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IINNFFOORRMMEE  DDEE  LLAA  PPRREESSIIDDÈÈNNCCIIAA    

  

  
L’any 2012 ha estat un any d’aniversaris i renovacions a la FCIC. Hem recordat el 
passat, però sobre tot hem volgut encarar el futur amb nous ànims i moltes 
esperances. S’han renovat els membres del Patronat de la Fundació Consell de la 
Informació i els membres del Consell que son els que decideixen sobre les 
queixes rebudes. Així mateix, s’ha nomenat un nou secretari general. Lluís de 
Carreras ha substituït Josep Maria Cadena. 
Amb l’ajut desinteressat de moltes persones hem acabat de redactar uns nous 
estatuts. El Patronat de la fundació i la Junta de Govern del Col·legi de 
Periodistes, l’entitat fundadora, han donat el seu vist i plau i s’està a punt de 
registrar-los a la Generalitat. 
L’actual secretari general, Lluís de Carreras, ha redactat els nous estatuts d’acord 
amb la nova llei de fundacions i  les idees d’una comissió de treball formada per 
l’ocasió.  A partir d’ara, totes les activitats i el funcionament de la Fundació Consell 
de la Informació tindran una referència en l’articulat estatutari amb la qual cosa tot 
serà més clar i transparent, més eficient, en definitiva. 
Cal agrair la tasca dels membres de la comissió que generosament han contribuït 
a la redacció d’aquests nous estatuts: Josep Maria Martí, Manuel Parés, Milagros 
Pérez Oliva, Roger Jiménez, Nacho Gil i Llúcia Oliva. 
 
ANIVERSARI AMB BALANÇ SOBRE LA FEINA FETA 

Enguany hem celebrat també els 15 anys del Consell de la Informació i els 20 
anys de la redacció del Codi Deontològic de la professió periodística catalana. Per 
això, ens va semblar que era el moment adequat de fer balanç i encarregar un 
estudi sobre la tasca feta. 
L’estudi mostra que s’han rebut 575 queixes en quinze anys, que s’han tramitant 
amb pocs recursos i molta bona voluntat per part del Consell de la Informació.  
Són poques queixes en comparació amb les que es reben en altres països de 
demografia semblant a Catalunya, però és positiu que quasi sis-centes persones 
hagin trobat una resposta a les seves preocupacions ètiques en el CIC. 
Els temes pels que la gent s’ha queixat més  son: el tractament de la immigració, 
la publicació d’informacions no fonamentades i la invasió de la intimitat de les 
persones. Aquestes son també les queixes habituals que reben els altres consells 
de la informació europeus. 
Una conclusió molt interessant és que els mitjans que no estan adherits al Consell 
transgredeixen el Codi Deontològic més sovint que els mitjans associats. L’estudi 
també mostra que l’ONG SOS Racisme va utilitzar el Consell per fer la seva 
campanya a favor d’un tractament més ètic de la informació relacionada amb la 
immigració. 
Amb motiu dels 15 anys de vida del Consell de la Informació de Catalunya, també 
vam obrir una secció d’aniversari a la pàgina web perquè acadèmics  i periodistes 
hi poguessin deixar les seves reflexions ètiques.  
 
LES TASQUES DEL CIC 
Durant l’any 2012, el Consell de la Informació va continuar fent la seva tasca de 
donar a conèixer el servei públic que fa a la societat i als propis periodistes, a 
través de conferències en biblioteques i altres entitats, aparicions als mitjans i 
articles periodístics.  
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Així mateix, cal esmentar que enguany la firma Casas i Associats ens ha 
dissenyat generosament un logotip pel Segell de Compromís Ètic que es posarà 
en marxa durant l’any 2013 i pel que Lluís de Carreras ha escrit el reglament. 
La presidenta va assistir també a la reunió anual de l’Associació de Consells de la 
Informació europeus (AIPCE) a Anvers, on es va posar al dia de la situació de 
l’autoregulació periodística a la resta del món.  
 
SITUACIÓ ECONÒMICA 

La Fundació Consell de la Informació de Catalunya s’ha vist afectada per la crisi 
econòmica general i la crisi que ha trasbalsat tota la indústria de la comunicació i 
la  professió periodística catalana.  
La FCIC ha sobreviscut durant 15 anys gracies al finançament dels mitjans de 
comunicació de Catalunya i del Col·legi de Periodistes. L’any 2010 es va signar un 
conveni amb la Generalitat en raó del qual, el govern contribuiria amb 30.000 
euros l’any al pressupost de la Fundació Consell de la Informació fins el 2012.  
La crisi econòmica ha fet que la Generalitat no ingressés a la Fundació la seva 
contribució corresponent a l’any 2011 i anul·lés el conveni pel que fa a 2012. Al 
mateix temps, dels 45 mitjans de comunicació que contribuïen a mantenir la FCIC 
l’any 2009, només en queden 23.  
Les gestions fetes per mantenir l’adhesió a la FCIC d’aquests mitjans no han 
tingut èxit.  Alguns han tancat, altres s’han fusionat, i la resta assegura que han 
hagut de reduir les despeses al màxim i ja no poden finançar el Consell. 
La conseqüència d’aquesta situació és que hem tancat l’any 2012 amb menys 
ingressos que despeses. La diferència és de 28.403 euros que s’ha compensat 
amb estalvis d’anys anteriors. Això vol dir que el  Consell no presenta dèficit, hi ha 
diners a la caixa i, com es veu en els documents que s’aporten més endavant, el 
Total Actiu és igual al Total Patrimoni Net i Passiu. 
 
RESUM D’EXPEDIENTS  
L’any 2012 s’han resolt un total de 22 de queixes, de les quals sis no van ser 
admeses a tràmit per no entrar dins de les competències del CIC o perquè 
finalment es va arribar a una entesa entre les parts.  Onze d’aquestes queixes 
s’han tramitat de manera ordinària i cinc han estat resoltes de manera no 
ordinària; és a dir, sense seguir el procediment habitual de sol·licitar  al·legacions i 
elaborar una ponència.  
Els cinc expedients no ordinaris tenen a veure amb el tractament de la immigració 
als mitjans. En uns casos s’empra l’expressió “immigrant il·legal”, i en altres es 
relaciona immigració i delinqüència. Ambdues qüestions havien estat tractades 
anteriorment pel Consell de la Informació  que ja havia difós la seva opinió. Tot i 
així, el CIC ha  remarcat de nou l’abús per part dels mitjans de comunicació de 
l’expressió “immigrant il·legal” i ha fet públic un nou comunicat amb propostes per 
substituir aquest terme per:  “en situació irregular”, “indocumentat” o “sense 
papers”.  
Pel que fa als onze expedients tramitats de manera ordinària pel CIC, destaquen, 
curiosament, diverses queixes sobre informacions de temes esportius.  Una d’elles 
va ser contra el diari Gol  per la manera d’informar  sobre el RCD Espanyol. El 
Consell va considerar que s’havia vulnerat l’article 1 del CD perquè en els articles 
denunciats no s’observava sempre una clara distinció entre els fets, les 
interpretacions i les opinions.  
 
Un article d’ El Mundo Deportivo titulat, “Sigue Soriano moviendo hilos en el 
entorno?”, va motivar la queixa del col·lectiu Consulta Barça al considerar que  
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havia vulnerat els criteris 1 i 2 del Codi. El CIC no va poder resoldre la queixa per 
falta d’informació. 
En el terreny audiovisual, el CIC ha intervingut en temes tant polèmics com la 
queixa del FC Barcelona contra el programa d’Intereconomia, “Punto Pelota”, per 
intentar aconseguir informació de manera poc digna. També el CIC va rebre una 
queixa contra el programa “Fora de Joc”, emès a Esport 3, per suposades 
manipulacions i falsedats en una informació sobre skyrunning. El Consell va 
considerar que la informació vulnerava el criteri 2 de codi en difondre informacions 
no fonamentades, i el 3 per no rectificar amb diligència. 
La portada d’El Periódico titulada “La guía mangui” va merèixer una queixa per 
contenir expressions racistes i xenòfobes. El Consell va resoldre que vulnerava els 
criteris 2 i 12 del Codi Deontològic. També contra El Periódico, es va presentar 
una queixa per un acudit de “Ferreres”, que suposadament induïa a la violència, 
però el CIC va resoldre que no es vulnerava el Codi. 
Unes imatges d’un menor, al qual van anomenar el “niño embarazado”, emeses a 
Telecinco, també van ser motiu de queixa. Segons el CIC, Telecinco va vulnerar 
els drets del menor a la seva imatge i intimitat, especialment en una situació de 
vulnerabilitat i dolor. 
Un ciutadà es va queixar de Regió 7 per una informació d’un assassinat en la que 
es destacava la malaltia mental del suposat autor. EL CIC va acordar que no es 
vulnerava el Codi Deontològic, però va recordar al mitjà que cal tenir en compte el 
criteri 9 del Codi Deontològic que diu que cal “respectar el dret de les persones a 
la seva pròpia intimitat i imatge, especialment en situacions de vulnerabilitat i 
malaltia”. 
El Consell de la Informació també ha tractat aquest any queixes sobre el 
comportament de mitjans locals, com la manca de pluralisme polític en els 
butlletins municipals. Així mateix, va atendre la queixa del grup municipal  d’EUiA 
a l’Ajuntament de Sabadell perquè la ràdio municipal els anomenava 
sistemàticament “els comunistes”, malgrat la seva reiterada protesta per entendre 
que no tots els seus components ho eren.  

Una de les queixes més destacades ha estat la que va presentar la Sindicatura de 
Comptes contra el diari El País per la publicació de documents de treball de la 
institució que eren de caràcter confidencial. El CIC va considerar que El País va 
realitzar el dret de la gent a saber i no va vulnerar el Codi Deontològic. Tot i així va 
acordar que havia ignorat un principi  periodístic universal, en no haver contrastat 
les primeres informacions amb la Sindicatura. 
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DDeeccllaarraacciióó  ddee  pprriinncciippiiss  ddee  llaa  pprrooffeessssiióó  ppeerriiooddííssttiiccaa  aa  CCaattaalluunnyyaa    
 
CRITERIS  

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

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

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

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

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

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

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

procediments il·lícits.  

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

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

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

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

 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).  
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 ANNEX 3: RECOMANACIÓ SOBRE INTERNET 

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

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

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

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

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

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

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

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

La percepció de retribucions o gratificacions de tercers és èticament reprovable quan 
està relacionada amb l'exercici de l'activitat periodística en els mitjans informatius, 
especialment en casos verificables d'influència i/o relació entre la remuneració o 
gratificació percebuda i l'acte informatiu vinculat a l'interessat, ja sigui com actor o 
inductor. 

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

Recomanacions per a la pràctica periodística en el tractament bèl·lics 
o armats (AMPLIACIÓ DEL CODI DEONTOLÒGIC FETA L’ANY 2009) 
 
Conscients que els mitjans de comunicació tenen capacitat per influir en el desen-
volupament dels conflictes, i conscients també de les dificultats del treball sobre el 
terreny, de la falta de formació, de l’escassesa de recursos que hi destinen els mitjans, 
en la perspectiva d’afavorir la seva resolució i contribuir a reduir el sofriment de les 
persones afectades, estimem que la nostra tasca s’hauria d’atendre a les 
recomanacions següents:  

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

 
2. No deshumanitzar cap part; cal parlar de les víctimes i també dels victimaris de 
totes aquestes.  
Tots els actors són humans, amb independència del fet que les seves accions puguin 
ser criminals. I a tots els bàndols hi ha víctimes, dels febles i dels forts. També entre 
els uns i els altres hi pot haver victimaris. Recordar la condició humana de totes les 
persones fa més difícil les actuacions cruels d’uns i altres i la seva justificació, 
contribueix a reduir el sofriment i a mostrar com d’inhumana és la guerra.  

 
3. Evitar el llenguatge de les parts combatents i dels seus aliats. Exposar els enganys 
de qualsevol d’aquestes.  
Els actors també batallen en el camp de la informació; per a ells es tracta de fer pro-
paganda. Trien les paraules, escullen unes dades per sobre de les altres, emfasitzen 
uns assumptes i n’esmorteixen d’altres. De cara a l’enemic, per a ells, mentir és una 
necessitat; com menys informat estigui l’adversari, millor; dir la veritat, en la mateixa 
tònica, és una traïció. És la seva lògica comunicativa. L’antítesi del que ha de ser la 
feina periodística.  
4. Mostrar els grups que en la base treballen per la pau, no només els dirigents. En 
particular, els esforços de la societat civil, que atén les víctimes físicament, material-
ment o emocionalment.  
Els líders polítics i militars estan condicionats per la dinàmica de la guerra i de les 
seves pròpies organitzacions. Poden veure’s atrapats en l’espiral de la violència. A la 
base de la societat hi ha sovint qui treballa per la pau, sense les limitacions de les cú-
pules polítiques o militars. No reduir l’abast del focus informatiu a les elits, sinó obrir-lo 
als grups de base augmenta la pressió sobre els líders per trobar camins reals cap a 
acords amb el contrari.  

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

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

 
7. Informar dels conflictes encara que no hi hagi violència pot ajudar a prevenir-la. Hi 
ha un grapat de centres a l’abast dels informadors que treballen constantment en la 
mediació, transformació i resolució de conflictes. Aprofitar-los com a fonts d’informació 
repercuteix en una opinió pública més formada i més capaç d’actuar per si mateixa i 
de pressionar els governs perquè actuïn quan i com calgui.  

 
8. No abandonar la cobertura després de l’alto el foc i ocupar-se de la resolució, la 
reconstrucció i la reconciliació.  
El cessament de les hostilitats o l’alto el foc són moments en els processos de pau. No 
s’han de confondre amb la solució del problema o la resolució del conflicte. Quan 
s’acaba la violència física, cal curar les ferides i recuperar tant com es pugui el que 
s’ha destruït materialment i en la convivència.  

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

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

Per la mateixa raó, el públic té dret a saber si la informació que li arriba és fruit d’una 
feina periodística que ha vist coartada la seva llibertat en forma d’imposicions o 
censures. 
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Expedient número 12/2011        

ASSUMPTE: Escrit de queixa online de J. P. M., en nom i representació de 
SOS Racisme Catalunya, contra El Periódico de Catalunya per la 
publicació d’un reportatge el 29 d’agost del 2011 sobre la delinqüència a 
casa nostra que podria haver vulnerat els criteris 2 i 12 del Codi 
Deontològic degut a les expressions racistes i xenòfobes que conté. 
 
ANTECEDENTS 
En data 30 d’agost del 2011 va tenir entrada en aquest Consell de la 
Informació de Catalunya un escrit de queixa del senyor P. M. contra El 
Periódico de Catalunya amb relació a la portada del dia abans, titulada “La 
guia ´mangui´de Barcelona”, amb l’avanttítol “La difusión del documento 
desprestigia la Ciudad”, i el subtítol “Los mossos y los informadores 
turísticos comparten en las redes sociales un catalogo de delitos plagado 
de expresiones xenófobas”. La portada contenia un seguit de fotos de 
suposades situacions de robatoris amb textos que ocupaven tres pàgines i 
reproduïen el text de l’ esmentada guia, farcida, segons el comunicant, 
d’expressions vexatòries i racistes. Tanmateix, el diari va publicar una 
infografia realitzada a partir del mateix document i que incidia en aquestes 
expressions. 
El lector fa notar que el diumenge 28 d’agost, la nit prèvia a la publicació de 
l’informe, el director del diari, Enric Hernández, va difondre a través de la 
xarxa social Twitter la portada original, que va suscitar nombroses crítiques 
pel seu to racista i la direcció va decidir de modificar-la abans de la seva 
publicació en paper. En qualsevol cas, aquesta portada ja havia estat 
publicada a Internet i, fins i tot, recollida per algun altre mitjà del que el 
reclamant hi aporta el link. 
En conclusió, el portaveu de SOS Racisme considera que el diari ha 
infringit els articles 2 i 12 del Codi Deontològic en publicar continguts 
xenòfobes i carregats de prejudicis d’un document que circula per la web 
sense autoria coneguda, i que promou l’odi a certs col·lectius o 
nacionalitats. 
 
AL·LEGACIONS 
En data 16 de setembre es van demanar per escrit al director de El 
Periódico de Catalunya les corresponents al·legacions, sense que s’hagi 
rebut cap resposta a pesar de les gestions telefòniques fetes posteriorment 
des de la Secretaria del CIC. 
 
CONSIDERACIONS I PONÈNCIA 
Tal i com observa el signatari de la queixa, el document de referència no 
està avalat per cap institució oficial, per més que El Periódico de Catalunya 
ho atribueix a fonts directament relacionades amb els mossos i guies 
turístics, segons la versió catalana del diari digital del 29 d’agost. L’ 
avanttítol diu: “Iniciativa espontània contra l’ increment de la delinqüència”, i 
el títol, “Mossos i guies creen a les xarxes socials un mapa del robatori a 
Barcelona”, seguit de dos subtítols: “El text, que s’actualitza per correu 
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electrònic, s’ha convertir en un manual per als agents”, i “L’informe, ple 
d’expressions xenòfobes, ressenya les bandes de carteristes més actives 
contra turistes”.  
El primer paràgraf del text precisa que l’informe circula des de finals del 
2010 per les xarxes socials i per correu electrònic “entre els mossos i guies 
turístics (...) De fet, ha circulat tant, que molts agents creuen que aquest 
material ha estat elaborat per altres mossos”. El Periódico assenyala que 
ha confirmat l’existència de les bandes que es ressenyen en el document, 
que el cos dels Mossos no vol entrar a comentar, si bé afirma que “els 
agents tenen mapes oficials de delinqüència”. En el decurs d’elaboració de 
la ponència, s’ha trobat un vídeo penjat a Youtube on el portaveu del 
Sindicat de Mossos a Comissions Obreres, Toni Castejón, admet que es 
tracta “d’una guia turística que circula entre els mossos d’esquadra”. 
També existeix un bloc amb el títol “Manguilandia” signat per Sergi Mateo 
el 5 de febrer del 2011 amb les mateixes descripcions i terminologia. En 
definitiva, es dona com a fet que l’informe és obra d’alguns mossos a títol 
particular, així com d’operadors turístics. 
Abans de passar al llistat de les bandes de lladres i els seus mètodes, El 
Periódico fa constar que “tot i que és políticament incorrecta i despectiva, 
aquest diari ha decidit respectar la terminologia de la llista”: “´Moros´ de 
l’aeroport i ´Moritos´de l’aerobús”, “Bosnianes ´buscafirmes´, al Hard Rock 
Café o a la Sagrada Família”, “Els romanesos del metro...” 
D’altra banda, el director del diari, Enric Hernández, admet en un article 
publicat al seu bloc que la primera portada sobre la “La guia mangui” va ser 
un error, atès que, un cop publicada, la xarxa social es va incendiar: 
centenars d’usuaris, entre d’altres un veterà ex ministre amb una dilatada 
trajectòria en organismes internacionals, expressaren llurs objeccions o el 
rebuig més rotund. “Fou una decisió editorial del diari reproduir, sense 
censures però tampoc judicis de valor, l’informe original amb un argot 
clarament xenòfob, que només pot suscitar repugnància. Que agents de 
l’ordre emprin expressions racistes, cavil·là la direcció, ja era prou eloqüent; 
sobren comentaris.” 
Enric Hernández també diu que “la polsegada que es va aixecar a la xarxa 
ens va fer reparar en el nostre error. La majoria dels nostres lectors a 
Twitter entenien que El Periódico, en destacar la noticia a la portada, 
assumia com a propi l’argot del document. En periodisme regeix aquesta 
màxima: si un sol lector pot mal interpretar un titular, es que és un titular 
erroni. Amb més motiu si són multitud (els lectors). D’aquí que a mitjanit 
decidíssim modificar els elements de titulació per fer més explícit el que era 
obvi: que el diari no comparteix tals expressions. No em penedeixo d’haver-
ho fet”.   
La ponència entén que s’està convertint en una pràctica habitual al 
periodisme la divulgació literal de textos i expressions orals de mal to amb 
la coartada de respectar la seva configuració d’origen per palesar la 
càrrega negativa social que comporten. Una pràctica que ben sovint 
amplifica el problema que suposadament es pretén combatre o resoldre. En 
aquest cas, reproduir expressions col·loquials vulgars i de baix nivell d’un 
document orfe que circula per la xarxa no representa cap aportació 
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rellevant al periodisme ni a la audiència de públic, ans al contrari, el mitjà 
que ho fa es converteix en una caixa de ressonància. No hi ha cap 
argument vàlid que justifiqui un llenguatge despectiu i racista a un mitjà de 
comunicació i, tal com apunta l’autor de la queixa, no pot servir com a 
excusa el respecte a la terminologia original, atès que aquesta es podia 
haver eliminat sense afectar al contingut del reportatge. 
 
De conformitat amb la ponència, el Ple del CIC adopta el següent: 
 
A C O R D: 

El reportatge d’ El Periódico ha vulnerat els articles 2 i 12 del Codi 
Deontològic, que precisen que cal:  
Article 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. 
Article 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 y 
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.  
 
 
Expedient número 1/2012        
 
ASSUMPTE: Escrit de queixa del senyor E. A. contra Regió 7 per 
informació que podria vulnerar el CD pel tractament donat al parlar d’una 
malaltia mental. 
 
ANTECEDENTS 

1-El senyor E. A. envia una carta de queixa en data 10 de gener en la que 

es denuncia Regió7 i, particularment, al periodista autor d’una informació 

publicada el 5 de gener , el nom del qual no s’esmenta, en referència a un 

crim comès dies  abans. 

2-La denúncia acusa el periodista de considerar com a causa de l’homicidi 

la “malaltia mental” del sospitós, afectat d’un trastorn bipolar. L’autor de la 

carta opina que el periodista no té base per atribuir aquesta malaltia al 

possible autor del crim. També denuncia que tracti el presumpte autor de 

“criminal” i no d’”homicida”. A més, diu que el periodista confon un trastorn 

bipolar amb l’esquizofrènia.  
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AL·LEGACIONS 

Rebudes les pertinents al·legacions per part del Director de Regió 7 en les 

que ens comunica el següent: “...Em sembla que les característiques de la 

queixa i del titular al·ludit fan innecessari qualsevol aclariment. Em sembla 

que en aquest cas la cosa cau pel seu propi pes. De fet, el que la carta 

intenta dir confusament, que no es diu al titular, sí que es diu clarament.” 

 

Em sembla que les característiques de la queixa i del titular al·ludit fan 

innecessari qualsevol aclariment. Em sembla que en aquest cas la cosa 

cau pel seu propi pes. De fet, el que la carta intenta dir confusament que no 

es diu al titular, sí que es diu clarament....” 

 

CONSIDERACIONS 
Vista la informació objecte de denúncia, s’aprecia que totes les acusacions 
que es fan al periodista no tenen cap fonament objectiu: 
1-En particular, la informació és especialment curosa en no vincular la 

malaltia mental amb l’homicidi, tal com es fa constar al títol i al subtítol, i de 

manera profusa en el contingut de la informació, just el contrari del què se 

l’acusa. Així mateix, la informació recull l’opinió d’experts en el mateix 

sentit, i la malaltia li és atribuïda per informació directa dels seus familiars i 

pels antecedents que consten d’aquesta persona. 

 

2-En tot moment, el periodista fa explícita la condició de “presumpte” al 

sospitós del crim  que, d’altra banda, és qualificat d’homicida i no de 

criminal com suggereix la denúncia. Sí que, en canvi, es parla, amb 

propietat, de “crim” per referir-se al fet, i no a al presumpte autor. 

 
3-En cap moment s’esmenta l’esquizofrènia ni se la confon amb els 

trastorns bipolars, com diu el denunciant. 

 
El Ple del CIC adopta el següent: 
 
ACORD 
 
Desestimar la queixa del senyor E. A. S. per manca de fonament en el que 

expressa. Malgrat tot, el Consell de la Informació considera que cal 

reflexionar sobre l’ insistència informativa en el fet de la malaltia mental i, 

es pregunta si cal esmentar-la, donat que s’informa de que sembla 

descartat  que tingui res a veure amb el crim.  

 

El Consell considera que la menció reiterada de la malaltia mental potser 

estava encaminada a desmentir rumors que s’haurien pogut estendre a 

nivell local, però vist des de fora sembla excessiva.  
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Cal tenir en compte el criteri 9 del Codi Deontològic que diu que cal 

“respectar el dret de les persones a la seva pròpia intimitat i imatge, 

especialment en situacions de vulnerabilitat i malaltia i en casos o 

esdeveniments que generin 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”. 

 
Expedient número 2/2012        
 
ASSUMPTE: Queixa del senyor F. M. P.,en representació de la Associació 
dels Petits i Mitjans Accionistes de l’ Espanyol ( l’APMAE), contra el diario 
Gol pel tractament informatiu que dona al RCD Espanyol que pot vulnerar 
els criteris 2 i 12 del CD. 
 
ANTECEDENTS 

1-Amb data 19 de gener de 2012 el reclamant va presentar al Consell de la 

Informació de Catalunya un escrit en què es queixava del contingut d’una 

sèrie de textos publicats pel periòdic digital “Diario Gol” 

(www.diariogol.com) editat per la companyia “Ediciones Gol España, S.L.” 

 

2- Els escrits de referència, que s’adjuntaven amb la queixa eren en 

concret els següents, tots ells publicats al llarg del mes anterior: 

   -“El Espanyol anuncia que está arruinado” (20 de desembre de 2011) 

   -“El Espanyol quiere desvincularse de Catalunya (21 de desembre de 

2011) 

   -“Un perico cuenta la penosa historia europea” (22 de desembre de 2011) 

   -“La afición del Espanyol muestra su lado más violento” (8 de gener de 

2012) 

   -“El españolismo llama mono a Dani Alves” (8 de gener de 2012) 

 

3- El senyor M. considerava que en aquests textos hi havia contingudes 

expressions que vulneren els articles 2 i 12 del codi deontològic. 

 

4- El senyor M. afirmava per sustentar la seva acusació que de la lectura 

dels esmentats textos se’n desprenia “una clara actitud de menyspreu 

envers una entitat històrica, el "Reial Club Deportiu de Barcelona, S.A.D.", 

de quines arrels i de quins orígens no cal ni tan sols parlar, atès el 

coneixement que se suposa en té tothom al nostre país, i atès que es tracta 

d'una institució esportiva catalana, amb més de 110 anys d'antiguitat, 

fundada a Barcelona I’any 1900, per estudiants catalans. El demandant 

considera que la dignitat i bon nom del RCDE queden lesionats i 

http://www.diariogol.com/
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menyspreats, així com la dels seus aficionats, de forma totalment 

injustificada, en un clar intent de desacreditar a tota la seva massa social, 

al mateix temps que s'han utilitzat expressions i adjectius injuriosos contra I' 

entitat i els seus seguidors, tals com “violents”, “mal educats” i altres 

similars, que no cal ni tan sols mencionar”.  

Així mateix, afirmava que “amb la falta de rigor i I' actitud discriminatòria 
envers els socis i simpatitzants de l' entitat que es desprèn de tals 
informacions, al considerar-los  anticatalans, violents, racistes, etc... es 
provoca i s'incita l'ús de la violència, que per desgracia tan fàcil resulta 
actualment de provocar en el món del futbol”. 
 
5-  Com a manera de substanciar la seva denúncia, el senyor M. transcrivia 
algunes de  les expressions que, al seu entendre, podien resultar injurioses 
o insultants: 
   -En I'article del 20.12.2011, expressions tals com "el RCD Espanyol está 

en la miseria", "que debe alguna que otra nómina" "que se considera uno 

de los filiales históricos del Real Madrid", "las deficiencias de un estadio 

Cornellá/El Prat que ya ha necesitado varias reformas pese a su nueva 

construcción". 

   -En I'article del 21.12.2011, es diu que "siempre se ha considerado al 

Espanyol filial del Real Madrid en Cataluña, pero parece que si por los 

pericos fuera, serían el "8" del club blanco", "un equipo que deambula por 

la Liga de manera histórica". 

   -En I'article de\22.12.2011, s’escriu "la penosa historia europea del 

EspanyoÍ. 

   -En I'article del 8.1.2012, llegim "la afición del Espanyol muestra su lado 

más violento", "el complejo de inferioridad que tiene el Espanyol es cada 

día más alarmante", "la afición perica sigue demostrando caer cada día 

más abajo, demostrando una actitud racista y violenta". 

   -En I'article del 8.1 .2012, es diu "el carácter de equipo segundón y 

pequeño del Espanyol', "la  afición perica demostró que no saben lo que 

son los buenos modales o Ia educación" "el españolismo mostró sin ningún 

tipo de pudor un talante racista.." "acciones legales contra el Espanyol por 

tolerar un comportamiento tan mezquino de su afición”.  

 
6- D’una altra part, el denunciant al seu escrit feia constar “com a 
agreujant” el fet que a l’entitat editora (Ediciones Gol Espanya, S.L.) li fos 
atorgada una subvenció per part del Departament de Cultura de la 
Generalitat de 150.000 euros l’any 2010 (segons que va ser publicat en el 
DOGC núm. 5874 de 9 de maig de 2011). Així mateix referia que amb tal 
motiu l’entitat que ell representa, considerant que “amb diners públics no es 
pot finançar mitjans que actuen de forma tan reprovable”, havia formulat 
una denúncia davant de l’ esmentat departament i havia demanat que fos 
revocada la subvenció, amb reintegrament de les quantitats que hagués 
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pogut percebre amb tal motiu. A l’escrit s’hi adjuntava còpia d’aquesta 
denúncia. 

 
AL·LEGACIONS 
Des de la Secretaria del CIC, com és preceptiu, es va sol·licitar al mitjà 
interpel·lat que presentés les al·legacions pertinents. Efectivament, així ho 
va fer el director de Gol, Xavi Mir. Respecte a les informacions que són 
motiu de queixa, el senyor Mir afirma: “No [en] trobem cap que falti a la 
veritat, ni que no hagin estat reproduïdes o publicades, en el seu moment, 
per la majoria dels mitjans de comunicació audiovisuals i escrits de 
Catalunya”. El senyor Mir també manifesta al seu escrit que  Gol  és una 
publicació independent, amb col·laboradors que, fent ús del principi de 
llibertat d’expressió recollit a la Constitució, expressen lliurement una opinió 
en favor de les afinitats esportives de cadascú.  Així mateix afirma que 
l’APMAE té oberts tots els canals de participació de la publicació per fer 
arribar directament les seves opinions de tot allò que fa referència a 
l’actualitat del RCD Espanyol. 
 
CONSIDERACIONS 
El contingut de la queixa del senyor M. fa referència a una qüestió sobre la 
qual el Consell no pot entrar ni a deliberar. Es tracta del tema de la 
denúncia presentada per  l’APMAE davant de la Conselleria de Cultura. 
Com és obvi, no és ni la missió ni la competència del Consell de la 
Informació dictaminar respecte a la política de subvencions del govern de 
Catalunya. Per tant, no és pertinent tenir en compte aquest fet, tal com 
pretén el denunciant, com una “circumstància agreujant” dels 
comportaments periodístics que comenta. 
  
El Ple del CIC adopta el següent: 
 
A C O R D 
 
1-No es pot considerar que els escrits difosos a “Gol” vulnerin l’article 12 

del Codi Deontològic, atès que el fet que denunciïn uns presumptes 

comportaments racistes o incitadors de violència no comporta que el mateix 

text incorri en aquests comportaments, i això independentment que el que 

s’afirma al text sigui exacte o no ho sigui. 

2-El Consell després d’estudiar la denúncia, considera que a l’Espanyol hi 

ha una gran diversitat de membres i està d’acord en que el què hi ha és 

una vulneració de l’article 1 del CD.  

En els articles denunciats no s’observa sempre una clara distinció entre els 
fets, interpretacions i les opinions. El fet que els textos no vagin firmats, així 
com altres elements formals, indueixen a pensar que se’ns presenten com 
a textos informatius, quan  l’estil dels escrits i moltes de les expressions 
que contenen són clarament de caràcter valoratiu. Els titulars i la informació 
examinada estan plens d’expressions poc rigoroses i fins i tot injurioses. 
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Expedient número 3/2012        
 
ASSUMPTE: Queixa del senyor A. F. L. contra els informatius de Telecinco 
del dia 31.01.2012 per unes imatges d’un menor que poden haver vulnerat 
els criteris 9 i 11 de CD. 
 
ANTECEDENTS 

El reclamant es dirigeix al Consell de la Informació de Catalunya per tal de 
denunciar el prestador de televisió Telecinco, per haver emès les imatges 
d’un menor abans de ser operat per extirpar-li el fetus del seu germà bessó 
que estava dins del seu cos. Es tracta d’un cas molt excepcional, anomenat 
mèdicament fetus in fetus, que succeeix quan el cos d’un dels embrions 
resta en l’interior del l’altre. El succés va passar en una petita població de 
l’Amazònia peruana, i l’embrió no va ser detectat i extret fins que el nen no 
va complir tres anys. Telecinco va emetre imatges del menor el 31 de gener 
del 2012, a les 15,02 de la tarda, i després les va reproduir en la seva 
pàgina web, l’1 de febrer, en l’apartat de fotos curioses. No va ocultar  la 
identitat del nen i en va oferir dades que permetien identificar-lo, i va titular 
la notícia com el “cas del nen embarassat”. Altres webs van actuar de 
forma similar, llevat d’una que en va ocultar el rostre, però en va publicar el 
nom complet. 
El denunciant defensa que aquestes imatges poden contravenir els criteris 
9 i 11 del Codi Deontològic. 
 
AL·LEGACIONS 
Amb data 6 de febrer de 2012 es van sol·licitar les al·legacions oportunes a 
Telecinco i no s’ha rebut cap resposta per part del citat mitjà. 
  
CRITERIS DEONTÒLOGICS I NORMATIVA  

El criteri número 9 del Codi Deontològic diu el següent: Respectar el dret 
de les persones a la seva pròpia intimitat i imatge, especialment en casos o 
esdeveniments que generin situacions d'aflicció o dolor, evitant la 
intromissió gratuïta i les especulacions innecessàries sobre els seus 
sentiments i circumstàncies, especialment quan les persones afectades ho 
explicitin. 
I el criteri número 11 afirma el següent: 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.  
La normativa catalana vigent és també molt explícita en el cas de les 
imatges dels menor. 
L’article 9 de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la Comunicació 
Audiovisual de Catalunya afirma que “la prestació de serveis de 
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comunicació audiovisual és limitada pel deure de protecció de la infància i 
la joventut...”. La mateixa llei explicita, en l’article 81 apartat 1, que “els 
prestadors de serveis de comunicació audiovisual no poden difondre el 
nom, la imatge ni altres dades que permetin d’identificar els menors en els 
casos en què, amb el consentiment o sense el consentiment de llurs pares 
o tutors, en puguin quedar afectats l’honor, la intimitat o la imatge, i d’una 
manera particular si apareixen o poden aparèixer com a víctimes, 
testimonis o inculpats amb relació a la comissió d’accions il·legals. Tampoc 
no es poden divulgar les dades relatives a la filiació d’infants i adolescents 
acollits o adoptats”. 
El codi deontològic de la Federación de Asociaciones de Periodistas de 
España (FAPE) en el principi general 4, apartats a i b diu textualment: a) 
Las restricciones sobre intromisiones en la intimidad deberán observarse 
con especial cuidado cuando se trate de personas ingresadas en Centros 
hospitalarios o en instituciones similares; i b) se prestará especial atención 
al tratamiento de asuntos que afecten a la infancia y a la juventud y se 
respetará el derecho a la intimidad de los menores”. El principi 6 afegeix el 
següent: “Los criterios indicados en los dos principios anteriores se 
aplicarán con extremo rigor cuando la información pueda afectar a menores 
de edad. En particular, el periodista deberá abstenerse de entrevistar, 
fotografiar o grabar a los menores de edad sobre temas relacionados con 
actividades delictivas o enmarcables en el ámbito de la privacidad”. 
I finalment, la Ley 7/2010 de 31 de març  General de la Comunicación 
Audiovisual espanyola, en el seu article 7 apartat 1, menys taxativa, 
proclama el següent: “Los menores tienen derecho a que su imagen y voz 
no sea utilizadas en los servicios de comunicación audiovisual sin su 
consentimiento o el de su representante legal , de acuerdo con la normativa 
vigente. En todo caso, está prohibida la difusión del nombre, la imagen u 
otros datos que permitan la identificación de los menores en el contexto de 
hechos delictivos o emisiones que discutan su tutela o filiación”.  
 
De conformitat amb la ponència, el Ple del CIC adopta el següent  

 
A C O R D 

 
1-Efectivament, la informació de Telecinco contravé els criteris 9 i 11 del 

Codi Deontològic dels periodistes de Catalunya, perquè vulnera els drets 

del menor a la seva imatge i identitat, especialment en una situació de dolor 

i vulnerabilitat, tal com acrediten les imatges emeses. 

 

2-També es vulnera, pel mateix motiu, l’article 81, apartat 1, de la Llei de la 

Comunicació Audiovisual de Catalunya.  

 

3-Per les mateixes raons, transgredeix els principis generals 4 i 6 del codi 

deontològic de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España 

(FAPE). 
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[TEXT DEL CODI DEONTOLÒGIC DE LA FAPE: 
4. Sin perjuicio de proteger el derecho de los ciudadanos a estar informados, el periodista respetara el derecho de las 
personas a su propia intimidad e imagen, teniendo presente que: 
a) Solo la defensa del interés público justifica las intromisiones o indagaciones sobre la vida privada de una persona sin 
su previo consentimiento. 
b) En el tratamiento informativo de los asuntos en que medien elementos de dolor o aflicción en las personas afectadas, 
el periodista evitará la intromisión gratuita y las especulaciones innecesarias sobre sus sentimientos y circunstancias. 
c) Las restricciones sobre intromisiones en la intimidad deberán observarse con especial cuidado cuando se trate de 
personas ingresadas en Centros hospitalarios o en instituciones similares. 
d) Se prestará especial atención al tratamiento de asuntos que afecten a la infancia y a la juventud y se respetará el 
derecho a la intimidad de los menores. 
6. Los criterios indicados en los dos principios anteriores se aplicarán con extremo rigor cuando la información pueda 
afectar a menores de edad. En particular, el periodista deberá abstenerse de entrevistar, fotografiar o grabar a los 
menores de edad sobre temas relacionados con actividades delictivas o enmarcables en el ámbito de la privacidad]. 

  

4-Igualment contravé l’esperit de l’article 7 apartat 1 de la Ley General de la 

Comunicación Audiovisual Española. Tot i que es desconeix si el pare va 

donar permís per a enregistrar l’escena, les circumstàncies i les mateixes 

imatges fan pensar que no estava en condicions de fer-ho amb plena 

consciència. 

 

5-Cal advertir, però, que el prestador de serveis audiovisuals Telecinco no 

està sotmès al Codi Deontològic de Catalunya ni a la Llei catalana de 

l’Audiovisual. 

 

6-En conseqüència, totes aquestes conclusions (incloses les relacionades 
amb la normativa catalana) s’han de traslladar als organismes espanyols 
competents: la Federación de Asociaciones de Periodistas de España 
(FAPE), pel que fa al Codi Deontològic, i al Ministeri d’Indústria, pel que fa 
als incompliments de la Llei General.   
 
 
Expedient número 4/2012        
 
ASSUMPTE: Queixa de FCBarcelona contra el programa Punto Pelota d’ 

Intereconomía per considerar que han vulnerat els criteris 2 i 4 del CD en la 

manera com van obtenir una informació. 

ANTECEDENTS 

1-Amb data 7 de març de 2012 el senyor X. M., cap de Comunicació del 

F.C. Barcelona, en representació d’aquesta entitat, va presentar al Consell 

de la Informació de Catalunya un escrit en què es queixava de les 

pràctiques usades pels reporters del programa Punto Pelota, de la cadena 

Intereconomía TV. 

 

2-En el citat escrit s’afirmava el següent sobre aquest programa:  

“Darrerament ha realitzat practiques que entenem vulneren el codi 

deontològic de la professió periodística i lesionen la nostra imatge com a 

institució . El darrer exemple va succeir el passat 21 de febrer, quan aquest 

programa va obtenir imatges de manera poc ètica durant la Gala de les 
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Estrelles del Futbol Català per obtenir informació privilegiada. Les imatges 

es van aconseguir amb premeditació, amb la fi d’obtenir unes declaracions 

sense el consentiment dels afectats, que en cap moment van ser 

conscients de que estaven sent enregistrats”. Segons que aquells dies va 

ser públic i notori a través de múltiples referències aparegudes als mitjans 

de comunicació, la forma d’obtenir les declaracions dels directius del club 

va ser fer servir el senyor M. G., president del club de futbol L’Hospitalet, 

perquè els estirés la llengua a propòsit de la renovació de contracte de 

l’entrenador Pep Guardiola.  

 

3-En el mateix escrit s’afirmava que la citada cadena hauria pogut 

transgredir dos dels criteris del codi deontològic del Col·legi. D’una part, el 

criteri n. 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”); d’una altra part, el núm. 

4 (“Utilitzar mètodes dignes per a obtenir informació o imatges, sense 

recórrer a procediments il·lícits”).   

 

4-Un escrit de queixa pels mateixos motius, havia estat adreçat ja l’anterior 

24 de febrer al Col·legi de Periodistes. En aquest escrit, a més de presentar 

els fets més immediats, s’al·ludia a pràctiques antecedents per part de 

reporters del mateix programa:   

 

“No és la primera vegada que el programa ‘Punto Pelota’ obté imatges de 
manera il·lícita. El passat 18 d’octubre del 2011 ja es va comunicar al seu 
director a través d’una carta que un redactor del seu programa va vulnerar 
les normes d’us d’acreditació de la nostra Ciutat Esportiva quan va 
enregistrar unes imatges des d’un espai restringit als mitjans de 
comunicació. En aquell escrit, se’ls va advertir que si es tornaven a produir 
actes de mala praxis, el FC Barcelona prendria  les mesures sancionadores 
que creies oportunes.”   
 5-La mateixa nit del dia en què el Col·legi va rebre aquell escrit de queixa, 

va emetre una nota en què es condemnava la actuació de la cadena. 

Concretament, després d’una exposició dels fets, el comunicat del Col·legi 

deia:  

 

“El Col·legi de Periodistes rebutja els mètodes  fraudulents de treure 

informació. Aquestes males pràctiques desacrediten l’exercici del 

periodisme que la majoria de professionals s’esforcen a realitzar de manera 

ètica i seriosa. Lamentem també que hi hagi altres persones que s’avinguin 

a col·laborar en els mètodes il·legítims d’alguns periodistes per aconseguir 
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informació a qualsevol preu. Tanmateix, no podem admetre que hi hagi 

mitjans que abusin reiteradament d’aquestes pràctiques fraudulentes”. 

 

6-El mateix dia en què va adreçar la seva queixa al Col·legi, el F.C. 

Barcelona també havia remès una carta al director general d’Intereconomía 

Televisión, senyor Marcial Cuquerella, amb còpia al director del programa 

Punto Pelota, en què es lamentaven els fets, s’evocaven els antecedents, 

s’afirmava que la conducta dels reporters havia transgredit les normes 

deontològiques i s’anunciava la retirada de les credencials dels periodistes 

de la cadena per accedir a les instal·lacions del club.   

 

AL·LEGACIONS 

Des de la Secretaria del CIC, com és preceptiu, es va sol·licitar al mitjà 
interpel·lat que presentés les al·legacions pertinents. Concretament el 
secretaria del Consell va enviar una carta certificada al director del 
programa, senyor Josep Pedrerol, demanant-li que fes les al·legacions que 
considerés oportunes. Aquesta carta no va ser resposta. Aquesta 
circumstància és especialment significativa si és té en compte que el 
senyor Pedrerol, un cop que es va fer pública la nota condemnatòria per 
part del Col·legi, es va lamentar públicament pel fet que des d’aquesta 
institució no se li hagués demanat en cap moment la seva versió dels fets. 
 
CONSIDERACIONS 
1-Els mitjans de comunicació es van fer ressò molt àmpliament  dels fets de 
referència, i van posar especial èmfasis d’una part en el paper jugat pel 
president de L’Hospitalet i, d’una altra, en la decisió del F.C. Barcelona de 
retirar les credencials als reporters del programa. 
2-Les informacions i els comentaris apareguts a aquells dies als mitjans de 
comunicació es van polaritzar enormement, d’acord amb el que sol passar 
habitualment quan hi ha en joc la passió que suscita l’esport i amb les 
clàssiques rivalitats que tan impliquen el F.C.Barcelona i tot allò que de fet 
representa. Nombrosos mitjans catalans es van manifestar obertament en 
contra de les pràctiques habituals d’Intereconomía i van mostrar la seva 
simpatia per la posició adoptada pel Col·legi, mentre que altres mitjans de 
diversos llocs d’Espanya van ser altament crítics amb la posició del F.C. 
Barcelona i es van lamentar d’unes suposades connivència o submissió del 
Col·legi respecte al club. 
3-El senyor Pedrerol, director del programa, en les seves manifestacions 
públiques posteriors als fets, s’ha lamentat molt de la retirada de les 
credencials als seus reporters (i per aquest motiu ha acusat el 
F.C.Barcelona d’exercir la censura i de practicar mètodes inquisitorials). 
Tanmateix en alguns moments ha reconegut que els mètodes usats per 
obtenir la informació sobre el futur de l’entrenador potser no havien estat 
del tot adequats.  
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4-El programa Punto Pelota té unes característiques que convé tenir en 
compte. El seu format bàsic és el d’una tertúlia en la qual els convidats i 
aboquen opinions personals. Intereconomía és una cadena privada i, en el 
marc legislatiu actual a Espanya, no ve obligada a garantir un pluralisme de 
punts de vista, i menys en una qüestió poc substancial com és la de la 
rivalitat esportiva. Per tant, poques objeccions es poden fer als evidents 
biaixos valoratius que s’hi aprecien quan la majoria dels seus participants 
es refereixen a assumptes relacionats amb el Futbol Club Barcelona. Una 
altra qüestió és el fet que el programa pren un caràcter pretesament 
informatiu quan inclou reportatges fets per periodistes que treballen per a la 
cadena i que s’acrediten com a tal davant de les seves fonts. Tot i que es 
prou conegut el caràcter passional que en molts mitjans pren la informació 
esportiva, és evident que, si vol tenir aquesta consideració, ha de complir 
unes determinades normes d’estil i ha de seguir una pautes de conducta 
deontològiques.  Ara bé, contemplat en el seu conjunt és un programa que 
es pot considerar molt més pròxim a l’entreteniment que a la informació. Els 
seus espectadors, en general, coneixen perfectament “de quin peu calça” i 
molts d’ells el miren més com un espectacle (es comú sentir-ne parlar com 
“un circ”) que com un conducte informatiu convencional.    
 
El Ple del CIC adopta el següent: 
 
A C O R D 
 
1-De les al·legacions presentades pel club no se’n pot deduir que hagi 

contravingut el criteri núm. 2. 

 

2-En canvi en quant al criteri n.4 del Codi, sí que hi ha raons per pensar 

que ha estat transgredit. En el cas concret que ha estat motiu de la queixa 

no es pot parlar estrictament de càmeres ocultes, perquè és evident que la 

càmera estava visible i a una distància relativament petita de les persones 

que enraonaven. Però la utilització d’una altra persona com a ham és un 

mètode tèrbol, donat que els reporters van fer una dissimulació de la seva 

presència i es va jugar així amb la inadvertència i la bona fe dels directius 

del FCBarcelona. 

 

3-El Consell considera finalment que, encara que el Futbol Club , com a 

entitat de dret privat que és, està en el seu dret d’admetre i acreditar els 

informadors que cregui oportú, té una activitat que es pot considerar 

d’interès general i per aquest motiu hauria de considerar-se obligada a 

oferir informació a tots els mitjans, independentment del grau de simpatia 

que li despertin. En aquest sentit el CIC no creu que l’entitat obrés de la 

millor manera possible en procedir a la retirada de les credencials als 

informadors i li suggereix de tornar a admetre els reporters d’Intereconomia 
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a les seves instal·lacions i als seus actes informatius, en respecte al principi 

de llibertat d’Informació. 

 
Expedient número 5/2012        
 
ASSUMPTE: Escrit de queixa de JMT per una informació sobre l’esport 
conegut com Skyrunning que va aparèixer al reportatge “Fora de joc”, emès 
dijous, dia 29 de desembre per el Canal Esport 3 de Televisió de Catalunya 
, i que també es podia veure a la plataforma online, www.tv3.cat. JMT es 
queixava concretament del fragment  situat entre els minuts 30:50 i 31:40 
de l’ esmentat reportatge  on, en la seva opinió, en tant sols 50 segons es 
dona informació totalment falsa sobre la fundació de la Federació 
Internacional de Skyrunning.  
Segons JMT, la informació vulnera el punt 2 del Codi Deontològic que diu 
que s’han de “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”. 
 
 
ANTECEDENTS 
El mes de gener de 2012, JMT   va fer arribar al Consell de la Informació de 
Catalunya una queixa sobre la informació continguda al reportatge “Fora de 
Joc” sobre l’esport anomenat Skyrunning i hi va adjuntar una carta de 
queixa dirigida a la senyora Mònica Terribes, com a directora de Televisió 
de Catalunya, a la qual pertany el Canal Esport.  
JMT es presentava com a membre fundador de la International Skyrunning 
Federation, ISF, (Federació internacional de Curses d’Alta Muntanya), i es 
declarava orgullós d’haver participat en la fundació de l’ esmentada 
federació.  Segons JMT, en el reportatge "Fora de joc" “es dona informació 
expressament manipulada y falsejada sobre uns fets que no van succeir 
mai, i que mereixen la més absoluta repulsa”. 
Les afirmacions que JMT considera falses de l’ esmentat reportatge son: 
  
1. ... la Federació Espanyola d’Esports de Muntanya va impulsar una nova 
Federació internacional, l’ISF ... en substitució de l’anterior organisme, la 
FSA ... 
  
2.... la Federació Catalana d’Esports de Muntanya era Membre de Ple Dret 
de la FSA... i en va quedar exclosa... 
 
3.... els esportistes catalans hauran de competir “obligatòriament” per 
Espanya en les futures Copes del Món... 
 
JMT va aportar els següents arguments per donar suport a la seva queixa 
de que les afirmacions anteriors son falses: 

http://www.tv3.cat/
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1. Cap federació, ni espanyola ni de cap altre país, va impulsar la creació 
de la “International Skyrunning Federation”. Aquesta federació (ISF) va ser 
ideada i impulsada exclusivament pels gestors de l’antiga FSA de la que jo 
era membre, en adonar-nos als voltants de l’any 2006, que el model estava 
obsolet, i de la constant evolució d’una disciplina que podria arribar a ser 
Esport Olímpic, fet que requeria una profunda transformació i un nou 
plantejament. Varem optar per la creació d’una Federació Internacional 
sota els criteris del Comitè Olímpic Internacional. 
L’antiga FSA no era cap Federació Internacional i sí una entitat 
organitzadora d’esdeveniments esportius que 
funcionava com una empresa, en els seus inicis sota el patrocini de la 
marca italiana FILA, i a partir de l’any 2004 sota el patrocini de la empresa 
catalana BUFF (a qui reitero públicament el meu absolut agraïment per tota 
la col·laboració prestada durant aquests anys en favor d’aquest esport). 
 
2. És absolutament fals que la, anomenada en el reportatge, Federació 
Catalana d’Esports de Muntanya (entenc que es refereix a la Federació 
d’Entitats Excursionistes de Catalunya - FEEC) fos 
Membre de Ple Dret de la FSA. 
La FEEC era un Membre Associat a la FSA, sense dret a vot, que va ser 
convidada per mi a entrar a la FSA, organització de la que jo ja era membre 
des de l’any 1998 amb el càrrec -Spain Voting Member-. A la FSA no hi 
havia ni associacions ni federacions membres de ple dret, i sí delegats de 
països com era el meu cas. 
 
D’aquesta condició meva com a membre de la FSA amb el càrrec -Spain 
Voting Member-, en te coneixement el Consell Català de l’Esport des de fa 
molts anys (Document a la FEEC amb registre de sortida 5358 del 28 de 
juny de 2004 signat per Ignasi Doñate en qualitat de Director del Consell 
Català de l’Esport). 
 
En el moment de redactar els estatuts de la nova Federació internacional, 
l’ISF, es va incloure un punt on es deia textualment que els membres 
associats a la FSA que ho desitgessin passaven automàticament a ser 
membres associats a l’ISF. Ningú, ni cap persona ni cap federació, es va 
oposar a aquest punt dels estatuts que van ser aprovats per unanimitat, per 
tant és absolutament fals que algú desitgés que la Federació Catalana 
quedes exclosa de la nova Federació Internacional. 
 
3. Els esportistes catalans han pogut seguir competint a la Copa del Món 
amb l’equip que han desitjat. És absolutament fals que des de la fundació 
de la ISF a la Copa del Món ho hagin hagut de fer “obligatòriament” per 
Espanya com diu el reportatge. La prova és que l’equip Selecció Catalana 
ha seguit competint amb tota normalitat i guanyant el títol mundial any rere 
any. 
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La Copa del Món de la especialitat, anomenada Skyrunning World Series 
ha estat sempre una competició comercial. Ja des dels seus inicis l’any 
2004 ha estat oberta a tots els equips del món sense cap mena 
d’impediment i els esportistes de tot el Món han pogut escollir en quin equip 
volien participar. 
 
Cal destacar aquí que aquesta Copa del Món de Skyrunning va ser un 
“invent” del senyor AB, en aquelles dates director de marketing de BUFF, i 
meu, quan l’any 2003 decidim que aquesta competició per equips 
comercials serà possible si la fem seguint els criteris de la UCI pel que fa a 
la Copa del Món de Mountain Bike, model de competició que encara avui 
dia es manté. 
 
A diferencia dels altres esports dels que es parla en el reportatge "Fora de 
joc" (Patinatge, Bitlles, Rugby...), en cap moment s’aporten proves, ni 
documents ni testimonis que certifiquin el que s’està dient sobre la 
Federació de Skyrruning. 
 
Mediació del CIC 
La presidenta del Consell de la Informació de Catalunya  va comprovar que 
les afirmacions de JMT eren certes en mitjans propers a la Federació 
d’Entitats Excursionistes de Catalunya, FEEC, coneixedora del cas. Així 
mateix, a petició de JMT, el CIC va acceptar fer de mediador entre JMT i 
Televisió de Catalunya i els autors del reportatge motiu de la queixa.  
 
Dijous, 22 de març, es va fer una reunió amb l’assistència de JMT, el   
productor i el guionista del reportatge “Fora de Joc”, que és de la 
productora BataBat, un representant de TV3, la senyora Llúcia Oliva i el 
senyor Josep Maria Cadena per part del CIC, a la seu del Col·legi de 
Periodistes de Catalunya. 
 
Els representants de BataBat i de TVC no van aportar documents ni dades 
que avalessin les afirmacions sobre l’esport Skyrunning, contingudes en el 
reportatge “Fora de Joc”, motiu de la queixa de JMT. En canvi, van 
acceptar que s’havien comès errors en la redacció de l’ esmentada 
informació. Malgrat això, no van donar  mostres de cap intenció concreta de 
rectificar-la. 
 
Després de la reunió, JMT es va reafirmar en la seva intenció de seguir el 
procediment de la queixa, presentada al Consell de la Informació de 
Catalunya. 
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El Ple del CIC adopta el següent: 
 
A C O R D 

 
Informat el ple del Consell de la Informació de Catalunya sobre la queixa 
presentada per JMT i de tots els antecedents del cas, el Consell considera 
que s’ha vulnerat el criteri 2 del Codi Deontològic que diu que cal “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 mateix, el Consell de la Informació va acordar que TVC i la productora 
Batabat també han ignorat el criteri 3 del Codi que recomana “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 els drets o interessos legítims de 
les persones i/o organismes afectats...”. 
 
 
Expedient número 6/2012        
 
ASSUMPTE: Escrit de queixa de JAV, portaveu del grup municipal 9SV, de 

Sant Vicenç de Montalt contra “La columna de l’alcalde” que apareix a  “El 

9 Montalt”, el butlletí d’informació municipal de Sant Vicenç de Montalt, del 

mes de març de 2012. Segons la persona que presenta la queixa, “l’alcalde 

utilitza el butlletí d’informació municipal (un mitjà públic i pagat per tots) per 

criticar a l’oposició sense que aquesta pugui respondre o tenir dret a rèplica 

utilitzant, per exemple, el mateix mitjà”. 

ANTECEDENTS 
JAV i el seu grup municipal  van demanar poder dir la seva a l’ esmentat 
butlletí i que publiqués un escrit de rèplica a la columna de l’alcalde i no ho 
van fer. Al mateix temps, l’ ajuntament va canviar el nom del butlletí. També 
es va denegar a l’oposició la petició de filmar els plens municipals per mitjà 
del decret 200. 
 
AL·LEGACIONS 
En el torn d’al·legacions, l’alcalde de Sant Vicenç de Montalt, senyor  
Miquel Àngel Martínez, diu sobre la petició de 9SV de gravar en vídeo els 
plens  que l’article 11 del Reglament aprovat pels diversos grups municipals  
preveu que “s’entendrà suficientment garantit el dret d’accés als mitjans de 
comunicació de titularitat pública  i als òrgans d’informació i difusió 
municipal amb la retransmissió en directe o en diferit, dels plens municipals 
pels mitjans audiovisuals locals”. 
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Sobre la participació de l’oposició al butlletí municipal, l’alcalde diu que atès 
el número reduït de pàgines que té (4) es va considerar que destinar 1 
pàgina als grups polítics “suposava perjudicar a la ciutadania, ja que 
deixava de rebre mensualment una part important de la informació d’interès 
general, relacionada amb l’ajuntament, les entitats i la vila”. Segons 
l’alcalde, en aquest butlletí ja s’informa dels acords adoptat pel ple i del 
sentit del vot de cada formació. 
 
Respecte a la queixa sobre “La columna de l’alcalde” aquest diu que 
l’escriu com a màxim representant de l’Ajuntament i no com a membre de 
la formació política a la qual representa” i hi comenta l’aprovació del 
pressupost sense citar a cap força política. 
 
 
El Ple del CIC adopta el següent: 
 
A C O R D 
 
El Consell de la Informació ha estudiat la queixa presentada per JAV i les  
al·legacions que ens ha fet arribar l’alcalde de Sant Vicenç de Montalt. El 
Consell ha observat una falta de pluralisme al butlletí municipal, sense que 
els arguments presentats per l’alcalde semblin suficient explicació per no 
incloure-hi la veu de l’oposició. Com en altres ocasions en que s’ha 
pronunciat sobre aquest tema, el Consell considera que els mitjans de 
comunicació públics locals han de realitzar una missió de servei públic. 
Aquesta missió inclou el pluralisme polític, social i cultural, tal com 
s’especifica en la llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació 
audiovisual de Catalunya (LCA), referint-se a l’àmbit local. 
 
El Consell recomana a l’alcalde i als grups municipals de govern adherir-se 
al “Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació local”, impulsat pel 
Col·legi de Periodistes de Catalunya i al que ja s’hi han adherit diversos 
ajuntaments catalans. 
 
El decàleg diu entre altres coses que els mitjans públics locals “han 
d’informar d’una manera veraç, plural i transparent” i donar compte de la 
gestió de l’equip de govern mostrant les diferents sensibilitats polítiques 
que s’han expressat a les urnes.  El principi 3 del decàleg recorda que 
aquests mitjans han   d’oferir alternatives informatives plurals davant la 
resta de mitjans locals, autonòmics o nacionals.  Així mateix, el principi 4 
diu que han de fomentar el debat públic per a la participació democràtica i 
que els mitjans de comunicació escrits han de donar un tractament 
periodístic professional a les informacions i han d’inserir espais d’opinió 
dels càrrecs electes, dels grups polítics, de tècnics especialitzats, de 
representants de les organitzacions, de la societat civil i de les persones 
que hi vulguin intervenir. L’editorial ha de reflectir l’opinió de la publicació i 
no ha d’estar signat per l’alcalde o alcaldessa. Finalment, aquest decàleg 
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deixa clar que  aquests mitjans no es poden utilitzar com a eina de 
propaganda política del partit o la coalició que deté el poder. 
 
Resolució de la presidència expedient 7/2012 
 
ASSUMPTE: Escrit de queixa del senyor D.A. contra el periodista A. Murillo 
per considerar que uns articles publicats per aquest professional poden 
haver vulnerat els criteris 1,2,3,4,9,11 i 12 del Codi Deontològic.  
 
La presidència i la secretaria general del CIC han vist l’escrit de queixa 
presentat per D.A., el 12 de maig de 2012, contra el periodista A. Murillo. 
Segons la queixa, el periodista va escriure dos articles en els quals es 
menysprea i humilia a D.A,,i es publiquen informacions i fotografies sense 
el seu consentiment.  
 
El CIC va estudiar la queixa i se li van demanar una sèrie d’aclariments al 
senyor D. A., tenint en compte que els articles sobre els quals es queixava 
ja no eren penjats a les pàgines web dels mitjans de comunicació on havien 
aparegut. Per aquest motiu, se li va demanar la documentació necessària a 
D.A., la qual va adjuntar en data 15 de maig de 2012.  
 
Vista la documentació aportada, el cas presentava serioses dificultats ja 
que semblava estar fora de la jurisdicció d’aquest Consell.  
 
Es va comprovar que el senyor Alvaro Murillo no formava part del Col·legi 
de Periodistes de Catalunya i, pel que deia en el seu Facebook, era de 
Costa Rica i vivia allà, tot i que altres documents deixaven  clar que havia 
estudiat a Barcelona. Malgrat que la persona que es va sentir perjudicada 
per aquests articles és catalana i la informació es va recollir a Barcelona, 
els articles que va escriure el senyor Murillo van aparèixer en mitjans més 
enllà de l’àrea d'influència del CIC: un bloc de Google i la revista Soho de 
Costa Rica, que també es publica en altres llocs de Sud Amèrica..  
 
Tal i com vam fer saber en el seu moment al senyor D.A., el seu cas ens 
preocupa molt, però no hi ha res que hi pugui fer el CIC. És una mostra de 
les actuals dificultats que té el Consell de la Informació de Catalunya per 
respondre a algunes de les queixes dels ciutadans sobre possibles 
vulneracions del Codi Deontològic dels periodistes catalans.  
 
En el nou panorama que han dissenyat  les noves tecnologies, les xarxes 
socials i la globalització de les comunicacions no sempre és fàcil identificar 
i/o arribar als mitjans o periodistes que vulneren el Codi. Com en aquest 
cas, una persona pot creure que ha estat vulnerat el seu dret a la imatge i a 
la intimitat  en una informació penjada a Internet, que es pot veure i llegir 
arreu del mon,  però els responsables poden quedar més enllà de l’abast 
d’aquest Consell de la Informació. Tant el periodista autor dels articles com 
els mitjans en els que els va publicar eren d’altres països. 
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Per tot el que s’ha exposat fins ara, aquesta presidència resol:  
 
Que un cop analitzada la informació i vist on ha estat publicada, s’arriba a 
la conclusió que els escrits pels quals es queixa el reclamant podrien 
vulnerar el Codi Deontològic de la professió periodística catalana, però ni el 
periodista, ni els mitjans que els publiquen no entren dins de la jurisdicció 
del Consell de la Informació de Catalunya.  
 
És  preocupant la indefensió dels ciutadans davant d’aquest tipus de casos, 
però per part del CIC, l'únic que es pot fer és transmetre la   queixa de D.A. 
a la revista llatinoamericana que va publicar l'article sobre el Barça. Així 
mateix, es farà arribar a l'escola de periodisme de Barcelona en la que va 
estudiar el periodista de Costa Rica, À. Murillo. 
 
Que el Consell de la Informació de Catalunya notifiqui al reclamant aquesta 
resolució i es procedeixi al tancament de l’expedient. 
 
 
Expedient número 8/2012 
 
ASSUMPTE:  Escrit de queixa de la Portaveu del Grup Municipal Esquerra 
Unida i Alternativa de Sabadell (EUiA) M.M.  contra la ràdio municipal de 
Sabadell i la seva pàgina web per l’apel·latiu “els comunistes” que fan servir 
quan es refereixen a EUiA. 
 
ANTECEDENTS 
La portaveu del Grup Municipal Esquerra Unida i Alternativa de Sabadell 
ens va enviar el  passat 22 de juny de 2012 una queixa per l’adjectivació 
usada habitualment per la ràdio i la web municipals de Sabadell per referir-
se a EUiA, que a Sabadell té un grup municipal propi. La representant 
d’Esquerra Unida i Alternativa diu que el seu grup s’ha dirigit als 
professionals d’aquests mitjans per mirar que corregeixin aquesta 
adjectivació i no ha aconseguit que ho facin. 
  
A la queixa, EUiA diu que “ tant a les informacions que després es pengen 
a la web com a les notícies radiades, sempre ens convertim en "els 
comunistes". EUiA és un moviment sociopolític integrat per comunistes, 
però també per molta altra gent d'esquerres que no es senten en absolut 
representats per aquesta ideologia. Aquest és un extrem que hem explicat 
als periodistes que cobreixen la nostra informació però se'ns va remetre a 
la direcció del mitjà tota vegada que aparentment era una instrucció directa 
i, per tant, semblava servir a una intencionalitat concreta aquesta 
insistència. La representant d’ EUiA es queixa de que, “El director del mitjà, 
lluny d'acceptar la nostra petició, ha convertit posteriorment l’ús de l'adjectiu 
en un costum molt més habitual encara, distorsionant deliberadament la 
nostra posició política i ideològica a la ciutat.” 
En l’opinió dels reclamants,  “aquesta actitud de Ràdio Sabadell vulnera els 
punts 1,2 i 3 del Codi Deontològic els quals preserven que hi hagi distinció 
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entre fets i opinions o interpretacions, evitant confusió o distorsió 
deliberada; exigeixen que es difonguin només informacions fonamentades, 
evitant afirmacions o dades imprecises que puguin provocar dany o 
descrèdit i demanen rectificar amb diligència informacions i opinions que 
s'hagin demostrat falses i que resultin perjudicials pels drets o interessos 
legítims dels organismes afectats”. 
 
AL·LEGACIONS 
El director de Ràdio Sabadell, Marc Sabater Casas, a petició del Consell va 
presentar  les oportunes al·legacions  a la queixa d’ EUiA. Entre d’altres 
coses Sabater confirma que en data de 19 de maig de 2Ol2 “vaig rebre una 
carta signada per la Sra. M. M., portaveu d' EUiA a l'Ajuntament de 
Sabadell, en la qual em traslladava el seu malestar per la utilització del mot 
comunistes a l'hora de referir-nos-hi tant en antena com a la web 
www.radiosabadell.fm. Ella mateixa atribuïa aquesta pràctica al "tremend 
desconeixement" i a “l’absoluta ignorància" sobre què és EUiA per part dels 
professionals de l'emissora. Amb data 3 d'abril de 2O12 vaig respondre-li 
acusant rebuda de la seva carta, notificant que havia posat el cas en 
coneixement dels membres dels Serveis informatius per tal que ho 
tinguessin en compte i exposant-li les raons que provoquen aquesta 
pràctica per part de la redacció de l'emissora”. 
Segons Marc Sabater, “ la utilització de l'adjectiu comunistes per referir-nos 
a Esquerra Unida i Alternativa no obeeix, ni de bon tros, a cap prejudici ni 
intencionalitat concreta, en el ben entès que el mot en qüestió no té, al 
nostre entendre, cap connotació pejorativa. La utilització s'emmarca en la 
necessitat estilística de trobar conceptes que permetin caracteritzar de 
forma breu, concreta i concisa les diferents opcions polítiques i diferenciar-
les de la resta, en ares a la claredat de les informacions i a facilitar-ne la 
comprensió per part de l’audiència”. 
 
El director de Ràdio Sabadell explica que tenen apel·latius per tots els 
grups municipals de Sabadell, a part del seu nom oficials i que “en tots 
aquests casos, inclòs el que fa referència a EUiA, entenem que és una 
fórmula clara i fàcil per als redactors a l'hora de fer la seva feina i, sobretot, 
per ais oients/lectors a l'hora de comprendre les informacions. Voldria fer 
notar que aquesta pràctica no està explicitada en cap llibre d'estil sinó que 
és el resultat”.  
 
En definitiva, conclou el director de Ràdio Sabadell “la utilització del 
concepte comunistes per part dels Serveis informatius de Ràdio Sabadell 
94.6 no va més enllà d'un recurs periodístic”.Per aquest motiu entén que 
“no es vulneren en cap cas els punts 1, 2 i 3 del Codi Deontològic donat 
que en la utilització d'aquesta paraula no concorren cap confusió o distorsió 
deliberada ni cap informació o dada imprecisa que pugui provocar dany i 
descrèdit ni creiem que es tracti d'una informació falsa que  resulti 
perjudicial pels drets o interessos legítims  dels organismes afectats. En 
tots els casos (tant en antena com en web) l'adjectivació en qüestió 
s'efectua amb posterioritat a la menció del nom de la formació i de les 
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seves sigles i per tal de no haver de reiterar aquests conceptes en espais 
de text massa curts. D'altra banda, creiem que la proposta que ens va 
efectuar oralment la Sra. M. per tal que utilitzéssim l'expressió formació 
d'esquerres no respon a les necessitats estilístiques i semàntiques que 
motiven la nostra praxis, a més d'afegir un punt de confusió a les 
informacions i resultar extremadament inconcreta en referència a les altres 
formacions d'esquerra que hi ha representades a L’Ajuntament de Sabadell 
i al mapa polític local i general”. 
 
ACORD 

El Consell de la Informació ha estudiat la queixa presentada per Esquerra 
Unida i Alternativa i les al·legacions aportades per Ràdio Sabadell. El 
Consell entén la queixa d’EUiA que no se sent identificada amb el 
qualificatiu de “comunistes”,  donat que, com al·leguen els representants 
d’aquest grup municipal, “ EUiA és un moviment sociopolític integrat per 
comunistes, però també per molta altra gent d'esquerres que no se sent en 
absolut representats per aquesta ideologia”.   
Aquest consell està d’acord que EUiA està formada per una majoria de 
grups comunistes, encara que no tots els seus integrants en són. Segons la 
pàgina web d’EUiA, podem llegir que els seus integrants  són 4 grups 
d’origen comunista i un cinquè que no ho és: Partit Comunista de 
Catalunya, PSUC viu, Partido Obrero Revolucionario (trotskista), Col·lectiu 
per una Esquerra Alternativa (MCC i LLCR) i Partit d’Acció Socialista de 
Catalunya (PSOE_històric).  
Encara que entenem que Ràdio Sabadell no vulnera el Codi Deontològic 
perquè el tema no afecta a la informació en concret, quan qualifica EUiA 
com  “els comunistes”, peca de falta de precisió i rigor.  
És lícit per part dels periodistes, voler trobar un sinònim per descriure la 
coalició, més enllà del nom. Malgrat això, si en anomenar EUiA com “els 
comunistes”, la coalició no s’hi sent representada, cal buscar un terme que 
descrigui millor el que és EUiA.  Un exercici honest i rigorós del periodisme 
recomana escoltar les raons d’aquest grup, i reconèixer l’existència d’altres 
ideologies en la manera d’anomenar-lo. Cal trobar un sinònim que 
reflecteixi aquest pluralisme ideològic que hi ha dins la coalició i respongui 
millor a la seva denominació.  
D’altra banda, si els representants d’EUiA  han demanat reiteradament la 
correcció d’aquest concepte perquè no  s’hi senten identificats, caldria que 
el director de Ràdio Sabadell s’assegués a negociar amb ells un apel·latiu 
que correspongués a la seva realitat.  
En conclusió, en honor a l’honestedat i el rigor periodístic, el Consell de la 
Informació de Catalunya recomana a Ràdio Sabadell de parlar amb els 
representants a l’Ajuntament de Sabadell d’EUiA i fer l’esforç de trobar una 
solució a aquest conflicte amb la que uns i altres puguin sentir-se satisfets. 
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Expedient número 9/2012 

 

ASSUMPTE: Escrit de queixa de la Sindicatura de Comptes contra el diari 
El País per la publicació de documents de treball de la institució que eren 
de caràcter confidencial, fet que podria haver vulnerat els criteris 2 i 4 del 
Codi Deontològic.  
 

ANTECEDENTS 

El 3 de juliol de 2012, la Sindicatura de Comptes va adreçar una queixa al 
Consell de la Informació de Catalunya (CIC) per diferents informacions 
publicades els mesos de maig i juny al diari El País. 

Aquestes informacions, segons la Sindicatura, són “derivades d’una filtració 
a l’esmentat diari de documents de treball de l’any 2006 que es trobaven 
sota el deure secret i que han provocat un greuge contra la honorabilitat 
professional de la Sindicatura de Comptes en no haver-se contrastat per 
part del diari, ni dels periodistes que signen les notícies (Antía Castedo i 
Oriol Güell) la informació rebuda i en haver alterat i plantejat de tal manera 
aquesta informació que de la seva lectura es deriva, de forma clara i 
intencionada, una continua ofensa a l’esmentada institució”. 

El signant de la queixa aporta un total de 12 documents, fotocòpies de les 
pàgines publicades pel diari sobre el tema, a partir d’un informe de l’any 
2006 que acusava al ex alcalde de Lloret de Mar Xavier Crespo (CiU) 
d’haver-se lucrat amb diners d’hospitals públics, informe que, segons El 
País, la Sindicatura decidí no publicar amb el vot favorable dels síndics 
representants de tots els partits polítics, excepte el de Iniciativa, que va 
demanar a la presidenta del Parlament que es fes públic. Segueixen altres 
informacions amb fotocòpies sobre les discrepàncies al si de la Sindicatura, 
així com altres presumptes irregularitats del senyor Crespo i les pressions 
polítiques per tapar l’escàndol.  

La Sindicatura de Comptes considera a més com agreujant el fet que “amb 
motiu de les referides publicacions el síndic major va trametre una carta en 
la que es feia front a les notícies publicades els dies anteriors i que 
acusaven a la Sindicatura d’ocultar un suposat informe de fiscalització i en 
la que es posava de manifest que aquesta informació no s’havia contrastat 
degudament per part del diari El País amb la institució”. Acompanya també 
fotocòpia de la carta adreçada al diari, publicada el 6 de juny a la secció de 
“Cartas al director”, i fa notar que faltava el paràgraf de referència a la 
manca de contrast de les informacions amb els responsables de la 
institució. 

La Sindicatura creu vulnerats els criteris 2 i 4 del Codi Deontològic “en 
publicar el diari uns articles que de manera tendenciosa acusen a la 
institució d’haver ocultat documents quan la realitat ha estat que aquest 
document no es va fer públic perquè el Ple no el va aprovar”. 

 

En data 31 de juliol de 2012, la Sindicatura adreça al CIC una ampliació de 
la seva queixa, motivada per unes noves informacions aparegudes al 
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mateix diari el 30 de juliol, “el contingut de les quals ha provocat un greuge 
contra la honorabilitat i professionalitat de la Sindicatura de Comptes i 
contra el que va ser cap dels serveis jurídics de la institució, senyor Carles 
Rossinyol i Vidal”, amb qui es va posar en contacte el diari abans de 
publicar que la Sindicatura defensà Crespo davant del Tribunal de Cuentas 
i que ocultà les pèrdues produïdes a dos hospitals públics. En aquest cas, 
la queixa precisa que la informació està tergiversada novament, ja que el 
senyor Rossinyol va explicar a un periodista del diari com funcionava “la 
fase d’actuacions prèvies a l’exigència de responsabilitats comptables que 
el Tribunal de Cuentas delega des de fa molts anys a la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya, d’acord amb el procediment legal establert. 
Procediment que, en el cas que ens ocupa, va acabar amb una sentència 
dictada por el Tribunal de Cuentas que donava la raó al delegat instructor i 
que, per tant, va considerar que dels fets enjudiciats no havia indicis de 
responsabilitat comptable”. El diari, segueix la queixa, no va fer cap menció 
a aquest darrer fet. 

 

En definitiva, l’ampliació de la queixa, a banda dels greuges a la 
Sindicatura i al ex cap dels serveis jurídics, planteja la possible vulneració 
pel diari El País del criteri 2 del Codi Deontològic. 

 

AL·LEGACIONS 

El Consell de la Informació va sol·licitar les al·legacions pertinents a la 
direcció del mitjà en dues ocasions, sense que fins a la data hi hagi hagut 
resposta. 

 

PONÈNCIA I ACORD 

Atès que el Síndic de Comptes no qüestiona als seus escrits l’existència ni 
la veracitat dels documents que van propiciar els reportatges publicats a “El 
País”, sinó la seva naturalesa “no oficial” y la forma en que van arribar a 
mans del diari, “contravenint la normativa reguladora d’aquesta institució 
que estableix el deure de secret dels documents que no s’han fet públics 
(...)”, la ponència exposa el següent: 

 

1.-  L’ús d’informacions procedents de filtracions és moltes vegades la base 
del periodisme d’investigació. No cal fer una exhaustiva cerca a les 
hemeroteques per trobar-hi exemples de com, a partir d’una filtració, s’han 
arribat a descobrir arreu el món casos assenyalats de corrupció, 
d’injustícies, d’abusos i usurpacions a la vida pública i al món privat, amb 
l’emblemàtic Watergate com a bandera. 

 

2.- Una altra cosa fora que els reporters d’ “El País” haguessin obtingut 
aquest material emprant mètodes il·lícits com ara el robatori, la invasió d’un 
lloc privat o no obert al públic, l’ús d’ulleres de llarga vista, el suborn o el 
pagament de diners a canvi de la informació. Ben sovint ens trobem als 
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mitjans de comunicació que s’han filtrat dades referents a casos judicials 
sota el secret del sumari, amb la paradoxa de que les filtracions no poden 
haver sortit més que del propi jutjat; o quan es poden llegir referències 
avançades del Consell de Ministres, quan tots els membres van jurar o 
prometre pel seu “honor” mantenir en secret tota mena de deliberacions. En 
el cas concret de la Sindicatura de Comptes, per tant, més aviat  sembla 
que hi ha hagut una manca de diligència interna pel que fa a la custodia de 
documents (diligència exigida reiteradament pel Tribunal Europeu de Drets 
Humans al llarg de la seva jurisprudència relativa a secrets oficials i 
documents confidencials) i la protecció de la normativa reguladora de la 
institució. D’altra banda, en tractar-se d’un òrgan fiscalitzador extern dels 
comptes, de la gestió econòmica i del control d’eficiència de la Generalitat, 
sembla que hauria d’extremar la transparència i fer-ne ús de la web per 
corregir o rebatre les informacions aparegudes que cregui incorrectes. 

 

3.- El tema sobre el document filtrat motiu de la queixa ve de lluny, atès que 
“El Periódico de Catalunya” ja es referia a l’ agost del 2005 a un informe de 
la Conselleria d’Economia de la Generalitat que desvetllava irregularitats en 
les activitats del llavors alcalde de Lloret, senyor Crespo, informe que el 
Govern va passar a la Sindicatura de Comptes sense que es registrés cap 
queixa contra la seva publicació, així com tampoc els comentaris ad hoc del 
periodista Josep Maria Ureta. (La ponència acompanya còpies de les 
informacions i comentaris apareguts a El Periódico la data abans 
esmentada.). 

 

4.- Fetes aquestes precisions, la ponència no troba que “El País” hagi 
vulnerat els criteris 2 (en cap dels supòsits plantejats) i 4 del Codi 
Deontològic. En canvi, sí que considera parcialment ignorat un principi  
periodístic universal en no haver contrastat les primeres informacions amb 
la Sindicatura, una premissa sempre a tenir en compte. D’altra banda, va 
publicar la carta de rectificació de la Sindicatura, però editada, de manera 
que va ometre la queixa sobre aquest particular. En aquest punt, la 
ponència considera que no s’ha respectat degudament la veracitat de la 
informació, que exigeix una actuació diligent als professionals dels medis, 
ja que no s’ha precisat la naturalesa de la informació inicial publicada 
(document provisional i no definitiu de la Sindicatura de Comptes), la qual 
cosa pot conduir a apreciacions no idònies en els lectors de la informació 
esmentada. 

Finalment, i pel que fa a la tramitació de la queixa pel CIC, hagués estat de 
bon to en un diari adherit al Codi Deontològic presentar les pertinents 
al·legacions i no respondre amb el silenci.   
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Expedient número 10.2012  
 
ASSUMPTE: Escrit de queixa del representant del col·lectiu Consulta Barça 
contra “Mundo Deportivo” per una informació publicada de juliol de 2012 
que pot haver vulnerat els criteris 1 i 2 del Codi Deontològic. 
 
ANTECEDENTS 
L’esmentat col·lectiu considera vulnerats els criteris 1 i 2 del Codi 
Deontològic i sol·licita una rectificació de la informació publicada pel diari 
sota el títol “Sigue Soriano moviendo hilos en el entorno?”, donat que 
creuen que el text està ple de falsedats i vulneracions del Codi. Segons 
manifesta el representant  del Col·lectiu Consulta Barça a la seva queixa, 
en la informació es fan una sèrie d’afirmacions sobre les   activitats i 
actuacions de la seva entitat que, en la seva opinió, no s’ajusten a la 
realitat. En el text es diu que l’activisme de Consulta Barça està “enfocado 
casi exclusivamente en apuntar a los antiguos negocios del presidente del 
Barça en Brasil”. I s’afegeix que, en això, el col·lectiu “en realidad sigue la 
misma pista fallida y cerrada por la propia fiscalia de Brasilia que la 
candidatura de Marc Ingla trató de usar contra Sandro Rossell en las 
elecciones a la presidencia del FC Barcelona de hace dos años”.  
El representant de Consulta Barça assegura que la fiscalia brasilera “no ha 
tancat res” i afegeix que l’advocat d’Ailanto, Antenor Madruga, (empresa 
vinculada aparentment al president del Barça), “admet en unes 
declaracions, que el cas està sota secret de sumari”. L’entitat adjunta la 
informació del diari brasiler que n’informa el passat mes de juny. 
 
AL.LEGACIONS  
En resposta a la petició d’al·legacions, el gerent  de “Mundo Deportivo” 
(MD), en data 2 d’agost, va fer arribar al CIC un escrit en el que diuen que 
“només els correspon aclarir l’al·lusió concreta   a la presumpta imputació 
del president del FC Barcelona, Sandro Rossell, en un cas de corrupció” 
que hauria investigat la Fiscalia de Brasil.  
1.Segons , Sandro Rosell ja va deixar clar al diari espanyol “El Mundo” que 
va informar sobre el cas, que la Fiscalia de Brasília va concloure que “no hi 
va haver irregularitats en l’actuació de l’empresa de Sandro Rosell”. Així 
mateix, MD informa que Rosell te en el seu poder un document del Ministeri 
d’Hisenda de Brasil que certifica que la seva empresa no ha realitzat 
transferències a paradisos fiscals i que la seva actuació és “regular”.   MD 
diu que “El Mundo” va tenir accés a aquests documents i va haver de 
rectificar les seves informacions sobre Rosell.  
2. “Mundo Deportivo” considera també que aquest diari no pot rectificar la 
informació sobre Rosell, partint de les acusacions que fa Consulta Barça, ja 
que “no només han estat desmentides sinó que no hi havia al Brasil cap 
imputació, denúncia o càrrec contra el president del FC Barcelona, Sandro 
Rosell, que en qualsevol cas estaria actuant en l’àmbit de les seves 
activitats privades i professionals”. 
3. Entre d’altres aspectes, MD manifesta que l’ ex vicepresident del FC 
Barcelona citat a l’article objecte de la queixa, Ferran Soriano, “no ha 
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sol·licitat cap rectificació ja que no se li vincula directament am Consulta 
Barça com sembla interpretar aquest col·lectiu 
4. MD també considera que “el Col·lectiu Consulta Barça no ha tingut 
credibilitat entre els socis del club i l’opinió barcelonista.” 
 
CONSIDERACIONS I ACORD 
El Ple del Consell del 29 d’octubre de 2012 va estudiar la queixa de 
Consulta Barça i les al·legacions del “Mundo Deportivo” i va considerar que 
necessitava més informació per poder pronunciar-se sobre el cas.  
Per tal d’ampliar la seva informació, el CIC va escriure l’advocat d’Ailanto 
Marketing a Brasil per poder contrastar les informacions sobre el cas. 
També va intentar posar-se en contacte amb els responsables de premsa 
de Rosell al Fútbol Club Barcelona, per tenir accés als documents que 
exculpen Rosell. Fins el moment, no hem rebut resposta de cap de les 
esmentades fonts. 
Així mateix, el Consell va demanar més dades tant a la part que va 
presentar la queixa, com a “Mundo Deportivo”, però tampoc ens les han fet 
arribar.  
 
 
A C O R D 
Donada la informació amb la que compta, el ple del Consell ha decidit que 
no pot pronunciar-se sobre aquesta queixa, tot i els esforços que ha fet per 
assabentar-se de la situació. 
 
 
Expedient número 11/2012  
 
ASSUMPTE: Escrit de queixa del sr. S.A. contra un acudit de Ferreres 
publicat a El Periódico, per considerar que indueix a la violència envers un 
col·lectiu.   
 
ANTECEDENTS 
El motiu de la queixa és pel contingut de l'acudit que el Sr. Miquel Ferreres i 
Duran va publicar en el Periódico de Catalunya el passat 16 d'agost de 
2012.  
El reclamant considera que com ex-empleat de banca, l'esmentat acudit és 
una clara inducció a la violència envers un col·lectiu molt concret. 
“En els temps que corren, els "banquers" estan considerats com els 
culpables de tots els nostres mals, però s'hauria d'explicar, al conjunt de la 
societat, la diferència entre un "banquer" i un "empleat de banca", i aquesta 
tasca correspondria a uns mitjans de comunicació interessats en difondre 
informacions objectives”.  
 
AL.LEGACIONS  
El Consell de la Informació de Catalunya es va adreçar a la direcció del 
diari en data 12 de novembre de 2012 per demanar les oportunes 
al·legacions, sense que hi hagués cap resposta per la seva banda.  
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CONSIDERACIONS I ACORD 
El Ple del Consell de la Informació de Catalunya considera que l’acudit 
motiu de la queixa no vulnera cap dels articles del Codi Deontològic de la 
professió periodística catalana.  
Els periodistes que contribueixen als mitjans amb les seves opinions, com 
és el cas del dibuixant afectat, tenen completa llibertat d’expressió excepte 
quan inciten a la violència, cosa que es fa molt difícil d’afirmar en el cas que 
ens ocupa. 
Hi ha codis ètics europeus que deixen clar que l’àmbit de la llibertat 
d’expressió és més ampli que el de la informació, sobre tot si es tracta 
d’humor. En aquest sentit, és pertinent citar aquí la sentència del Tribunal 
Constitucional espanyol 23/2010, que diu que “la caricatura constitueix , 
des de fa segles, una de les vies més freqüents d’expressar, mitjançant la 
burla i la ironia, les crítiques socials o polítiques”. I afegeix l’ esmentada 
sentència: sovint “aquest tipus de sàtira és una forma d’expressió artística i 
de crítica social que amb el seu contingut inherent d’exageració i distorsió 
de la realitat, persegueix naturalment la provocació i l’agitació”. 
Aquest marge més ampli de la llibertat d’expressió humorística ve encara 
més justificat perquè el tema tractat amb ironia té un indubtable interès 
públic en aquest context de crisi econòmica en la que hi juguen un paper 
destacat el sistema bancari i financer.  
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GRÀFIC DE QUEIXES 2012  

 

 

 
TEMES  (expedients de tramitació ordinària/comunicats)  
Expedient núm. 12/2011 Escrit de queixa on-line de J. P. M., en nom i representació de SOS Racisme Catalunya, 
contra El Periódico de Catalunya  
Expedient núm.  1/2012 Escrit de queixa del senyor E. A. contra Regió 7  
Expedient núm.  2/2012 Queixa del senyor F. M. P.,en representació de la Associació dels Petits i Mitjans 
Accionistes del Espanyol ( l’APMAE), contra el diario Gol  
Expedient núm.  3/2012  Queixa del senyor A. F. L. contra els informatius de Telecinco del dia 31.01.2012  
Expedient núm.  4/2012  Queixa de FCBarcelona contra el programa Punto Pelota d’ Intereconomía  
Expedient núm.  5/2012 Escrit de queixa de JMT per una informació sobre l’esport conegut com Skyrunning que 
va aparèixer al reportatge “Fora de joc”,  
Expedient núm.  6/2012 Escrit de queixa de JAV, portaveu del grup municipal 9SV, de Sant Vicenç de Montalt 
contra “La columna de l’alcalde” que apareix a  “El 9 Montalt”  
Expedient núm.  8/2012 EUiA-Ràdio Sabadell  
Expedient núm.  9/2012 Sindicatura de Comptes de Catalunya  
Expedient núm.  10/2012 Consulta Barça-  Mundo Deportivo  
Expedient núm. 11/2012:  acudit ferreres el Periódico  
TEMES (queixes de tramitació no ordinària)  
A.2012 TNO queixa nacionalitat individus  
B.2012 TNO   queixa rac 1 nacionalitat individus  
C2012 TNO queixa il·legal  Europa Press  
D2012 TNO queixa nacionalitat individus 
E.2012 TNO queixa il·legal  
TEMES  (no admesa a tràmit)  
A.2012 NA   
B.2012 NA  
C.2012 NA   
Expedient núm.  7/2012 D.2012 Escrit de queixa del senyor D.A. contra el periodista A. Murillo  
E.2012 
F.2012  
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COMUNICAT ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ SOBRE L’ÚS 

INCORRECTE DEL TERME IL.LEGAL PER A REFERIR-SE A 

IMMIGRANTS 

 
 

El Consell de la Informació de Catalunya declara i 
recorda als mitjans de comunicació que la utilització 
del terme “il·legal” per qualificar les persones 
immigrades ha de ser evitat perquè vulnera els 
criteris del Codi Deontològic de la professió 
periodística. 
Aquesta declaració està motivada per la reaparició en 
diversos mitjans de l’ús del terme “il·legal” per a 
referir-se a persones immigrades, i recorda les 
declaracions ja fetes per aquest Consell el 
27/06/2005 i el 24/07/2006,  la “Valoració 

deontològica de l’ús en els mitjans de comunicació del terme “il·legal com 
atribut personal” de gener de 2000, i la “Valoració jurídica de l’ús del terme 
“il·legal” com atribut personal” del gener de 2000. 
No es pot afirmar mai que una persona (que és subjecte de drets) sigui 
“contrària a la Llei” quan, precisament, la definició d’una persona és la de 
ser subjecte de drets i obligacions definides per la llei. A més. la utilització 
del terme “il·legal” de manera substantivada no està recollit per cap 
diccionari.  
És clarament discriminatori que solament rebin el qualificatiu d’ “il·legals” 
els emigrants procedents d’altres països que no posseeixin l’autorització 
administrativa per residir a Espanya i mai els infractors d’altres normes 
administratives (a vegades de major transcendència social) i ni tant sols els 
delinqüents.  
Aquesta utilització produeix que s’instal·li en l’opinió pública la percepció 
que “immigrant il·legal” equival a delinqüent. A més del seu potencial 
discriminatori, l’ús del terme “il·legal” referit a un grup o una persona és 
clarament difamatori, i denigra la seva imatge i dignitat. 
El Consell de la Informació de Catalunya proposa com a alternativa la 
utilització de les expressions: “en situació irregular”, “indocumentat”, “sense 
papers” o la més tècnica: “estranger sense autorització administrativa de 
residència”. 
 
Barcelona, 3 de desembre de 2012  
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PLE DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ PRIVADA CONSELL DE 

LA INFORMACIÓ DE CATALUNYA CELEBRADA EL 8 DE MARÇ 

DE 2012 (extracte de l’acta) 

La secretaria general presenta l’auditoria, feta per l’empresa Eurobalges, 
en la qual es detallen els ingressos i despeses del Consell durant l’any 
2011, la qual és aprovada pels assistents. S’informa, a més, que ha quedat 
sense efecte la subvenció que va concedir la Generalitat per l’any 2012, en 
el marc del conveni signat amb la Direcció General de Mitjans de 
Comunicació, per motius d’ ajustos de pressupost, deguts a l’actual crisi.   
A continuació, es detalla el  projecte de pressupost per l’any 2012, el qual 
s’aprova per unanimitat, tenint en compte que no es poden pressupostar 
els 30.000 € promesos inicialment per la Generalitat.  
 
En el  punt II de l’ordre del dia, es tracta del procés seguit en relació amb la 
modificació dels estatuts de la FCIC. La presidenta destaca la feina del 
jurista Lluís de Carreras en el seu treball de redacció dels nous estatuts, a 
partir dels canvis proposats per la comissió de reforma creada a tal efecte.  
 
Els assistents proposen que es modifiqui el punt 10 que tracta de la 
composició del Patronat  i es digui que hi haurà 4 degans/es representant 
les facultats de Ciències de la Comunicació, centres d’estudis o 
departaments de Periodisme de les universitats catalanes, els quals seran 
designats per la Junta de Govern del Col·legi de Periodistes de Catalunya. 
 
Així mateix, del punt 21 dels Estatuts anteriors, sobre la composició del 
Consell de la Informació, es recupera l’apartat següent: “La composició 
d'aquests consellers/es tindrà com a única limitació que la suma dels 
membres representants dels professionals del periodisme i de les 
empreses dels mitjans de comunicació, sempre sigui inferior en nombre a 
la resta de membres” representants de la societat catalana. 
 
Després del debat amb els assistents, el Patronat aprova per unanimitat 
aquestes modificacions i els nous estatuts renovats.  
 
La reforma dels estatuts de la FCIC es va iniciar fa quatre anys, a proposta 
del Patronat que va atendre una petició del Consell de la Informació de 
Catalunya. L’objectiu era superar les deficiències o llacunes que existien 
als fins ara estatuts vigents, en serveis que l’entitat ha de retre a la 
ciutadania. Així mateix, es va voler que hi constessin tots els criteris de 
funcionament que  es portaven a terme, però no apareixien als estatuts.  
 
Aquest projecte de reforma dels estatuts fou presentat el dia 7 de febrer de 
2012 a la Junta de Govern del Col·legi de Periodistes de Catalunya i, 
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segons comunicació rebuda en data 28 de febrer de l’any en curs, fou 
ratificat per l’entitat fundadora de la FCIC.  
 
Pel que fa a la redacció literal dels articles modificats, les variacions han 
estat tan nombroses que és millor examinar-les en el seu conjunt.  
 
El procés a seguir a partir de la ratificació dels estatuts queda fixat de la 
següent manera: s’elevaran els estatuts a escriptura pública, que ha de 
contenir l’acord del Patronat on consti el quòrum d’assistència i l’adopció de 
l’acord de modificació. Així mateix, hi constarà la voluntat de modificar-los i 
la redacció literal dels articles modificats.  
 
La presidència agraeix als patrons la seva bona feina i dedicació. 
Assenyala que quan estiguin aprovats els estatuts haurà de posar-se en 
marxa el que es preveu en els mateixos  sobre la renovació del Patronat i 
del CIC. Per aquesta raó durant el període de canvi els membres de la 
FCIC estaran en funcions.  
 
 
 

PRESSUPOST DEL CIC ANY 2012  

 

Despeses  
segons comptes 
explotació 

  

    

CONCEPTE ANY 2011(aprox.) 
INCREMENT 
% 

PREVISIONS 
2012 

    
LLOGUERS 2.548,80 € 

 

                             
2.548,80 €  

SERVEIS 
AUXILIARS 

   Despeses 
informàtiques  141,77 € 2,4% 

                                 
145,17 €  

Gestoria  383,14 € 2,4% 
                                 

392,33 €  

MANTENIMENT 
   Electricitat, 

aigua, telèfon 2.892,30 € 
 

                             
2.892,30 €  

Servei 
d'administració 1.606,92 € 

 

                             
1.606,92 €  

MATERIALS 
   Material 

d'oficina 132,85 € 2,40% 
                                 

136,03 €  

Imprempta 229,02 € 2,4% 
                                 

234,51 €  

Correus i 127,33 € 2,4%                                  
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missatgers 130,38 €  

 
DESPESES ALTRES SERVEIS 

  
Auditories 1.334,39 € 2,4% 

                             
1.366,41 €  

Despeses de viatges  1.337,31 € -25,0% 
                             

1.002,98 €  
Despeses estudi 
trajectoria  3.000,00 € -100,0% 

                                          
-   €  

Altres  475,45 € 
 

                                 
475,45 €  

 
 
DESPESES ACTES SOCIALS  

  Seminaris i 
conferències  2.059,84 € -25% 

                             
1.544,88 €  

TRIBUTS/IMPOSTOS 2.745,85 € 
 

                             
2.745,85 €  

DESPESES PERSONAL I SS 
  

Sous fixos i salaris  31.304,90 € 
 

                           
31.304,90 €  

Seguretat Social  9.113,71 € 
 

                             
9.113,71 €  

DESPESES 
FINANCERES 120 € 

 

                                 
120,00 €  

    ALTRES 
   Amortitzacions equip 

informatic  245,11 € 
 

                                 
245,11 €  

Ajustaments negatius 
IVA  562,21 € 

 
562,21 € 

TOTAL 60.360,90 € 
 

56.567,94 € 

    Ingresos  
   

    

CONCEPTE 
ANY 

2011(aprox.) % 
PREVISIONS 

2012 

    Ingressos subvencions  30.000,00 € 
 

0,00 € 

    Ingressos per sosteniment 
despeses 43.327,37 € 

 
43.327,37 € 

Ingressos per seminaris  
   (no retornats per falta 

dades) 44,00 € 
 

0,00 € 
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Interessos Banc 2,59 € 
 

2,59 € 

   
43.327,37 € 

TOTAL 73.373,96 € 
 

43.329,96 € 

 
 
 

PLE DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ PRIVADA CONSELL 

DE LA INFORMACIÓ DE CATALUNYA CELEBRADA  EL 29 

D’OCTUBRE DE 2012 (extracte de l’acta) 

 
Ordre del dia: 
1. Constitució formal del Patronat i presa de possessió dels patrons. 
Ratificació de l’acord de la Junta de Govern del Col·legi de Periodistes de 
Catalunya de nomenament de presidenta i secretari general de la 
Fundació. 
 2. Funcionament i activitats de la Fundació i del CIC. Finançament del 
Patronat. 
3. Aprovació, si és el cas, dels nous estatuts de la Fundació 
4. Nomenament dels membres del Consell de la Informació de Catalunya 
(CIC) 
5. Revocació i atorgament de poders. 
6. Presentació de la memòria anual del Consell de la Informació de 
Catalunya corresponent a l’exercici 2011. 
 
Entrant en el primer punt, la presidenta dóna compte de que l’entitat 
fundadora, el Col·legi de Periodistes de Catalunya, en la reunió del dia 16 
d’octubre passat, va nomenar el membres del patronat, recaient els càrrecs 
en les següents persones: 
Presidenta: Llúcia Oliva de la Esperanza,  
Secretari General: Lluís de Carreras Serra,  
Vocals:  
Una representat del Col·legi de Periodistes de Catalunya,  
Josep Maria Català  Domènech (Degà de la Facultat de Ciències de la 
Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona-UAB),   
Josep Ma. Carbonell Abelló (Degà de la Facultat de Ciències de la 
Comunicació-Blanquerna de la  Universitat Ramon Llull-URL),  
Josep Maria Casasús i Guri (catedràtic de periodisme de la Facultat de 
Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra-UPF), 
Bernat López López (professor titular de la Facultat de Lletres  de la 
Universitat Rovira i Virgili-URV), un representant de Televisió de Catalunya, 
SA, un representant d’Ediciones Primera Plana S.A. ( editora d’El Periódico 
de Catalunya), un representant del Sindicat de Periodistes de Catalunya, 
un representant de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, un 
representant del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya i un representant de 
l’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya (OCUC).  
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Les persones jurídiques nomenades han expressat mitjançant certificació 
de les seves entitats respectives, que estaran representades en el patronat 
d’una manera estable per les persones físiques que s’indiquen a 
continuació. D’acord amb el què s’estableix a l’art. 10 dels estatuts, en cas 
d’impossibilitat d’assistència d’alguna d’aquestes persones, l’entitat 
respectiva podrà designar, mitjançant l’òrgan competent, a una altra 
persona perquè la representi en una reunió determinada.  
 
La representant del Col·legi de Periodistes de Catalunya, serà Patricia 
Gabancho i Ghielmetti; el de Televisió de Catalunya, SA, Jaume Peral i 
Juanola; el d’ Ediciones Primera Plana, SA, Joan Solà Herms; el del 
Sindicat de Periodistes de Catalunya, Enric Bastardes Porcel; el de 
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, Eudald Vendrell Ferrer; el del 
Col·legi de Psicòlegs de Catalunya, Josep Vilajoana i Celaya i per  
l’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya (OCUC), serà 
membre del Patronat, Àngel Tarrés i Castellsaguer.  
 
La presidenta Llúcia Oliva de la Esperanza, el secretari  general, Lluís de 
Carreras Serra i els vocals Srs. Josep Maria Català, Josep Maria Carbonell, 
Josep Maria Casasús i Bernat López han acceptat expressament el càrrec 
de patró mitjançant comunicació personal per escrit, manifestant que per al 
seu exercici no estan incursos en incompatibilitat, ni presenten conflicte 
d’interessos amb la Fundació. Les persones jurídiques nomenades han 
expressat en la certificació de la institució corresponent que han estat 
designades representants estables, que accepten el càrrec de patró i que 
no estan incurses en incompatibilitat, ni presenten conflicte d’interessos 
amb la Fundació per al seu exercici. 
 
La presidenta es refereix al funcionament de la Fundació i del CIC en els 
darrers anys, així com a les activitats previstes per als propers mesos. La 
presidenta comenta les dificultats de finançament de la Fundació i informa 
de les gestions que s’estan portant a terme per tal d’aconseguir un 
augment d’ingressos. Finalment, demana als patrons que aportin idees al 
respecte. 
 
Pel que fa al tercer punt, el secretari general fa un resum dels nous estatuts 
redactats per posar al dia la Fundació. Els patrons constaten la 
conveniència d’adaptar els estatuts tenint en compte l’evolució del 
periodisme en els darrers anys i els canvis socials i tecnològics. També 
consideren que el text que es proposa és plenament concordant amb la 
voluntat fundacional, corroborant aquest aspecte Josep Maria Martí, degà 
del Col·legi de Periodistes de Catalunya que és l’organisme fundador. 
Posats d’acord els reunits sobre els aspectes referits,  acorden per 
unanimitat aprovar els nous estatuts de la Fundació Consell de la 
Informació de Catalunya en la redacció que els ha estat proposada. El text 
s’annexa a l’acta, donada la seva extensió, formant part integrant de la 
mateixa. 
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D’acord amb el quart punt de l’ordre del dia, i en ús de les facultats que li 
corresponen, segons l’article 21 dels estatuts de la Fundació, el Patronat, 
per unanimitat i a proposta de la presidenta, procedeix a nomenar els 
vocals del Consell de la Informació de Catalunya per un període de quatre 
anys. Els nomenats son: 
 
En qualitat de periodistes: 
Salvador Alsius  
Pilar Aymerich 
Mercè Ibarz  
Roger Jiménez 
Montserrat Minobis 
Santiago Ramentol 
 
En qualitat de no periodistes: 
Fabricio Caivano 
Jaume Flaquer 
Teresa Freixes  
Magda Oranich 
Carles Ruiz,  
Josep Terès 
Imma Tubella 
 
Es fa constar que, d’acord amb els articles 22 i 23 dels estatuts, els càrrecs 
de president i secretari general seran exercits pels seus titulars en el 
Patronat de la Fundació, Llúcia Oliva de la Esperanza i Lluís de Carreras 
Serra, respectivament. 
 
Quan al cinquè punt, els patrons constaten que els anteriors president i 
secretari general de la Fundació van posar els seus càrrecs a disposició del 
Patronat  en la reunió de 8 de març de 2012 per estar a punt d’acabar el 
període de quatre anys del seu mandat. El Sr. Josep Maria Cadena 
manifesta expressament la seva voluntat de no renovar el càrrec de 
secretari general. En conseqüència, procedeix revocar els poders 
mercantils atorgats a aquests càrrecs i atorgar-ne de nous a la presidenta i 
al secretari general actuals, els càrrec dels quals ha estat ratificat en la 
present reunió.  
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RESUM DELS COMPTES ANUALS 2012 
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ACTIVITATS REALITZADES PER  LA FCIC  

 

Durant l’any 2012, la FCIC ha continuat el seu programa d’activitats per 

donar a conèixer a la societat l’existència del CIC i el dret de la ciutadania a 

una informació ètica. Així mateix, ha renovat el seu compromís per ajudar 

als periodistes a reflexionar sobre les decisions ètiques que prenen i 

divulgar els principis i valors ètics del periodisme entre la professió i el 

conjunt de la nostra comunitat. Amb aquests objectius, la FCIC ha 

organitzat o ha participat en les següents activitats. 

 

ORGANITZA LLOC  ACTIVITAT DATA 

Biblioteca 
Jaume Fuster i 

FCIC 
 

BIBLIOTECA 
Jaume Fuster 

Analitzar els mitjans amb sentit 
crític. Joaquim Maria Puyal i 

Josep Maria Cadena, secretari 

general  del Consell de la 
Informació de Catalunya 

14 de març 
de 2012 

Biblioteca 
Poblenou- 

Manuel Arranz i 
FCIC 

 BIBLIOTECA 
Poblenou- 

Manuel 
Arranz 

Analitzar els mitjans amb sentit 
crític. Rosa Maria Calaf i Llúcia 

Oliva, presidenta del Consell de la 

Informació de Catalunya 

27 de març de 
2012 



Memòria any 2012 
  

 

 53 

Biblioteca 
SANT 

ANTONI-JOAN 
OLIVER 

i FCIC  

 

BIBLIOTECA 
Sant Antoni-
Joan Oliver 

 

Analitzar els mitjans amb sentit 
crític. Ferran Monegal, Josep 

Maria Cadena, secretari general  
del Consell de la Informació de 

Catalunya i Llúcia Oliva, 
presidenta del Consell de la 

Informació de Catalunya 

19 d’abril de 
2012 

FCIC 
Col·legi de 

Periodistes de 
Catalunya 

Reflexions ètiques al voltant del 
documental salvadoreny COLIMA 
Emissió i debat del documental, 

amb la presència del seu director, 
Oscar Orellana 

2 de maig de 
2012 

 
Alliance of 

Independent 
Press Councils 

of Europe 
(AIPCE)  

Anvers 

 Assistència de la presidenta del 
Consell de la Informació de 

Catalunya, Llúcia Oliva, a la 
reunió per presentar les 

resolucions del CIC, les activitats 
de la FCIC i el debat ètic a 

Catalunya. Així mateix es recull 
informació dels altres països 
sobre aquestes qüestions. 

 

18-19 octubre 
de 2012 

 
 

Biblioteca de 
les Corts  i 

FCIC 
Biblioteca de 

les Corts   

Acte amb Lluís de Carreras,  
secretari general  del Consell de la 
Informació de Catalunya i Jaume 

Vilalta per donar a conèixer el 
CIC i parlar d’ètica i periodisme 

 

18 d’octubre 
de 2012 

 
 

Fundació 
Consell de la 
Informació de 

Catalunya 

Col·legi de 
Periodistes de 

Catalunya 

Presentació pública de l’estudi 
sobre la trajectòria del CIC en els 
seus 15 anys de vida, realitzat pel  
grup d’investigació en Periodisme 
de la UPF. Hi participen: Salvador 

Alsius, Marcel Mauri, Lluís de 
Carreras i Llúcia Oliva. 

18 de 
desembre de 

2012 
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Col·legi  Major 
Bonaigua de 
Barcelona i 

FCIC  
 

Col·legi  Major 
Bonaigua 
Barcelona 

Xerrada de la presidenta del 
Consell de la Informació de 

Catalunya, Llúcia Oliva, sobre les 
activitats i funcions del CIC.  

18 de 
desembre de 

2012 

 

ESTUDI DELS DICTÀMENS DEL CONSELL DE LA 
INFORMACIÓ DE CATALUNYA (CIC)   
DEL PERÍODE  1997-2011 

El passat 18 de desembre de 2012, al Col·legi de Periodistes de Catalunya, 
el Consell de la Informació de Catalunya va presentar  el seu estudi sobre el 
balanç de la trajectòria del CIC a través dels dictàmens que ha realitzat des 
de l’inici de la seva activitat, l’any 1997, fins l’any 2011.  

La realització de l’estudi és fruit d’un encàrrec fet pel Consell de la 
Informació de Catalunya al Grup de Recerca en Periodisme (GRP) de la 
Universitat Pompeu Fabra.   
L’estudi comprèn tots els expedients oberts pel CIC (tant si han acabat en 
un dictamen com si no ha estat així) entre els anys 1997 i 2011.  
  
La trajectòria del Consell de la Informació de Catalunya al llarg del període 
1997-2011 queda avalada per les 575 reclamacions que li han arribat durant 
aquests catorze anys. Aquesta quantitat de queixes queda molt lluny dels 
centenars que tramita cada any la Press Complaints Comission britànica, 
que en rep més de 4.000 en un sol exercici, o fins i tot de les prop de 100 

que arriben al finlandès Council for Mass Media.1 Però, en qualsevol cas, 

donen fe de vida de l’existència d’aquest organisme al nostre país. 
 
Per descomptat, aquestes 575 reclamacions poden ser moltes o poques 
segons la perspectiva des d’on això es vulgui veure. Sembla evident que 
són poques si les comparem amb les d’altres organismes similars de 
diversos països. Però representen un nombre estimable si es té en compte 
l’escassa infraestructura amb què treballa la institució o si, sense anar més 
lluny, comparem l’activitat del Consell amb la que darrerament ha tingut la 
Comisión de Quejas de la FAPE. 
 
Per avaluar l’activitat del Consell no seria suficient la xifra de les 
reclamacions rebudes. De les 575 n’hi va haver 109 (aproximadament un 19 
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per cent) que no van ser admeses a tràmit. I no totes les restants, 465, van 
acabar sent objecte d’un dictamen, sinó només 406.  
 
Cal advertir, tanmateix, d’una circumstància que obliga a relativitzar encara 
més la quantitat esmentada. Especialment en els anys 2005 i 2006, i en 
menor mesura posteriorment, hi va haver una allau de queixes sobre dos 
temes concrets. Un d’aquests era l’ús del terme “il·legal” aplicat a persones. 
Per atallar aquesta mala pràctica es va fer una campanya i, en aquest 
context, SOS Racisme va denunciar sistemàticament davant del Consell 
totes les transgressions del Codi deontològic per aquest motiu que 
observava als mitjans de comunicació, tant impresos com audiovisuals. 
L’altre tema era la inclusió a les informacions de la nacionalitat de les 
persones implicades en fets delictius. També al voltant d’aquest assumpte 
van ser presentades dotzenes de queixes. Tant en un cas com en l’altre, el 
Consell va dirimir sobre l’existència o no de transgressió ètica. Però va 
crear uns automatismes per generar dos models de dictàmens (dos per a 
cadascuna de les dues situacions esmentades) que eren repetits 
sistemàticament. 
 
Per tant, si consideréssim com a una sola les queixes rebudes per a 
cadascuna d’aquestes situacions, i com a un de sol els dictàmens emesos, 
les xifres baixarien considerablement. Pel que fa als dictàmens són 
finalment 230. Aquests són els que contenen realment el treball doctrinal del 
Consell de la Informació. 
 
Donat que per a la feina del Consell el punt de referència cabdal és el Codi 
Deontològic, un dels aspectes que cal remarcar de l’estudi és el dels criteris 
o articles que més són invocats a les queixes rebudes. Un cop exclosos els 
expedients que han acabat amb dictàmens idèntics entre ells, s’ha pogut 
veure que els articles més invocats han estat, per aquest ordre, el 2, el 12 i 
l’1. L’article 2 fa referència a la necessitat de fonamentar les informacions, i 
proscriu la injúria i la difamació; l’article 12 és el dedicat al racisme i la 
xenofòbia; i l’article 1 és el que recomana separar la informació i l’opinió i no 
basar-se en rumors i conjectures. 
 
Entrant més en detall, s’ha pogut veure quins eren els temes específics que 
eren més presents a les queixes. Dins l’estudi s’hi ha inclòs un “rànquing” 

dels ítems més repetits, que reproduïm aquí:2 

 
1) Racisme i xenofòbia 
2)  Falsedat 
3)  Invasió de la intimitat 
4)  Selecció, manipulació i ordenació d’imatges i so  
5)  Contextualització i aprofundiment de la informació 
6)  Inclusió dels diferents punts de vista 
7)  Rectificacions 
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8)  Difamació i calúmnia 
9)  Separació d’informació i opinió 
10) Menors 
 
El lideratge de l’ítem “racisme i xenofòbia” queda molt consolidat per causa 
del ja citat fenomen de les queixes repetides i dels corresponents dictàmens 
repetits o estandaritzats, donat que tots aquests casos corresponien 
precisament a aquest aspecte de l’ètica informativa. Però encara que 
s’excloguin del còmput tots aquests casos, aquest ítem continua sent el 
més present. 
 
Com ja s’ha dit dins de l’estudi, sorprèn en canvi la nul·la presència d’alguns 
ítems que sens dubte són importants en el panorama ètic actual però que 
no han estat objecte de reclamacions concretes del ciutadans davant del 
Consell: dos dels més rellevants són el tractament de la violència de gènere 
i el tema del respecte a les creences religioses. També crida l’atenció 
l’escassa presència del tema de les quotes polítiques, tan present en el 
debat ètic, sobre tot en èpoques electorals. Però podem repetir aquí el que 
ja ha estat explicat dins de l’estudi: sí que hi ha casos diversos que s’han fet 
correspondre amb l’ítem “control del poder polític” (per exemple, en els 
casos de reclamacions sobre els biaixos polítics d’algun mitjà local més o 
menys subjecte al control del govern municipal de torn). 
 
Sens dubte aquests resultats ens donen una bona pista per aproximar-nos 
al caràcter que té la sensibilització de la ciutadania respecte a l’ètica 
informativa. Però seria arriscat afirmar que aquests són els temes que 
susciten major preocupació. Com a mínim sí que ha quedat clar que són els 
que es presten més a la formulació de denúncies. 
 
Quant a les persones o entitats de qui procedeixen les queixes, una 
immensa majoria són o bé ciutadans particulars o bé ONG i altres entitats 
cíviques. Val a dir que hi ha un bon nombre de casos en què aquests dues 
categories són difícils de separar, perquè hi ha alguna persona que ha 
presentat moltíssimes queixes, algunes vegades actuant a títol propi i altres 
fent-ho en nom de SOS-Racisme. Molt lluny queden a la llista els 
organismes administratius, els periodistes i els partits polítics. 
 
Val la pena remarcar que en 5 casos el Consell ha actuat motu proprio. Són 
evidentment molt pocs, però cal tenir en compte que en algunes etapes de 
l’existència del Consell s’ha donat el debat intern de si hauria d’actuar d’ofici 
o no. En general, ha predominat el criteri de no fer-ho. Per tant, aquests tres 
casos han de ser vistos com a realment excepcionals. Curiosament, són 
ben dispars. El primer d’ells data de 22 de novembre de 2000: l’actuació, 
que fa referència a uns memòries publicades en forma de novel·la, va 
abandonar-se en saber el Consell que es trobava immers en procediment 
judicial. El segon es va produir el març de 2003 i va culminar amb una 
declaració feta pel Consell sobre la inadequació de les fotos de la guerra 
d’Iraq publicades per diversos mitjans. El tercer cas, de començament de 
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2005, era sobre unes fotos d’un tsunami que va publicar un diari a la 
portada i que es va demostrar que no corresponien a la mateixa tragèdia, 
sinó a un fet anterior. El quart va arribar ja el 2011 i hi va donar peu 
l’entrevista que es va fer a “El programa de Ana Rosa” de Tele5 a Isabel 
García, esposa de Santiago del Valle, presumpte assassí de la nena Mari 
Luz. I finalment el cinquè del casos en què el Consell va actuar d’ofici es va 
produir el maig de 2011, quan va fer una apel·lació al respecte del dret de 
les persones a la intimitat arran dels certs tractaments informatius que es 
van fer del terratrèmol que hi va haver a la localitat murciana de Lorca. 
 
Pel que fa al tipus de mitjans que han estat implicats en les reclamacions, la 
premsa apareix com a protagonista de forma molt destacada, i més si 
agreguem dues de les categories que a l’estudi s’han tipificat, els diaris i els 
periòdics locals. Molt lluny queden els mitjans audiovisuals en general (ràdio 
i televisió) i els mitjans digitals, així com les agències informatives. ¿Vol dir 
això que tots aquests mitjans actuen d’una manera molt més escrupolosa 
que els mitjans impresos? Evidentment, no. Segurament hem d’atribuir 
aquest resultat al fet que, encara ara, el paper es vist, tant per particulars 
com per a organismes de qualsevol mena, com un “cos de delicte” superior 
a, posem per cas, a allò que s’ha sentit o s’ha vist en un mitjà electrònic.  
 
En diversos llocs de l’estudi s’ha volgut comprovar si existien diferències 
significatives entre el comportament dels mitjans en funció de la variable de 
si estan o no estan adherits al CIC. Cal advertir que aquesta variable no 
s’ha pogut referir al moment en què s’han produït els diversos casos, sinó 
només al moment actual. Per tant, qualsevol resultat que es derivi del 
creuament d’aquesta variable amb d’altres s’ha de mirar amb precaució i 
només com una aproximació. En línies generals, el nombre de casos en 
què han estat involucrats mitjans adherits al CIC ha estat de 302, mentre 
que el nombre de casos en què ho han estat mitjans no adherits ha estat de 
369. S’ha estudiat si els mitjans adherits responien més que els no adherits 
als requeriments del Consell un cop que s’inicia el tràmit d’un expedient 
com a pas previ al futur dictamen. I s’ha pogut comprovar que, encara que 
sí que els mitjans adherits responen més, ho fan en una proporció a favor 
que és relativament petita, gairebé insignificant. Tampoc no s’obtenen 
diferències destacables si el que es mira és la posició que els mitjans 
adopten pel què fa al reconeixement de la presumpta transgressió. Més que 
res perquè és molt àmpliament majoritària, per a tots els casos, la decisió 
de no reconèixer la transgressió. Finalment, també s’ha volgut observar si 
aquesta variable (adherits-no adherits) creava diferències significatives pel 
que fa al veredicte implícit en els dictàmens del Consell. I aquí sí que els 
resultats són molt clars en el sentit que els mitjans no adherits al CIC 
apareixen com a força més transgressors del Codi deontològic que no pas 
els que sí que estan adherits al CIC. 
 
A l’hora d’avaluar globalment el caràcter que han tingut els dictàmens 
emesos pel Consell, s’ha establert una tipologia amb quatre graus: resolució 
favorable al denunciant, resolució parcialment favorable al denunciant, 
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resolució favorable al mitjà, i resolució ambigua o conciliadora. Doncs bé, 
les resolucions clarament favorables al denunciant són aproximadament el 
54 per cent, i passen de llarg al davant de les que són clarament favorables 
al mitjà, el 29 per cent. Però, com acabem de dir, aquestes proporcions 
varien apreciablement si considerem per separat les resolucions que 
afecten mitjans que estan adherits als CIC i les que afecten mitjans no 
adherits. En els casos en què ho estan es produeix un empat tècnic entre 
els veredictes favorables als denunciats i els veredictes favorables als 
mitjans.    
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RESSENYES DELS ACORDS DEL CIC 

CORRESPONENTS A LA MEMÒRIA DE L’ANY 2011 

 
Expedient núm. 13/2010         
 
Assumpte:  Escrit de queixa de L. M., 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. 
 
Al·legacions dels mitjans:  
- El Periódico: Consideren que la peça és respectuosa amb la menor i que no 
aporten les fonts de la informació perquè eren menors. “El periodista es va 
presentar com a tal i tots els que apareixen van accedir a parlar”. 
També citen la nena amb nom i inicials de cognoms com va difondre l’Ajuntament 
de Barcelona, tot i saber els cognoms complets. 
 
-  El Punt-AVUI: Quan van citar nom i cognom de la víctima, en cap cas es 

pretenia aprofundir en la situació de dolor dels familiars. No es va valorar que es 
podia vulnerar el Codi Deontològic al extreure informació de la web de l’ institut on 
estudiava la menor.  
També s’inclouen cites extretes de missatges del facebook, tot i no citar-se els 
noms dels autors, però tots els missatges van ser extrets de la vessant pública del 
facebook.  
 
- La Vanguardia  

La Vanguardia no va fer cap menció del nom de la víctima, ni tan sols de les seves 
inicials en les seves informacions.  
El diari no va enviar cap periodista al tanatori on va tenir lloc el funeral per 
consideració a la intimitat de la família, cosa que si van fer altres mitjans. Per tot 
això, considerem que el comportament ètic de La Vanguardia amb relació a 
l'esmentat accident ós del tot correcte . 
 
- El País: L’endemà de l'accident, va aparèixer una esquela a dos diaris.  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.  
Els gustos de la víctima, les activitats que feia són dades que serveixen per traçar 
un perfil de I'adolescent i la font utilitzada són els seus amics. 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. 
El diari i el redactor no te I'obligació de revelar les fonts, però tampoc té cap 
problema en explicar l'origen de la conversa per dissipar qualsevol sospita de 
sensacionalisme. El redactor es va identificar com a periodista. 
Acord: 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. Recomanar ser més escrupolós a 
l’hora d’utilitzar menors com a font d’informació, assegurant el consentiment dels 
seus pares. Considerar vulnerat l’article 9 i 11 del Codi Deontològic 
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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. 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. 
L’Associació va demanar una rectificació immediata, perquè consideren que la 
informació d’E-notícies.cat és falsa. El dia 30/9/2010/ E-Noticies.cat recull la 
rectificació amb un títol que diu “Un ateneu amenaça E-Noticies.cat amb “2 anys” 
de presó. 
Al·legacions: 

El director es va reafirmar amb la seva informació 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. 
Acord:  La notícia del dia 29/09/10 vulnera el punt 2 Codi Deontològic 

La notícia del dia 30/09/10 vulnera el punt 3 Codi Deontològic. 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. F.L. contra el diari Qué! per una 
informació ( 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.  
Al·legacions: El director del diari manifesta 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”.  
Acord: 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. 
 
Expedient núm. 3/2011        

Assumpte: L’associació Genera es queixa 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 2011 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. 
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Al·legacions: Per part del CIC es van demanar les al·legacions pertinents al diari 
“El Público”, però aquestes no han arribat  
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. A. contra el butlletí l’Actual de Castellar 
del Vallès per entendre que aquest mitjà no gestiona la informació de manera 
independent ni plural. El reclamant es queixa per la “presència reiterada i 
qüestionable de l’alcalde de Castellar del Vallès” en el setmanari municipal gratuït. 
Al·legacions: En el seu escrit el director del mitjà rebat punt per punt les 

reclamacions presentades. Expressa que “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.  

Acord: De la documentació estudiada no se’n pot extreure la conclusió que el 

setmanari hagi atemptat d’una manera clara contra el pluralisme polític, ni tampoc 

que l’alcaldia n’hagi fet un ús flagrantment partidista. El CIC considera que en cap 

de les informacions no ha estat vulnerat d’una manera constatable cap dels 

principis del Codi Deontològic. 

El Consell adverteix, això sí, que la pràctica de publicar una carta al director 

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

El CIC 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.   

Resolució complementària a l’expedient núm. 5/2011 
El CIC ha estudiat un escrit adreçat pel senyor X.A. 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 rebat diverses argumentacions recollides a les consideracions 
prèvies a la resolució pròpiament dita. 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.  
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.  
 
Expedient núm. 7/2011         
 
Assumpte: Escrit de queixa del senyor A. R. 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.  
El denunciant afirma que el periodista 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. I des d’aquestes tribunes, va acusar el reclamar de 
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formar part de la formació política anomenada La que Faltava (LQF), resultat 
d’una escissió de Gent de Gramenet. (...) 
Al·legacions  
El periodista 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 A.R.  
Acord: 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 vol fer constar en l’acta els següents 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.  
 
EXPEDIENT NÚM. 10/2011        
Assumpte: Queixa de la sra. I. J. 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. 
Al·legacions: El director del diari 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.  
2. Entenem que no s’ha vulnerat l’annex 1 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. 
Acord:  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. 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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COMPOSICIÓ DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ 

CONSELL DE LA INFORMACIÓ DE CATALUNYA  

RENOVAT EL 2012 

 

 
Llúcia Oliva  
Presidenta  
 
Lluís de Carreras  
Secretari General  
 
 
Patrons  
Col·legi de Periodistes de Catalunya  
Sra. Patrícia Gabancho 
Representant de la Junta de Govern  
 
 
Fac. Ciències de la Comunicació  
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)   
Sr. Josep Maria Català 
Degà 
 
 
Facultat de Comunicació Blanquerna  
Universitat Ramon Llull (URL) 
Sr. Josep Maria Carbonell  
Degà 
 
 
Facultat de Comunicació 
Universitat Pompeu Fabra (UPF) 
Sr. Josep Mª Casasús  
Catedràtic de periodisme  
 
 
Facultat de Lletres  
Universitat Rovira i Virgili  (URV) 
Sr. Bernat López  
Professor titular 
 
 
Sindicat de Periodistes de Catalunya 
Sr. Enric Bastardes  
Secretari de Relacions Institucionals i de Tresoreria  
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Televisió de Catalunya, S.A. 
Sr. Jaume Peral  
Cap del Departament d’Informatius 
 
 
El PERIÓDICO 
Sr. Joan Solà  
Gerent 
 
 
Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona 
Sr. Eudald Vendrell 
Vicedegà 
 
 
Col·legi de Psicòlegs de Catalunya  
Sr. Josep Vilajoana i Celaya. 
Degà 
 
OCU Catalunya 
Sr. Àngel Tarrés  
President  
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COMPOSICIÓ DEL CIC RENOVAT EL 2012 

 

 

 
 

PRESIDENTA 

 

Llúcia Oliva de la Esperanza 

  

Periodista i ex-Reportera del programa de TVE "En Portada". Ha 

estat corresponsal de TV3 als Estats i de  

TVE a l'antiga Unió Soviètica i a Rússia. Ha fet  

periodisme d'investigació històrica, ha dirigit programes 

informatius aTVE Catalunya i, anteriorment, va treballar 

als diaris Tele/eXpres, Catalunya/Express i 

Avui. Presidenta del CIC des de finals de 2008. 

 

 

SECRETARI GENERAL 

 

Lluís de Carreras 

  

Advocat en exercici. Ha estat Secretari general de la Conselleria 

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

de la CCRTV. Gerent i posteriorment president de Premsa-

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

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

estat professor de Dret de la Informació de la Facultat de 

Ciències de la Comunicació-Blanquerna, dels Estudis de 

Periodisme de la Universitat Pompeu Fabra i autor i consultor de 

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

Catalunya. A més de diverses publicacions en obres col·lectives i 
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revistes especialitzades, ha publicat els llibres “Las normas 

jurídicas de los periodistas”, “Derecho Español de la 

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

Televisió a Catalunya, avui”. 

 

CONSELLERS  

 

Salvador Alsius 

  

Professor titular del Departament de Comunicació (UPF), director 

de la carrera de Periodisme a la Universitat Pompeu Fabra i 

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

estat conseller del CIC i membre del Patronat de la Fundació 

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

Llicenciat en Ciències Econòmiques (Sociologia) i Ciències de la 

Informació. Doctor en Periodisme, guanyador  

de premis com el Ciutat de Barcelona de Televisió i el premi  

de la Generalitat a la investigació de la comunicació.  

 

 

Roger Jiménez 

  

Llicenciat en Periodisme a la Universitat de Navarra; redactor i 

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

Catalunya, sotsdirector i director adjunt de La Vanguardia, 

corresponsal a Londres i a Roma, primer defensor del lector 

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

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

Post Aventura” i “Imperio Berlusconi”. Actualment és professor de 

Periodisme a la Universitat Internacional de Catalunya. 

 

Montserrat Minobis 

  

Periodista. Ha estat Presidenta fundadora de l’ADPC  

(Associació de Dones Periodistes de Catalunya) i de la Red 

Europea de Mujeres Periodistas. 

Ha estat Professora Associada Facultat de Comunicació UPF  

Ex-Degana del Col.legi de Periodistes de Catalunya i de les 

Emissores de la Generalitat. 

Actualment Presideix la Xarxa Internacional de Periodistes i 

Comunicadores amb Visió de Gènere i Presideix la I 

ndependent, Agència de Notícies amb Visió de Gènere. 

 

 
Santiago Ramentol 

  

Doctor en Ciències de la Comunicació i periodista, és professor 

titular de Comunicació Científica a la Universitat Autònoma  de 

Barcelona. Va ser secretari general de la FCIC i conseller des de 

l’any 2003 fins enguany. Ha estat Director General de Mitjans i 
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Serveis de Difusió de la Generalitat de Catalunya i conseller 

secretari del CAC. 

Va ser director dels informatius diaris en català de TVE i director 

de Ràdio Estel, del diari "AVUI" i de la revista "Ciencia & Vida".  

 

Jaume Flaquer 

  

Llicenciat en filosofia per la Universitat de Barcelona i en Teologia 

al Centre Sevres -facultat dels jesuites- de Paris. 

Doctor en Estudis Islàmics per l’École Pratique des Hautes 

Études de la Sorbona de París amb la tesi: “Jésus dans la 

prophétologie d’Ibn ´Arabî”.Va ser professor de Cristologia a la 

Facultat de Teologia de Catalunya. És professor de Diàleg 

interreligiós a la Facultat de Teologia de Catalunya des de l’any 

2007 i Cap de l’Àrea teològica de Cristianisme i Justícia. 

Cap de l’Àrea de Diàleg interreligiós de la fundació Migra-

Studium i Director de la Revista Selecciones  

de Teología de l’Institut de Teologia Fonamental – Centre Borja 

(Sant Cugat del Vallès) 

 

 
Carlos Ruiz 

  

Doctor en Periodisme per la Universitat Ramon Llull. Professor 

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

Relacions Internacionals Blanquerna, de la mateixa Universitat. 

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

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

diversos mitjans de comunicació de Barcelona. 

 

 

 
Teresa Freixes 

  

Catedràtica de Dret Constitucional i Catedràtica Jean Monnet at 

personam a la Universitat Autònoma de Barcelona. Presidenta de 

la Fundació Universitària Martí l'Humà. Directora del Centre 

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

Master in Law and Policies of the European Integration. Senior 

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

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

Acadèmia de Doctors i ha estat guardonada amb la Medalla 

Narcís Monturiol a l’excel.lència científica. 

Experta de la Comissió Europea, del Parlament Europeu i del 

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

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

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

 

 

 
Mercè Ibarz 

  
Autora, periodista, investigadora i professora. Llicenciada en 

Ciències de la Informació (UAB, 1976) i Doctora en Comunicació  
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Audiovisual (UPF, 1997). Professora del departament de 

Comunicació de la UPF. Ha treballat com a periodista en les 

redaccions del Avui i del Diari de Barcelona (1976 – 1989) i com 

a col·laboradora externa a La Vanguardia (1989 – 2009). 

Actualment és columnista regular de l’edició catalana de El País. 

Narradora i assagista. 

 

Josep Terés 

  

Doctor en Medicina i especialista en Medicina Interna i de 

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

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

de Barcelona i membre del Comitè d'Ètica assistencial del 

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

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

Mèdic i Director de Docència del Hospital Clínic de Barcelona. 

 

 
Pilar Aymerich 

  

Fotògrafa catalana. Col·labora en diverses publicacions 

periòdiques catalanes i ha realitzat diverses exposicions de la 

seva obra. El 2005 va rebre la Creu de Sant Jordi. Ha estat 

membre de la Junta de Govern del Col.legi de Periodistes de 

Catalunya i és membre del Consell Directiu de l'UPIFC. 

Estudià teatre a Barcelona i va començar a exercir com a 

fotògrafa a Londres. Amplià coneixements als estudis Raphaël de 

París. S'especialitzà en la fotografia de  

retrat i reportatge social i teatre.  

Ha publicat més de 30 llibres i ha realitzat més de 60 

exposicions. 

 

 

 
Fabricio Caivano 

  

Llicenciat en Dret, Sociologia (especialitat d’educació), 

Periodisme per l’Escola Oficial de Periodisme de Barcelona i 

llicenciat en Ciències de la informació per la UAB. Ha estat 

fundador de la revista Cuadernos de Pedagogia i director fins el 

1997. Ha estat coordinador de Redacció de la revista CAU, del 

Col.legi d’Arquitectes Tècnics de Barcelona i editor de la revista 

CLIJ (Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil) des de la seva 

creació. També fou membre del Consejo Escolar del Estado, 

designat pel Ministeri d’Educació (1983-86). Membre del “Grup 

d’educació de la UNESCO (Espanya i Catalunya) i col·laborador 

habitual de El Periódico, entre d’altres. L’any 2010 va obtenir el 

Premi Nacional de Periodisme cultural. 

 

 

Magda Oranich 

  Advocada. Llicenciada en dret i periodisme. 
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Forma part de Juntes Directives de diverses entitats de 

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

Fundacions i Patrona de diverses entitats. 

Va ser diputada al Parlament de Catalunya i regidora de 

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

membre de la Junta Directiva del Club. És 

 secretària del Comitè Català per als Refugiats de  

Catalunya amb ACNUR. 

 

 
Imma Tubella 

  

Rectora de la Universitat Oberta de Catalunya, de la que n'ha 

estat vicerectora d’ Investigació. Especialista en Comunicació, ha 

estat membre del Consell d'Administració de la  CCRTV, membre 

de la Comissió Assessora sobre Telecomunicacions i Societat de 

la Informació del Departament d’ Universitats, Investigació i 

Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya. Va ser 

vicepresidenta de la Societat Catalana de Comunicació de l’ 

Institut d’ Estudis Catalans i professora d'Estructura Internacional 

de l'Audiovisual de la Universitat Autònoma de Barcelona. És 

llicenciada en Ciències Socials, i es doctorà amb la tesi 

‘Comunicación e identidad. El caso de Televisió de Catalunya’. 

 

 

 

 

CONSELLERS D’HONOR NOMENATS EL 2012 
 

Josep Maria Cadena Catalán 
 

Manuel Parés Maicas 
 

Moncho González Cabezas 
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MITJANS ADHERITS AL CIC  

2012 

 

Mitjans de comunicació i associacions 

 
- DIARI DE GIRONA 
- EL 9 NOU 
- EL MUNDO 
- EL MUNDO DEPORTIVO 
- EL PAÍS 
- EL PERIÓDICO 
- GRUP HERMES 
- LA VANGUARDIA 
- REGIÓ 7 
- SEGRE 
- COM RÀDIO 
- SER CATALUNYA  
- BTV (Barcelona Televisió) 
- CCMA  
- TVE Catalunya  
- Agència INTRACATALONIA  
- 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  
- LLEIDA TELEVISIÓ 
- DEBARRIS (l’Independent de 
Gràcia i Independent de Barberà)   
- IDM (Iniciativas Digital Media) 
- LA VEU D'ÀFRICA 
- INTERVIDEO 
- GRUP FLAIX 
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Amb motiu dels 15 anys del Consell de la Informació de Catalunya i dels 20 anys del Codi 
Deontològic, a la nostra web hem volgut recollir reflexions i opinions de periodistes i experts 

en ètica periodística sobre  L’EXERCICI ÈTIC DEL PERIODISME 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENTACIÓ  

 

Enguany fa 20 anys que el Segon Congrés de Periodistes Catalans 

va proclamar el Codi Deontològic de la professió. Va ser una 

acció pionera a l’estat espanyol per - en paraules de Josep Pernau- 

"augmentar la solvència periodística, blindar els drets de les 

persones, prevenir la corrupció entre els periodistes, protegir a la 

infància de les piranyes de la informació i evitar que el racisme i la 

discriminació pugui portar a un conflicte greu". 

Fa 15 anys, el Col.legi de Periodistes de Catalunya impulsava la 

creació del Consell de la Informació de Catalunya per vetllar pel 

compliment d’aquest codi ètic i rebre les queixes de la ciutadania 

quan algun dels seus principis es creiés vulnerat.  

Amb motiu d’aquests dos aniversaris hem volgut obrir aquesta 

finestra perquè periodistes i ciutadans puguin participar en un 

diàleg col·lectiu sobre l'exercici ètic del periodisme. La situació de 

la professió i de la societat ens ho demana ara més que mai. 

Llúcia Oliva, presidenta FCIC 
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"El Consell de la Informació de Catalunya garanteix els millors 

valors de la professió periodística"  

Un col·lectiu que vetlla per la integritat de la seva professió i que la seva 

dialèctica es fonamenta en repensar-se de manera crítica i constant és, 

sens dubte, un col·lectiu compromès i dinàmic. El Consell de la Informació 

de Catalunya, amb el seu Codi Deontològic representa la constatació més 

evident que els periodistes catalans disposen dels instruments necessaris 

per evolucionar en els difícils viaranys de la comunicació. Aquestes eines 

resulten imprescindibles per uns mitjans de comunicació de masses que 

són mitjans de difusió d'idees i que tenen una influència molt superior a la 

que mai hagin pogut tenir altres instruments tradicionals de transmissió 

d'idees, com ara l'escola, la trona religiosa o l'edició de llibres. I aquests 

mitjans de comunicació de masses tenen en l’àmbit de la societat l’efecte 

de la pluja fina, ja que injecten als seus receptors, de forma poc 

perceptible però molt eficaç, tota mena d’idees, d’actituds i de 

comportaments passius. El Consell de la Informació de Catalunya garanteix 

els millors valors de la professió periodística. 

Lluís Costa 

Professor Titular de Comunicació 

Universitat de Girona 
 

“Ens enfrontem amb problemes que superen la pròpia capacitat i 

voluntat individual”  
 

Si ets periodista i estàs llegint això, ENHORABONA. Enhorabona, perquè no 

et conformes amb fer el teu treball de qualsevol manera, sinó que 

t'esforces per saber el que succeeix al nostre al voltant i explicar-nos-ho de 
la millor manera possible. 

  

La tasca no és fàcil. Els qui m'han precedit han esmentat alguns problemes 

com la pèrdua d'autonomia de les redaccions, la primacia de l'audiència en 
detriment de la cerca de la veritat, el pes de l’ interès privat per sobre de l’ 

interès general… Aquests problemes són MOLT GREUS, perquè estan 

desdibuixant el sentit del periodisme i el perfil dels periodistes, amb tot el 

que això revela sobre la qualitat de la nostra democràcia.  
 

A grans mals, grans remeis. És hora de prendre consciència que ens 

enfrontem amb problemes que superen la pròpia capacitat i voluntat 

individual. Els periodistes catalans ja es van unir una vegada per promulgar 
un codi deontològic i una institució que vetllés pel seu compliment –la 

FCIC-. Si ho van fer UNA VEGADA, per què no pot haver-hi una altra, 

sobretot quan està en joc la pròpia supervivència del periodisme? Això, o 

som coherents i deixem de dir-nos periodistes. Tu decideixes. 
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Eva Jiménez Gómez  

Estudiant de doctorat a la Facultat de Comunicació Blanquerna 
 

"Cal un vigia, i cal que el vigia faci,  

hagi fet periodisme "  

Contrastar. A 'Todos los hombres del presidente' es va posar en boga la 

dinàmica de treball dels reporters del Post: "Abans de publicar res, tres 

fonts que no estiguin connectades entre sí han de corroborar la 

informació". No cal que siguin tres fonts, perquè també tres fonts diferents 

poden arribar a mentir, si volen. En tot cas, cal que es faci una 

comprovació dels fets i que s’expliqui al mitjà. Perquè les informacions 

compromeses que ens passen disfressades de primícia, sovint estan 

enverinades. La tasca del Consell de la Informació de Catalunya, 

precisament, és aquesta: observar els errors, apuntar-los i adequar les 

formes per intentar corregir-los. Si més no, posar el dit a la llaga. Cal un 

vigia, i cal que el vigia faci, hagi fet periodisme (com el bon ofici, el 

periodisme es practica fins les portes de la mort, amb constància i vocació  

Jesús Martínez 

Reporter 

www.reporterisme.wordpress.com 
 
 
 

 
"El periodisme no ha canviat en les qüestions fonamentals"  

El periodisme no ha canviat en les qüestions fonamentals. Sí han canviat 

els instruments de comunicació, les empreses, les redaccions i 

l'organització de la feina. Els temes que perduren són una gran cultura, 

viatjar molt, la honestedat, la curiositat, la feina ben acabada, la rectitud 

d'intenció, explicar el què passa i respectar la llibertat dels altres. 

 

Lluís Foix 

Periodista 
 

 
"Als companys periodistes més joves els hi sembla que han 

d’estar disposats a tot i que l’ètica els ho impedeix"  

Intentar parlar d’ètica amb els companys periodistes més joves resulta 

una mica feixuc. És una paraula que han sentit a la facultat, però que 

bandegen a la redacció.  Moltes vegades ho associen amb una limitació 

per a la seva tasca periodística, ho veuen com un tap a les seves 

aspiracions professionals. Els sembla que han d’estar disposats a tot i que 

http://www.periodistes.org/fcic/admin/php/www.reporterisme.wordpress.com
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l’ètica els ho impedeix.  

Tanmateix, si els parles de qualitat, s’ho miren d’una altra manera. Tenen 

molt clara la diferencia entre el bon i el mal periodisme,  entenen 

perfectament quines pràctiques són honestes i quines no. I quan se 

n’adonen, comprenen que al periodisme la feina ben feta és cabdal 

perquè l’audiència pugui estar ben informada. Entenen que qualitat i ètica 

volen dir el mateix. Això fa anys que en Salvador Alsius ho repeteix i 

funciona molt bé per parlar d’ètica als nous periodistes… i inclús als 

veterans. 

Xavier Sitjà, periodista de TVE 
 
 
 

 
“El bon periodisme està renyit amb les xarxes socials?”  

140 caràcters (el que ocupa una piulada de twitter) són suficients per 

explicar el què, qui, com, quan, on i per què d'una notícia i, alhora, fer-ho 

amb rigor i professionalitat? Crec que tots convindrem que es tracta d'una 

quimera. Vol dir això que el bon periodisme està renyit amb les xarxes 

socials? Ans al contrari! Les potencialitats que aquestes eines ofereixen als 

mitjans (sobretot, pel què fa a feedback constant i multidireccional del 

públic i el retiment de comptes de les empreses periodístiques) poden ser 

d'una gran utilitat sempre i quan s'utilitzin de forma adequada i com el que 

són: fonts informatives que ajuden a millorar el producte periodístic però 

que, com a fonts que són, han de ser tractades amb cura i contrastades. 

En un context de crisi econòmica però també tecnològica com mai s'havia 

viscut, la capacitat per oferir als ciutadans una informació rigorosa, 

independent, responsable... en definitiva, un producte informatiu que 

recuperi els valors tradicionals del periodisme i que incorpori les noves 

eines que la web 2.0 ofereix s'endevina com a irrenunciable. Només en la 

mesura que els periodistes sapiguem defensar una pràctica professional 

basada en aquests valors, serem vistos pel públic com uns professionals 

imprescindibles per seguir garantint el dret a la informació. El format 

(paper, televisió, tauleta tàctil...) amb el qual arribem als ciutadans serà el 

de menys sempre i quan puguem oferir un bon producte pel qual valgui la 

pena pagar (caldrà seguir insistint que la informació pot ser gratuïta però la 

seva elaboració té un cost que algú ha d'assumir); un producte que tindrà 

en el seu rigor, qualitat i en el seguiment als valors ètics els trets que el 
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distingiran del pseudoperiodisme o del soroll de dades que envaeix la 

nostra societat multi pantalla.  

Marcel Mauri, professor d'ètica periodística a la UPF i la UOC 
 
 

 
"L’ètica no descriu com són les coses sinó com haurien de ser" 

Els periodistes, com a transmissors i intèrprets de tot allò que la gent no 

coneix de primera mà, tenim un paper molt rellevant en la percepció que 

la societat té del món. Arriscar-se a que aquesta feina es pugui fer de 

qualsevol manera seria massa inconscient, com ho seria deixar que els 

poders polítics, canviants i tendenciosos, marquessin les pautes de 

conducta dels informadors. No vivim en un món perfecte i tot és 

millorable. L’ètica no descriu com són les coses sinó com haurien de ser. 

La voluntat de millorar la professió periodística es mostra en iniciatives 

com haver-nos dotat d’un codi deontològic propi i pioner a l’Estat, en les 

adhesions de la majoria de mitjans i empreses de comunicació o en 

l’existència d’una institució a qui adreçar-se quan es vulnera aquest codi i 

no volem que resti en silenci. I s’afegeix la responsabilitat dels 

periodistes per a que en la feina diària l’ètica professional sigui marca de 

la casa. És una qüestió de confiança, un pacte cívic que mai s’hauria de 

trencar entre l’informador i una audiència que espera una aproximació 

professional i rigorosa al que succeeix al món. 

 

Maria Forga  

professora d’ètica periodística a la Universitat de Vic 
 

"Reivindicar més professió i més professionalitat és reivindicar 

també que l’ètica, la responsabilitat i el dret a la informació 

s’imposin" 

Des de fa temps vinc insistint en una mateixa idea: el periodisme no 

existeix; existeix, això sí, quelcom que s’ha convingut en anomenar 

periodisme però que ben poc té a veure amb la pràctica periodística de 

només fa unes dècades. Davant aquest estat de coses només ens resta 

una sortida. Una sortida que certament cada vegada és més complicada 

atesos els interessos que planen sobre l’exercici de la nostra professió, i 

sobretot els de tota mena que condicionen a les empreses periodístiques, 

tant públiques com privades. No ens podem plegar de braços, i avui més 

que mai, els i les periodistes hem de reivindicar més professió, més 
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professionalitat, més llibertat d’expressió, més dret a la informació com a 

dret ciutadà i bé social que és... I reivindicar més professió i més 

professionalitat és reivindicar també que l’ètica, la responsabilitat i el dret 

a la informació s’imposin per damunt de pràctiques tòxiques pretesament 

professionals i informatives. Només així contribuirem al reforçament de 

l’Estat social de Dret... En qualsevol cas, tampoc la precarització laboral 

dels joves, i l’expulsió de periodistes veterans i veteranes de l’ofici, ens 

afavoreix... 

Joan Brunet, ex degà del Col.legi de Periodistes de Catalunya 
 

"La informació és un dret ciutadà i un bé social" 

Que em perdonin els presents, però jo crec que caldria fixar amb urgència 

què diantre és això que anomenem periodisme, abans que haguem de 

tancar la barraca per defunció professional. Si el periodisme fos, tal com 

assenyalen els diccionaris, l’exercici de la ciència de la informació (jo 

prefereixo dir-ne gestió de la informació), tindríem un problema i una 

oportunitat.  

El problema consisteix en el fet que la informació és un dret ciutadà i un 

bé social, que requereix professionals molt ben preparats, experts, 

honestos, capaços de reflectir la realitat amb el màxim grau de precisió. 

D’això en podem dir veracitat, asseveració garantida, coherència, rigor o, 

fins i tot, objectivitat. Tant se val. I aquesta és una tasca molt complexa 

que ara no sempre s’ensenya i es practica amb la deguda diligència.  

L’oportunitat es presenta pel mateix motiu que hem al·ludit: una 

necessitat social, accentuada per la degradació d’alguns mitjans (que han 

convertit la informació amb immundícia), i sobretot per la presència de 

milers de notícies no avalades que circulen per les xarxes. Caldria, doncs, 

establir una distinció clara entre infoentretenidors i periodistes (gestors i 

analistes de la informació). Entretenir, en el sentit de fer passar 

agradablement el temps, exigeix més aptituds i habilitats que 

coneixements. No cal tenir cap títol acadèmic. No cal que estigui subjecte 

a cap reglament específic. Pot esdevenir una bufonada o un autèntic art, 

depèn, sense més límits que allò que estableixi la legalitat vigent. Els 

informadors, en canvi, haurien d’estar subjectes a unes condicions 

d’accés professional i a unes normes deontològiques més estrictes, que 

garantissin l’excel·lència d’allò que ofereixen, tal com succeeix amb el 
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metges (fan un jurament hipocràtic), els advocats, els arquitectes i 

aquelles professions amb responsabilitat social, totes elles amb estudis, 

col·legiació i codis de conducta força reglats.  Si fos així, el periodisme 

seria una activitat fonamental, especialment en plena era de la 

informació, en el marc de l’anomenada societat del coneixement, i en un 

moment de gran desconcert i incertesa professional. És en aquesta 

circumstància, i amb motiu del 20è aniversari del Codi català, quan cal 

recordar que uns ciutadans ben informats, amb capacitat de prendre 

decisions responsables, són la condició indispensable per a una 

democràcia de qualitat. 

Santiago Ramentol i Massana 

Conseller del CIC 
 
 
 

 

"La informació ha de ser contrastada, verídica i a través de 

mitjans legals" 

Fa quinze anys el Col.legi de Periodistes de Barcelona va constituir la 

Fundació i el Consell de la Informació de Catalunya. En aquell moment 

era una novetat i una necessitat per a la defensa de les bones pràctiques 

periodístiques.  Avui amb l’avenç de les noves tecnologies, la 

globalització, els grans lobbys de la informació que ens transmeten allò 

que els interessa comunicar, no pas la realitat que vivim sinó un 

muntatge de desfiguració de la veritat, el Consell és imprescindible. 

Del treball dels dos ens en sorgeix el Codi Deontològic, una eina 

imprescindible de conducta ètica del periodisme. El periodista ha de tenir 

consciència del poder del seu mitjà en la selecció de les seves notícies. 

Moltes vegades respon més als interessos ideològics o de marketing que a 

la realitat. La informació ha de ser contrastada, verídica i a través de 

mitjans legals. 

Núria Gispert Feliu 

Consellera CIC 
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"El compliment del Codi Deontològic ens garanteix l’exercici de la 
professió sota unes normes" 

Des de fa un temps, s’ha anat detectant que la línia que separa 

informació i espectacle s’ha anat debilitant degut, en gran part, a que els 

avenços tecnològics en que es mouen els mitjans de comunicació , 

exigeixen una rapidesa informativa que promou una manca de rigor en 

massa ocasions. És per això que el compliment del Codi Deontològic, ens 

garanteix l’exercici de la professió sota unes normes, de les quals ens 

hem dotat nosaltres mateixes, que garanteixen, no solament a la 

ciutadania el dret a rebre una informació veraç i plural sinó que ens 

permet als professionals del periodisme exercir la nostre professió en un 

marc de garanties i llibertat. 

 

Montserrat Minobis 

Patrona FCIC 
 

"Cal seguir parlant d'ètica professional, i cal seguir defensant-la" 

L'activitat periodística està immersa en tres remolins que tendeixen a 

engolir-la. En primer lloc, el remolí d'uns continguts cada vegada més 

abjectes que, de manera especial a la televisió, no semblen tenir una 

altra divisa que els increments de les audiències. En segon lloc, el remolí 

de les concomitàncies entre el poder polític i el poder econòmic i de tots 

dos al seu torn amb el poder mediàtic, en altre temps conegut com el 

"quart poder". I en tercer lloc, "last but not least", el remolí d'una 

creixent concentració de les empreses mediàtiques, i no només en el 

sentit d'agrupar en les mateixes companyies mitjans de comunicació amb 

suports molt diferents sinó també en el de fer convergir la difusió 

"superestructural" de continguts amb el control de les noves tecnologies. 

Tot plegat fa més necessari que mai l'enfortiment de la musculatura 

moral de la professió, tant a nivell individual com a nivell col·lectiu. És per 

això que cal seguir parlant d'ètica professional, i cal seguir defensant-la. 

És cert, tanmateix, que existeixen sectors professionals a qui no els 

agrada gens ni mica sentir-ne parlar, de l'ètica, bé perquè es miren la 

informació des d'una perspectiva mercantilista, bé perquè el terme els 

sona a moralina desfasada. Per a tots els que pensen així, sempre tinc la 

mateixa resposta: "No voleu parlar d'ètica? Cap problema, diguem-ne 

qualitat". 
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Salvador Alsius  

Conseller CIC 
 

"L’ètica va adjunta a la qualitat de la informació i sense ella no 

podem defensar la llibertat" 

 

El periodisme, vaig sentir dir una vegada, té tres germanes inseparables 

que són la qualitat, l’ètica i la llibertat. I és ben cert. No hi ha cap altra 

manera d’acostar-se a la veritat si no exercim un periodisme de qualitat, 

només si verifiquem diverses fonts ens hi podem apropar.  

Si el/la professional no manté certa sensibilitat davant l’entorn acaba per 

separar-se o alienar-se amb aquest entorn. Si no profunditza i només 

conta allò que està a la superfície pot acabar contant fets que no han 

existit. Si els relats no són complets y solament mostren una part de la 

veritat, s’acaba per faltar a la qualitat.  

Com s’ha de fer per no cedir davant la distorsió i la manipulació. L’ètica 

va adjunta a la qualitat de la informació i sense ella no podem defensar la 

llibertat, atès que s’acaba perdent la credibilitat, i no podem oblidar que 

els mitjans de comunicació viuen de la credibilitat. L’ètica és el conjunt de 

solucions més intel·ligents que se li ha acudit a l’espècie humana per 

resoldre problemes relacionats amb la comunicació i la convivència. És 

imprescindible l’esforç de tenir-la sempre present, parlar d’ella i debatre 

els problemes i disfuncions que es poden plantejar durant l’exercici del 

periodisme. 

Roger Jiménez Monclús  

Conseller CIC 
 

 

"Ens hem de fer el màxim d'entenedors possible i aconseguir que 

les raons fonamentades es trobin sempre per sobre de les 

passions" 

Tots hem d'intentar esser el màxim d'ètics i responsables com a ciutadans 

del país al que pertanyem i en relació amb els altres. 

Els periodistes, donat que som comunicadors, hem d'informar amb rigor i 

veracitat als que es refien de nosaltres per a saber el que passa i quines 

són les seves causes, motius pels que hem de ser curosos amb el que 

escrivim i diem perquè la veritat sempre suri i l'objectivitat resulti 
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imprescindible en la nostra manera d'obrar.  

I això ho hem de dur a terme fins i tot amb alegria sense capficar-nos ni 

voler crear més problemes dels que n'hi ha. Ens hem de fer el màxim 

d'entenedors possible i aconseguir que les raons fonamentades es trobin 

sempre per sobre de les passions. És fàcil, només cal provar-ho i establir-

ho en el dia a dia de les nostres activitats. 

 

Josep Maria Cadena  

Secretari General  

FCIC 
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          ANNEX 

 

ACTIVITATS DE LA FCIC 2009/2013 

Presidència Llúcia Oliva  

Secretari Gral. Josep M. Cadena/Lluís de Carreras 

 
GESTIÓ DE 139 QUEIXES 

 

1. PER ACONSEGUIR MAJOR FINANÇAMENT 

CONVENIS I SUBVENCIONS 

ANY  i ENTITAT 
 

Subvencions Import en euros 

2009 
Departament de 
Cultura de la 
Generalitat de 
Catalunya 

Estudi:  
Anàlisi de la secció de comentaris 
a les noticies dels diaris digitals de 
Catalunya. 

10.140 

2010 
Departament de 
Cultura de la 
Generalitat de 
Catalunya 

Estudi: 
Tretze anys del Consell de la 
Informació de Catalunya. Anàlisi 
casos atesos pel CIC de 1997 a 
2010. 

4778,70 

2010 
Departament de 
Cultura de la 
Generalitat de 
Catalunya 

Conveni signat per anys 
2010/2011/2012  a raó de 30.000€ 
per any* 
 
Contribució al funcionament de la 
FCIC 

29.000 

*el 2011 la Generalitat no va pagar i el 2012 va suspendre el conveni. 
 

2. PER DONAR A CONÈIXER LA FCIC ENTRE ELS PERIODISTES I ESTUDIOSOS DE 
LA COMUNICACIÓ 
 
SEMINARIS 

DATES ACTIVITAT LLOC CONVIDATS 

4/5/2010 Seminari sobre ètica i 
l’ impacte de les 
noves tecnologies. 
 

COSMOCAIXA Elissa Papirno, Boston 
Univ. 
Moncho G.Cabezas 
Lluís de Carreras 
Roger Jiménez 
Manuel Raya 
Pepe Baeza 
Núria Gispert 
Jose Peñin 
Rosa M. Calaf 
Santiago Ramentol 
Josep Lluís Micó 
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Vicent Partal 
Milagros P. Oliv 

17/12/2010 Jornada sobre la 
informació 
esportiva i l’ètica 

COL.LEGI DE 
PERIODISTES 

Miquel de Moragas 
Antonio Franco 
Xavier Batalla 
Raül Llimós 
Miquel Rico 
Enric Banyeres 
David Torras 
Carme Barceló 
Olga Viza 
Ramon Besa  
Salvador Alsius 
 

10/11/2011 El tractament dels 
menors als mitjans 
de comunicació 

CONSELL 
AUDIOVISUAL 
CATALUNYA, 
CAC 

Scott Langham, 
Press Complaints 
Commission, UK. 
Josep M. Cadena, 
Marta López, 
Roger Jiménez, 
Sue Aran, 
Santi Ramentol, 
Jordi Mulet, 
Milagros P. Oliva, 
Mari Paz López, 
Llúcia Oliva 
 

 
CONFERÈNCIES 

ANY PONENT LLOC 

Març 2010 Robert Pinker (Press 
Complaints Commission) UK 

Col.legi de Periodistes de 
Catalunya 

Novembre 2010 Max Otte, Economista I autor 
alemany 

Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya 

 
Maig 2010  

Judith Torrea, premi Ortega I 
Gasset de Periodisme Digital  

Col.legi de Periodistes de 
Catalunya 

 
 

3. PARTICIPACIÓ A CONFERÈNCIES PER FER CONÈIXER EL CIC A LA SOCIETAT 

2009 

Ponents Lloc 

Llúcia Oliva Universitat Ramon Llull 

Llúcia oliva Societat Catalana de Comunicació 

Llúcia Oliva Club Donna 

Llúcia Oliva Associació de Becaris de “La Caixa” 

Ramon Besa i 
Llúcia Oliva 

Biblioteca Pública de Vic, Joan Triadú. 

  
2010 

Ponents Lloc 
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Llúcia Oliva Institut d’Educació de l’Ajuntament de Lleida 

Llúcia Oliva VII Jornades sobre Joves i Mitjans de Comunicació 

Llúcia Oliva Fórum FEDAIA 

Lluís Foix i  
Llúcia Oliva 

Biblioteca Joan Miró de Barcelona 

 
2011 

Ponents Lloc 

Llúcia Oliva Universitat Autònoma de Barcelona 

Xavier Grasset i 
Llúcia Oliva 

Universitat Rovira i Virgili, Tarragona 

Manel Lucas, 
Quecu Novell 
(programa 
Polònia) i Llúcia 
Oliva 

Universitat Pompeu Fabra, Barcelona 

Llúcia Oliva III Assemblea de periodistas del SPC 

Albert Om i 
Santiago 
Ramentol 

Biblioteca pública Teresa Pàmies, Barcelona 

Rosa M. Calaf 
Llúcia Oliva 

Biblioteca pública Sofia Barat, Barcelona 

Llúcia Oliva Davant d’Estudiants nord-americans al Col.legi de Periodistes de 
Catalunya 

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

 
2012 

Ponents Lloc 

Joaquim M. 
Puyal i Josep M. 
Cadena 

Biblioteca pública Jaume Fuster/Pl. Lesseps, Barcelona 

Ferran Monegal, 
Josep M. Cadena 

Biblioteca pública Sant Antoni/ Joan Oliver, Barcelona 

Lluís de Carreras 
i Jaume Vilalta 

Biblioteca pública Les Corts/Miquel llongueras, Barcelona 

Óscar Orellana i 
Llúcia Oliva 

Col.legi de Periodistes de Catalunya 

Llúcia Oliva Davant d’Estudiants nord-americans al Col.legi de Periodistes de 
Catalunya 

   
 
2013 

Ponents Lloc 

Rosa M. Calaf I 
Llúcia Oliva  

 Biblioteca Ignasi Iglèsies- Can Fabra  

Llúcia Oliva Universitat de Vic 
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4. ALTRES ACTIVITATS PER PROMOCIONAR L’AUTOREGULACIÓ I EL CIC 

ANY Acte Representació CIC 

2009 Assemblea general AIPCE 
(Associació de Consells de prensa 
europeus).  
Oslo, Noruega 

Llúcia Oliva 

2010 Jornades sobre autoregulació 
periodística a Quito i Guayaquil 

Llúcia Oliva 

2010 Assemblea general AIPCE 
(Associació de Consells de prensa 
europeus) Amsterdam, Holanda 

Llúcia Oliva 

2011 Seminari d’Ètica, Sevilla 
 

Llúcia Oliva 

2011 Assemblea general AIPCE 
(Associació de Consells de prensa 
europeus) 
Moscou, Rusia 

Llúcia Oliva 

2012 Assemblea general AIPCE 
(Associació de Consells de prensa 
europeus) 
 Anvers, Bèlgica 

Llúcia Oliva 

 
5. COMISSIONS IMPULSADES PEL CIC 

Comissions Participants 

Reforma CIC 
Estatuts FCIC 

Josep M. Martí, Milagros P. Oliva, Manuel Parés, Roger Jiménez, 
Nacho Gil, Llúcia oliva 

Revisió  Codi 
Deontològic 

Roger Jiménez, Salvador Alsius, Moncho González Cabezas, 
Santiago Ramentol, Llúcia Oliva 

 
6. PARTICIPACIÓ DEL CIC  EN LA REDACCIÓ DE RECOMANACIONS ÈTIQUES 

AMB ALTRES ENTITATS 

Representant 
CIC 

Document 

Moncho 
González 
Cabezas 
 

Recomanacions per a la pràctica periodística en el tractament de 
conflictes bèl·lics o armats. 
 
Amb la UAB i Col·legi de Periodistes de Catalunya. 

Llúcia Oliva Recomanacions sobre el tractament de la violència masclista als 
mitjans de comunicació 
 
Amb la Regidoria de la Dona de l’Ajuntament de Barcelona, 
Col·legi de Periodistes de Catalunya, Institut Català de les Dones,  
Consell de l’Audiovisual de Catalunya i Associació de Dones 
Periodistes de Catalunya 
 

Llúcia Oliva Recomanacions pel tractament de la Joventut als Mitjans de 
Comunicació 
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Amb la Secretaria de Joventut, el Consell de l'Audiovisual de 

Catalunya i Col·legi de Periodistes de Catalunya  

 

 
7. NOVES TECNOLOGIES 

Millora de la web 
del FCIC 
 

 Traducció a l’anglès i castellà d’alguns textos 

 Secció 15 aniversari a la pàgina web 

 Secció “documents sobre ètica periodística” 

Xarxes socials  Creació de la pàgina del CIC per Facebook i Twitter, per 
difondre el CIC i temes d’ètica periodística 

 

 
Comunicació a 
Internet 

 Creació d’un bloc de promoció de les activitats del 
Consell i de reflexió ètica 

         www.eticaiperiodisme.blog.cat 
 

 
8. PROMOCIÓ DEL CIC ALS MITJANS  

Intervenció Llúcia a programa de Catalunya ràdio, “Si no fos…” 

Entrevista a Llúcia Oliva a El Punt Avui 

Entrevista a Llúcia Oliva al programa de Xavier Grasset, L’Oracle 

Entrevista a COM Ràdio. Programa Pere Farreras 
Entrevista a COM Ràdio. Programa Ramon Miravitlles                                          

Entrevista a RNE  

Entrevista al programa el Matí de TV3 a Marcel Mauri en nom del CIC per parlar 
de l’estudi sobre les queixes presentades  

 
9. ENTREVISTES AMB ASSOCIACIONS I DIRECTORS DE MITJANS PER RENOVAR 

EL  COMPROMÍS AMB EL CIC 

EL 9 NOU 

CATALUNYA RADIO 

SEGRE  

REGIÓ 7   

APPEC 

ACPC 

EFE 

EUROPA PRESS 

INTRACATALONIA  

EL PUNT 

AVUI 

TV3 (CCMA) 

GESTIONS AMB TVE 

BTV 

ARA 
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ACPG 

 
10.ARTICLES PROMOGUTS SOBRE EL CIC  

Revista de la FAPE 

Capçalera 

30 rams 

 
        11.COMUNICATS PÚBLIC DEL CIC  SOBRE TEMES ÈTICS 

Comunicat del CIC sobre el programa 

“El Gato al agua” del dia 3 de juny de 

2010  

Crida  als periodistes per que no 
simultaniegin la pràctica del periodisme i 
de la publicitat i respectin l’article 7 del 
Codi Deontològic de la professió 
periodística catalana. 
 

Comunicat sobre el dret de les persones 

a la presumpció d’innocència i a la seva 

pròpia intimitat i imatge 

Comunicat del CIC sobre manipulació 
d’imatges  

Comunicat sobre les actuacions dels 
periodistes  de “El programa de Ana 
Rosa”, de Telecinco 

 

El Consell de la Informació de Catalunya 
demana que es respecti el dret a la 
intimitat en casos d'aflicció i dolor 
 

 
Comunicat del CIC sobre la utilització del 
terme “il·legal” per qualificar les persones 
immigrades 
 

 

 
   12.ALTRES 

POSADA EN MARXA SEGELL DE COMPROMÍS ÈTIC PELS MITJANS DE 
COMUNICACIÓ 

DIGITALITZACIÓ DE TOTS ELS EXPEDIENTS DEL CIC I CREACIÓ D’UNA BASE 
DE DADES DE TOTES LES QUEIXES REBUDES 

 


