Nota de premsa
PERIODISTES I MOSSOS D’ESQUADRA PARLEN DE COMUNCIACIÓ EN UNA
SESSIÓ DE TREBALL


La reunió s’ha celebrat aquest divendres a la seu del Col·legi a Tarragona

Tarragona, 20 de gener de 2017.- Una quarantena de persones, entre periodistes
col·legiats i comandaments dels Mossos d’Esquadra, han participat avui en una sessió
de treball sobre el model comunicatiu de la policia catalana, que ha tingut lloc a la
Demarcació de Tarragona del Col·legi de Periodistes de Catalunya.
En el seu discurs de benvinguda, la presidenta de la demarcació, Sara Sans, ha agraït
l’assistència als caps i sotscaps de la Regió Policial del Camp de Tarragona i ha
exposat alguns dels principals punts del Codi Deontològic, la declaració de principis de
la professió periodística de Catalunya, aprovada l’any 1992 i recentment revisada. Ha
recordat també que el Consell de la Informació de Catalunya, un organisme
independent creat l’any 1997, vetlla pel compliment d’aquest codi.
La presidenta ha fet referència a “la doble crisi dels mitjans”, uns mitjans que, a més
de la crisi econòmica, han hagut de trampejar un canvi de model, amb la irrupció del
periodisme ciutadà i dels digitals, amb plantilles aprimades i periodistes “orquestra”.
Una situació de precarietat laboral en què preval “la immediatesa, en detriment de la
qualitat de la informació”. Per evitar malmetre la professió cal mantenir una rigorosa
ètica periodística, ha afegit.
La sessió de treball ha servit per exposar el model comunicatiu dels Mossos
d’Esquadra i per constatar els ritmes de treball oposats de periodistes i investigadors.
Mentre que els mitjans tenen pressa per accedir a informació contrastada, més encara
des que impera la “dictadura del clic”, la tasca policial té uns terminis que no sempre
coincideixen amb les necessitats periodístiques. “Treballem amb material sensible que,
a més, moltes vegades està subjecte a secret de sumari”, han recordat els
comandaments policials.
D’altra bada, s’ha posat de manifest la necessitat de treballar conjuntament en un
clima de confiança i de respecte cap a l’off the record. Finalment, s’ha destacat la
importància que els periodistes s’acreditin correctament, sobretot en determinats casos
com poden ser manifestacions o accidents, amb el braçal i l’armilla identificativa que
es pot adquirir al Col·legi.
La jornada, que ha estat molt ben valorada pels assistents, té voluntat de continuïtat.

