Barcelona, 28 de maig de 2020

EL COL·LEGI DEMANA L’ACCÉS DELS
MITJANS ALS PARTITS DE LA LLIGA I
ALTRES COMPETICIONS ESPORTIVES


REDACTORS, FOTÒGRAFS I TÈCNICS AUDIOVISUALS
HAURIEN DE PODER ASSISTIR A LES CELEBRACIONS
DELS
PARTITS
DE
QUALSEVOL
COMPETICIÓ
ESPORTIVA.



EL DRET A LA INFORMACIÓ ESTÀ RECONEGUT EN
QUALSEVOL SOCIETAT DEMOCRÀTICA I NOMÉS ES POT
GARANTIR SI ELS PROFESSIONALS DE LA INFORMACIÓ
PODEN TREBALLAR DE LA MILLOR MANERA
POSSSIBLE.

El Col·legi de Periodistes de Catalunya considera que els mitjans de
comunicació haurien de poder accedir a les instal·lacions esportives durant la
celebració dels partits que es disputin en les pròximes setmanes, que degut al
coronavirus SARS-CoV-2 s’hauran de disputar a porta tancada.
Els protocols de la Lliga no contemplen l’accés de totes aquelles persones que
no siguin considerades bàsiques per a la logística del partit o per a la
retransmissió televisiva. Però en un moment com l’actual, on en pocs dies a
gairebé totes les poblacions de Catalunya es passarà a fase dos, i ja s’estan
plantejant moltes mesures de retorn a la normalitat, dins d’un marc de mesures

NOTA DE
PREMSA

de distanciament social i d’higiene, creiem que és fàcilment aplicable l’accés de
redactors, fotògrafs i tècnics audiovisuals (operadors de càmera, tècnics de so,
etc.) durant la celebració del partit. Òbviament la ubicació de tots ells hauria de
realitzar-se de forma diferent a l’habitual.
El Col·legi considera que accions com aquestes han d’ajudar a canviar
situacions que degut a la crisi de la COVID-19 s’estan vivint en diferents àmbits
informatius i que de vegades, sota el concepte de mesures de seguretat sanitària
o altres, es limita en excés de cel i l’accés de professionals de la informació a
rodes de premsa o esdeveniments de tota classe.
Entenem que aquesta mesura es pot aplicar no només a la competició de la Lliga
sinó també a la resta de competicions esportives que es puguin celebrar en les
pròximes setmanes.
En moments com aquests, i com fem en altres àmbits informatius, hem de
demanar més que mai l’accés dels professionals a la informació per aconseguir
que puguin fer la seva feina de la millor manera possible i garantir el dret de la
informació que requereix qualsevol societat democràtica.

