JOSEP ROVIROSA OLIVÉ, secretari general de la Fundació Consell de la Informació
de Catalunya,
CERTIFICA: Que en relació a l’expedient núm. 14/2020 els membres del Consell de la
Informació de Catalunya van adoptar per unanimitat i en reunió virtual online de data 9
de març de 2021 el següent acord, segons la documentació de l’expedient:

Expedient núm. 14/2020
ASSUMPTE: Escrit de queixa de M.A.G. contra Telecinco per la possible
manipulació que fa una periodista en un directe, fet que podria vulnerar el Codi
Deontològic al considerar que es criminalitza l’independentisme.
ANTECEDENTS
Entre a els dies 16 i 17 de setembre de 2020 és reben per correu electrònic 2
queixes de part de M.A.G.. En tots dos missatges, se sol·licita que s'investigui la
cobertura que fa una periodista de la cadena de televisió Telecinco sobre certs fets
ocorreguts durant la celebració de la Diada de 2020. L'autora de la queixa indica
que a través de la seva cobertura la periodista criminalitza l 'independentisme
parlant d' aldarulls, incendis de contenidors, etc. que no representen la realitat”.
En el seu missatge M.A.G. facilita l'enllaç a un vídeo publicat al diari xcatalunya.cat,
diari que es defineix a Twitter com "d'actualitat i política catalana en clau
independentista. Quan és tracta de les coses de Catalunya, nosaltres no prenem
mai precaucions". El diari descriu el contingut de el vídeo de la següent manera: "El
que sí que ha estat igual que els altres anys ha estat el caràcter pacífic i cívic de
l'independentisme. Cap paper a terra i gens de violència. Nomes un contenidor
cremat en una ciutat de gairebé dos milions de Habitants, que una periodista de
Telecinco va aprofitar per criminalitzar el moviment. Durant l'emissió de el vídeo és
podin sentir Ciutadans que és troben a al carrer i criden que només s'ha incendiat
un contenidor. Aquesta és la manipulació habitual que serveix a l'espanyolada per
pensar que a els catalans són violents".
En el primer missatge emès per G. no es fa referència a la vulneració de cap principi
concret, però en el segon missatge s'indica que es falta al Codi Deontològic del
periodisme, que és dir la veritat. La informació ha de ser certa i verídica. No es fa
referència a un principi concret, però es pot relacionar amb el primer article, que
indica la necessitat d'informar de manera acurada i precisa.
AL.LEGACIONS
No s’han rebut fins a la data al·legacions per part del mitjà.
RESOLUCIÓ
Si bé la queixa ha estat analitzada i admesa a tràmit pel Consell, durant l'estudi
realitzat per determinar la vulneració del primer criteri de el Codi, s'ha desestimat
pels motius que s'exposen a continuació:
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- S'ha observat que aquest material no ha estat finalment emès per Telecinco. S'ha
arribat a aquesta conclusió després de visualitzar els programes emesos per la
cadena Tele5 sobre la cobertura de la Diada per determinar en quin informatius
s'havia transmès el reportatge realitzat per Alba Martínez. En el següent enllaç es
pot accedir a part de la cobertura que la cadena de televisió fa de l'11 de setembre:
https://www.telecinco.es/informativos/informativo_21_h/informativo-noche-pedropiqueras_18_3009570392.html/
- Es constata que l'enllaç amb el vídeo facilitat per l'autora de la queixa ja no es
manté actiu al diari xcatalunya.cat.
Per tot això, el CIC adopta el següent
ACORD
Per tant, el Consell de la Informació de Catalunya considera que s'ha de desestimar
la queixa en tant que el material que l'ha motivat no va ser emès finalment pel mitjà
de referència i no es pot entrar a valorar la possible vulneració del Codi
Deontològic.
Així mateix, es recorda que el Consell de la Informació vetlla pel respecte dels
criteris del Codi Deontològic per part dels mitjans de comunicació, sent necessària
fer una clara distinció entre els continguts que es publiquen en els mitjans i les
xarxes socials.
I per que així consti s’estén la present certificació, amb el vistiplau del president, a
Barcelona en data 9 de març de 2021. Certifico.

Vistiplau
Rafael de Ribot
President

Josep Rovirosa
Secretari General
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