
   

 

 

 
 

 

Barcelona, 14 setembre de 2015 

 

 
EL COL·LEGI DE PERIODISTES DE CATALUNYA REIVINDICA 
CRITERIS INFORMATIUS PROFESSIONALS CONTRA LES 
IMPOSICIONS DE LA JUNTA ELECTORAL 
 

 REBUTJA LA RESOLUCIÓ QUE OBLIGA LA CORPORACIÓ CATALANA DE 
MITJANS AUDIOVISUALS (CCMA) A FER COMPENSACIONS PER LA 
RETRANSMISSIÓ DE LA VIA LLIURE 

 

 
El Col·legi de Periodistes de Catalunya considera que la resolució de la 

Junta Electoral, que obliga a la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals a compensar a les candidatures no independentistes el 

temps dedicat a la retransmissió de la Via Lliure, és una mostra més del 

despropòsit que significa no fer servir els criteris periodístics per informar 

durant les campanyes electorals. 

 

El Col·legi ha denunciat aquesta pràctica, oficialitzada en els blocs 

electorals, fins arribar al Tribunal de Drets Humans d’Estrasbrug en 

contra de la posició dels partits polítics amb representació a les cambres 

parlamentàries catalana i espanyola.  

 

La nostra enèrgica protesta, campanya rere campanya, explicant que no té 

cap sentit que durant els períodes electorals els criteris periodístics quedin 

suprimits per la imposició dels anomenats blocs electorals, queda 

novament palesa en aquesta ocasió. Queda clar que per a la junta 

electoral, i els partits polítics que donen suport a aquesta pràctica, la 

informació en temps electoral té una funció propagandística enlloc de la 

informativa que és la que correspon a un estat democràtic. 

Esperem que situacions tan absurdes com aquestes serveixin perquè cada 

vegada hi hagi més polítics i ciutadans que s’adonin de la injustícia que 

suposa el segrest dels criteris periodístics durant les campanyes electorals 

i ens ajudin a assolir la nostra històrica reclamació.  

 COMUNICAT 



   

 

 

 

Precisament, el mateix Parlament de Catalunya també s'ha pronunciat en 

contra dels blocs. No figuraven al text de la ponència de la llei electoral 

catalana i, fins i tot, aquest mateix mes de juliol, el Parlament va aprovar 

una moció instant a "la superació del sistema de blocs electorals en els 

mitjans de comunicació públics, amb l’objectiu que prevalgui, per sobre 

de qualsevol altra consideració, el criteri d’interès informatiu en la 

selecció i l’elaboració de les informacions relacionades amb la campanya 

electoral, alhora que es preserven els principis de neutralitat, veracitat, 

objectivitat i pluralitat política, d’acord amb el que estableix l’article 43.3 

de l’Estatut d’autonomia". Un rebuig al qual s'ha sumat fa pocs dies el 

Síndic de Greuges. 

 El Col·legi de Periodistes de Catalunya una vegada més denúncia 

qualsevol tipus de pressions i ingerències polítiques en el treball dels 

professionals de la informació, i recorda als periodistes el seu deure 

d'informar els ciutadans sobre la campanya de la manera més neutral, 

professional, i honesta possible. 

 


