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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. 13/2019 els membres del Consell 

de la Informació de Catalunya en reunió plenària de data 10 de juliol de 2019 

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

l’expedient: 

“Expedient  núm. 13.2019 
  

ASSUMPTE: La senyora C.P. presenta una queixa al Consell de la Informació 

de Catalunya per possible partidisme de Miquel Missé, presentador del programa 

Terrícoles de Betevé, ja que forma part de Barcelona en Comú i va participar en 

un acte electoral d’aquesta formació política. 

 

ANTECEDENTS 

El dia 23 de maig de 2019, la senyora C.P.  presenta davant d’aquest Consell 

una queixa online referida a Miquel Missé, un dels cinc presentadors de 

Terrícoles, programa d’entrevistes que emet Betevé, formulant aquesta pregunta: 

“Com pot ser que un presentador de betevé (https://beteve.cat/terricoles), Miquel 

Missé, sigui, a la vegada, un dels presentadors dels actes electorals del partit del 

govern? I que formi part de Barcelona en Comú?”  

La senyora P. explica que a Miquel Missé se’l va presentar com a membre de 

Barcelona en Comú en un acte de campanya per a les eleccions a l’Ajuntament 

de Barcelona. I aporta la referència del vídeo de l’acte electoral celebrat a la 

plaça del Diamant el dia 22 de maig, sota el títol “Amor i orgull, Barcelona 

Feminista, LGTBI i Diversa”. La queixa especifica que la presentació de Miquel 

Missé com a sociòleg i activista transsexual dins de Barcelona en Comú es pot 

veure al minut 17 del vídeo. 

La senyora P. no fa referència a quin o quins criteris s’haurien vulnerat però 

planteja aquesta qüestió: “No hauria una televisió pública i municipal tenir a 

periodistes o entrevistadors no partidistes?” 

 

AL·LEGACIONS  

En nom de Betevé, el seu director, Sergi Vicente, presenta les següents 

al·legacions: 

“Que tenir el senyor Missé de col·laborador un cop per setmana al programa 

Terrícoles no suposa cap irregularitat” atès que “qualsevol professional del 

nostre mitjà és lliure de tenir l’activitat política que cregui convenient”. 

“Que hi ha altres exemples de col·laboradors de Betevé que s'han manifestat en 

favor de determinades formacions polítiques, algun dels quals fins i tot entrant en 

llistes electorals”. 

“Que les opcions polítiques dels nostres col·laboradors no poden ser un 

impediment per a la presentació o participació dels nostres continguts”. 

Per contra, el senyor Vicente remarca que “no acceptaríem que aquests 

presentadors obviessin la nostra missió de servei públic i utilitzessin qualsevol 

http://www.youtube.com/watch?v=5YJrgfIBcH4&feature=youtu.be
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dels canals de Betevé com a plataforma per promoure un partit polític determinat 

o per demanar el vot en un sentit o un altre, cosa que garantim que no ha 

succeït”. 

 

PONÈNCIA  

La queixa no especifica quin o quins criteris s’estarien vulnerant, però del seu 

redactat es dedueix que la senyora C.P. planteja un conflicte d’interessos entre 

la  participació de Miquel Missé en un acte de campanya electoral i la seva 

activitat professional com a presentador del programa Terrícoles de Betevé.  

El programa és un espai d’entrevistes conduïdes alternativament per cinc 

presentadors diferents, entre els quals hi figura el sociòleg, escriptor i activista a 

favor dels drets del col·lectiu transgènere i transsexual Miquel Missé. Es tracta, 

segons explica el web del programa, d’un espai de conversa amb “terrícoles que 

susciten la reflexió i el pensament”. 

La regulació ètica del conflicte d’interessos està previst al Criteri setè del Codi 

Deontològic. El redactat de la norma és molt clar a l’hora de desautoritzar 

“retribucions o gratificacions de tercers per promoure, orientar o publicar 

informacions i opinions”. També ho és quan diu que “no és admissible 

simultaniejar l’exercici del periodisme amb altres activitats remunerades que 

posin en perill els principis de veracitat i independència”. I, per descomptat, quan 

especifica que “cal rebutjar les fórmules de promoció o publicitat sota l’aparença 

deliberada d’informacions periodístiques”. 

Però la incompatibilitat que planteja la queixa és de tipus polític, com ja s’ha 

exposat en el primer paràgraf d’aquesta ponència. I en aquesta cas, el redactat 

del Criteri setè és més generalista: “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”. Caldrà analitzar, doncs, si el que 

planteja la queixa es pot considerar o no una situació de conflicte. 

Entesa com l’expressió del dret a la llibertat d’opinió política, la participació en un 

acte de campanya electoral estaria emparat per l’article segon de la Declaració 

Universal dels Drets Humans (Tothom té tots els drets i llibertats proclamats en 

aquesta Declaració, sense cap distinció de raça, color, sexe, llengua, religió, 

opinió política o de qualsevol altra mena, origen nacional o social, fortuna, 

naixement o altra condició). De forma més explícita, encara, la Constitució 

Espanyola reconeix que: “Els ciutadans tenen el dret a participar en els afers 

públics, directament o per mitjà de representants lliurement elegits…” Article 

23.1. (els subratllats són nostres).  

La queixa es planteja com una incompatibilitat de base entre presentar un 

programa a una televisió pública i participar en un acte electoral com a membre 

d’una formació política. La sospita de partidisme o de parcialitat que traspua la 

queixa és comprensible. Però, atès que el dret de participació política és un dret 

bàsic, creiem que aquesta participació ha de ser compatible amb l‘activitat 

periodística, sempre i quan hi hagi una distància clara entre la militància 

partidista i l’exercici de la professió. Es tracta de que l’una no condicioni l’altre, 

https://beteve.cat/terricoles/equip-terricoles/
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que és on hi hauria el conflicte d’interessos. En aquest sentit, la queixa constata 

la simultaneïtat d’activitats però no aporta dades que avalin cap transgressió 

ètica per part del presentador. 

Contràriament, en les al·legacions de Betevé, el seu director assegura que no 

permetria que cap dels presentadors de la cadena “obviessin la nostra missió de 

servei públic” i garanteix que malgrat la militància política d’alguns d’ells mai no 

han utilitzat “Betevé com a plataforma per promoure un partit polític determinat o 

per demanar el vot en un sentit o un altre”. 

Si és així, i de moment no hi ha cap dada que ho contradigui, podem concloure 

que, en aquest cas, compatibilitzar la presentació d’un programa a una cadena 

pública de televisió amb la participació a un acte electoral i la militància política 

no acrediten, a priori, la vulneració del Codi Deontològic dels Periodistes. 

 

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

 

ACORD:  

Analitzada la queixa presentada per la senyora C.P. contra la suposada 

vulneració de l’ètica professional del senyor Miquel Missé per presentar el 

programa Terrícoles de Betevé i, alhora, participar en un acte de campanya de 

Barcelona en Comú; i valorades les al·legacions aportades pel senyor Sergi 

Vicente, director del mitjà, considerem que no queda acreditada cap vulneració 

del Codi Deontològic per part del presentador del programa Terrícoles.” 
 

I per que així consti s’estén la present certificació a Barcelona en data 10 de juliol 

de 2019. Certifico.  
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