 vulnera el punt 2 Codi Deontològic, 
que diu que “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 
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dany o descrèdit injustificat a institucions i entitats públiques i privades, 
així com la utilització d'expressions o qualificatius injuriosos. 
2. Que la notícia del dia 30/09/10 vulnera el punt 3 Codi Deontològic 
que diu que “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”. 
3. Que s’hauria de vetllar amb la informació online per tal que les 
notícies siguin contrastades de manera professional i que s’atinguin 
estrictament  al Codi Deontològic.  
 

 
 Expedient núm. 15/2010        
 
ASSUMPTE: Escrit de queixa del senyor A. Fernández Laborda contra 
el diari Qué! Per una informació de data 3.12.10 titulada “Detenido por 
violar durante cuatro horas a una mujer”, per considerar que pot haver 
vulnerat els criteris 10 i 12 del Codi Deontològic.  
 
 
ANTECEDENTS 
Segons el reclamant, “la notícia diu que la policia va detenir un indigent 
com a "presumpte autor de la violació d'una dona". Aquest tractament 
de la notícia podria contravenir el criteri núm. 10 del Codi Deontològic: 
"observar escrupolosament el principi de presumpció d’innocència en 
les informacions i opinions relatives a causes o procediments penals 
en curs"' 
Per la declaració de la víctima la policia sospita que el Sr. Juan és 
I'autor del delicte. No s'entén, doncs, que el periodista parli de 
"presunto autor" i de "presunto violador" si el que és en realitat el Sr. 
Juan és un innocent sospitós d'haver comés el segrest i la violació. El 
Sr. Juan té el dret a ser considerat en aquest moment (i fins que acabi 
el procediment penal en curs) innocent. La presumpció que ha de 
respectar el periodista és la d’innocència, i no presumir que el Sr. Juan 
n'és l'autor, com així fa durant tota la notícia, aportant dades de 
detencions anteriors i relacionant i confonent "autor" amb "detingut" (el 
periodista diu que "la víctima se encontró con el autor...y 
posteriormente fue detenido", és a dir, es refereix a la mateixa 
persona). 
En segon lloc, es diu que "Junto a él fue detenido otro indigente, que 
vigilaba mientras la mujer estaba siendo violada y no la ayudó". Es 
confon de nou el que és un fet, la detenció d'en Dimitru, amb la comisió 
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per part d'algú del delicte d'omissió del deure de socórrer la víctima. 
Aquest tractament pot transgredir de nou el criteri núm 10 del Codi 
Deontològic. Finalment, quan es parla d'un dels detinguts, el Sr. Juan 
F.C. no es diu de quina nacionalitat és, mentre que quan es parla de 
I'altre detingut, el Sr. Dumitru, es diu que és "rumano". Caldria ser 
coherent i seguir un mateix criteri quan es parla de tots els detinguts, 
tant si es tracta d'estrangers, com és el cas del sr. Dumitru, com si s' 
és espanyol (com sembla ser que podria ser el sr. 
Juan). 
 
AL·LEGACIONS  
En resposta a la petició d’al.legacions al diari Qué!. el seu director 
manifiesta que “todo lo publicado coincide con la información que 
facilitó la Policía en esas fechas, con lo publicado en numerosos 
medios de comunicación y con la información facilitada por las 
agencias, como muestran los teletipos de EFE y Europa Press que 
adjunto. 
El periódico dejaba bien claro en su información que se trataba de un 
"presunto violador" y no facilitó ninguna información que no hubiera 
sido previamente hecha pública por las fuentes oficiales, incluida la 
nacionalidad de la otra persona detenida. 
Entiendo que es muy necesario cuidar al extremo la presunción de 
inocencia y así lo tratamos de hacer en todas nuestras informaciones. 
Lamentamos si en alguna ocasión, debido a la propia dinámica de la 
información cometemos algún error en la apreciación de los matices 
que pueden llevar demasiado lejos una información, pero en este caso 
las propias informaciones policiales dejaban escaso margen”.  
 
CONSIDERACIONS  
De l’anàlisi de la informació i l’escrit de queixa, la ponència considera 
que no es pot afirmar que s’hagi infringit l’article 10 del Codi 
Deontològic ja que la notícia respecta la pressumpció d’innocència. En 
canvi l’article 12, però, podria ser aplicable en aquest cas  atès que es 
menciona la nacionalitat romanesa d’un dels implicats mentre que no 
es diu res de la nacionalitat de l’altre individu, que aparentment sembla 
ser espanyol.  
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 El Ple del CIC adopta el següent  
 
A C O R D 
 
Que el diari Qué! no ha vulnerat el criteri 10 del Codi Deontològic però 
que en canvi sí que ha vulnerat el criteri 12 i es recorda al mitjà el 
comunicat fet públic pel CIC sobre la utilització generalitzada per part 
dels mitjans de comunicació de la nacionalitat de les persones com un 
fet rellevant en una notícia. 
 

 

Aprovats pel Ple del CIC en data 28.09.11 

                 Expedient núm. 3/2011        

ASSUMPTE: El passat 14 de febrer de 2011, la Sra. C. Velocci, de 
l’associació Genera (Associació en defensa dels drets de les dones) va 
formalitzar una queixa al Consell contra el diari Público per considerar 
que l’article “Los alcaldes abogan por echar a las prostitutas de la 
calle” publicat el 4 de febrer del mateix any inclou la imatge d’una 
dona, clarament identificable, que suposadament exerceix la prostitució 
i que aquest fet constitueix una greu vulneració al seu dret a l’honor, a 
la pròpia imatge i a la seva intimitat. 

ANTECEDENTS 
La reclamant manifesta en la seva queixa que, malgrat que l’espai on 
les imatges foren obtingudes pertany a l’espai públic, l’exercici de la 
prostitució té unes connotacions estigmatitzades i estigmatitzants, raó 
per la qual les dones que exerceixen aquesta activitat acostumen a 
mantenir-la en secret i refusen l’exposició pública sense una 
autorització expressa.  
La reclamant cita la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de Desembre sobre 
la protecció de dades de caràcter personal que té per objecte 
“garantizar y proteger, con respeto al tratamiento de las señas 
personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de 
las personas físicas, y especialmente de su honor y intimidad personal 
y familiar” (art. 1). 
A més, la reclamant al·lega que el desconeixement de la situació 
concreta de la dona que surt en la fotografia de referència presenta 
indicis d’un tractament de la informació molt poc rigorós. Segons la 
reclamant, la dona és retratada de front, sense que de la seva actitud 
es pugui deduir si es troba passejant o, com suggereix la notícia, 
exercint la prostitució. 
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També s’indica que la fotografia és d’arxiu ja que totes les persones 
que hi apareixen vesteixen roba d’estiu que no es correspon amb la 
data de la publicació, cosa que fa pensar que la imatge es troba 
emmagatzemada precisament per il·lustrar notícies relacionades amb 
aquesta temàtica. 
Per últim la reclamant assenyala que el fet que una persona exerceixi o 
no la prostitució és una informació que entra dins l’esfera de la intimitat 
personal. 
 
AL·LEGACIONS 
Per part del CIC es van demanar les al·legacions pertinents al diari “El 
Público”, però aquestes no han arribat malgrat haver esperat un temps 
prudencial.  
 
CONSIDERACIONS I PONÈNCIA 
Naturalment la funció del CIC és determinar si ha existit vulneració o 
no del Codi Deontològic i no pas si ha existit transgressió d’altres tipus 
de lleis. En aquest sentit, la reclamació interposada per “Genera” no 
especifica quin és el punt del Codi Deontològic que considera vulnerat 
per la imatge en qüestió. Això no obstant, crec que l’argumentació és 
suficientment clara per determinar que el punt clau és el dret a la 
intimitat. 
El punt 9 del Codi Deontològic especifica que s’ha de “respectar el dret 
de les persones a la seva pròpia intimitat i imatge, especialment en 
posicions de vulnerabilitat i malaltia i en casos o esdeveniments que 
generin situacions d’aflicció o dolor, evitant la intromissió gratuïta i les 
especulacions innecessàries sobre els seus sentiments i 
circumstàncies, especialment que les persones afectades ho explicitin”.  
En aquest cas, es pot afirmar el següent: evidentment, la imatge pretén 
il·lustrar l’exercici de la prostitució en la via pública. En segon lloc la 
figura femenina és clarament identificable. Donades les 
característiques de la consideració social de l’exercici de la prostitució, 
la imatge resulta denigradora per a la persona esmentada i constitueix 
una intromissió a la intimitat. És cert que existeix una possibilitat 
remota que la persona fotografiada hagués donat el seu consentiment, 
però en aquest cas “Público” hauria hagut de demostrar-ho. 
D’altra banda considero irrellevant especular sobre la possibilitat que la 
persona que apareix en la fotografia ni tan sols exercís la prostitució. 
Certament això agreujaria el cas perquè comportaria una informació 
falsa però és realment improbable i pràcticament impossible de 
comprovar. 
També considero irrellevant especular sobre si aquesta és una imatge  
emmagatzemada en els arxius de “El Público” per il·lustrar fets 
semblants, perquè no és un fet que correspongui al CIC d’avaluar. 
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De conformitat amb la ponència, proposo al Ple del CIC el següent  
 
ACORD 
 
Que la publicació de la citada fotografia vulnera el punt 9 del Codi 
Deontològic.  
A més, demanar al diari “El Público” que adopti les mesures 
necessàries per evitar que es puguin repetir casos similars. 
 

 
 

Expedient núm. 5/2011         
 
ASSUMPTE: Escrit de queixa del senyor X. Arderius contra el butlletí 
l’Actual de Castellar del Vallès per entendre que aquest mitjà no 
gestiona la informació de manera independent ni plural. 
 
ANTECEDENTS 

1. Amb data 11 de març de 2011 el senyor Arderius va presentar al 

Consell de la Informació de Catalunya un escrit en què es queixava per 

la “presència reiterada i qüestionable de l’alcalde de Castellar del 

Vallès” en el setmanari municipal gratuït “L’Actual”, de Castellar del 

Vallès. 

2.  En el mateix escrit es queixava, d’una manera més concreta, per la 

inclusió d’una notícia que portava aquest títol: “Més de 300 persones 

donen suport a l’alcalde per la seva possible reelecció”. Segons el 

firmant de la queixa, aquest titular (reproduït també a la versió 

electrònica del setmanari) no era encertat. 

3. El senyor Arderius assegurava també al seu escrit que “curiosament 

d’aquest setmanari (sic) s’han fet 1000 còpies més (sic) de les que es 

fan habitualment”. Cal suposar  que el firmant volia dir en realitat que 

del número del setmanari que incloïa la informació posada en qüestió 

se n’havien imprès 1000 exemplars més del que és habitual. 

4. En un escrit complementari de l’anterior, el senyor Arderius al·lega 

que “L’Actual” és una publicació local finançada amb diner públic. Així 

mateix admet que existeix a Castellar del Vallès un Consell de la 

Comunicació “però que –assegura- bàsicament fa tasques 

consultives”. Segons ell, “Els criteris del contingut estan marcats 

sobretot per la informació i imatges que envia l’Ajuntament, i el propi 

govern [municipal] exerceix pressió sobre els treballadors del mitjà. 
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5. El senyor Arderius incloïa al seu escrit la referència a un comunicat 

emès per una agrupació política anomenada “Laltraveu” en què es 

denunciava la suposada manca d’independència política i de pluralitat 

en els continguts de la publicació. 

6. En cap dels dos escrits l’autor de la queixa apel·lava a un determinat 

principi del Codi Deontològic que hagués pogut ser vulnerat. “No vaig 

saber veure –afirma- que s’hi contemplés el tema de la manipulació i la 

pluralitat. 

7. En nous escrits adreçats posteriorment al CIC el senyor Arderius ha 

prosseguit amb les seves denúncies contra una suposada manca de 

pluralitat del setmanari, fonamentant-se en la llargària excessiva del 

text d’alguna determinada carta al director (que hauria estat per sobre 

de la llargada admesa públicament per la mateixa publicació), en la 

col·locació en pàgines parells o senars de informacions de diferent 

signe polític, etc. Alguns d’aquests escrits han anat arribant a la 

Secretaria del CIC mentre s’estava procedint a la preparació d’aquest 

dictamen. Els tres darrers, tots ells en la mateixa data, el 10 de 

setembre, i adreçats on-line. Tots ells segueixen la mateixa tònica de 

les queixes anteriors, en el sentit de denunciar una suposada manca 

de rigor i de transparència en la informació oferta per Actual. 

CONSIDERACIONS 

1. Des de la Secretaria del CIC, com és preceptiu, es va sol·licitar al 

mitjà interpel·lat a la queixa del senyor Arderius que presentés les 

al·legacions pertinents. I efectivament, així ho va fer el director de 

“L’actual” (que també ho és de Ràdio Castellar), Julià Guerrero. En el 

seu escrit el director rebat punt per punt les reclamacions presentades. 

2. Respecte a la informació que va suscitar la primera i principal 
queixa, el director diu textualment: “L'ACTUAL recull la informació 
política de tots els partits cercant el màxim de pluralitat i es pot 
comprovar en qualsevol número de L'ACTUAL i en aquesta pàgina a 
que fa referència el mateix senyor Arderius on aquesta informació 
conviu amb d'altres. En concret, es tracta d'una prèvia de la 
presentació del senyor lgnasi 
Giménez com a cap de llista del PSC i recull com a fet novedós la 
creació d'un portal web del candidat. Al costat hi ha una notícia amb 
gairebé el mateix tamany (tant en text com en imatge) referida a la 
formació política de L'Altraveu sobre una taula rodona que va aplegar 
40 persones i als baixos (en aquest cas més petit) una informació 
sobre Solidaritat. Cal assenyalar que el PSC té 10 regidors al municipi, 
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L'Altraveu en té 2 i solidaritat no té representació en l'actual consistori. 
Segurament pot ser útil per a vostès saber que el senyor Xavier 
Arderius havia estat regidor de la formació de L'Altraveu i n'és membre 
actiu”. 
(En aquesta cita s’ha respectat el redactat i l’ortografia originals). 
 
3. Respecte a una carta al director publicada al número 138 que 
suposadament tenia una mida excessiva, el director de la publicació 
reconeix que sí que sobrepassava la mitjana habitual, però afirma que 
al número següent es va publicar una altra carta de resposta del 
mateix senyor Arderius amb una llargària similar. Aquestes cartes feien 
referència a assumptes  relatius a l’entitat Castellarenca d’Atletisme, i 
la primera, segons el director, es publicava sense desvelar el nom  de 
l’autor (tot i que el mitjà en coneix la identitat i el DNI) perquè aquesta 
persona així ho va demanar per por de rebre represàlies des de la 
pròpia entitat, de la junta directiva de la qual, per cert, n’és membre el 
senyor Arderius, segons que afirma el director de la revista. 
 
4. Pel que fa al nombre de fotos de l’alcalde publicades, el director 

argumenta que l’opinió del demandant sobre la inconveniència de fer-

ho és subjectiva, i argumenta l’oportunitat per a cadascuna de les 

ocasions posades com a exemples pel senyor Arderius. 

5. En un sentit similar el director de L’Actual rebat altres reclamacions 

del senyor Arderius i, d’una altra part, explica detalladament el 

funcionament de la publicació. Les informacions del setmanari, 

conjuntament amb les de Ràdio Castellar i les de la web 

www.l’actual.cat, s’editen a partir d’una redacció integrada. Aporta un 

pla de cobertura informativa que des d’aquests mitjans es va fer en 

vistes a les eleccions municipals, un pla que va ser enviat a la Junta 

Electoral i que, sempre segons el director, va comptar amb l’aprovació 

de totes les forces polítiques que concorrien als comicis. 

6. El director de la publicació fa constar que el senyor Xavier Arderius 
“truca o envia correus electrònics assíduament a la nostra redacció per 
requerir detalls sobre raons i motius de diverses notícies, titulars, 
fotografies, etc...”.  I afegeix que sempre ha estat atès i li han donat 
tota mena d'explicacions i raonaments periodístics. 
 
7. Així mateix el senyor Guerrero aporta, per al seu estudi i valoració, 
exemplars de sis números recents de L’Actual.  Realitzada l’anàlisi dels 
exemplars esmentats, no s’hi aprecien biaixos informatius flagrants. Si 
més no, comparat amb altres publicacions del  mateix tipus (revistes 

http://www.l'actual.cat/
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fetes amb aportacions financeres o logístiques de les corporacions 
locals) estem davant d’un setmanari digne i relativament equilibrat. a 
revista digna, des d’una perspectiva periodística.  S’hi pot constatar, 
per exemple, que s’informa amb certa regularitat de les activitats de 
l’entitat L’Altraveu, la mateixa des de la qual parteixen moltes de les 
crítiques respecte a la política de comunicació de l’Ajuntament 
(expressades en un comunicat que es pot trobar a 
http://laltraveu.blogspot.com/2011/03/comunicat-laltraveu-denuncia-
lus.html 
D’una altra part el senyor Arderius va manifestar, en un comunicat 

enviat a meitats de maig al CIC que al número 151 havia desaparegut 

l’espai del setmanari dedicat a l’opinió ciutadana. Això no és exacte 

perquè en aquest número, un dels remesos per la direcció del 

setmanari per a la seva anàlisi, l’espai esmentat hi és present. Potser, 

això sí, reduït; però això és perfectament comprensible donades les 

característiques especials que tenia el número en qüestió per causa de 

la cita electoral. 

 

De conformitat amb la ponència, el Ple del CIC adopta el següent  

 

A C O R D 

1. De la documentació estudiada, aportada per les dues parts, no se’n 

pot extreure la conclusió que el setmanari L’Actual, publicat per 

l’Ajuntament de Castellar del Vallès, hagi atemptat d’una manera clara 

contra el pluralisme polític, ni tampoc que l’alcaldia n’hagi fet un ús 

flagrantment partidista. 

2. El Consell de la Informació considera que en cap de les 

informacions a les quals es refereix el senyor Arderius en els seus 

successius escrits no ha estat vulnerat d’una manera constatable cap 

dels principis del Codi Deontològic. 

3. El Consell adverteix, això sí, que la pràctica -duta a terme almenys 

en una ocasió pel setmanari- de publicar una carta al director ometent 

el nom del firmant no és admissible des d’una perspectiva 

deontològica. No es pot esgrimir en aquesta situació el secret 

professional, aplicable en la informació preparada per un periodista 

respecte a alguna de les seves fonts que tingui bons motius per 

reclamar l’anonimat. Les cartes al director (o textos assimilables) 

s’inscriuen en el camp dels gèneres d’opinió, i en aquest sentit han 

http://laltraveu.blogspot.com/2011/03/comunicat-laltraveu-denuncia-lus.html
http://laltraveu.blogspot.com/2011/03/comunicat-laltraveu-denuncia-lus.html
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d’anar firmades o amb pseudònim. En el cas de fer servir un 

pseudònim el remitent ha de estar perfectament identificat pel mitjà 

informatiu. Si un remetent d’una carta demana que aquesta es publiqui 

sense firma, cal rebutjar la publicació de la carta, almenys amb aquest 

format. 

4. D’una altra part el Consell fa una crida a les institucions i a tots els 

actors implicats a aprofundir els mecanismes que puguin garantir la 

màxima transparència i democratització en els sistemes de 

comunicació local, i els seus òrgans d’expressió.  Els possibles biaixos 

que les persones molt coneixedores de l’activitat política i social a 

Castellar del Vallès hagin pogut apreciar en els mitjans de comunicació 

d’aquesta població, si existeixen, queden empetitits per una mirada 

més allunyada, en un context en què els mitjans locals cauen massa 

sovint en seguidismes informatius dels partits hegemònics a les 

diverses corporacions locals. 

 

 

Resolució complementària a l’expedient núm. 5/2011 

 

ASSUMPTE: Escrit de queixa del senyor X. Arderius contra el butlletí 
l’Actual de Castellar del Vallès per entendre que aquest mitjà no 
gestiona la informació de manera independent ni plural. 
El Consell de la Informació de Catalunya ha estudiat un escrit adreçat 
pel senyor Xavier Arderius en què fa diverses consideracions sobre la 
resolució presa pel Consell respecte a la queixa que ell va presentar 
contra la línia informativa del setmanari “L’Actual” i determinats 
continguts textuals i gràfics d’aquesta publicació de Castellar del 
Vallès. 
En el seu escrit el senyor Arderius rebat diverses argumentacions 
recollides a les consideracions prèvies a la resolució pròpiament dita. 
Tanmateix cal tenir en compte que totes aquestes argumentacions 
corresponen a cites que es fan de les al·legacions presentades per la 
Direcció de la publicació, i que el Consell no fa necessàriament seves. 
Les recull, de la mateixa manera que recull els arguments presentats 
pel senyor Arderius a la seva queixa. 
Sí que és cert que, entre les al·legacions fetes per la Direcció del mitjà, 
hi ha –a banda de valoracions que òbviament poden ser subjectives- 
una dada aportada que, segons que s’ha pogut comprovar, no respon 
a la realitat. Aquesta dada està inclosa en el punt tercer i és la referent 
a la carta que va publicar l’Actual al seu número 139, que responia a 
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una altra carta publicada al número anterior, relativa a assumptes 
relatius a l’entitat Castellanenca d’Atletisme. A les seves al·legacions el 
director de la publicació deia que la carta de rèplica era del mateix 
senyor Arderius, quan en realitat es pot comprovar que no porta la 
seva signatura, si més no en la versió que se’n va publicar, on apareix 
“Junta CAC” com a única signatura. El CIC vol deixar constància 
d’aquest extrem. 
Tanmateix, l’esmentat element informatiu no és rellevant respecte al 
conjunt de consideracions fetes al dictamen, ni té perquè alterar en 
absolut la resolució emesa. En aquest nou escrit el senyor Arderius no 
fa cap objecció concreta a la resolució pròpiament dita. Respecte a la 
resolució diu el senyor Arderius: “no poso en dubte el fons de la 
resolució, malgrat no compartir-lo”. 
 
 
Així doncs, el Consell de la Informació de Catalunya, després d’agrair 
al senyor Arderius les seves apreciacions i l’esmena de la dada 
inexacta, es referma en la seva resolució. 
 
Barcelona, 30 de desembre de 2011  
 

 
Expedient núm. 7/2011         
 
ASSUMPTE: Escrit de queixa del senyor A. Rodulfo contra el 
periodista J. Corachan per considerar que el seu blog Gramenet 2.0 
vulnera el Codi Deontològic, en els criteris 1, 2 i 3.  
 
ANTECEDENTS 
El passat 2 de maig, el jurista senyor Albert Rodulfo Giménez, veí de 
Santa Coloma de Gramenet, es va adreçar al Col·legi de Periodistes 
de Catalunya per plantejar una queixa contra el periodista senyor Jordi 
Corachán per les informacions publicades per ell al seu blog informatiu 
Gramenet 2.0 i als seus comptes a facebook i twitter. Aquesta queixa 
es va traslladar al Consell de la Informació de Catalunya tenint en 
compte que el denunciant acusava el periodista d’haver vulnerat el 
Codi Deontològic de la professió. 
En l’escrit de queixa, el denunciant demana que el Col·legi de 
Periodistes de Catalunya obri el corresponent expedient informatiu 
contra el periodista senyor Jordi Corachán per una greu i reiterada 
conculcació dels drets cívics, per vulnerar els apartats números 1, 2 i 3 
del Codi Deontològic. 
En el seu primer escrit de denúncia, el senyor Alberto Rodulfo 
Giménez  explicava que, fins el més de maig de 2009, havia estat 
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membre de l'entitat ciutadana Gent de Gramenet que, amb la seva 
doble vessant de moviment veïnal i partit polític local, va concórrer a 
les eleccions municipals de l'any 2007 amb una llista electoral que ell 
mateix encapçalava. L’objectiu del partit era denunciar i fer públiques 
unes actuacions consistorials que els seus dirigents consideraven 
abusives i que van culminar en l’anomenat cas Pretòria, el 27 d’octubre 
de l’any 2009.  El demandant sosté que, quan va esclatar el cas 
Pretòria, ell ja havia abandonat l’organització atès que va ser designat, 
pel Consejo General del Poder Judicial, jutge substitut del Jutjat de 
Primera Instància i Instrucció número 6 de Manresa, situació 
professional que segueix mantenint. 
El denunciant afirma que el periodista senyor Jordi Corachán va crear 
un blog anomenat Gramenet 2.0 sobre noticies que afecten la ciutat, 
dos perfils a la xarxa social facebook i un compte a twitter, amb 
enllaços que conduïen als continguts del blog. I des d’aquestes 
tribunes, el 26 d’abril de 2011, va acusar el jutge de formar part de la 
formació política anomenada La que Faltava (LQF), resultat d’una 
escissió de Gent de Gramenet. El denunciant va advertir el periodista 
del seu error i aquest va substituir-lo pel nom de la seva esposa que, 
efectivament, era membre i promotora de l’entitat. Però seguidament 
va publicar una antiga fotografia del jutge al costat del senyor Antoni 
Jaumandreu, on en el seu peu feia constar el text següent: “El jurista  
Albert Rodulfo, amb una cartera a les mans, i el mestre Antoni 
Jaumeandreu, Peponio, promotors del partit polític La que faltava”. 
Aquest fet va originar unes trucades del denunciant al periodista per tal 
que rectifiqués cosa que no es va produir parcialment fins el matí del 
30 d'abril, però mantenint la fotografia en el seu facebook fins la tarda 
del mateix dia i diversos comentaris despectius fets per persones 
col·laboradores en les xarxes socials.  
Posteriorment, el senyor Albert Rodulfo Giménez va presentar una 
ampliació del primer escrit de queixa en el qual indicava que el 
periodista persistia en la seva campanya en contra de la seva persona 
i la de la seva esposa. Concretament feixa referència a un text 
aparegut en el blog Gramanet 2.0 amb el títol “Rodulfo va fer política 
sent jutge”, que segons el denunciant esta ple de “mentides i 
obscenitats”.  
 
AL·LEGACIONS  
En el seu escrit d’al·legacions, el periodista senyor Jordi Corachán 
afirma que les seves informacions “s'ajusten d'una manera fidel a la 
realitat” i que en cap moment l'ha mogut cap ànim de perjudicar ni 
molestar el senyor Albert Rodulfo. Indica que té la impressió que el 
senyor Rodulfo utilitza la via del Col·legi de Periodistes “conscient que 
unes accions judicials estarien condemnades al fracàs”. Fa pública una 
trucada telefònica del senyor Antoni Jaumeandreu, Peponio, en la qual 
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li va pregar que retirés el nom de l'advocat senyor Albert Rodulfo, “qui 
si bé era membre de La que Faltava, no era convenient que aparegués 
publicat”. Davant d’aquesta petició, el periodista afirma que el va 
substituir pel de la seva esposa, la senyora Núria Tàpies, tal com li va 
demanar el senyor Jaumandreu. I afegeix que la pàgina web de La que 
Faltava es dedica a criticar “amb extraordinària duresa, polítics, 
periodistes i altres ciutadans de Santa Coloma”, com si fossin peces 
informatives, signades amb pseudònims i sense estar avalades per cap 
mitjà ni periodista col·legiat o sense col·legiar. El periodista sosté que, 
en cap moment, ha fet menció de la seva condició de membre del 
Col·legi de Periodistes i que Gramenet 2.0 és un blog personal, sense 
ànim de lucre, que no té publicitat ni ingressos de cap tipus. No té, per 
tant, ànim de lucre. És per aquests motius que sol·licita que es 
desestimin les queixes plantejades pel senyor Albert Rodulfo. 
 
CONCLUSIONS PONÈNCIA  
Una vegada estudiat el problema plantejat en el context dels mitjans de 
comunicació a Internet i analitzada la queixa i les al·legacions, la 
ponència creu que el Consell de la Informació de Catalunya no pot 
entrar en la valoració del cas en concret perquè es tracta de peces no 
necessàriament periodístiques publicades en finestres personals i no 
en mitjans digitals amb vocació d’audiència massiva. Els blogs, els 
comptes a facebook i twitter, i els correus electrònics no estan 
subjectes als codis deontològics, encara que els seus titulars siguin 
periodistes, sinó a la justícia ordinària. Qui senti que la seva dignitat o 
honorabilitat ha estat vulnerada ha d’acudir al jutge i no al Consell de la 
Informació de Catalunya. No succeeix el mateix amb les versions 
electròniques dels mitjans convencionals, per cert plenes d’insults, 
banalitats i falsedats, que haurien d’estar subjectes al codi deontològic. 
La Directiva Europea 2007/65/CE, d’11 de desembre de 2007, del 
Parlament Europeu i del Consell, per la qual es modifica la Directiva 
89/552/CEE, del Consell, tampoc no regula els lloc web de titularitat 
privada o els blogs que no tinguin objecte comercial.   
 

 
De conformitat amb la ponència, el Ple del CIC adopta el següent  
 
A C O R D 
 
Fer una crida al senyor Jordi Corachán per tal que, per la seva condició 
de professional de la informació col·legiat, extremi el rigor en les seves 
informacions, encara que sigui en finestres personals dins d’Internet.    
 
El Ple del CIC, en relació amb aquest expedient i tenint en compte les 
consideracions de la ponència vol fer constar en l’acta els següents 
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interrogants, sobre els que s’hauria d’aprofundir: ¿com es distingeix un 
mitjà de masses d’un que no ho és? Aquest és un problema 
interessant que cal plantejar-se urgentment abans que les demandes 
es multipliquin. En primer lloc, la voluntat de ser un mitjà de masses 
expressada públicament: la declaració d’intencions. L’ànim de lucre 
podria ser una dada, però no l’única. L’aparició de missatges 
comercials, en podria ser una altra. La forma de presentar la 
informació. La professió dels qui confeccionen el textos. La percepció 
del públic. Caldrà afinar molt abans que el Consell sigui concebut com 
a poc operatiu, però també abans que una decisió errònia provoqui 
una allau de queixes inassumibles. 
 

 
EXPEDIENT NÚM. 10/2011        
 
ASSUMPTE: Escrit de queixa de la senyora I. Jiménez contra El 
Periódico per la fotografia de portada del dia 19.6.11 per entendre que 
es transgredeix l’annex 1 del Codi Deontològic en omplir una imatge 
amb grups de persones repetides a fi i efecte de donar sensació de 
multitud i emplenar així l’espai buit. 
 
ANTECEDENTS 
Amb data 19/6/2011 es formula una queixa online per la transgressió 
del Codi Deontològic sobre  manipulació d’imatges que diu: “en 
fotoperiodisme no estan permeses manipulacions que suposin 
alteració de la informació visual enregistrada originàriament per 
l’objecte de la càmera i que recull el suport, és a dir, afegir, eliminar, 
desplaçar o modificar qualsevol element de la imatge original”. 
El fet concret de la queixa és la fotografia de la portada que conté 
grups de persones que es repeteixen a fi i afecte de donar sensació de 
multitud i emplenar així l’espai buit. 
Afegeix que no és admissible que una publicació que disposa de bons 
fotògrafs i mitjans a l’abast caigui en aquesta pràctica inacceptable i 
contrària a la veritat. 
 
AL·LEGACIONS 
El CIC va enviar la queixa al director del diari, Sr. Enric Hernández, el 
qual va fer les següents apreciacions: 
1. “Entenem que no s’ha vulnerat l’annex 1 del Codi Deontològic de 
professió periodística a Catalunya atès que la fotografia no informa de 
cap manifestació celebrada el dia anterior o en altres dates prèvies, 
sinó d’una iniciativa posada en marxa per El Periódico, anomenada 
“Entre tots”, amb la que vol promoure debats amb lectors, experts i 
polítics per buscar sortides a la crisi econòmica i política. 
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2. Entenem que no s’ha vulnerat l’annex 1 de l’esmentat Codi 
Deontològic ja que, com que no es tracta d’informar d’una manifestació 
sinó d’explicar la iniciativa d’El Periódico, la fotografia no porta peu, no 
va signada per cap fotògraf i no s’informa de la quantitat de gent que 
ha participat en la manifestació. 
3. La repetició d’imatges es va decidir com a recurs gràfic per explicar 
la voluntat del diari de posar en marxa una iniciativa que pretén sumar 
veus ciutadanes per tal de millorar la qualitat de la nostra democràcia. 
4. En quan a la vostra petició de saber, respecte de la foto objecte de 
la queixa,  el què hi havia darrera del títol, informar-vos que aquest no 
tapa cap lema o pancarta. Sota el títol hi havia mes gent. 
Per tot això entenem que El Periódico no ha caigut en cap pràctica 
inacceptable i contrària a la veritat, com sosté la queixa que ens heu 
adreçat.” 
 
CONSIDERACIONS I PONÈNCIA  
La ponència considera que cal acceptar que no hi hagut mala intenció 
per part del Periódico i agraeix que les al·legacions hagin estat tan 
ràpides. 
Segons assenyala el Codi Deontològic, no està permès utilitzar 
aquests tipus d’imatges, que són de massa, socials i repetides. Poden 
crear confusió als lectors i poden desmerèixer la professió periodística i 
la informació de la notícia, anunci, programa, o com es tracta en 
aquest cas, d’una crida a la participació. Poden inclús produir l’efecte 
contrari a l’objectiu que es proposa. 
 
De conformitat amb la ponència, el Ple del CIC adopta el següent  
 
A C O R D 
 
Aquest Consell no té dubtes de la manipulació de la fotografia de El 
Periódico i considera transgredit l’annex 1 del Codi Deontològic. En 
aquest criteri no hi ha  cap excepció, com es vol demostrar en les 
al·legacions. Per no crear confusió en els lectors, s’hauria d’haver 
advertir que era un fotomuntatge. El CIC considera que la portada 
trenca amb les normes i costums de fer les portades dels mitjans 
informatius escrits  
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EVOLUCIÓ DE LES QUEIXES  

 

QUEIXES PRESENTADES AL CIC   
    

       

       

 
Queixes de tramitació  Queixes no admeses  Queixes Tramitació  TOTAL 

  

 
no ordinària   a tràmit ordinaria   

  2011 14 8 8   
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COMUNICATS DEL CIC ALS MITJANS  

 
“Benvolgut amics i companys,  
Amb data d’avui s’ha rebut una queixa de la senyora M. A. Grau Año, 
el germà de la qual ha estat detingut al País Basc acusat de posar un 
explosiu en una sucursal bancària. La senyora Grau demana ajut al 
Consell de la Informació de Catalunya perquè diversos mitjans digitals i 
agències estan acusant i jutjant a priori al seu germà tant de ser l’autor 
dels fets com de pertànyer a ETA o al seu entorn. El mateix conseller 
d’Interior del País Basc sembla que dona per fet aquesta culpabilitat.  
Creiem que és important de preservar el dret de les persones a la 
presumpció d’innocència i a la seva pròpia intimitat i imatge. En aquest 
cas, es tracta d’un detingut, presumpte culpable, però que també 
podria ser innocent. 
El Consell de la Informació us vol recordar a l’hora de fer aquesta 
informació que recordeu que hi ha diversos criteris del Codi 
Deontològic que es poden tenir en compte en aquest tipus de casos: 
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. 
9. Respectar el dret de les persones a la seva pròpia intimitat i imatge, 
especialment en situacions de vulnerabilitat i malaltia… 
10. Observar escrupolosament el principi de presumpció d’innocència.  
Estem segurs de que fareu les comprovacions pertinents i sereu fidels 
als principis del periodisme, així com al Codi Deontològic dels 
periodistes catalans.” 
 

 

EL CONSELL DE LA INFORMACIÓ RECORDA QUE LA 
MANIPULACIÓ D’IMATGES VULNERA EL CODI DEONTOLÒGIC 

 
Amb motiu de la publicació al diari esportiu gratuït GOL d’una fotografia 
de la que s’ha esborrat la imatge de l’ ex president del Barça, Joan 
Laporta, el Consell de la Informació de Catalunya recorda que aquesta 
pràctica vulnera el Codi Deontològic dels periodistes catalans.  
A l’edició de dilluns 31 de gener, GOL va publicar una fotografia presa 
el dia del lliurament del trofeu de Lliga de l’any passat en la que hi 
surten alguns jugadors, juntament  amb l’actual president del Barça, 
Sandro Rosell. Laporta que era a la imatge original, va ser esborrat en 
aquesta ocasió de la fotografia. 
El Consell de la Informació de Catalunya recorda que l’Annex 1 del 
Codi Deontològic diu sobre manipulació d’imatges: “En fotoperiodisme 
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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”. 
En conclusió, analitzat el cas, el CIC vol fer saber que el diari GOL ha 
comès una transgressió èticament reprovable amb la manipulació 
d'aquesta imatge. 
 
Consell de la Informació de Catalunya 
2 de Febrer de 2011 
 

 
 

COMUNICAT DEL  CONSELL DE LA INFORMACIÓ DE 
CATALUNYA SOBRE LES “ACTUACIONS DELS PERIODISTES DE 
“EL PROGRAMA DE ANA ROSA” EN EL CAS DE LA NENA MARI 
LUZ” 
  
En relació a les darreres actuacions dels periodistes  de “El programa 
de Ana Rosa”, de Telecinco, el Consell de la Informació de Catalunya 
considera urgent la creació d’un organisme regulador estatal que 
examini i prengui les resolucions més adients sobre l’actuació d’alguns 
canals de televisió subjectes a concessió dins de l’espai audiovisual. 
Cal determinar si s’ajusten al principi de servei públic i a les normatives 
estatals i europees en matèria televisiva i actuar en conseqüència. 
El Govern i  el primer partit de l’oposició s’haurien de posar d’acord 
immediatament per desenvolupar la Llei General de la Comunicació, 
concretament el títol V, que parla del Consell Estatal de Mitjans 
Audiovisuals, un organisme que hauria de comptar amb la majoria de 
tres cinquenes parts al Congrés dels Diputats.  
Cal aquest organisme regulador per protegir a la ciutadania davant d’ 
alguns programes, com l’edició del 25 de febrer, de “El programa de 
Ana Rosa”, amb l’entrevista feta a Isabel García, esposa de Santiago 
del Valle, presumpte assassí de la nena Mari Luz. No només es va 
vulnerar l’ètica periodística, sinó també els drets humans i la dignitat de 
l’ entrevistada.   
 No es pot pretendre convertir un reality show en un producte 
periodístic i fer veure que ho és (la conductora va proclamar 
triomfalment com “la exclusiva que tot periodista hagués volgut donar”), 
sense que aquesta subversió dels valors i principis del periodisme,  
tingui una resposta contundent. 
El Consell de la Informació de Catalunya observa amb creixent 
preocupació la proliferació abusiva d’espais televisius que van més 
enllà de les funcions i tasques dels periodistes. Per tant, proposa: 
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primer, la creació d’una comissió formada per representants de la 
professió periodística de tot l’estat que estudií i prengui decisions sobre 
aquest problema; segon,  la present situació reclama la creació d’una 
comissió parlamentaria ad hoc amb el mandat d’informar sobre 
aquesta qüestió i fer un dictamen adreçat al Govern de l’Estat que 
serveixi per impulsar definitivament la creació d'un marc regulatori 
independent i eficaç en defensa del dret a la informació. 
Tota iniciativa haurà de redundar, necessàriament, en benefici de la 
llibertat i la dignitat de les persones com a valor prioritari de tota 
societat democràtica. 
 
 

 

EL CONSELL DE LA INFORMACIÓ DE CATALUNYA DEMANA QUE 
ES RESPECTI EL DRET A LA INTIMITAT EN CASOS D'AFLICCIÓ I 
DOLOR 
 
Davant del terratrèmol que ha afectat a la població de Llorca (Múrcia), 
el qual ha provocat 9 víctimes mortals, el Consell de la Informació de 
Catalunya vol recordar que el criteri 9 del Codi Deontològic de la 
professió periodística demana respectar el dret de les persones a la 
seva pròpia intimitat i imatge, especialment en casos o esdeveniments 
que generin situacions d'aflicció i dolor. El mateix article insisteix en 
que cal evitar la intromissió gratuïta i les especulacions innecessàries 
sobre els sentiments i circumstàncies, especialment quan les persones 
afectades ho explicitin. 
També recordem el criteri 11 del Codi Deontològic, segons el qual s’ha 
de tractar amb especial cura tota informació que afecti a menors, 
evitant difondre la seva identificació quan apareixen com a víctimes.  
Barcelona, 12 de maig de 2011  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Memòria any 2011  
  

 

 40 

 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PPAATTRROONNAATT    

  

AANNYY  22001111  
 

 

 



Memòria any 2011  
  

 

 41 

RELACIÓ D’INGRESSOS I DESPESES ANY 2010 

CONSELL DE LA INFORMACIÓ DE 

CATALUNYA  

 

    

    

     INGRESSOS COBRATS 
(sense iva)  

 

 DESPESES 
PAGADES  

 

    

     DIARI DE GIRONA          764,79 €   Personal (sou brut)     28.935,76 €  

 DIARI DE TERRASSA          446,80 €   Seguretat social       9.125,10 €  

 EL 9 NOU          883,01 €   Lloguer        2.548,80 €  

 EL MUNDO          883,01 €   Subministraments       3.374,55 €  

 EL MUNDO DEPORTIVO       1.787,24 €   Servei d'administració       1.560,12 €  

 EL PAÍS       2.680,87 €   Auditories i gestoria       1.740,01 €  

 EL PERIÓDICO       2.680,87 €   Despeses informàtiques           607,85 €  

 EL PUNT          883,01 €   Correus i missatgers           419,16 €  

 LA VANGUARDIA       2.680,87 €   Material d'oficina           671,01 €  

 REGIÓ 7          883,01 €   Impremta           832,40 €  

 SEGRE          883,01 €   Notaries           113,49 €  

 COM RÀDIO          883,01 €  

 Despeses estudi 
trajectòria CIC           600,00 €  

 RNE          883,01 €   Despeses viatges            566,52 €  

 SER CATALUNYA          883,01 €   Seminaris i conferències        6.593,38 €  

 TVE       2.680,87 €   Actes socials        2.555,80 €  

 INTRACATALONIA          446,80 €   Impost de societats            532,55 €  

 AGÈNCIA EFE       1.147,17 €   Altres despeses           320,39 €  
 EUROPA PRESS 
CATALUNYA       1.147,17 €   Despeses financeres           100,00 €  

 ACPC          446,80 €  TOTAL     61.196,89 €  

 APPEC          446,80 €  

   CPC       8.617,21 €  

   EL NOU TV          446,80 €  

   MOLA TV          446,80 €  

   SEGRE RÀDIO          446,80 €  

   LLEIDA TELEVISIÓ          883,01 €  

   DEBARRIS          446,80 €  

   RADIO OLOT          446,80 €  

   INICIATIVAS DIGITAL 
MEDIA          883,01 €  
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 LA VEU D'AFRICA           446,80 €  

   INTERVIDEO TV          883,01 €  

   GRUP FLAIX          446,80 €  

   TEATRALNET          446,80 €  

   QUOTIDIANABCN          446,80 €  

   DIARI ATENEU          446,80 €  

   TOTAL     40.155,37 €  

  

     Matrícules seminaris         960,00 €  
  Subvencions públiques 

projecte traject. CIC 4.602,00 € 

  TOTAL    45.890,19 €  
  

    POSSIBLES 
COBRAMENTS 

 

PENDENT DE 
PAGAMENT  

 
    COL.LEGI DE 
PERIODISTES 1.468,58 € Gestories  

 GENERALITAT DE 
CATALUNYA  37.000,00 € 

  PUBLICO 883,01 € 
  LA MAÑANA 446,80 € 
  CCMA 4.400,00 € 
  EL TEMPS 446,80 € 
  TOTAL 44.645,19 € 
  

    

    TOTAL INGRESSOS 89.645,19 € 
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PROJECTE DE PRESSUPOST 2011 

PROJECTE 

PRESSUPOST 2011 

   

     INGRESSOS  (sense iva)  
 

 DESPESES   

 

     DIARI DE GIRONA  787,73 €  Personal (sou brut)  30.000,00 € 

 EL 9 NOU  920,41 €  Seguretat social  9.125,10 € 

 EL MUNDO  920,41 €  Lloguer   2.548,80 € 

 EL MUNDO DEPORTIVO  1.787,24 €  Subministraments  3.374,55 € 

 EL PAÍS  2.761,29 €  Servei d'administració  1.560,12 € 

 EL PERIÓDICO  2.761,29 €  Auditories i gestoria  2.000,00 € 

 EL PUNT  920,41 €  Despeses informàtiques  300,00 € 

 LA VANGUARDIA  2.761,29 €  Correus i missatgers  400,00 € 

 REGIÓ 7  920,41 €  Material d'oficina  300,00 € 

 SEGRE  920,41 €  Impremta  600,00 € 

 COM RÀDIO  920,41 €  Notaries  100,00 € 

 SER CATALUNYA  920,41 € 

 Despeses estudi 
trajectòria CIC  3.500,00 € 

 INTRACATALONIA  460,20 €  Despeses viatges   600,00 € 

 AGÈNCIA EFE  1.181,58 €  Seminaris i conferències   5.000,00 € 
 EUROPA PRESS 
CATALUNYA  1.181,58 €  Actes socials   1.000,00 € 

 ACPC  460,20 €  Impost de societats   2.745,00 € 

 APPEC  460,20 € 

   CPC  9.053,73 €  Despeses financeres  100,00 € 

 EL NOU TV  460,20 € 

   MOLA TV  460,20 € 

   LLEIDA TELEVISIÓ  920,41 € 

   DEBARRIS  460,20 € 

   RADIO OLOT  460,20 € 

   INICIATIVAS DIGITAL 
MEDIA  920,41 € 

   LA VEU D'AFRICA   460,20 € 

   INTERVIDEO TV  920,41 € 

   GRUP FLAIX  460,20 € 

   TEATRALNET  460,20 € 

  LA MAÑANA 460,20 € 

  PUBLICO 920,41 € 

  CCMA 4.400,00 € 
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SUBVENCIONS 
GENERALITAT DE 
CATALUNYA  

30.000,00 € TOTAL PREVISIÓ DESP 63.253,57 € 

TOTAL PREVISIO 
INGRESSOS 71.862,44 € 

  

     POSSIBLES INGRESSOS   

   

     RNE  920,41 € 

   TVE  2.761,29 € 

  EL TEMPS 460,20 € 

  TOTAL 4.141,90 € 
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ACTIVITATS REALITZADES I PARTICIPACIONS 

DEL CIC AL LLARG DE L’ANY 2011 

3  de març de 2011. Participació de la presidenta del CIC en la III Convenció 

sobre les Veus de la Gent Gran de Barcelona. Taula rodona: Gent gran i 
mitjans de comunicació. 
 

9 de març de 2011. 

 Sessions d’ètica periodística: Polònia, divertir o 
informar? Amb Queco Novell i Manel Lucas, 
periodistes i actors del programa Polònia. 
Organitzat pel CIC i la UPF.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

13 d’abril de 2011. Conferència de la presidenta del CIC i el periodista Xavier 
Grasset per parlar del CIC, amb la col.laboració de la Demarcació de 
Tarragona del Col.legi de Periodistes de Catalunya 

 

19 de maig de 2011. Xerrada de la presidenta del CIC i la periodista Rosa 
Maria Calaf a la Biblioteca Sofia Barat, sobre “Llegir el diari amb sentit crític”. 
 
4 de juny de 2011. Participació de la presidenta del CIC a la III Assamblea de 
Periodistes de Catalunya organitzat pel Sindicat de Periodistes, per parlar del 
CIC.   
 
Setembre  de 2011: Inici de l’estudi sobre la Trajectòria del CIC en els seus 
14 anys. Evolució i contingut de les queixes i els que presenten la queixa. 
 
Octubre de 2011: Participació de la presidenta del CIC en la reunió de 
l’AIPCE (consells de premsa internacionals) celebrada a Moscou. 
 

10 de novembre de 2011: II Seminari d’ètica i 

periodisme del CIC: Informació ètica sobre menors i 
noves tecnologies. Organitzat pel CIC i amb la 
col·laboració del Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya.   
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RESSENYES DELS ACORDS DEL CIC 

CORRESPONENTS A L’ANY 2010 

 
RESSENYES DELS ACORDS DE LA MEMÒRIA ANTERIOR  

 
Expedient núm. 12/2009: Escrit de queixa presentat pel Grup 
Municipal d’ICV-EUiA de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 
contra ràdio Sant Feliu per considerar que el mitjà no garanteix una 
informació veraç i equilibrada i denuncia la “manca de garanties en el 
funcionament plural i democràtic”. Considera que “no es garanteix 
l’accés a la ràdio municipal al conjunt de forces polítiques i socials de 
la ciutat.  
 
Al·legacions: El CIC va demanar les al·legacions pertinents a 
l’Ajuntament de Sant Feliu sense que s’hagi obtingut resposta. 
 
Acord: Les divergències o denúncies sobre el desenvolupament del 
servei públic en l'espai audiovisual han de ser enteses i resoltes pel 
propi Consell Audiovisual de Catalunya (CAC), però el CIC encareix 
als gestors de Ràdio Sant Feliu i, en general a tots els ens de 
representació pública, extremar l'atenció als principis de veracitat i 
pluralisme que inspira el Codi Deontològic dels Periodistes. Els 
mitjans d'informació de titularitat pública que actuen per iniciativa i 
sota la responsabilitat de les institucions representatives, no poden 
convertir-se en cap cas en instruments o portaveus de la majoria que 
exerceix el poder i molt menys dels òrgans i/o dirigents del o els 
partits que integren aquesta majoria.  
 

 

Expedient núm. 14/2009: Escrit de queixa de l’Ajuntament de Lleida 
respecte a una noticia emesa a Telecinco els dies 19 de setembre i 7 
d’octubre de 2009 sobre el barri lleidatà de La Bordeta, traslladada pel 
Col·legi de Periodistes de Catalunya (Demarcació de Lleida), i que 
posteriorment s’enviarà també al CAC ja que el Consistori creu que el 
seu tractament va ser inapropiat. 
Al.legacions: no hem tingut resposta. 
Ponència: Tele5 aprofitant el malestar dels veïns el dia 19 de setembre 
del 2009, va tractar aquesta noticia desacreditant a l’Ajuntament amb 
unes imatges que, presumptament, són un muntatge davant d’aquests 
fets, i que no corresponen al barri de la Bordeta. En el seu 
“Informativos” del dia 7 d’octubre a la nit en comptes de posar-se en 
contacte amb l’Ajuntament continua produint una alarma social que no 
es correspon amb la situació real. 
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Acord: Telecinco ha vulnerat el criteri 2 del Codi Deontològic en no 
difondre informacions contrastades, al no posar-se en contacte ni amb 
l’Ajuntament ni amb la Delegació del Govern, provocant amb la manera 
de donar la notícia una alarma social. Tot i que no s’ha pogut verificar 
la queixa de que s’han manipulat les imatges, es recorda l’ annex 1 del 
CD.  
 

Expedient núm. 15/2009: Escrit de queixa del Consorci Sanitari de 
Barcelona contra el diari El País per incloure dues fotografies 
ensenyant a suposats toxicòmans, publicades el dia 2 d’octubre de 
2009, les quals poden vulnerar el Codi Deontològic.  
 Al.legacions: Segons el diari “el propòsit de la informació era reflectir 
uns fets contrastats no només pel testimoni dels veïns, sinó 
presenciats en primera persona pels periodistes de El País.(...) Les 
imatges es van captar amb la distància necessària perquè els 
protagonistes no fossin reconeixibles. Tot i això, es va difuminar els 
seus rostres per preservar la privacitat dels toxicòmans. Per la seva 
informació, li he de fer avinent que les noves tecnologies de 
tractament fotogràfic permeten cada cop més ‘pixelar’ les cares sense 
que això impliqui alterar la imatge amb la  clàssica ‘taca’ de fa uns 
anys.(..) 
Acord: Que per part del diari El País hi ha hagut una falta de cura per 
impedir que no s’identifiquin les persones de la fotografia. Es poden 
identificar els individus però no s’adverteix que hi hagi una voluntat 
explícita del diari de provocar l’escàndol o amarillisme. El CIC lamenta 
que no s’hagi posat més cura en el tractament donat en unes persones 
sotmeses a situació de malaltia, tal i com diu el criteri 9 del Codi 
Deontològic, segons el qual cal “respectar el dret de les persones a la 
seva pròpia intimitat i imatge, especialment en situacions de 
vulnerabilitat i malaltia (...). Cal advertir, per últim, que en cas de que 
alguna de les persones afectades fos un menor, el cas seria més greu.  
 
Expedient núm. 16/2009: Escrit de queixa del sr. X.Borràs contra un 
anunci de El Periódico i contra TV3 per utilitzar el nom d’un programa 
d’una televisió pública per promocionar un producte en un mitjà privat. 
El reclamant manifesta que en el citat anunci apareix la periodista 
Bibiana Ballbé, promocionant una polsera sota el lema “T’agrada la 
meva ànima?”.  
Al·legacions: La directora fa notar que la campanya publicitària d’El 
Periódico de Catalunya sobre les polseres Alma ja ha finalitzat i que 
aquesta s’ha emès a través de Televisió de Catalunya sense la 
necessitat d’establir cap conveni específic. També manifesta que la 
conductora del magazine cultural Ànima, Bibiana Ballbé, que 
protagonitzava aquest anunci ja no està vinculada a l’esmentat 
programa. 
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Ponència: El  CIC creu que pel simple fet d’aparèixer la periodista en 
l’anunci ja existeix una clara vulneració del criteri 7 del Codi 
Deontològic. En tot cas, la utilització del nom del programa, en un joc 
de paraules de l’anunci, constituiria una evidència de la simultaneïtat 
de funcions al·ludides en el Codi, i és, en tot cas, TV3 la que hauria 
d’emprendre accions legals, si ho considerés pertinent, per la indeguda 
utilització de la marca d’un programa en un anunci aliè a l’empresa 
televisiva.  
Acord: Existeix una clara vulneració del criteri 7 i Annex 4 del Codi 
Deontològic. TV3 hauria de vetllar activament per tal que l’actuació 
professional dels seus periodistes s’adigui estrictament al Codi 
Deontològic.” 
 
Expedient núm. 18/2009: Escrit de queixa de l’associació Genera 
contra el programa de TV3 Banda Ampla per considerar que han 
vulnerat els criteris 9 i 12 del Codi Deontològic al difondre unes 
imatges de dones exercint la prostitució.  
Tenint en compte que l’escrit de queixa manifesta que es va acordar 
amb la producció de Banda Ampla la assistència al programa sota la 
condició de que es respectés el dret a la intimitat de les dones que 
exerceixen la prostitució, en el sentit de que no es publiquessin 
imatges ni qualsevol altra dada relacionada amb aquestes dones.   
Al·legacions: Segons la directora,  “va avaluar el programa constatant 
que durant l’emissió del programa s’ha tingut cura d’utilitzar plans i 
sistemes d’ocultació que dificulten la identificació de les dones que 
apareixen en les imatges, de les quals, a més la conductora afirma 
que s’han demanat les autoritzacions oportunes”.  
No obstant, assenyala “ ja hem traslladat als responsables de 
l’esmentat programa, així com al Departament responsable, la 
necessitat d’extremar la cura en el tractament d’imatges en qualsevol 
cas i, molt especialment, quan es tracta d’afers d’extrema sensibilitat 
en què es pot veure compromesa la intimitat i la imatge de terceres 
persones.  
Acord: El CIC considera que no hi ha la voluntat d’identificar a les 
persones que apareixen al programa Banda Ampla però es recomana 
als responsables del programa que tinguin especial cura amb el criteri 
9 del Codi Deontològic  
 
Expedient núm. 19/2009: Escrit de queixa del senyor A. Fernández 
Laborda contra el diari 20 Minutos per un notícia publicada en data 
28.10.09 i titulada “Claudia, la falsa abogada que amañó 100 bodas” 
per considerar que s’han vulnerat els articles 2, 10 i 12 del Codi 
Deontològic, per no contrastar suficientment la informació, per posar 
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un èmfasi indegut a la nacionalitat i l’ètnia dels suposats infractors, i 
pel fet de considerar-los culpables abans d’una sentencia judicial.  
Acord: El CIC considera que el diari 20 Minutos ha vulnerat els criteris 
10 i 12 del Codi Deontològic pel fet de no respectar la presumpció 
d’innocència i per contenir afirmacions que poden suposar 
discriminació per raons d’ètnia i nacionalitat, identificant immigrants i 
delinqüència. En canvi, desestima una possible vulneració del criteri 
número 2, perquè, tot i que s’identifica una única font, la policia, no es 
pot provar que no n’hi hagi d’altres no citades.  
 

Expedient núm. 1/2010: Escrit de queixa del director de Canal Català- 
La Manyana TV contra Lleida Televisió per notificar als seus tertulians 
que no poden participar en els programes de debat de la 
competència, fet que podria vulnerar els els criteris 4 i 6 del Codi 
Deontològic. 
Un cop rebuda la resposta del grup Segre, Lleida Televisió, respecte 
a aquest assumpte i demanades les oportunes apreciacions als 
mitjans, el Ple del CIC en data 11 de març de 2010 adopta la següent 
resolució: El CIC no veu una relació directa entre les queixes 
presentades i el Codi Deontològic i, per tant, no té competències 
sobre aquesta qüestió i no considera que tingui sentit pronunciar-se 
sobre aquest tema.  
 
Expedient núm. 3/2010: Escrit de queixa del sr. D. Picard per la 
publicació per part de El Periódico (14.01.10) d’un dibuix a la secció 
“Animus Iocandi”, el qual considera que és antisemita.   
Un cop analitzat el dibuix publicat i l’escrit de queixa, la presidenta i la 
secretaria general acorden traslladar aquest tema al Ple del CIC per 
que valorin si hi ha hagut una vulneració del Codi Deontològic, tenint 
en compte, entre d’altres aspectes, la secció en la que es troba el 
dibuix.  
Acord: El CIC no troba que hi hagi una vulneració del Codi 
Deontològic més enllà de la fortuna o no de l’ús de les expressions i 
l’escenari escollits per l’autor en el legítim ús de la llibertat 
d’expressió.  
 
Expedient núm. 4/2010: Escrit de queixa del sr. C. Massaguer contra El 
Periódico de Catalunya per una fotografia publicada a l’apartat  
Foto-denúncia, atès que la imatge no es correspon amb els fets 
denunciats (9/1/10). 
La queixa va orientada en el sentit que el mitjà de comunicació no 
hagués contrastat les imatges amb els fets denunciats. Una cosa són 
les opinions dels lectors, sempre i quan no es vulnerin drets i honors, 
de les quals el mitjà de comunicació no se’n pot fer responsable 
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La presidència i la secretaria general del CIC, un cop rebuda la 
queixa va comprovar que el diari va publicar la rectificació del senyor 
Massaguer el dia 12 de gener.  
Acord: Que el diari El Periódico ha actuat correctament publicant la 
rèplica a la mateixa secció quan la informació no era correcta.  
Que, no obstant, es dona compte a la direcció del mitjà per que  
tinguin especial cura amb les fotografies de lectors que publiquen en 
aquest secció.  
 
Expedient núm. 20/2009: Escrit de queixa del sr. M. Dobaño contra 
l’agència EFE per la publicació d’un llibre sota el títol “Efe, 20 anys de 
notícies en català” per considerar que és fals que es comptabilitzin 
només 20 anys. 
El secretari general informa que ha tingut accés a dues informacions 
publicades els dies 1 de setembre de 1978 a la pàgina 2 del diari 
AVUI i el 16 de novembre de 2009 al suplement Vivir de La 
Vanguardia.  
A la primera, a l’avanttítol “Nou pas per a la normalització” hi ha una 
notícia titulada a dues columnes sobre que EFE crea un servei de 
notícies en català, i signada amb les inicials GN.  
A la segona es diu amb un títol a 4 columnes que EFE rememora en 
un llibre els 20 anys del seu servei en català amb el subtítol “En julio 
de 1989 la agencia estatal inició la traducción de las noticias, que 
tenían una fuerte demanda en la prensa comarcal”. 
En el primer dels textos, el de 1978, s’explica que la delegació d’EFE  
a Catalunya començarà a subministrar un servei a partir de l’1 de 
setembre. El servei és de mig hora i suposa “ un pas important mirant 
a la normalització de la llengua i podria concretar-se en un futur a 
termini mitjà en la creació de la primera agència de notícies catalana.  
Fetes altres averiguacions per la secretaria general, es conclou que 
l’expressió de “20 anys d’un servei en català” queda curta en el temps. 
S’ignora però si hi va haver-hi una ampliació i millora en les 
informacions emeses encara que se sap que amb el temps el servei 
quedà molt disminuït per raons que afecten a l’agència i als seus 
abonats. Per tot això, l secretari suggereix al CIC que se li doni 
resposta afirmativa al senyor Dobaño en la seva queixa, sense 
inconvenient de comunicar a EFE que s’ha fet aquestes gestions i si 
és possible que pugui introduir en l’esmentat llibre, que era de caire 
més general, una nota explicativa dins dels exemplars de la primera 
edició i una esmena si arriba la segona. Així queda aprovat per part 
del CIC.  
 
Expedient núm. 10/2009: Escrit de queixa del sr. X Casanovas contra 
Catalunya ràdio per la difusió d’una informació perjudicial per la seva 
imatge, segons ell.  
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El CIC entèn que l’emissora s’ha basat en informacions judicials i que 
cal distingir entre personatge públic i notorietat pública. En tot cas, 
Catalunya ràdio va procedir correctament amb el Codi Deontològic.  
 
Expedient núm. 5/2010: Queixa de Noves Generacions del PP a 
Ripollet traslladada pel Defensor del Ciutadà contra els mitjans de 
comunicació municipals per considerar que els discriminen en les 
informacions que fan. 
Al·legacions: El CIC ha rebut un ampli informe del senyor Toni 
Miralles, gerent del Patronat de Comunicació del municipi de Ripollet 
sobre la queixa presentada contra ells. Del conjunt es desprèn que 
s’ha donat cobertura i difusió a tots els actes corresponents a grups 
polítics.  
Amb els elements de que disposa el CIC, no es pot esbrinar si han 
faltat notícies ni comentaris respecte als autors de la queixa així com 
altres grups. 
Ara bé, cal recordar als responsables dels mitjans municipals el 
principi que el Consell sempre sosté i és que s’ha de fer un seguiment 
democràtic dels diferents sectors, moviments i sensibilitats que hi ha 
en una societat.  
 
Expedient núm. 2/2010: Escrit de queixa de l’entitat Martorell Viu 
contra el setmanari L’Informador de Martorell (en el seu número 1382) 
per considerar que han publicat una informació falsa que pot 
desacreditar l’entitat i que vulnera el Codi Deontològic. 
En resposta a la petició d’al·legacions fetes al mitjà, la publicació fa, 
entre d’altres, les següents consideracions:  
“Ni la publicació, ni el destinatari de la vostra carta, NO tenen intenció 
ni interès en sotmetre’s a cap mena d'arbitratge, que, per altra banda, 
no se’ls hi ha ofert en cap moment, i que, per tant, no pot existir, al 
marge de que per cortesia, no tinguem inconvenient en oferir-vos un 
aclariment als dubtes”. 
Informar a la publicació que amb la petició d’al·legacions al mitjà que 
fa el CIC ja hi ha una intenció de promoure la mediació entre les parts 
i que sempre hi ha una voluntat d’arbitratge. Que, tot i no desitjar 
l’arbitratge del CIC, es considera que la informació publicada per 
“l’Informador de Martorell” ha vulnerat el criteri 2 del Codi 
Deontològic.” 
 
Expedient núm. 6/2010: Escrit de queixa del senyor L. Anselmi contra 
la web Mundotoro per les informacions que fa contra la seva  persona 
i contra les ONG en la qual treballa, fet que considera vulnera els 
criteris 1 i 2 del Codi Deontològic.  
El CIC desprès d’examinar els documents aportats constata que en 
les apreciacions fetes dins del text de la web de Mundotoro queda 
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vulnerat el criteri 2 del Codi Deontològic. Respecte al contingut de la 
queixa el CIC creu que no hi ha prou elements per formar opinió i es 
demana al senyor Anselmi que si disposa de mes informació pot 
aportar-la per un examen mes acurat del tema sempre des del punt de 
vista periodístic.  
 
Expedient núm. 8/2010: La directora general de Prevenció, Extinció 
d’Incendis i Salvaments del Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació de la Generalitat per una informació de La 
Vanguardia titulada “El jefe del fuego de Horta llegó pasada la 
tragedia” i vàries fotografies i un vídeo que publicita a la seva web. ). 
En concret, considera que s’han vulnerat els criteris 2 i 3 del Codi 
Deontològic.  
A la vista de tot plegat, ni el vídeo ni la informació del dia 8 de febrer no 
vulneren l'article 2. El grau de certesa que la directora general demana 
a La Vanguardia impediria informar en casos que encara estan en fase 
d'investigació i que la informació és encara parcial.   
En relació a la vulneració de l'article 3 sobre la rectificació diligent, pel 
que fa als dos minuts de vídeo erronis ja s'ha dit que La Vanguardia, 
l'endemà mateix, a la seva edició del dia 9 de febrer de 2010, va fer-ho 
constar de manera explícita. De la mateixa manera, pel que fa a la 
responsabilitat del comandament, La Vanguardia va fer constar a la 
pàgina 2 de Vivir del dia 9 de febrer de 2010 breument i enmig d'altra 
informació, que Interior havia matisat les declaracions d'aquest 
responsable al sumari. Ara bé, si és cert que els aspectes incerts de la 
informació del dia 8 queden corregits, en canvi no són esmenats en 
sentit estricte, i per tant, es considera que només s'atenen parcialment 
els principis de l'article 3.  
Caldria recomanar però una actitud més diligent davant de les 
peticions de rectificació i, particularment, en aquest cas pel que fa a la 
informació sobre el paper dels comandaments. 
En relació a la segona carta de reclamació de la senyora Lanau del dia 
1 de març sobre la reproducció d'arxius sonors, efectivament, aquests 
estan reproduïts de forma incompleta.. I, en aquest punt, no s'han atès 
aquestes recomanacions. I s’ha vulnerat l'article 9 del Codi. 
 
Expedient núm.9/2010: Queixa al Consell contra la periodista d’Antena 
3, S. Gasch, per considerar que, en l’emissió del programa “Espejo 
Público” emès el dia 2 de febrer de 2010, han estat vulnerats els punts 
2, 4 i 9 del Codi Deontològic. Els reclamants manifesten la seva queixa 
i rebuig en relació a la gravació realitzada amb càmera oculta per 
Antena 3 en el CAP del Passeig de Sant Joan el dia 25 de gener. En 
cap moment la pacient va sol·licitar el permís de la doctora, ni tampoc 
de cap responsable del centre, per tal  de realitzar la gravació i emetre-
la. A més, consideren que en l’esmentat reportatge, es difonen 
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informacions imprecises que denigren l’actuació professional i 
provoquen un descrèdit injustificat del ICS.  
Al·legacions: No consta que s’hagin rebut al. per part dels 
responsables d’Antena 3. 
Acord: Que la gravació i emissió del reportatge esmentat vulnera 
clarament els punts 2,4 i 9 del Codi i es considera que no està justificat 
l’ús de la càmera oculta.   
Que, a més, existeixen uns agreujants d’abús de confiança i extrema 
falta d’ètica en general.  
Que Antena 3 hauria de vetllar activament, allà on li sigui possible, per 
tal que l’actuació professional dels responsables de la programació i 
dels seus periodistes s’adigui estrictament al Codi Deontològic. A més, 
hauria d’adoptar les mesures necessàries per evitar que es puguin 
repetir casos similars.” 
 
Expedient núm. 10/2010: Escrit de queixa d’una periodista de TV3 
contra TVE, RNE i ACN per considerar que han gravat sense permís a 
un bomber quan ell ja havia deixat clar que no volia fer declaracions. 
Queda sense efecte l’expedient per la retirada de la queixa i es  tanca 
l’expedient. El CIC acorda remetre l’acord a la interessada, a la 
direcció de TV3 on treballa la periodista, així com a les parts 
implicades a la vegada que lamenta haver realitzat aquestes gestions 
quan la queixa no estava prou fonamentada. 
S’acorda també notificar a TVE, RNE i ACN que, un cop rebuda tota la 
documentació corresponent, el CIC considera que els mateixos han 
actuat correctament en aquest assumpte i de conformitat al Codi 
Deontològic”. 
 
Expedient núm. 11/2010: Queixa contra el canal de televisió Veo 7 pel 
programa “Investigación al descubierto” de data 19 de març de 2010. 
Després de diverses gestions, tant amb el Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya com amb el propi mitjà de comunicació, el CIC es veu en la 
impossibilitat de trobar l’enregistrament del programa per analitzar el 
cas i tampoc el mitjà ha ofert cap mena de resposta.  
Per tant, tenint en compte la impossibilitat d’estudiar la possible 
vulneració del Codi Deontològic per part d’aquest canal, el Ple del CIC 
en data 19 de juliol de 2010 ha resolt el tancament de l’expedient per 
falta de mitjans tècnics.  
 
Expedient núm. 12/2010: Escrit de queixa del sobre la simultaneïtat de 
l’exercici del periodisme amb activitats publicitàries. El periodista contra 
el qual formula la queixa és Manuel Fuentes, i el mitjà Catalunya 
Ràdio, per considerar el comunicant ha transgredit el criteri 7 del Codi. 
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Acord: Tots aquells periodistes que simultaniegin la tasca informativa 
amb la publicitat,  vulneren els criteris 7 i l’annex 4 del Codi 
Deontològic.  
El CIC acorda fer una crida pública per recordar als professionals que 
no s’ha de simultaniejar l’exercici de l’activitat periodística amb altres 
activitats professionals incompatibles amb la deontologia de la 
informació, com la publicitat, les relacions públiques i les assessories 
d’imatge. 
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COMPOSICIÓ DEL PATRONAT I DEL 

CONSELL DE LA INFORMACIÓ DE 

CATALUNYA ANY 2011 

 

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

 
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  
 
Pedro L. Yúfera  
Exerceix com advocat des de l'any 1979.   
És soci i fundador de Yúfera & Giménez Torres Abogados, 
 amb despatxos a Barcelona, Tarragona, Madrid,  
Marbella i Alacant. És llicenciat en Ciències Polítiques i  
Sociologia per la Universitat Complutense de Madrid (1987) 
 i diplomat dels Cursos sobre les Comunitats Europees 
 del Ministeri d'Afers Estrangers (Escola Diplomàtica 1980). 
 

Josep Garcia Miquel 
Economista.  Va ser administrador de "El Noticiero  
Universal" i administrador de l'"Avui". Ha estat  
sotsdirector gerent de "El País" i  gerent  
de "El Periódico de Catalunya". 
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Josep Maria Martí  
Degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya.  
Periodista, doctor en Ciències de la Informació,  
coordinador de programes per a joves de la UER i  
membre del seu comitè de ràdio, professor de la  
Universitat Autònoma de Barcelona i secretari dels  
premis ONDAS. Actualment és el director de  
SER a Catalunya. 

 
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 Català 
Degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació,  
Director Acadèmic del Màster Documental Creatiu i  
Director del Premi de Film-Assaig de la UAB. Catedràtic 
 de Comunicació Audiovisual i doctor en Ciències de la  
Comunicació per la UAB. Llicenciat en Historia Moderna 
 i Contemporània per la UB i Master of Arts in Film Theory  
per la San FranciscoState University de California.  

 
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. 
 
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. 
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Jaume Padrós 

Vicepresident Primer del Col·legi  de Metges de Catalunya.  
Director de la Unitat de Valoració Geriàtrica Integral de  
MUTUAM i President de la Fundació Galatea. Llicenciat en 
Medicina i Cirurgia per la Facultat de Medicina de  
Barcelona amb un Màster en Gerontologia Clínica.  
Especialista en Medicina Familiar i Comunitària i en  
Medicina del Treball. Ex-diputat al Parlament 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 

El CIC està constituït per la presidenta, Llúcia Oliva, el secretari 
general, Josep Maria Cadena, i els següents vocals:  
 
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.  

 
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 sotsdirector del diari Avui i col·labora 
a la premsa (Avui, La Vanguardia, El Punt,...),  
ràdio i televisió. 
 
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  
sotsdirector gerent de "El País" i 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. 
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Roger Jiménez 
Llicenciat en Periodisme a la Universitat de Navarra;  
redactor i redactor en cap de l’agència Europa Press,  
director de Efe a Catalunya, sotsdirector i director  
adjunt de La Vanguardia, corresponsal a Londres i a  
Roma, primer defensor del lector d’aquets diari. Va  
presidir l’Associació de la Premsa de Barcelona  
(1981-83),i és autor dels llibres "Les desventures 
de Post Aventura" i "Imperio Berlusconi". Actualment és  
professor de Periodisme a 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 expresident 
 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. 

 
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 AL LLARG DE 2011 

 

Mitjans de comunicació i associacions 

- PUBLICO 
- DIARI DE GIRONA 
- DIARI DE SABADELL 
- EL 9 NOU 
- EL MUNDO 
- EL MUNDO DEPORTIVO 
- EL PAÍS 
- EL PERIÓDICO 
- GRUP HERMES 
- EL TEMPS  
- LA MAÑANA 
- LA VANGUARDIA 
- REGIÓ 7 
- SEGRE 
- COM RÀDIO 
- SER CATALUNYA  
- BTV (Barcelona Televisió) 
- CCMA  
- 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 
- MOLA TV 
- LLEIDA TELEVISIÓ 
- DEBARRIS (l’Independent de Gràcia i 
Independent de Barberà)   
- RÀDIO OLOT 
- IDM (Iniciativas Digital Media) 
- LA VEU D'ÀFRICA 
- INTERVIDEO 
- GRUP FLAIX 
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FORMULARI DE QUEIXA  
(model de formulari tret de la web del CIC 
http://www.periodistes.org/fcic/form_queixes.php) 

Camps obligatoris marcats amb * 

 Dades de la persona que formula la queixa (persona física o juridíca) 

 

* Nom i cognoms: 
 

DNI 
 

Empresa o entitat (en el cas de que sigui persona 
jurídica) 
 

* Adreça 
 

* CP 
 

* Població 
 

* Província 
 

* Email 
 

 

 

 
 
* Mitjà o entitat sobre el que es formula la queixa 
(indicar dia/pàgina o emissió en la que va aparèixer la informació) 

 

 

 
 
Criteris del Codi Deontològic que es considerin transgredits a la informació 

(http://www.periodistes.org/documents_codi_deontologic) 

 

 

 
* Breu descripció dels fets o motius de la queixa 
 

 

 
Observacions 
 

 

 
 
Adjuntar documentació en aquest apartat (còpia de la informació objecte de 
l'escrit de queixa, fotografies i documentació que ajudi a la tramitació de 
l'expedient) 
 

 

http://www.periodistes.org/documents_codi_deontologic

