ROGER JIMÉNEZ MONCLÚS, president de la Fundació Consell de la Informació
de Catalunya,
CERTIFICA: Que en relació a l’expedient núm. 10/2019 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. 10.2019
ASSUMPTE: Escrit de queixa rebut el 18 de març de 2019 de la Fundació Bayt
Al Thaqafa, des del seu programa de No Discriminació, en relació a cinc articles
publicats el 2018 i tres el 2019 per la "Premsa del Baix" i sis publicats el 2018 per
la "Premsa del Maresme", ambos mitjans digitals.
ANTECEDENTS
La Fundació Bayt Al Thaqaha explica que en els articles de referència ha
detectat llenguatge discriminatori per la qual cosa l'octubre de 2018 escriu una
carta als dos mitjans comarcals tot destacant "la importància de canviar aquella
pràctica periodística per discriminatòria i poc professional". Diu també que no ha
rebut cap resposta a la seva queixa per la qual cosa s'adreça al CIC.
AL.LEGACIONS
El 28 de març de 2019, deu dies després de rebuda la queixa de la Fundació
Bayt Al Thaqafa, l'editor del Diari Maresme, Albert Lladó, s'adreça al CIC tot dient
que les informacions subjectes de la queixa han estat rectificades fa més de sis
mesos i prega que no s'elevi a queixa formal una informació que ja ha estat
rectificada.
Les notícies del Diari Maresme objecte de la queixa per menció explícita de la
nacionalitat de les persones protagonistes són de successos, i segons el director
del mitjà provenen de notes de premsa dels Mossos d'Esquadra i han estat
rectificades.
En una d'elles però, i al final de tot, després de puntualitzar l'origen de la notícia
(segons l ACN) es continua dient que "cap dels integrants del grup té domicili a
Catalunya i, pel que indica el seu passaport, acabaven d'entrar al país provinents
d'Albània, el seu país d'origen". http://diarimaresme.com/2017/ingressen-apreso-dos-lladres-que-van-assaltar-una-casa-a-montgat/.
Quant a la Premsa del Baix es va rebre una trucada a la Secretaria Tècnica del
CIC que no es considera al·legacions donat que les trucades no s'han
materialitzat en cap missatge per escrit, tal com es va recomanar.
PONÈNCIA
No s'han rectificat les notícies on s'especifica l'origen de les persones detingudes
pels Mossos "d'origen sud-americà", "de nacionalitat romanesa", "de nacionalitat
cubana i peruana", etc.
Un exemple d'una d'elles on l'origen de la persona detinguda figura a l'entradeta
de la notícia: "´Els Mossos d'Esquadra han detingut quatre persones, d'origen
sud-americà, relacionades amb l'atracament de dilluns passat ..."
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https://www.lapremsadelbaix.es/noticies/societat/20294-detenen-els-autors-delrobatori-en-una-joieria-a-l-anec-blau.html.
En una notícia del 7 de maig de 2019 relacionada amb la desaparició de Janet
Jumillas de Viladecans es diu que "Un dels detinguts -a la imatge- seria una
persona jove i de nacionalitat espanyola".
La Premsa del Baix no ha rectificat la seva al·lusió a l'origen de les persones
detingudes pels Mossos o protagonistes d'un suposat delicte tot i que si són
d'origen espanyol, també ho diu.
La Premsa del Baix vulnera clarament l'Annex F del Codi Deontològic car si no
en titulats però si en l'entradeta i per tant en un lloc on es crida l'atenció del lector
esmenta la nacionalitat de les persones i potser també el B 04 per permanència
dels documents en línia car no ha desindexat la informació incorrecte.
Per tot això, el Consell de la Informació de Catalunya adopta el següent:
ACORD
Analitzades les informacions objecte de la queixa de la Fundació Bayt Al Thaqafa
considerem que les notícies del Diari Maresme ja han estat rectificades.
Quant a la Premsa del Baix no s'han rectificat les notícies on s'especifica l'origen
de les persones detingudes pels Mossos pel que creiem que vulneren clarament
l'Annex F del Codi Deontològic car, si no en titulars però si en l'entradeta i per
tant en un lloc on es crida l'atenció del lector, esmenten la nacionalitat de les
persones. També vulneren el B 04 per permanència dels documents en línia en
no haver-se desindexat la informació incorrecte.
I per que així consti s’estén la present certificació a Barcelona en data 10 de juliol
de 2019. Certifico.
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