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

de Catalunya,  

CERTIFICA: Que en relació a l’expedient núm. 11/2018 els membres del Consell 

de la Informació de Catalunya en reunió plenària de data 18 de setembre de 2018 

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

l’expedient: 

“Expedient 11.2018 

ASSUMPTE: El dia 24 de maig de 2018, el Síndic de Greuges de Catalunya va 
presentar al CIC una queixa relativa a la protecció de la intimitat, dignitat i honor 
d’infants i adolescents contra diversos mitjans de comunicació. El Síndic considera 
que algunes informacions i dades publicades a El Món (6 de maig), Antena3 i 
Europa Press, (14 de maig) vulneren els criteris 11 i 6 del Codi Deontològic. Així 
mateix, s'inclou una queixa a propòsit de la informació publicada el 29 d'abril de 
2018 pel diari El Mundo, ja que es considera que no respecta el dret a la intimitat, 
honor i protecció de dades personals dels professors denunciats. 
 
ANTECEDENTS O FETS, comuns als quatre mitjans 
La queixa presentada pel Síndic està relacionada amb la publicació del contingut 
de la denúncia emesa per la Fiscalia Provincial de Barcelona, pels fets ocorreguts 
a l'Institut El Palau de Sant Andreu de la Barca, els dies 2 i 27 d'octubre. La 
publicació d'aquestes dades afecta, d'una banda, als fills d'un dels guàrdies civils 
que ha emès atestats policials sobre els Comitès de Defensa de la República. I, 
de l'altra, a la intimitat, honor i protecció de dades personals dels nou professors 
d'aquest institut, sobre els quals la Fiscalia Provincial de Barcelona ha interposat 
denúncia per delictes contra la dignitat, integritat moral amb discriminació per raó 
de nacionalitat i per injúries greus contra els Cossos i Forces de Seguretat. 
En la seva queixa, el Síndic considera que les informacions publicades a Europa 
Press i Antena 3 vulneren el criteri 11. En el cas de El Món, es considera que es 
vulneren els criteris 6 i 11. En referència al diari El Mundo, el Síndic no fa referència 
a cap criteri concret del codi però, d’acord amb la naturalesa de la queixa, entenem 
que es refereix al criteri 10 del Codi,  ja que no se salvaguarda la presumpció 
d'innocència dels nou professors d'aquest institut en publicar la denúncia emesa 
per la Fiscalia Provincial de Barcelona 
 
I) Antena3 
 
AL·LEGACIONS 
No s’ha rebut cap al·legació de Antena3 en resposta a la sol·licitud del CIC. 
 
PONÈNCIA 
El Síndic presenta una queixa contra Antena3, després de la publicació al seu 
web, el 14 de maig de 2018, d’un enllaç que remet directament al text de la 
denúncia del fiscal coordinador de Delictes d'Odi a i discriminació. En la denúncia 
hi apareixen els noms de pila dels adolescents presumptament víctimes, de 
manera que poden ser fàcilment identificables. El Síndic considera que la 
publicació de la denúncia vulnera el criteri 11 del Codi, que fa referència a “Protegir 
els drets dels menors”. Tenint en compte la informació publicada al lloc web de la 
cadena de televisió Antena3, en el qual es pot accedir al document de la Fiscalia, 
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es considera que aquest document vulnera el criteri 11 del Codi, ja que difon la 
identitat dels menors que, en aquest cas, apareixen com a víctimes. 
 
Per tot l’anterior, el Ple del Consell de la Informació de Catalunya adopta el 

següent 

ACORD: 
 
Tenint en compte la informació publicada el 14 de maig de 2018 a Antena3 es 
considera que es vulnera el criteri 11 del Codi Deontològic del Col·legi dels 
Periodistes de Catalunya, ja que no protegeix la identitat dels menors.  
 
I) Europa Press 
 
AL·LEGACIONS 
Com a Delegada d’Europa Press a Barcelona, Anna Cristeto al·lega que “l’agència 
té molt present a l’hora d’elaborar les informació els drets els infants, la preservació 
de la seva intimitat, així com també en aquest cas els dels docents acusats”. No 
obstant això, des del web de l’agència i adjunt a la notícia, es podia accedir a 
través d’un enllaç a la denúncia de la fiscalia en la qual els menors eren 
perfectament identificables. Anna Cristero n’explica la gènesi: 
“L’equip d’internet d’Europa Press -situat a la delegació central- va penjar la 
informació al portal web d’Europa Press (www.europapress.es) i va afegir un 
enllaç amb la denúncia original de la fiscalia, que sí publicava informació sobre els 
menors”. 
Un cop rebuda la queixa, la delegació de Barcelona va demanar “al departament 
tècnic que esborrés l’enllaç”  i des d’aquell moment “ja no s’hi pot accedir”, explica 
la Delegada.  
 
PONÈNCIA 
Després de la publicació el 14 de maig de 2018 de la denúncia del fiscal 
coordinador de Delictes d'Odi i discriminació al lloc web de Europa Press, el Síndic 
presenta una queixa contra aquest mitjà. Tal com s'explicava anteriorment, en la 
denúncia, recollida a l'enllaç, es recullen els noms de pila dels adolescents 
presumptament víctimes, de manera que poden ser fàcilment identificables. És per 
aquest motiu que el Síndic considera que Europa Press vulnera el criteri 11 del 
codi. Després de rebre la queixa, Europa Press va enviar al·legacions i va retirar 
del seu lloc web l'enllaç que donava accés al document de la Fiscalia, per la qual 
cosa es considera que el mitjà va vulnerar inicialment  el criteri 11, indicat pel 
Síndic, però que des de la rectificació, en conèixer la queixa, la informació actual 
no el vulnera, ja que no es pot identificar els menors amb la informació que apareix 
actualment al lloc web de Europa Press 
 

Per tot l’anterior, el Ple del Consell de la Informació de Catalunya adopta el 

següent 

ACORD: 
D'acord amb la informació publicada el 14 de maig de 2018 al web d’Europa Press, 
es considera que es va vulnerar inicialment el criteri 11 del Codi Deontològic del 
Col·legi dels Periodistes de Catalunya, ja que no es protegia la identitat dels 
menors. No obstant això, després de la rectificació realitzada pel mitjà no és 
possible identificar els menors, de manera que la informació actual ja no vulnera 

http://www.europapress.es/
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el criteri indicat pel Síndic. En aquest sentit, es demana a Europa Press que adopti 
les mesures necessàries per evitar que és puguin repetir casos similars. 
 
III) Diari El Món 
 
AL·LEGACIONS 
No s’ha rebut cap al·legació del diari El Món en resposta a la sol·licitud del CIC. 
 
PONÈNCIA 
El Síndic presenta una queixa contra El Món arran de la publicació, el 6 de maig, 
de la notícia "El guàrdia civil que acusa a els minyons escoltes de dirigir a els CDR 
porta a els Seus Fills a un cau de les Corts". Aquesta informació, on es publica el 
cognom de l'agent de la Guàrdia Civil i el nom de la agrupament al qual assisteixen 
els seus fills, permet identificar els noms dels menors. Això és considerat pel 
Síndic una vulneració del criteri 11, que fa referència a “Protegir els drets dels 
menors” i el criteri 6, que indica la necessitat de “conciliar els drets individuals amb 
el dret públic a saber”. Tenint en compte que la queixa exposada pel Síndic fa 
referència a la vulneració de diversos criteris del codi, s’esmenta en aquest punt 
cada un d’aquests criteris. 
 
- El Síndic indica que es vulnera el criteri 11 del Codi Deontològic, ja que amb les 
dades publicades es pot identificar fàcilment als menors. En aquest sentit es 
considera que el diari no respecta aquest principi i posa als menors en una situació 
de vulnerabilitat. 
 
- D'altra banda, el Síndic critica que el diari no respecta el criteri número 6. Segons 
aquest criteri s'ha de conciliar els drets individuals amb el dret del públic a saber, 
però la notícia no anteposa el dret dels menors al dret de la informació. Per tant, 
també es considera que aquest criteri no ha estat respectat pel diari  
 
Per tot l’anterior, el Ple del Consell de la Informació de Catalunya adopta el 

següent 

ACORD: 
 
Tenint en compte la informació publicada el 6 de maig pel diari El Món, es 
considera que els criteris 11 i 6 del Codi Deontològic del Col·legi dels Periodistes 
de Catalunya es vulneren, ja que no protegeixen la identitat dels menors i 
anteposen drets generals als drets de les persones individuals, en aquest cas, dels 
menors.  
 
 
IV) Diari El Mundo 
 
AL·LEGACIONS 
No s’ha rebut cap al·legació del diari El Mundo en resposta a la sol·licitud del CIC. 
 
PONÈNCIA 
El Síndic presenta una queixa contra El Mundo amb motiu de la publicació, el 29 
d'abril de 2018, de la notícia "Los 9 maestros catalanes de la infamia". En aquest 
cas, el Síndic no posa l'accent en la vulneració dels drets i privacitat dels menors, 
ja que el diari no publica el document de la Fiscalia, però critica que la notícia 



 

4 
 

vulnera els drets a la intimitat, honor i protecció de dades dels professors 
denunciats.  
Si bé el Síndic no fa referència a cap criteri concret del Codi, es pot considerar que 
la notícia vulnera el criteri 10 del Codi, que fa referència a la necessitat de 
"salvaguardar la presumpció d'innocència". Atès que el contingut de l'article 
publicat per El Mundo presenta els fets com si ja fossin provats i sense marge per 
al dubte raonable, entenem que la presumpció d'innocència dels professors 
denunciats no queda salvaguardada, per la qual cosa es considera que vulnera el 
criteri 10 del Codi. 
 
Per tot l’anterior, el Ple del Consell de la Informació de Catalunya adopta el 

següent 

ACORD: 
Tenint en compte la informació publicada el 29 d'abril de 2018 pel diari El Mundo, 
es considera que el criteri 10 del Codi Deontològic del Col·legi dels Periodistes de 
Catalunya es vulnera, ja que no protegeix la intimitat, honor i protecció de dades 
dels professors denunciats.  
 

A D D E N D A  
L’expedient 10.2018 es basa en una queixa presentada per la Federació 
d’Educació de CCOO de Catalunya  relativa a la protecció de la intimitat, la dignitat 
i l’honor d’infants i adolescents contra la mateixa informació del diari El Mundo 
analitzada en el present expedient. 
 
I per que així consti s’estén la present certificació a Barcelona en data 18 de 

setembre de 2018. Certifico.  
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