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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. 25/2019 els membres del Consell de la 
Informació de Catalunya van adoptar per unanimitat i via online en data 25/05/2020 el 
següent acord, segons la documentació de l’expedient: 

 
Expedient núm. 25/2019  

ASSUMPTE 

Amb data 28 de novembre de 2019, M.M. envia al Consell de la Informació de Catalunya 

una queixa referida a la possible vulneració del principi 7 del Codi deontològic de la 

professió periodística per part de l’Angel Varela en el seu programa "Global 5" (Radio5). 

 

ANTECEDENTS 

D’acord amb el que expressa M.M. en la seva queixa, es considera que l’Angel Varela ha 

utilitzat el seu programa "Global 5" de Radio5 per fer promoció de dos festivals dels que 

es cap de premsa: d'una banda, el festival de cinema i medi ambient de 

Barcelona/Suncine els dies 5, 7, 12, 14 i 19 de novembre de 2019; i per altra, el festival 

Zinegoak els dies 12, 14, 19, 21, 26 i 28 de febrer de 2019. 

 

El criteri que, segons la queixa, estaria sent vulnerat seria el número 7, que fa referència 

al conflicte d'interessos: 

“(...) No és admissible simultaniejar l’exercici del periodisme amb altres activitats 

remunerades que posin en perill els principis de veracitat i independència. Cal rebutjar les 

fórmules de promoció o publicitat sota l’aparença deliberada d’informacions 

periodístiques” 

Segons l'expressat per M.M., “cal demanar la dimissió d'aquest periodista que és capaç 

de fer aquestes coses i de cobrar de dues parts, com a cap de premsa i com a periodista, 

per difondre una informació”. 

AL·LEGACIONS 

No s’han presentat al·legacions per part del periodista. 

 

PONÈNCIA 

D'acord amb el que indica el criteri 7 del codi deontològic, ens trobem davant d'un conflicte 

d'interessos quan el periodista simultània l'exercici del periodisme amb altres activitats 

remunerades que posin en perill els principis de veracitat i independència. A més, cal 

rebutjar les fórmules de promoció o publicitat sota l'aparença deliberada d'informacions 

periodístiques.  

En el cas concret de el programa "Global 5", emès a Radio5, el programa que presenta i 

dirigeix l’Angel Varela es defineix com un programa que “te acerca, todas las semanas en 

Radio 5, oportunidades, ideas innovadoras, tendencias y destinos que te servirán de 
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inspiración para explorar nuevas alternativas en los cinco continentes”. El contingut del 

programa, per tant, no és estrictament informatiu sinó que es tracta d'un espai radiofònic 

d'autor en què es presenten de forma subjectiva diferents propostes d'oci i entreteniment.  

No obstant això, cal indicar que l’Angel Varela dedica un total de 11 programes per parlar 

íntegrament de les activitats relacionades amb els festivals dels que es cap de premsa. I 

si bé els dos festivals dels que Angel Varela és cap de premsa estan relacionats amb 

temàtiques d'interès social com, per exemple, el medi ambient, sembla excessiu que un 

total de 11 programes tinguin com a contingut principal informació referida als dos 

festivals. És cert que el periodista també dedica altres programes a cobrir informació 

referida a festivals amb els quals, aparentment, no té vinculació, com és el cas del Festival 

German Films, però en aquest cas es dedica únicament un total de dos programes.  

Si es presta atenció a les recomanacions específiques del CIC sobre el Els periodistes 

que fan publicitat: conflicte d'interessos, d'acord amb el punt 6 cal que  

“Els periodistes no permetin que la seva tasca es vegi barrejada amb publicitat que adopti 

la imatge d’informació. Vetllaran perquè la publicitat estigui visiblement diferenciada en 

l’espai informatiu. Això s’aplica a tots els gèneres periodístics informatius, més enllà de la 

notícia, i a tots els formats i suports informatius.” 

Així mateix, cal que prevalgui en tot moment la voluntat de servir el dret de la informació 

i tal com es s'indica en el punt 7 de les recomanacions específiques del CIC, ha de 

prevaldre el dret a la informació per part de la ciutadania a conèixer la vinculacions 

publicitària entre la font i el mitjà. I en aquest cas, la vinculació existent entre l’Angel Varela 

i els festivals no s'indica a l'audiència del seu programa. 

 

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

ACORD 

Analitzades les informacions objecte de la queixa presentada per la senyora M.M., 

considerem que l’Angel Varela vulnera el criteri 7, que fa referència al conflicte 

d'interessos, esmentat en la queixa. Per aquesta raó, es demana que l’Angel Varela 

adopti les mesures necessàries per evitar que és puguin repetir casos similars.  

I per que així consti s’estén la present certificació a Barcelona en data 25 de maig de 
2020. Certifico.  

 

Roger Jiménez  

President 


