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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. 22/2019 els membres del Consell de 

la Informació de Catalunya (CIC) en reunió plenària de data 8 de gener de 2020 van 

adoptar per unanimitat el següent acord segons la documentació de l’expedient: 

“Expedient  núm. 22.2019 

ASSUMPTE: Queixa del Síndic de Greuges de Catalunya traslladada al CIC pel 
Col.legi de Periodistes, en relació a l'aparició d'una notícia a Internet sobre la 
publicació al canal YouTube per part d'uns adolescents que estarien presumint de 
cometre delictes a la ciutat de Barcelona. 

ANTECEDENTS 

La notícia apareix contextualitzada i relacionada amb el fenomen dels joves Migrants 
no Acompanyats i vincula els fets delictius amb el col.lectiu, i específicament amb els 
joves d’origen marroquí. 
El Síndic adjunta l'enllaç de la notícia per tal que el CIC pugui valorar si escau la 
possible valoració del Codi Deontològic. 
https://www.metropoliabierta.com/el-pulso-de-la-ciudad/en-lacalle/ tension-
barcelona-menas-youtubers-presumen-robos_17714_102.html.  
A la notícia esmenta un usuari àrab de Twitter, Abbud Duhayb, qui denuncia el 19 de 
juny al seu compte de twitter un vídeo de YouTube presentat com “Omar tanjawi 
mrwha fi España” (pots fer la ruïna) (pots fer el que et rota) on es 
penja una conversa entre dos joves en relació amb la facilitat existent per a cometre 
robatoris a la capital catalana. 
El vídeo en qüestió https://youtu.be/YhyDzCM5NYg ha tingut moltes reproduccions i 
sembla que ja ha estat retirat, segons confirma el CIC entrant a la notícia del mitjà 
digital. 
El fet però és que la conversa dels 'youtubers' es reprodueix a Metrópoli Abierta el 25 
de juny amb un títol que diu “Tensión en Barcelona: Menas 'youtubers' presumen de 
cometer robos” encapçalament que li dona peu a la publicació per a continuar dient 
que “los jóvenes se jactan de la facilidad de cometer actos delictivos, especialmente 
contra turistas”. 
 
AL·LEGACIONS 

El director d'aquest mitjà s'adreça al CIC i considera que les “acusacions del Síndic 

de Greuges son infundades” donat que Metròpoli va reproduir una informació 

publicada a la web CasoAislado.com i va recollir al cos de la notícia un comentari 

d'un usuari de YouTube, Abbud Duhayb, l'activitat del qual diu que segueix a 

Internet, i que es presenta com “educador social, català d’origen magrebí i 

independentista i veí del Raval”. 

 

PONÈNCIA 

Sense poder seguir massa la veracitat del contingut de la conversa del vídeo, pel fet 

de sentir-se malament, ser de parla àrab i haver estat esborrat en origen, sí que 

podem considerar que Metrópoli criminalitza a la seva informació i amb el títol 

http://www.metropoliabierta.com/
https://t.co/6yxaVfmJFW
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“Tensión en Barcelona: Menas 'youtubers' presumen de cometer robos” el col.lectiu 

de Menors Estrangers No Acompanyats. 

Metrópoli Abierta remet als comentaris del 'youtubers' i parla del web 
CasoAislado.com i de l'usuari àrab de Twitter, Abbud Duhayb, com a fonts d'una 
informació que basant se en el vídeo penjat a YouTube, criminalitza el col.lectiu de 
Menors Estrangers no Acompanyats i els titlla d'autors de robatoris que es 
produeixen a Barcelona, especialment contra turistes. 

Utilitza l'acrònim MENAS al títol i argumenta al cos de la notícia que aquest col·lectiu 
“continua sent protagonista a la capital catalana. I no precisament per a bé”. I els fa 
responsables dels robatoris denunciats pel veïnat de la ciutat, especialment al 
districte de Ciutat Vella basant-se en què “algunos menores magrebíes han decidido 
jactarse de ello en YouTube”. 

 

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

 

ACORD: 

Analitzades les informacions objecte de la queixa traslladada a aquest Consell pel 
Síndic de Greuges de Catalunya, considerem que el mitjà vulnera el criteri número 2 
del Codi Deontològic on es diu que cal “Evitar perjudicis per informacions sense prou 
fonament”.  

I per que així consti s’estén la present certificació a Barcelona en data 8 de gener de 

2020. Certifico. 
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