
 

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

CERTIFICA: Que en relació a l’expedient núm. 24/2021 els membres del Consell de la 
Informació de Catalunya van adoptar per unanimitat i en reunió virtual de data 7 d’abril 
de 2022 el següent acord, segons la documentació de l’expedient: 

Expedient núm. 24/2021 

ASSUMPTE:  Escrit de queixa de M.P. pels comentaris que es fan al Programa "Chelsea 

Hotel", a Rac1+ on s’utilitzen expressions que considera la reclamant ofensives i 

masclistes, com “persones de raça negra o persones de color”.  

ANTECEDENTS 

El dia 27 d’ octubre del 2021 la Sra. M.P. va presentar una queixa online contra la 
periodista Olga Suanya de la emissora de Rac+1. La Sra. P. creu vulnerat el Codi 
Deontològic dels periodistes de Catalunya. Concretament, es refereix al Episodi 41 
del programa Chelsea Hotel. Aquest episodi es va dedicar a la cançó “Respect” 
interpretada per Aretha Franklin. 

AL.LEGACIONS  
Com fa sempre el CIC va donar al mitjà de comunicació de ràdio l’oportunitat de fer 
les corresponents al·legacions. El Sr. Xavi Aymerich, Cap de Programes i Digital, així 
com la periodista Olga Suanya, van presentar les seves al·legacions en el sentit d’ 
afirmar que no hi ha cap voluntat d’ ofendre ni discriminació per part del programa 41 
“Chelsea Hotel”, si no tot el contrari, que el programa és un homenatge a la lluita 
contra la discriminació racial que va tenir lloc en aquella època, especialment al que 
es coneix com el Podi del Black Power, fet històric ocorregut a les Olimpíades de 
Mèxic l’ any 1968.  

També el senyor Aymerich destaca que “tenint en compte la queixa que ha generat 
l’episodi, hem considerat que pot portar a algun equívoc més i hem preferit corregir i 
canviar l'àudio de l'episodi. També fem notar que el llibre d'estil de RAC1 recull 
perfectament els usos indeguts del terme raça com, per exemple, que no és un 
concepte que es pugui aplicar a les persones. 
 
‘Respect’, el tema d’Aretha Franklin que es va convertir en un dels himnes del Black 
Power (rac1.cat) 
 
PONÈNCIA  
El CIC ha estudiat l´esmentada queixa així com l’àudio del programa. La periodista 
Olga Suanya fa una detallada història de la cançó Respect interpretada per Aretha 
Franklin i ho lliga amb la reivindicació del “Black Power” que varen fer els atletes 
guanyadors dels 200 metres lliços des de el podi. El fet va tenir una rellevància 
internacional molt important atès que va ocórrer a les Olimpíades de l’any 1968 
celebrades a Mèxic. 

Tot l’episodi 41 del Programa Chelsea Hotel, és una reivindicació del moviment Black 
Power i la seva lluita contra el racisme.  

El Criteri 12 del Codi Deontològic diu textualment: “ No es pot discriminar cap 
persona a causa de la seva condició sexual, discapacitat física o mental, creences, 

https://www.rac1.cat/cultura/20211017/4102328075957/black-power-respect-aretha-franklin-jocs-olimpics-mexic-1968.html
https://www.rac1.cat/cultura/20211017/4102328075957/black-power-respect-aretha-franklin-jocs-olimpics-mexic-1968.html


 

origen ètnic, nacionalitat i extracció social. Així mateix, cal evitar expressions 
vexatòries que puguin incitar a l’odi i a l’ ús de la violència. Els periodistes han de ser 
especialment sensibles amb la diversitat i actuar amb sentit de justícia i respecte a 
les persones i els grups afectats.” 

El CIC entén que no ha existit per part de la periodista Olga Suanya cap intent de 
discriminar, ni vexar cap persona. Tot el contrari, s’explica i es lloa una lluita important 
contra la discriminació, tema que va ser molt important en aquella època. 

 
De conformitat amb la ponència, el Consell de la Informació de Catalunya adopta el 
següent  

ACORD: 

Analitzada la queixa presentada per la Sra. M.P., el CIC considera pels arguments 
anteriorment exposats que no s’ ha vulnerat cap dels criteris del Codi Deontològic 
dels Periodistes de Catalunya. 

El CIC valora molt positivament que el mitjà hagi fet una correcció i modificat l’àudio 
de l’episodi, pel fet que ha pogut portar a algun equívoc en els oients. 

I per que així consti s’estén la present certificació, amb el vistiplau del president, a 
Barcelona en data 7 d’abril de 2022. Certifico.  

 

 

 

 

Vistiplau 
Josep Carles Rius     Josep Rovirosa  
President      Secretari General  
 

 


