
 

 

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

CERTIFICA: Que en relació a l’expedient núm. 11/2022 els membres del Consell de la 
Informació de Catalunya van adoptar per unanimitat i en reunió de data 24 d’octubre de 
2022 el següent acord, segons la documentació de l’expedient: 

Expedient núm. 11/2022 

ASSUMPTE: Escrit de queixa de la Sra. M.I. per una notícia publicada per l’edició 
Tarragona Digital de Catalunya Diari (i que utilitza com a font informativa el mitjà El 
Caso) per considerar que fa un tractament informatiu sensacionalista i escabrós 
sobre la mort de la seva parella a un incendi al domicili comú, la qual cosa podria 
vulnerar els criteris 1 i 2 del Codi Deontològic. 

ANTECEDENTS 
El dia 18 de març del 2022 la Sra. M.I. presenta una queixa sobre una informació de 
l’edició Tarragonadigital del diari Catalunyadiari del dia 21 de febrer del 2022 signada 
pel periodista Albert Fuentes. La Sra. I. creu que s’han vulnerat els criteris primer i 
segon, sisè i novè del  Codi Deontològic dels periodistes de Catalunya. Concretament 
la Sra. I. es refereix a la noticia donada per Catalunyadiari respecte a la mort de la 
seva parella en un incendi al seu domicili, que la queixant creu que va ser un 
tractament “sensacionalista i fins i tot escabrós del succés” així mateix considera que 
existeix una intromissió a aspectes privats i que segons la queixant, excedeixen al 
mer interès general a la informació. 

AL.LEGACIONS  
Com fa sempre el CIC va donar al mitjà de comunicació de Catalunyadiari l’ 
oportunitat de fer les corresponents al·legacions. Així mateix el CIC també va donar 
trasllat de la queixa al mitjà de comunicació diari Elcaso.com que va ser la font del 
qual el mitjà Catalunyadiari va treure la informació. El mitjà diari Elcaso.com contra 
el qual no està dirigida la queixa va enviar al CIC les seves al·legacions explicant de 
manera clara i concreta la manera com van donar la noticia i que en qualsevol cas el 
mitjà no és en cap cas responsable del tractament que de la mateixa noticia fa un 
altre mitjà de comunicació que l’agafa com a font. En aquest cas concret el diari 
Catalunyadiari. 

És evident que la presentat queixa no està dirigida contra elcaso.com ni el CIC ha 
pretès en cap moment actuar contra aquest mitjà. Se li va donar possibilitat d’ efectuar 
al·legacions ja que el mitjà contra qui va dirigida la queixa de la Sra. M. I. va agafar 
com a font de la seva informació la del elcaso.com. 

El mitjà Catalunyadiari.com no ha contestat al CIC ni ha presentat al·legacions, 
transcorregut ja temps més que suficient.  

PONÈNCIA  
El CIC ha estudiat l´esmentada queixa així com les al·legacions del diari Elcaso.com 
que explica de manera detallada els fets. Creiem les importants diferències entre la 
forma que va donar la noticia elcaso.com i el diari queixat (Diari de Catalunyadiari). 
Les diferències son importants i molt especialment en els titulars de la mateixa noticia. 



 

Per tant és evident que es pot informar de manera seriosa i rigorosa un tema concret 
o bé a la lleugera i de manera sensacionalista. 

El Codi Deontològic dels periodistes de Catalunya en el seu criteri 1 diu textualment: 
“ El professional del periodisme està compromès amb la recerca de la veritat i, 
conseqüentment, té l’ obligació d’ acostar-se a la realitat dels esdeveniments amb la 
màxima fidelitat possible. Els mitjans han de observar sempre una clara distinció 
entre les infirmacions i les opinions, difondre únicament informacions contrastades 
amb diligència, i evitar la difusió de conjectures i rumors com si es tractés de fets.” 

En el seu criteri 9 fa especial referència al tracte en casos de suïcidi com el que ens 
ocupa. Textualment diu: “ Les persones han de ser tractades amb respecte i dignitat, 
particularment les més vulnerables. Cal evitar les intromissions innecessàries i les 
especulacions gratuïtes sobre els seus sentiments i circumstàncies. Danyar de forma 
injustificada la dignitat dels individus de paraula o amb imatges , fins i tot més enllà 
de la seva mort, contravé l’ètica periodística. 
Els casos de suïcidi només es difondran quan tinguin rellevància personal o siguin 
de manifest interès públic , tenint en compte, a més, els risc d’ un efecte mimètic.” 

La forma  en que es va informar entén el CIC que no va complir els principis de la 
professió periodística de Catalunya que conté el codi Deontològic. El CIC considera 
que com diu la Sra. M.I. en la seva queixa la noticia donada pel mitjà Catalunyadiari 
en la forma sensacionalista que es va fer, va produir un fort malestar a tota la família, 
esposa i fills. 

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

ACORD: 

Analitzada la queixa presentada per la Sra. M.I., el CIC considera pels arguments 
anteriorment exposats que s’han vulnerat els Criteri 1 i el Criteri 9 del Codi 
Deontològic dels Periodistes de Catalunya. 

I per que així consti s’estén la present certificació, amb el vistiplau del president, a 
Barcelona en data 24 d’octubre de 2022. Certifico.  

 

 

 

 

Vistiplau 
Josep Carles Rius     Josep Rovirosa  
President      Secretari General  
 

 


