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JOSEP ROVIROSA OLIVÉ, secretari general de la Fundació Consell de la Informació 
de Catalunya,  

CERTIFICA: Que en relació a l’expedient núm. 23/2021 els membres del Consell de la 
Informació de Catalunya van adoptar per unanimitat i en reunió virtual online de data 1 
de desembre de 2021 el següent acord, segons la documentació de l’expedient: 

Expedient núm. 23/2021 

ASSUMPTE: Queixa online d’una ciutadana en relació al possible conflicte d'interès 
del periodista Josep Corbella pel fet de, por una banda, pertànyer al recentment 
constituït Comitè Científic Assessor sobre la Covid-19 del Departament  de Salut i, 
per l'altre, estar publicant a La Vanguardia articles sobre actuacions del mateix  
Departament.   

ANTECEDENTS  

El 12 d'octubre del 2021, el CIC rep un email de la senyora JF en referència als 
articles informatius publicats a La Vanguardia sobre els efectes secundaris de les 
vacunes de la Covid-19 i els motius de la negativa a vacunar-se de molts joves.  

(https://www.lavanguardia.com/ciencia/20210930/7756669/efectos-secundarios-
tercera-dosis-son-similares-segunda.html) 

La senyora JF expressa els seus dubtes sobre la idoneïtat del periodista Josep 
Corbella per informar sobre com la Generalitat està actuant en aquest àmbit quan, a 
l'hora, ell mateix assessora el Departament de Salut. En aquest sentit, posa a tall 
d'exemple una enquesta telefònica realitzada pel  Departament de Salut  sobre la 
qüestió i es pregunta si el Sr. Corbella hi ha tingut accés com a periodista o com a 
assessor del Departament  

Així mateix, la senyora JF considera que el citat periodista amaga la seva pertinença 
al Comitè Científic Assessor de la Covid-19 perquè aquest fet NO consta a la  
biografia publicada a La Vanguardia.  

La senyora JF conclou amb la següent pregunta:  Tant pocs periodistes hi ha a 
Catalunya que els qui assessoren la Generalitat siguin els que escriuen l'acció de la 
Generalitat en el principal diari? 

AL.LEGACIONS  
 
El diari La Vanguardia ha fet arribar un escrit d'al·legacions en referència a  les tres 
acusacions sobre el Sr Corbella. 

1.- Conflicte d'interès per formar part del Comité Científic Assessor de la  Covid- 19 
del Departament de Salut  
Formar part del Comitè Científic Assessor de la Covid-19 a Catalunya no suposa un 
conflicte d'interès ja que tant el Sr. Corbella com la direcció de La Vanguardia van 
posar com a condició per acceptar formar-ne part que l'assessoria en cap cas no 
afectés les informacions publicades per Josep Corbella ni la línia editorial de La 
Vanguardia. Aquesta condició va ser acceptada i benvinguda pel Conseller de Salut, 
Josep Maria Argimon, el qual  en va fer esment públic a la reunió constitutiva del 
Comitè Científic Assessor el 27 de setembre del 2021. 
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La Vanguardia ofereix facilitar l'Acta de la reunió constitutiva, la qual  recull 
explícitament que el Comitè "està format per un grup interdisciplinari i independent 
de professionals" relacionats amb la salut pública i que "els integrants [del Comitè] 
hauran de fer una declaració de potencials conflictes d’interessos" per garantir la 
transparència i la integritat de la seva actuació. 

La mateixa Acta confirma que els membres del Comitè no reben cap retribució -ni tan 
sols dietes- per la seva participació. Per tant, aquesta participació no s'ajusta al 
primer supòsit de conflicte d'interès contemplat al punt 7 del Codi Deontològic de la 
professió periodística. 

2.- Josep Corbella va informar el 30 de setembre del 2021 d'una enquesta telefònica 
del Departament de Salut a la qual presumptament va tenir accés com a assessor 
del Departament 
Aquesta informació va ser aportada per Carmen Cabezas, Secretària de Salut 
Pública, a la roda de premsa del 29 de setembre del 2021. Josep Corbella no hi va 
tenir accés perquè fos assessor del Departament. 
 
3.- Josep Corbella amaga a la seva biografia al diari que forma part del Comitè 
Científic Assessor de la Covid-19 
Aquí, La Vanguardia reconeix que la biografia de Josep Corbella no ha estat 
actualitzada des del 2015, any en què es va crear. A la biografia no només s'hi omet 
la seva participació al Comitè Científic Assessor de la Covid-19, sinó que tampoc no 
s'hi esmenten els llibres que ha publicat els últims sis anys ni altres activitats en què 
ha participat. Aquestes omissions no han estat per voluntat d'amagar res, sinó perquè 
Josep Corbella simplement no havia consultat la seva biografia i no s'havia adonat 
que no estava actualitzada. El diari assegura que hi posarà remei.  
 
PONÈNCIA I CONSIDERACIONS 

El Codi Deontològic de la professió periodística indica que els professionals de la 
informació "han d’evitar qualsevol situació de conflicte d’interès, ja sigui d’àmbit 
polític, comercial, econòmic, financer o familiar, que posi en qüestió la credibilitat i la 
imparcialitat de la seva funció". 
La informació sanitària té unes característiques especials ja que la ciutadania és 
especialment sensible a tot allò que fa referència a la salut -encara més arran de la 
pandèmia. En aquest sentit, es pot entendre que el ciutadà demani dels informadors 
el màxim rigor informatiu i una inqüestionable objectivitat que no es pugui veure 
influenciada per cap circumstància.  
L'autora de la queixa dubta d'aquesta imprescindible imparcialitat en el cas que ens 
ocupa i considera que el Sr Corbella no pot ser del tot imparcial si informa de les 
decisions i, a la vegada, forma part del grup que les adopta. 
D'altra banda, el Comitè de Bioètica de Catalunya, en el seu informe sobre 
Consideracions Ètiques entorn de la Informació Sanitària publicat l'any 2004, 
esmenta clarament que no pot haver-hi qualitat informativa sense un coneixement 
profund dels temes o situacions de què cal informar i que la informació l'han de 
generar persones que coneguin en profunditat els fets. En aquest sentit, el fet de 
pertànyer al Comitè Assessor no només no seria un impediment, sinó que podria 
afavorir el rigor de la informació proporcionada pel fet de conèixer de primera mà les 
noticies relacionades.  
El Sr Corbella és una persona amb experiència en la comunicació sanitària i, molt 
probablement, ha estat requerit a formar part del Comitè  per aquest motiu. Ha 



 

3 
 

subscrit un document de confidencialitat, s'ha compromès a evitar qualsevol 
influència derivada de les deliberacions del Comitè en les seves informacions 
(segons consta en l'Acta) i no rep cap remuneració.  
En resum:  

- La pertinença del Sr Josep Corbella al Comitè  Científic Assessor de la Covid-19  
és informació pública, notòria i fàcilment accessible per a qualsevol ciutadà . 
- El Sr Corbella no  rep cap remuneració, ni tan sols dietes, per la seva participació 
en el Comitè.  
- Hi ha un document explícit (l'Acta) que assegura la imparcialitat de les opinions 
dels components del Comitè.  
- Les informacions publicades pel Sr Corbella son útils per a la ciutadania i 
rigoroses en el seu contingut.  

Per tant, no es pot concloure que es vulneri el Codi Deontològic de la professió 
periodística. 
No obstant, quan es tracten  qüestions tan sensibles com son les relatives a la salut, 
és molt  recomanable extremar la transparència i fer constar, les vegades que calgui, 
la pertinença a organitzacions que, per la seva naturalesa, puguin induir qualsevol 
sospita sobre la imparcialitat de les informacions.  
Es important, per tant, evitar no només el conflicte d'interès, sinó també la seva 
aparença, ja que la integritat de la professió periodística és un bé a protegir i s'ha de 
promoure la confiança i el respecte de la ciutadania cap a la tasca informativa de qualitat 

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

ACORD 

La participació del Sr Josep Corbella en el Comitè Assessor de la Covid-19, NO 
contravé el Codi Deontològic. 

 

I per que així consti s’estén la present certificació, amb el vistiplau del president, a 
Barcelona en data 1 de desembre de 2021. Certifico.  

 

 

 

 

Vistiplau 
Josep Carles Rius     Josep Rovirosa  
President      Secretari General  
 


