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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. 8/2018 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 8/2018 
 
ASSUMPTE:  El Síndic de Greuges, Sr. Rafael Ribó, fa arribar un correu electrònic 
a la Degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya, on demana que –si el 
Col·legi ho considera oportú- es traslladi al Consell de la Informació l’estudi de la 
informació publicada a “La Vanguardia” el 9 de febrer de 2018, pàgina 27, amb el 
títol: “Detenido un monitor por una agresión sexual a una niña”. La petició li arriba 
a ell per part de la Sra. L. M H, mare de la nena que ha estat presumptament 
víctima.  
En el seu escrit, el Síndic de Greuges fa referència al marc legal existent sobre el 
tractament dels menors per part dels mitjans de comunicació i el posa en relació 
amb el punt n. 11 (Protegir els drets dels menors) del Codi Deontològic del Col·legi 
de Periodistes de Catalunya.  
El Consell es considera, per tant, en el deure de fer la valoració d’aquest cas, de 
manera que quedi palesa la relació entre el Codi Deontològic i la Llei.  
 
AL·LEGACIONS 
En escrit enviat per les autores de l’article de “La Vanguardia”, Carina Farreras i 
Mayka Navarro, el 23 de març de 2018, es fa constar:  
“Lamentamos el perjuicio emocional que la información pudiera haber ocasionado 
a la familia”.  
Creuen, tanmateix, “no haber conculcado los derechos del menor ni su intimidad 
ni su dignidad”.  
L’escrit fa un exercici de reflexió sobre el treball periodístic, que s’ha de valorar. 
Les autores afirmen:  
“…los medios de comunicación hemos otorgado una mayor visibilidad a los 
supuestos de abusos sexuales a menores en el marco educativo, lo que ha 
impulsado no solo una mayor sensibilización social a un tema grave y 
sistemáticamente silenciado, sino también un mayor compromiso por parte de 
cuantos están llamados a proteger a los menores, denunciar el delito y perseguirlo, 
ya sean autoridades administrativas, judiciales o educativas. En este sentido, nos 
alineamos con los objetivos de transparencia y buenas prácticas que persigue el 
“Protocolo marco de actuaciones en caso de abusos sexuales y otros maltratos 
graves a menores”…”. 
 
Les autores, però, neguen haver atemptat contra els drets del menor:  
“Se respetó escrupulosamente el Código Deontológico de la profesión periodística 
habida cuenta que se evitó, en todo momento, difundir la identidad e imagen de la 
menor víctima presuntamente de una agresión sexual. 
“Los datos personales o de localización que contiene el reportaje como la edad 
del menor (4 años) y el centro escolar en el que acontecen los hechos 
denunciados (Escuela Reial Monestir Santa Isabel de Barcelona), no son, por sí 
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mismos, reveladores de la identidad de la hija de la denunciante. En esos 
términos, no pudo haber ni hubo menoscabo en la honra y reputación de la menor.” 
Les periodistes, considerant “el malestar de la familia”, s’ofereixen a desindexar la 
notícia ja que encara que no estan identificats segons elles, els podria pesar 
aquest fet. La desindexació es podria fer, segons diuen, tant en la edició digital de 
“La Vanguardia” com a l’hemeroteca del diari.  
 
 
PONÈNCIA  
En primer lloc, el Consell de la Informació vol subratllar com a molt positiu el fet 
que tant el Síndic de Greuges com el Col·legi de Periodistes com les periodistes 
objecte de la demanda hagin presentat escrits on es posa de manifest que el 
tractament dels menors per part dels mitjans de comunicació vol ésser tractat amb 
cura.  
Dit això, tot i que les periodistes asseguren que consideren no identificable la 
menor que ha estat presumptament víctima de l’agressió, el Consell de la 
Informació considera que sí que ho és. Hem de tenir en compte que la informació 
dóna a conèixer el nom del col·legi i l’edat de la menor. Per tant, el focus se centra 
en una aula de la qual la ratio d’alumnes en el curs 2017/2018 no va superar 
els 22. Identificada com a nena i dient que té 4 anys, tot i que no es posa el focus 
sobre una sola persona, és fàcil entendre que -descartats els nens-  la 
pressumpta víctima és fàcilment identificable.  
 
CONSIDERACIONS AFEGIDES:  
El Consell de la informació, ja que ha rebut a estudi aquest cas, vol recordar una 
vegada més, que vivim en un sistema democràtic pel qual tot ciutadà és innocent 
fins que no es demostra el contrari.  
Per tant, el detingut a qui fa referència la informació, és “pressumpte”. El títol, 
doncs, va contra els drets d’aquesta persona.  
Tot i que no és matèria de consulta del Síndic, deixem constància en l’escrit de 
que aquest article vulnera el n. 10 del Codi Deontològic.  
 
Per tot l’anterior, el Ple del Consell de la Informació de Catalunya adopta el 
següent 
 
ACORD: 
 
Que la queixa de la mare i la consulta del Síndic de Greuges és pertinent, i que 
l’article de “La Vanguardia” vulnera el punt n. 11 del Codi Deontològic. Per 
la qual cosa es considera necessària la desindexació de la notícia. 
 
I per que així consti s’estén la present certificació a Barcelona en data 18 de 
setembre de 2018. Certifico.  
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