Memòria d’activitats
Any 2013
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Enguany ens trobem més tard del que és habitual. Substituïm els guants i les bufades
per mànigues de camisa, i en comptes de brindar amb cava i desitjar-vos uns bons
nadals, us convoquem divendres que ve, 13 de juny, a la Festa de les Petxines de la
Informació. Allà ens hi retrobarem en un ambient més distès, per premiar les fonts que
s’ho mereixen i donar un toc d’atenció a les fonts de les quals l’aigua hi raja amb
degotador. Això sí, ho farem aixecant una copa de cava. Hi ha tradicions que no es
poden perdre.

El motiu pel qual l’assemblea anual de 2013 arriba tan tard és pels canvis estructurals
que en els últims anys ha viscut el Col·legi. Ens hem modernitzat i hem treballar per
optimitzar esforços i recursos. I també per adaptar-nos al fet que el Col·legi de
Periodistes és una única entitat jurídica, amb diferents demarcacions. Conseqüència
d’això és que celebrem la nostra reunió anual després que l’assemblea general de
Catalunya, oberta a tots els col·legiats i col·legiades, hagi aprovat la liquidació de 2013
i el pressupost de 2014.

Un altre dels motius que han retardat la celebració d’aquesta assemblea són les
eleccions viscudes al Col·legi, que han renovat les diferents juntes de demarcacions,
inclosa la de Tarragona. En aquest punt, vull agrair la tasca realitzada al llarg d’aquests
anys per la junta sortint, i recordar especialment als companys i companyes que no
repeteixen: Ignasi Soler, Carina Filella, Cori Sebastià i Meritxell Fuguet.

Ara, però, cal que ens concentrem en l’exercici que ens ocupa, el 2013, tot constatant
que aquest tampoc no ha estat un bon any per a la nostra professió. Tot i això, no s’han
produït tants acomiadaments com en anys anteriors. I tampoc no hi hagut tants mitjans
que hagin abaixat persiana, a excepció –malauradament- de la ràdio i la televisió de
Cambrils. Potser és perquè ja hem tocat fons, perquè ja no podem anar a pitjor, però
tenim l’esperança que sigui un signe de remuntada.

Al Col·legi continuem la tasca engegada fa uns anys i, aquest 2013, hem fet algunes
accions orientades a explorar nous horitzons professionals i laborals. És el cas del taller
d’innovació en temps de crisi, que el 23 de febrer va reunir més de vint periodistes a la
nostra seu, o la presentació, el 18 de març, de l’informe sobre els nínxols d’ocupació,
que identifica els clarobscurs del mercat laboral de la professió periodística i assenyala
els futurs nínxols professionals.
El Centre de Formació i Desenvolupament ha estat, de nou, una eina bàsica. Enguany, a
la nostra demarcació, s’han programat cincs cursos, amb més de 40 persones inscrites,
així com tallers i jornades gratuïtes d’interès pels periodistes.

A més, la Demarcació de Tarragona del Col·legi de Periodistes de Catalunya i Repsol
han presentat aquest any un acord de col·laboració, que ha permès, entre d’altres coses,
l’organització d’algunes de les activitats habituals del Col·legi, com l’Experiència de
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periodista, i d’altres més innovadores, com una jornada interactiva amb l’equip social
media de Guia Repsol.
Com veieu, no ens quedem de mans plegades. No perdem de vista l’objectiu de donar
resposta a les necessitats dels nostres associats i associades. I hem de dir que les
estadístiques ens avalen i ens donen força i coratge per continuar endavant: el 2013 hem
arribat als 218 col·legiats i col·legiades (15 jubilats/de, 117 sèniors actius/ves, 67 joves i
19 sèniors no actius/ves), 13 més que l’any anterior.

Pel que fa a l’activitat habitual del Col·legi a Tarragona, destaquem el cicle de
conferències dels alcaldes; les conferències de l’Experiència de Periodista, que han
arribat a la cinquena edició; i, com no, la Festa de les Petxines de la Informació, que el
2013 ha celebrat vint-i-un anys d’història.

Enguany també s’han fet set conferències del programa la Premsa als Instituts, a càrrec
de col·legiades a l’atur. I, com sempre, el Col·legi ha col·laborat amb altres institucions
en actes de reforçament del sistema de comunicació del Camp de Tarragona. S’han fet
diverses exposicions i s’ha participat en diversos actes sobre el sistema de comunicació.

En el camp de la comunicació, hem treballat en mantenir permanentment actualitzat el
web del Col·legi, i farcir de notícies i inputs d’interès el nostre perfil de Facebook, que
ja compta amb més de 400 seguidors –tots ells periodistes i professionals de la
comunicació- i que s’ha convertit en un important canal de participació.
L’ocupació de la sala d’actes del Col·legi ha estat de 19 dies al llarg de l’any. Un 60%
de l’ocupació correspon a actes propis del Col·legi i un altre 40% al lloguer de la sala a
tercers.

Un any més la junta agraeix als col·legiats i col·legiades el suport i les contribucions
fetes durant l’any i els convida a participar activament en la defensa del periodisme i
dels periodistes de les comarques de Tarragona.

Cordialment,

Sara Sans Casanovas. Presidenta de la Demarcació de Tarragona
Col·legi de Periodistes de Catalunya
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Activitats 2013

Exposició dels 25 anys del CPC al Centre de Lectura de Reus
Dia:
10 de gener de 2013
Lloc:
Centre de Lectura de Reus

El Centre de Lectura de Reus va acollir, del 10 de gener al 2
de febrer de 2013, l’exposició ‘Vint-i-cinc anys de Col·legi,
vint-i-cinc anys de periodisme’. La mostra constava d’una
trentena de plafons que feien un recorregut per la història del
CPC a través de la seva cronologia i d’una crònica
fotogràfica, al costat d’un ampli repàs als principals fets que
han marcat el món de la comunicació en el darrer quart de
segle.

Jornada sobre l’activitat industrial de Repsol a Tarragona
Dia:
22 de gener de 2013
Lloc:
Complex industrial de
Repsol a Tarragona

Repsol i la Demarcació de Tarragona del Col·legi de
Periodistes de Catalunya van organitzar una visita guiada al
complex industrial de Repsol a Tarragona, a la qual van
assistir més de 30 periodistes.

Ballesteros inaugura el cicle de conferències dels alcaldes
Dia:
29 de gener de 2013
Lloc:
Col·legi d’Advocats
de Tarragona

L’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, va inaugurar
el cicle de compareixences dels principals alcaldes del Camp
de Tarragona, que cada any, a excepció dels anys d’eleccions
municipals, organitza el Col·legi. En aquesta ocasió, hi van
participar els alcaldes de Tarragona (29 de gener), Cambrils
(19 de febrer), Reus (25 de febrer) i Valls (4 de març).

5

Premsa als instituts
Dies:
De l’1 de febrer al 23
d’abril
Lloc:
Instituts del Camp de
Tarragona

Entre l’1 de febrer i el 23 d’abril, es van realitzar set
conferències sobre la professió periodística a centres de
secundària del Camp de Tarragona, en el marc del programa
La Premsa als Instituts.

Curs: Compatibilitat i fiscalitat per a periodistes freelance
Dia:
8 de febrer de 2013
Lloc:
Demarcació de Tarragona
del CPC

Vuit persones van assistir a aquest curs impartit per Antonio
de Alba i que consistia en coneixements elementals de
comptabilitat i fiscalitat a professionals interessats en
establir-se com a freelance en el camp del periodisme i la
comunicació.

Visita al Centre Tecnològic de Repsol a Madrid
Dia:
14 de febrer de 2013
Lloc:
Centre Tecnològic de
Repsol a Madrid

Repsol i la Demarcació de Tarragona del Col·legi de
Periodistes de Catalunya van organitzar una visita guiada al
Centre Tecnològic de Repsol a Madrid, a la qual van assistir
més de 30 periodistes.

Conferència de l’alcaldessa de Cambrils
Dia:
19 de febrer de 2013
Lloc:
Centre Cultural i
Ocupacional de Cambrils

L’alcaldessa de Cambrils, Mercè Dalmau, va pronunciar
dimarts, 19 de febrer, la conferència anual sobre l’estat de la
ciutat. L’acte va tenir lloc a la sala d’actes del Centre
Cultural i Ocupacional de Cambrils.
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Curs: Community Manager als mitjans digitals
Dia:
20 de febrer de 2013
Lloc:
Demarcació de Tarragona
del CPC

Karma Pairó va fer aquest seminari, pensat per a periodistes,
responsables de captar i moure la participació d'un mitjà,
però també per als dinamitzadors d'una comunitat on line,
una àrea de l'administració pública o d'una associació
ciutadana que vulgui donar a conèixer de manera continuada
uns continguts a Internet. Onze persones s’hi van inscriure.

Taller per a periodistes: innovació en temps de crisi
Dia:
23 de febrer de 2013
Lloc:
Demarcació de Tarragona
del CPC

El taller, a càrrec de l’investigador de la Universitat Rovira i
Virgili (URV) Francisco Andrade, va omplir la sala d’actes
de la Demarcació de Tarragona del Col·legi. Una trentena de
periodistes van assistir a aquesta activitat orientada a
proporcionar les eines d’innovació per trobar noves idees.

Conferència de l’alcalde de Reus
Dia:
25 de febrer de 2013
Lloc:
Centre de Lectura de Reus
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L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, va pronunciar dilluns, 25
de febrer, la conferència anual sobre l’estat de la ciutat, amb
el títol ‘Reus: una ciutat que suma, una ciutat amb futur’.
L’acte va tenir lloc a la sala d’actes del Centre de Lectura de
Reus.

Conferència de l’alcalde de Valls
Dia:
4 de març de 2013
Lloc:
Casa de Cultura de Valls

L’alcalde de Valls, Albert Batet, va pronuncia dilluns, 4 de
març, la conferència anual sobre l’estat de la ciutat. L’acte va
tenir lloc a la sala d’actes de la Casa de Cultura de Valls.

Presentació de l’informe sobre els nínxols d’ocupació
Dia:
18 de març de 2013
Lloc:
Demarcació de Tarragona
del CPC

El degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Josep
Maria Martí, va presentar a la seu de la Demarcació l’estudi
que identifica els clarobscurs del mercat laboral de la
professió periodística i assenyala els futurs nínxols
professionals.
L’informe, que porta per títol ‘Nínxols d’ocupació per a
periodistes; crisi, oportunitats en el sector i necessitats de
formació’, forma part d’un pla estratègic de formació i
ocupació per als professionals de la informació.
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Raquel Sans inaugura l’Experiència de periodista
Dia:
8 d’abril de 2013
Lloc:
Auditori Diputació de
Tarragona

La presentadora del Telenotícies Vespre de Televisió de
Catalunya, Raquel Sans, va inaugurar, el dilluns 8 d’abril, el
cicle de conferències “Experiència de periodista”, que van
organitzar conjuntament la Demarcació de Tarragona del
Col·legi de Periodistes de Catalunya, Repsol i la Fundació
Caixa Tarragona.
L’objectiu del cicle de conferències, que es feia per cinquè
any consecutiu, era que reconeguts professionals dels mitjans
de comunicació posessin a l’abast del públic la seva visió del
món de la comunicació i la vivència personal del procés
d’informació pública.

Acord de col·laboració entre el Col·legi i Repsol
Dia:
11 d’abril de 2013
Lloc:
Auditori Diputació de
Tarragona

La Demarcació de Tarragona del Col·legi de Periodistes de
Catalunya i Repsol van presentar en roda de premsa l’acord
de col·laboració entre ambdues institucions per a l’any 2013,
consistent en diferents accions de comunicació d’interès pels
periodistes i la societat en general, així com d’altres més
específicament dirigides als col·legiats tarragonins.
La presidenta de la Demarcació de Tarragona del Col·legi de
Periodistes, Sara Sans, i el coordinador de comunicació de
Repsol, Josep Bertran, van oficialitzar aquest compromís de
col·laboració.

Antoni Coll participa en el cicle Experiència de periodista
Dia:
15 d’abril de 2013
Lloc:
Auditori Diputació
Tarragona

de

El veterà periodista Antoni Coll, director durant dues dècades
del Diari de Tarragona, va participar el 15 d’abril al cicle de
conferències “Experiència de periodista”, que van organitzar
conjuntament la Demarcació de Tarragona del Col·legi de
Periodistes de Catalunya, Repsol i la Fundació Caixa
Tarragona.
9

L’objectiu del cicle de conferències, que es feia per cinquè
any consecutiu, era que reconeguts professionals dels mitjans
de comunicació posessin a l’abast del públic la seva visió del
món de la comunicació i la vivència personal del procés
d’informació pública.

Ramon Besa posa el punt i final a l’Experiència de periodista
Dia:
29 d’abril de 2013
Lloc:
Auditori Diputació
Tarragona

de

El redactor en cap del diari El País i col·laborador de
diversos mitjans, Ramon Besa, va tancar el 29 d’abril al
cicle de conferències “Experiència de periodista”, que van
organitzar conjuntament la Demarcació de Tarragona del
Col·legi de Periodistes de Catalunya, Repsol i la Fundació
Caixa Tarragona.
L’objectiu del cicle de conferències, que es feia per cinquè
any consecutiu, era que reconeguts professionals dels mitjans
de comunicació posessin a l’abast del públic la seva visió del
món de la comunicació i la vivència personal del procés
d’informació pública.

Curs: Elaboració d’un pla de comunicació
Dies:
6 i 13 de maig de 2013
Lloc:
Demarcació de Tarragona
del CPC

Josep Maria Brugués va ser el responsable d’aquest curs de
10 hores de duració, durant les quals els vuit assistents van
aprendre a plantejar, desenvolupar i dur a terme un pla de
comunicació estratègic en totes les seves fases (auditoria;
missió i visió; estratègies; públics; accions; avaluació i
control) en el marc de qualsevol tipus d'organització i tenint
en compte les darreres tendències en comunicació
corporativa i els nous canals d'informació.

Assemblea de l’ACPG a Cambrils
Dia:
10 de maig de 2013
Lloc:
Hotel El Dorado Cambrils

Cori Sebastià, va assistir el 10 de maig a la XVI Assemblea
de l’Associació Catalana de Premsa Gratuïta i Mitjans
Digitals (ACPG), en representació de la junta de la
Demarcació de Tarragona del Col·legi de Periodistes.

Jornada jurídica per a periodistes
Dia:
16 de maig de 2013
Lloc:
Demarcació de Tarragona
del CPC

La Demarcació de Tarragona del Col•legi de Periodistes va
organitzar una jornada pràctica sobre conceptes bàsics del
dret aplicat a les informacions dels mitjans de comunicació, a
càrrec de l’advocada Dolors Vázquez, coordinadora i
professora del Màster URV i membre de la junta de
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Reus.
Hi van assistir vuit periodistes.
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Taula rodona sobre l’acompanyament a adolescents
Dia:
16 de maig de 2013
Lloc:
Campus Catalunya URV

Sara Sans, presidenta de la Demarcació de Tarragona del
Col·legi de Periodistes de Catalunya, va exercir de
moderadora a la taula política de la II jornada ‘El procés
d'acompanyament a adolescents en medi obert. Menors,
comunitat i crisis’ que es va fer el 16 de maig al Campus
Catalunya de la URV. Aquesta proposta va estar organitzada
per la Fundació Casal l'Amic, la URV i els ajuntaments de
Tarragona
i
de
Badia
del
Vallès.

Presentació del llibre “Corresponsals de les migracions”
Dia:
22 de maig de 2013
Lloc:
Demarcació de Tarragona
del CPC

La seu del Col·legi a Tarragona va acollir la presentació del
llibre “Corresponsals de les migracions. La cobertura
informativa d’un fet global”, de Jean-Paul Marthoz.
A l’acte hi van intervenir Sara Sans, presidenta de la
demarcació de Tarragona del CPC; Marco Flores, membre de
la Comissió de Periodisme Solidari; i Carles Solà, director
del programa Tot un món (TV3) i adaptador del llibre.

Debat: La crisi als mitjans i la crisi dels mitjans
Dia:
29 de maig de 2013
Lloc:
Demarcació de Tarragona
del CPC

Quins factors condicionen el mapa de la realitat que ens
dibuixen els mitjans de comunicació de masses? El mercat?
Els canvis socials i culturals? Els canvis tecnològics? Fan un
servei públic? Aquestes i altres qüestions es van abordar a la
xerrada ‘La crisi als mitjans i la crisi dels mitjans’, a càrrec
del periodista i vicepresident de la Demarcació de Tarragona
del CPC, Ignasi Soler.

Curs: Finançament per a mitjans digitals
Dia:
18 de juny de 2013
Lloc:
Demarcació de Tarragona
del CPC

Nou persones van assistir a aquest curs, de vuit hores de
duració i impartit per Marc Ustrell. El curs tenia com a
objectiu que els participants descobrissin els models sorgits
en l'era digital per obtenir ingressos a través dels continguts.
Durant les sessions es va exposar l'impacte que suposa la
gestió dels continguts digitals, la seva monetització i la
repercussió que això té en els diferents àmbits de la
comunicació.
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Festa de les Petxines de la Informació

Dia:
20 de juny de 2013
Lloc:
Jardins
del
Teatre
Metropol

El conjunt de periodistes tarragonins, que practiquen la seva
professió en una situació “excepcional” i “quasi de guerra”,
va ser reconegut amb la Petxina Daurada en el marc de la
vint-i-unena edició de la Festa de les Petxines de la
Informació, celebrada als jardins del Teatre Metropol.
D’altra banda, la Fundació Casal Amic i la Plataforma
d’Afectats per la Hipoteca (PAH) van empatar a 19 vots i van
guanyar ex aequo la Petxina Oberta, guardó que reconeix la
font informativa que ha atès amb rigor, diligència i efectivitat
els requeriments dels periodistes, mentre que Barcelona
World, amb 21 vots, es va alçar amb la Petxina Tancada, un
toc d’atenció a aquella font informativa que ha entorpit la
feina dels mitjans de comunicació.
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Taller amb l’equip mass media de Repsol
Dia:
22 de juny de 2013
Lloc:
Casa Canals i Can Bosch

Al voltant de 40 persones van assistir al taller de periodisme
digital amb l’equip de Social Media de Guia Repsol,
organitzat pel Col·legi i Repsol.
La jornada va constar d’una xerrada sobre xarxes socials,
mitjançant una demostració in situ de l’equip de Guia Repsol
i un posterior col·loqui amb la participació dels periodistes
assistents, a la Casa Canals de Tarragona. Posteriorment, els
assistents van gaudir d’una degustació gastronòmica a un
restaurant guardonat amb diversos sols Repsol.

L’exposició “Com ens veuen” arriba a Tarragona
Dia:
9 de setembre de 2013
Lloc:
Campus Catalunya URV

L’exposició “Com ens veuen”, una recopilació de cinquantavuit dibuixos irònics referents a la professió del periodisme,
es va poder visitar al vestíbul del Centre de Recursos per a
l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) del Campus
Catalunya de la URV entre el 9 i el 30 de setembre. La
secretària de la junta, Cori Sebastià, va fer una presentació
del Col·legi als estudiants de Periodisme de la URV, en el
marc de la inauguració d’aquesta mostra.

Curs divulgatiu i gratuït sobre l’energia nuclear
Dia:
17 de setembre de 2013
Lloc:
Demarcació de Tarragona
del CPC

La Societat Nuclear Espanyola (SNE), en col•laboració amb
la Demarcació de Tarragona del Col·legi de Periodistes de
Catalunya, van organitzar un curs divulgatiu sobre energia
nuclear de dues hores de duració, a càrrec de Raquel Ochoa,
presidenta de la comissió de joves nuclears, i Alfonso
Barbes, vocal de la junta directiva d'aquesta comissió. Van
assistir-hi
una
desena
de
persones.
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El Col·legi gestiona beques per assistir al seminari SIPMA
Dies:
26 i 27 de setembre de
2013
Lloc:
Còrdova

La Demarcació de Tarragona del Col·legi de Periodistes de
Catalunya va col·laborar en la gestió de cinc beques a
col·legiats per tal d’assistir al XVI Seminari Internacional de
Ciència, Periodisme i Medi Ambient (SIPMA), organitzat per
Enresa i que es va celebrar a Còrdova els dies 26 i 27 de
setembre.

Taula rodona sobre la presència dels ajuntaments a les xarxes
Dia:
24 d’octubre de 2013
Lloc:
Hotel
Gran
Claustre
Altafulla

La presidenta de la Demarcació de Tarragona del Col·legi de
Periodistes, Sara Sans, va moderar la taula rodona “Com triar
les xarxes socials en què ha d’estar un ajuntament”, en el
marc de la II Jornada de Comunicació Local 2.0 d’Altafulla.

Curs: Taller de videoperiodisme per a mitjans digitals
Dies:
6 i 13 de novembre de
2013
Lloc:
Demarcació de Tarragona
del CPC

Aquest taller pràctic va tractar sobre la producció de vídeos
de forma global: concepció, captació d’imatges i
postproducció. També es van analitzar les situacions que cal
cobrir de forma més habitual i es van proposar solucions per
millorar el resultat final. S’hi van inscriure tres persones.
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Previsió activitats 2014
Vida col·legial


Conferències dels alcaldes



Debats electorals



Experiència de Periodista



Festa de les Petxines de la Informació

Serveis col·legials


Premsa als Instituts



Cursos



Jornades i tallers formatius i divulgatius



Conveni amb Repsol



Guia de la comunicació
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Pronunciaments públics de la junta de Tarragona
[23/01/2013]
Comunicat de la Demarcació de Tarragona del Col·legi de Periodistes
de Catalunya davant el tancament de la ràdio i la televisió de Cambrils
La Demarcació de Tarragona del Col·legi de Periodistes de Catalunya lamenta l’anunci de
l’Ajuntament de Cambrils en relació a l’imminent tancament de la ràdio i la televisió locals.
El consell d’administració de l’empresa Cambrils Audiovisual, que gestiona els mitjans públics
de comunicació del municipi, ha informat avui de la presentació d’un Expedient de Regulació
d’Ocupació (ERO) per acomiadar els vuit treballadors de la plantilla. La mesura suposa, de
facto, el desmantellament del sistema de comunicació públic d’aquesta localitat: Ràdio Cambrils
tancarà aquest mateix divendres, i TD Camp ho farà el dimarts dia 30 de gener.
En defensa de la funció de servei públic del periodisme, el Col·legi vol expressar el seu rebuig a
aquesta decisió de l’Ajuntament de Cambrils i la solidaritat amb els companys afectats. Al
mateix temps, es compromet a traslladar el cas a la mesa sectorial dels mitjans de comunicació,
integrada per les administracions, les associacions empresarials i les organitzacions
professionals i sindicals del sector, per estudiar i proposar solucions a la greu situació que
travessen els mitjans de comunicació públics i privats de Catalunya.
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[26/04/2013]
El Col·legi es desvincula de la jornada de la FAPE a Tarragona
Davant les peticions d’informació rebudes per part de diversos mitjans de comunicació, el
Col·legi de Periodistes vol fer constar que en cap moment ha estat implicat en l’organització de
la jornada ‘Mitjans de comunicació: cap a un canvi de model'.
La jornada, prevista pel proper 29 d’abril al Tinglat 1 del Moll de Costa del Port de Tarragona,
està convocada i organitzada per la Federación de Asociaciones de Periodistas de España
(FAPE). En aquest sentit, el Col·legi aclareix que mai no ha format part d’aquesta organització
d’àmbit estatal.
Convé recordar que el Col·legi de Periodistes de Catalunya és l'organització professional
encarregada de representar la professió a Catalunya, i que aplega gairebé 3.800 professionals del
periodisme.
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[23/12/2013]
El Col·legi mostra la seva disconformitat amb el comunicat dels jutges
i jutgesses de Reus
La Demarcació de Tarragona del Col·legi de Periodistes de Catalunya vol manifestar la seva
disconformitat amb el comunicat fet públic pels jutges i jutgesses de Reus el passat 4 de
desembre de 2013, difós pel gabinet de premsa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
(TSJC) i recollit al llarg d’aquests dies per alguns mitjans de comunicació. En aquest
comunicat, els jutges i jutgesses de Reus qualificaven d’exercici “pervers de la llibertat
d’informació” les crítiques dels mitjans de comunicació en relació a la instrucció dels casos
Innova i Shirota per part del titular del Jutjat d’instrucció número 3 de Reus.
En aquest sentit, el Col·legi de Periodistes de Catalunya lamenta la manera com el comunicat
desqualifica de forma genèrica tot el col·lectiu de periodistes. Alhora, defensa la professionalitat
dels informadors, els quals no sempre poden desenvolupar la seva feina en les millors
circumstàncies i condiciones en seu judicial.
El Col·legi de Periodistes de Catalunya també vol recordar que existeixen mecanismes per
denunciar suposats casos de mala praxis periodística. D’una banda, el Consell de la Informació
de Catalunya, un òrgan d’arbitratge independent, que vetlla per l’acompliment del Codi
Deontològic dels periodistes catalans. I, de l’altra, el Consell de l’Audiovisual de
Catalunya, autoritat independent de regulació de la comunicació audiovisual de
Catalunya. Qualsevol persona o entitat pot presentar una queixa davant d’aquests organismes.
El Col·legi de Periodistes, a més, es posa a disposició dels jutges i jutgesses de Reus per
canalitzar les seves queixes sobre les pràctiques periodístiques.
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