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

CERTIFICA: Que en relació a l’expedient núm. 4/2018 els membres del Consell
de la Informació de Catalunya en reunió plenària de data 17 d’abril de 2018 (CIC)
van adoptar per unanimitat el següent acord, segons la documentació de
l’expedient:
“Expedient núm. 4/2018
ASSUMPTE: El passat 21 de febrer la senyora P.G, portaveu de Viladecans Sí Se
Puede (a partir d’ara VSSP), va presentar al CIC -per correu electrònic- una queixa
contra el diari digital Crónica Global per la publicació d’una notícia on el diari parla
d’unes declaracions fetes per VSSP que assenyala que no són certes.
ANTECEDENTS
El passat 16 de febrer de 2018 (divendres) va tenir lloc una concentració a favor
de l’alliberament dels presos polítics organitzada per Òmnium Cultural i l’ANC a la
plaça de la Vila de Viladecans i on també van participar membres d’altres partits
polítics com PdCat, Cup i ERC.
Durant la concentració, una veïna del poble va arrencar un cartell a favor de
l’alliberament dels presos polítics i un grup de persones la va increpar. Segons la
dona, un d’ells li va donar un cop de puny a la galta. Aquest fet, va ser gravat per
les càmeres de seguretat que hi ha instal·lades a la plaça.
El diari Crónica Global es va fer ressò de l’incident. Primer va publicar un article
sobre l’incident (el dia 17) i més tard, el 20 de febrer (dimarts), va publicar
aquesta notícia, que és el motiu de la queixa de G..
Més enllà de la “descripció dels fets”, el diari afirma que el PSC, Ciutadans, el PP
i VSSP tenien intenció de condemnar i debatre els fets al ple municipal convocat
el 22 de febrer (dijous) i explica que “El plazo para presentar mociones ordinarias
ya está cerrado, por lo que los grupos pueden presentar mociones extraordinarias
o formular preguntas.”.
Segons la portaveu de VSSP, aquesta afirmació/informació no és certa i explica
que des del seu partit s’han posat en contacte amb el director del diari Crónica
Global, Xavier Salvador, perquè rectifiqui amparant-se en l'Article 1 de la Lley
Orgánica 2/1984, de 26 de març reguladora del dret de rectificació que diu:
"Tota persona natural o jurídica, té dret a rectificar la informació difosa, per
qualsevol mitjà de comunicació social, de fets que li al·ludeixin, que consideri
inexactes i la divulgació dels quals pugui causar-li perjudici. Podran exercitar el

dret de rectificació el perjudicat al·ludit o el seu representant i, si hagués mort
aquell, els seus hereus o els representants d'aquests."
També consideren que el digital ha vulnerat l’article 1 del Codi Deontològic del
Col·legi de Periodistes de Catalunya:
Informar de manera acurada i precisa: El professional del periodisme està
compromès amb la recerca de la veritat i, conseqüentment, té l’obligació d’acostarse a la realitat dels esdeveniments amb la màxima fidelitat possible. Els mitjans
han d’observar sempre una clara distinció entre les informacions i les opinions,
difondre únicament informacions contrastades amb diligència, i evitar la difusió de
conjectures i rumors com si es tractés de fets.
I és que, segons G., des de VSSP “no tenen intenció de portar al Ple municipal res
com s’afirma a l’article i a més des de VSSP no s’ha debatut ni amb el PSC ni amb
C’s sobre la qüestió, com s’afirma al text”.
AL·LEGACIONS
No hi al·legacions per part de director del Crónica Global, Xavier Salvador. Tot i
això, el director ha remés una carta -per correu electrònica- on explica el seu motiu
per no presentar-les.
“… no tenemos ningún interés en someternos a su fiscalización y/o regulación por
cuanto entendemos que sólo el poder judicial actúa con ecuanimidad y garantías
suficientes en el control de la libertad de expresión y en la autorregulación del
ejercicio periodístico”
Considera que la queixa és un “caprici d’un particular” i es sorprèn que el CIC
l’hagi admesa a no ser que sigui una excusa per “garantizar la existencia del propio
organismo, su retroalimentación inútil y su opinable función social”.
Com que Salvador no vol “polemizar más allá de lo necesario (…) no considera
necesario, en consecuencia, someterse al escrutinio de un organismo que es
capaz de remitir al medio cuestiones como la genera esta propia comunicación”.
PONÈNCIA
Tot i que no hi ha al·legacions (però sí un perquè d’aquestes no al·legacions) i
només disposem de les proves que ens ha fet arribar la senyora G. (els articles
online i un comunicat per part de VSSP) creiem que no hi ha motiu per considerar
que es vulneri el Codi Deontològic. Expliquem els arguments:
Queixa 1: “Que des de VILADECANS SÍ SE PUEDE no tenim la intenció de portar
al Ple de febrer de 2018 res com s'afirma a l’article”.
Segons la portaveu de VSSP volen una rectificació per part del Crónica Global
perquè el diari afirma una cosa que no és certa. Tot i això, en un comunicat del
mateix partit enviat el 19 de febrer (un dia abans de la publicació de l’article) amb
el títol “Petición de reunión extraordinaria de partidos políticos por los incidentes
del pasado 16 de febrero en la plaça de la vila” demanen al Tinent d’Alcalde
responsable de Seguretat i Convivència:

“Primero.- Convoque una reunión extraordinaria con representantes de todos los
grupos políticos presentes en el Consistorio (PSC, ICV, EUiA, C’s, ERC, PP, VSP,
Guanyem) así como aquellos presentes en esta concentración (PDeCAT y CUP)
con el fin de concoer su versión de los hechos”.
Queixa 2: “Que desde VILADECANS SÍ SE PUEDE no hem debatut ni amb PSC
ni amb C's sobre la qüestió" com s'afirma al text”.
Segons la portaveu de VSSP el diari fa aquestes afirmacions en el següent
paràgraf:
PSC, Ciudadanos, PP y Viladecans Sí Se Puede tienen intención de condenar y
debatir los hechos en el pleno municipal convocado para este jueves, aunque
todavía no han decidido el formato y el contenido de sus iniciativas. El plazo para
presentar mociones ordinarias ya está cerrado, por lo que los grupos pueden
presentar mociones extraordinarias o formular preguntas. Por su parte, fuentes de
ERC han explicado que no tienen previsto presentar iniciativas: “Condenamos
cualquier tipo de violencia”. Decidirán el sentido de su voto cuando el resto de
formaciones formalice sus propuestas.
L’article 1 del Codi Deontològic del Col·legi de Periodistes de Catalunya diu:
Informar de manera acurada i precisa: El professional del periodisme està
compromès amb la recerca de la veritat i, conseqüentment, té l’obligació d’acostarse a la realitat dels esdeveniments amb la màxima fidelitat possible. Els mitjans
han d’observar sempre una clara distinció entre les informacions i les opinions,
difondre únicament informacions contrastades amb diligència, i evitar la difusió de
conjectures i rumors com si es tractés de fets.
Si bé és cert que un Ple no és el mateix que una reunió extraordinària a
l’Ajuntament (que és el que demana Viladecans Sí Se Puede) el mateix article del
Codi Deontològic demana que el periodista s’acosti “a la realitat dels
esdeveniments amb la màxima fidelitat possible”. Entenem que així ho ha fet. El
diari explica de manera més entenedora i planera i sense entrar en tecnicismes
que des de l’Ajuntament tractaran l’incident.
D’altra banda, no creiem que el diari digui que C’s, PSC i Viladecans Sí Se Puede
hagin debatut o tinguin la intenció de debatre conjuntament aquest tema.

Per tot això, el Consell de la Informació de Catalunya adopta el següent:
A C O R D:
Per tot l’exposat anteriorment, considerem que el diari digital Crónica Global no ha
vulnerat l’article 1 del Codi Deontològic del Col·legi de Periodistes de Catalunya.

El CIC no pot entrar a valorar si el partit polític ha d’ emparar-se a l’Article 1 de la
Ley Orgánica 2/1984 de 26 de març reguladora del dret de rectificació perquè no
entra dins de les seves competències. “
I per que així consti s’estén la present certificació a Barcelona en data 14 d’abril
de 2018. Certifico.

