
 
 

ROGER JIMÉNEZ MONCLÚS, president de la Fundació Consell de la Informació 

de Catalunya,  

CERTIFICA: Que en relació a l’expedient núm. 3/2018 els membres del Consell 

de la Informació de Catalunya en reunió plenària de data 14 d’abril de 2018 

(CIC) van adoptar per unanimitat el següent acord, segons la documentació de 

l’expedient: 

“Expedient núm. 03/2018 

ASSUMPTE 

El passat dijous 26 de gener de 2018, el senyor D.G. va presentar un escrit de 

queixa contra la informació apareguda al mitjà Mediterráneo Digital, per 

considerar que es vulneraven els criteris 9 i 12 del Codi Deontològic per l’ús 

innecessari de la paraula “panchita” per referir-se a una persona de nacionalitat 

nicaragüenca, detinguda i acusada de robatori a domicili. 

 

ANTECEDENTS 

El tema de l’article que és objecte de discussió va ser publicat inicialment el 25 

de gener de 2018. 

Aquesta informació es feia ressò sobre el robatori a una persona de 84 anys en 

el seu propi domicili de Saragossa i que va ser dut a terme, presumptament, per 

tres dones d’origen nicaragüenc -una d’elles cuidadora de la llar-  qui han estat 

detingudes.  

El diari Mediterráneo Digital  titulava l’article fent ús de la paraula “panchita”, en 

referència a la persona detinguda. 

AL·LEGACIONS 

El mitjà no ha presentat al·legacions en el termini sol·licitat pel CIC, per la qual 

cosa s’entén que renuncia a formular-les. 

PONÈNCIA 

En aquest cas, els arguments que presenta el sr. D.G. sobre la vulneració dels 

punts 9 i 12 del Codi Deontològic són els següents: 

“9. Respectar el dret a la privacitat. 
Les persones han de ser tractades amb respecte i dignitat, particularment les 
més vulnerables. Cal evitar les intromissions innecessàries i les especulacions 
gratuïtes sobre els seus sentiments i circumstàncies. Danyar de forma 
injustificada la dignitat dels individus de paraula o amb imatges, fins i tot més 
enllà de la seva mort, contravé l’ètica periodística. 
 



 
 
12. Respectar la dignitat de les persones i la seva integritat física i moral. No es 
pot discriminar cap persona a causa de la seva condició sexual, discapacitat 
física o mental, creences, origen ètnic, nacionalitat i extracció social. Així mateix, 
cal evitar expressions vexatòries que puguin incitar a l’odi i a l’ús de la violència. 
Els periodistes han de ser especialment sensibles amb la diversitat i actuar amb 
sentit de justícia i respecte a les persones i els grups afectats”. 
 
 

En el titular Una asistenta pachita le roba 12.000€ en joyas a la anciana que 

cuidaba en Zaragoza, s’ha fet ús de la paraula “panchita”  per referir-se a una 

persona cuidadora immigrant, podent influir en la idea d’odi contra les persones 

d’origen estranger.  

Per tot això, el Consell de la Informació de Catalunya adopta el següent: 

ACORD 

Un cop exposats els motius de la ponència, ens trobem que s’han vulnerat, en 

part, els articles 9 i 12 del Codi Deontològic, acceptant que s’han d’evitar 

expressions que puguin incitar a l’odi i a l’ús de la violència i aquelles que puguin 

discriminar pel seu origen ètnic i nacionalitat.” 

I per que així consti s’estén la present certificació a Barcelona en data 14 d’abril 

de 2018. Certifico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


