
     
 

RECLAMA EL TEU DRET A SER INFORMAT AMB LLIBERTAT!!!   

 

 

CIU 6'25 

PSC 5'30 

ERC 3'00 

PP 2'30 

ICV 2'10 

CIUTADANS 1'00 

                                

 

 

Aquest és l’espai i l'ordre que s'han assignat els partits en els 
mitjans públics. 

La majoria de polítics ens dicten la seva propagand a com si fos 
informació. 

Ens obliguen a donar les imatges dels mítings que e lls mateixos 
trien. 

 
Sense llibertat d’informació no hi ha democràcia!!  

 
    Vine a l'acte públic contra els Blocs Electorals. 9  de 

novembre, a les 19'00, al Col·legi d'Advocats de Ba rcelona, 
carrer Mallorca 283. 

 
      Fem escoltar la nostra veu!! 
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ADHESIONS: 

Tomás Alcoverro 
Txe Arana 
Maria Barbal 
Antoni Bassas 
Ernest Benach 
Beth 
Jordi Boixaderas 
Neus Bonet 
Carles Bosch 
Lolita Bosch 
Jaume Cabré 
Rosa Maria Calaf 
Victòria Camps 
Ada Castells 
Colita 
Francesc Cruanyes 
Jordi Dauder 
Julià de Jodar 
Miquel de Palol 
Fer 
Ferran Espada 
Josep Maria 
Fonalleras 
Carles Francino 
Manel Fuentes 
Isabel Galí 
Emili Gispert 
Maria Gorgues 
Jordi Grau 
Lidia Heredia 
Manel Lucas 
Lluís Llach 
Jordi Llompart 
Francesc Mauri 
Lluís Marco 
Anna Maria Moix 
Pilar Merodio 
Santi Moix 
Pep Munné 
Queco Novell 
Albert Om 
Julia Otero 
Ramon Pellicer 
Milagros Pérez Oliva 
Sol Picó 
Josep Maria Pou 
Carles Prats 
Cristina Puig 
Jordi Puntí 
Gerard Quintana 
Pilar Rahola 
Josep Ramoneda 
Miquel Riera 
Marta Rosés 
Josep Rovirosa 
Eduard Sanjuan 
Raquel Sans 
Núria Solé 
Toni Soler 
Andreu Sotorra 
Joan Manuel 
Tresserras 
Ricard Torrents 
Maruja Torres 
Ariadna Trillas 
Teresa Turiera-Puigbò  

 
Consulta a 
www.periodistes.org la 
llista completa... 



 

El Col·legi de Periodistes de Catalunya no 
accepta els blocs electorals 

 
 
 

El Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC) lamenta la censura 
indirecta que comporta la imposició de blocs electorals als 
informatius dels mitjans públics. Més de trenta anys després 
d'aconseguir la democràcia, aquest és un pas enrere en la nostra 
professió, i cada vegada retrocedim més. Per aquestes eleccions, 
les ordres són més estrictes que mai: s'han de respectar 
escrupolosament uns temps i un ordre en funció dels vots obtinguts 
en les últimes eleccions. Cap marge al periodisme, cap interès per 
la notícia. La informació es redueix a propaganda. 
 
Si des de fa més d'una dècada el CPC ha fet costat als 
professionals dels mitjans públics en la seva lluita unitària contra 
aquest mètode que vulnera l'essència del periodisme, ara no podem 
fer més que incrementar la protesta i la denúncia davant 
l'enduriment d'aquesta pràctica arbitrària que passa per sobre de les 
direccions d'informatius, dels Comitès Professionals i dels 
periodistes que, dia a dia, tenim l'obligació de fer arribar les 
informacions a les nostres audiències de la manera més veraç i 
independent. 
 
Els periodistes comprenem i compartim que el poder judicial ha de 
vetllar per evitar qualsevol abús que pugui emanar dels mitjans de 
comunicació. De la mateixa manera, exigim a aquest mateix poder 
de l'Estat que vetlli pel manteniment de la independència i la 
professionalitat d'aquests mitjans davant els altres dos poders: 
l'executiu i el legislatiu. No hi ha democràcia sense separació de 
poders, sense llibertat de premsa, no hi ha premsa sense que els 
poders de l'Estat acceptin la seva independència. 
 
El CPC expressa la preocupació de la professió per l'obligació 
d'emetre propaganda electoral encoberta com si fos informació, 



perquè és una vulneració de la llibertat d'expressió i del periodisme, 
i limita el dret dels ciutadans a una informació no propagandística. 
Considerem que no es pot tolerar que la Junta Electoral Central 
decideixi, mitjançant els blocs electorals, el temps i l'ordre que els 
mitjans han de dedicar a la informació dels partits polítics en 
períodes electorals. 
 
El Col·legi rebutja les limitacions a la llibertat d'informació que 
representen els blocs electorals, però també la informació ja 
realitzada que proporcionen els partits polítics durant les 
campanyes, i les rodes de premsa en què no s'admeten preguntes 
dels periodistes. 
 
El CPC ha reivindicat i exigit reiteradament que les empreses 
públiques puguin treballar sense la imposició que suposen els blocs 
electorals, com fins ara feien les privades. Ara, aquesta censura 
encoberta, intolerable i injustificable és un problema de tota la 
professió, al marge de la titularitat de les empreses. Ja és hora que 
ens traiem de sobre aquestes retallades antiprofessionals. Públics o 
privats. Tots som periodistes i no hi ha professió sense 
independència dels nostres mitjans. 
 
Col·legi de Periodistes de Catalunya 
Novembre  2010 
 
 
 

 


