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 9 d’abril de 2019 (CIC)
van adoptar per unanimitat el següent acord, segons la documentació de
l’expedient:
“Expedient núm. 4.2019
ASSUMPTE: Escrit de queixa del sr. T. M. per considerar que en el programa
diari de Catalunya Ràdio, Catalunya Migdia, pot haver-hi un conflicte d’interessos
en tant que la periodista Empar Moliner pren part dels actes electorals d'un partit
polític en concret i, a més, és col·laboradora habitual del programa.
ANTECEDENTS
El dia 30 de gener de 2019, el Sr. T.M. lliura al CIC una queixa online referent a
la periodista Empar Moliner. El Sr. M. argumenta que les activitats periodístiques
de la Sra. Moliner vulneren el criteri 7 del Codi Deontològic de la Professió
Periodística a Catalunya (evitar el conflicte d’interessos) al compaginar la
presentació d’un programa informatiu de Catalunya Radio (Catalunya migdia)
amb la participació en actes electorals partidistes en diverses ocasions.
El reclamant argumenta també que segons Catalunya Ràdio el programa “vol
continuar sent l’informatiu diari de referència a la radio catalana i per això
compta, com sempre, amb les redaccions dels serveis informatius i d’esports de
Catalunya Ràdio” i adjunta l’enllaç a la web de l‘esmentat programa. Adjunta
també enllaços de diferents mitjans on queda palesa la participació de la Sra.
Empar Moliner en actes públics d’ERC el gener passat i de “Juts pel Si” l’any
2015.
Finalment, el Sr. M. es pregunta si “pot la presentadora d’un programa
informatiu (i tertúlia política, on ha de donar veu a diferents sensibilitats) prendre
part dels actes electorals d’un partit polític concret?”
AL·LEGACIONS
Fins a la data, no s’han rebut al·legacions per part de la CCMA.
PONÈNCIA
El criteri 7 del Codi Deontològic deixa clar que “cal rebutjar les fórmules de
promoció o publicitat sota l’aparença deliberada d’informacions periodístiques” i
que “com a norma general, els professionals de la informació han d’evitar
qualsevol situació de conflicte d’interessos, ja sigui d’àmbit polític, comercial,

econòmic, financer o familiar, que posi en qüestió la credibilitat i imparcialitat de
la seva funció” (s’entén de la funció informativa).

En aquest cas, però, cal analitzar la funció de la Sra. Moliner al programa
Catalunya migdia. Aquest programa es presenta com format per dues parts
diferenciades: de 14 a 15 hores és un informatiu i a partir d les 15 hores
comença una tertúlia on hi participa de forma destacada i fixa la Sra. Moliner.
Vegem
com
defineix
al
programa
la
pròpia
web
(www.ccma.cat/catradio/catalunya-migdia):
1.- “Oscar Fernández edita i presenta Catalunya migdia. Dues hores de noticies
i anàlisis amb el complement d’Empar Moliner, col·laboradora fixa del programa
a l’hora de la tertúlia”
2.- “ Oscar Fernández edita i presenta Catalunya migdia. De 14 a 15 el programa
és a tot arreu per explicar el que passa i a les 15 hores obre una reflexió i anàlisi
amb els nostres tertulians habituals i la mirada irònica i musical d’Empar Moliner
col·laboradora fixa a la segona hora”.
Igualment, accedint a l’àudio del programa es pot comprovar com la funció de la
Sra. Moliner no és la de presentar un informatiu, ni molt menys editar-lo, sinó la
de comentarista o tertuliana, si bé destacada per la seva condició de
col·laboradora fixa, opinant sobre notícies de diversa índole i no estrictament
informant. Caldrà entendre, doncs, que no sent la funció de la Sra. Moliner
estrictament informativa, sinó clarament d’opinió i comentari, a l’empara de la
llibertat d’expressió i d’opinió no escau considerar el conflicte d’interessos en
relació a altres activitats que puguin ser partidistes.
Per tot això, el Consell de la Informació de Catalunya adopta el següent:
ACORD:
De l’anàlisi de les funcions de la Sra. Empar Moliner al programa Catalunya
migdia, de Catalunya Ràdio, no es pot concloure que s’hagi produït la vulneració
del criteri 7 del Codi Deontològic.
I per que així consti s’estén la present certificació a Barcelona en data 19 d’abril
de 2019. Certifico.
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