JOSEP ROVIROSA OLIVÉ, secretari general de la Fundació Consell de la Informació
de Catalunya,
CERTIFICA: Que en relació a l’expedient núm. 3/2022 els membres del Consell de la
Informació de Catalunya van adoptar, per unanimitat i en reunió virtual de data 29 de
juny de 2022, el següent acord, segons la documentació de l’expedient:
Expedient núm. 3/2022
ASSUMPTE: Escrit de queixa de l’entitat Impulso Ciudadano en relació a un article
publicat al diari digital La República pel que considera que s’han vulnerat els criteris
02 i 12 del Codi Deontològic.
ANTECEDENTS O FETS
El 12 de gener de 2022 la secretària de l’associació Impulso Ciudadano, I.F.,
presenta una queixa online en referència a una informació publicada al diari digital
La República referida a la dita entitat.
En els motius, F.A exposa que al subtítol de la informació es qualifica literalment de
feixista l’entitat de la qual és secretària, i replica el text publicat: “L’entitat feixista diu
que el “maltractament” es dona en normes, serveis i tràmits fonamentals per a la
ciutadania”.
Davant d’aquest fet, observa que resulta “muy preocupante que en un contexto
democrático una entidad cívica sea descalificada de forma tan grave por sus idea
políticas, por supuesto, sin ningún fundamento”.
La informació a què fa referència la queixa és la següent:
https://www.larepublica.cat/noticies/societat/impulso-ciudadano-busca-mes-lespessigolles-denunciant-discriminacio-del-castella-al-web-de-la-generalitat/
AL·LEGACIONS
En el moment de rebre la queixa es van sol·licitar al·legacions al digital La República
i fins la data no s’ha rebut resposta, de manera que s’estima que el mitjà no desitja
formular-les.
PONÈNCIA
Els criteris del Codi Deontològic que la informació analitzada podria estar vulnerant
són el segon (evitar perjudicis per informacions sense prou fonament) i el dotzè (on
es fa referència a què cal evitar expressions vexatòries que puguin incitar a l’odi i a
l’ús de la violència).
El criteri del Codi Deontològic que es vulnera de manera més clara és el segon, que
deixa palès que en les informacions publicades cal “evitar perjudicis per
informacions sense prou fonament. No s’han d’usar expressions injurioses ni
difondre dades imprecises o sense base suficient que puguin lesionar la dignitat de
les persones i provocar dany o descrèdit a entitats públiques o privades”. Quan el
diari digital La República titlla literalment de “feixista” l’entitat Impulso Ciudadano en
el subtítol de la seva informació el que està fent és una clara vulneració d’aquest

segon criteri, perquè no hi ha en cap lloc de la informació cap argument o dada que
justifiqui l’ús d’aquest qualificatiu. A més, es tracta d’una informació que la
publicació signa com a “Agències”, de manera que cap membre de la seva redacció
se’n pot considerar l’autor pròpiament dit. En un cas així, resulta encara més
rellevant la utilització d’una opinió tan clara en el titular d’una informació.
A més del segon criteri del Codi Deontològic, la informació objecte d’aquest
expedient vulnera també el criteri 12 quan fa referència a què cal evitar expressions
vexatòries que puguin incitar a l’odi i a l’ús de la violència. Que en una informació
signada com a “Agències” en què el que es decideix des de la redacció del mitjà és
el titular i el subtítol de la informació, titllar a una entitat de “feixista” es pot considerar
una clara incitació a l’odi o a l’antipatia contra ella. Tal i com s’ha dit abans, l’ús
d’aquest qualificatiu es veu gratuït i s’hauria d’haver evitat perquè no aporta res a la
informació que s’ofereix més enllà que situar a la possible audiència en una posició
ideològicament contrària a l’entitat objecte de la “informació”.
De conformitat amb la ponència, el Consell de la Informació de Catalunya adopta el
següent
ACORD:
Una vegada analitzada la informació objecte de la queixa presentada per la senyora
I.F.A. en representació de l’entitat Impulso Ciudadano, considerem que en titllar
aquesta entitat de “feixista” en el subtítol d’una informació, el diari digital La
República ha vulnerat clarament el criteri segon del Codi Deontològic de la Professió
Periodística a Catalunya segons el qual cal evitar prejudicis per informacions sense
prou fonament i també ha vulnerat el criteri 12 perquè la qualificació utilitzada pot
incitar a l’odi contra l’entitat objecte de la informació.

I per que així consti s’estén la present certificació, amb el vistiplau del president, a
Barcelona en data 29 de juny de 2022. Certifico.
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