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Si una vegada vam afirmar que una persona sense informació era una 
persona sense opinió...  
 
Si ens vam atrevir a afegir que la informació és poder. Que qui controla la 
informació té poder... 
 
Ara que som afortunats per poder viure en un món on l’accés a la 
comunicació és universal i vivim la comunicació globalment amb lliure 
transmissió i captació d’idees, coneixements, creativitat, etc.,  cal ser-ne 
conscients dels perills potencials que pot comportar un mal ús, un ús 
equivocat o malintencionat de les Tecnologies de la Comunicació i la 
Informació (les TIC). I això no afecta només als professionals de la 
comunicació, sinó a tot ciutadà que, armat amb un telèfon mòbil, una 
llicència de sistema informàtic i una connexió a Internet, és capaç d’emetre 
informació i opinió  sense que ningú ho pugui impedir, encara que  
manipuli, insulti, injuriï, digui mentides i utilitzi l’anonimat per fer mal i 
actuar amb total impunitat. 
 
Lògicament, als periodistes, als professionals de la comunicació -- que 
estem aquí per parlar de la seva conducta--, haurem d’exigir-los un 
escrupolós comportament ètic en la seva actuació, rigor total en la seva 
pràctica professional. Compliment estricte del Codi Deontològic que fixa 
els límits de la seva activitat i que especifica en el seu capítol número 9:  
 
“El periodista ha de Respectar el dret de les persones a la seva 
pròpia intimitat i imatge, especialment en situacions de 
vulnerabilitat i malaltia i en casos o esdeveniments que generin 
situacions d'aflicció o dolor, evitant la intromissió gratuïta i les 
especulacions innecessàries sobre els seus sentiments i 
circumstàncies, especialment quan les persones afectades ho 
explicitin.” 
 



I encara podem concretar més amb el principi número 12: ”El 
periodista ha d’Actuar amb especial responsabilitat i rigor en el 
cas d'informacions o opinions amb continguts que puguin 
suscitar discriminacions per raons de sexe, raça, creences, 
extracció social i cultural i malaltia, així com incitar a l'ús de la 
violència, evitant expressions o testimonis vexatoris o lesius 
per a la condició personal dels individus i la seva integritat 
física i moral.” 
 
Aquí, doncs,  no hi ha res a negociar o disculpar. O se n’és, de professional 
rigorós, o no se serveix per a aquesta feina... 
 
L’ofici de comunicar conté factors intel·lectuals, ideològics, culturals que 
el fan singular respectes d’altres tipus d’activitat productiva... una fàbrica 
de sabates, per exemple. La feina de periodista no és ni millor ni pitjor, 
només substancialment diferent: 
- Per la projecció i la dimensió social de l’activitat informativa 
(articulistes, presentadors,...) 
- Per la capacitat d’incidir en la formació o el condicionament dels 
comportaments cívics (la crisi de la sequera, el consum aturat,...) 
- Per la influència  en la creació de l’estat de l’opinió pública (saps què 
han dit a la ràdio, enquestes electorals, entrevistes a personatges, judici 
previ, ...) 
- Per la capacitat de creació d’hàbits de consum, de divulgació cultural, 
de defensa de les ideologies,... (els 40, la moda dels pantalons així o aixà, 
ser del Barça o del Madrid,...) 
- D’incentivació (o no) de la participació dels ciutadans en els afers 
públics. (manifestacions, campanyes solidàries, moviments associatius,...) 
Etcètera. 
 
Per tant, acceptant molt clarament que el tema que ens aplega avui aquí 
qüestiona segons quines pràctiques periodístiques que es valoren gens o 
poc respectuoses amb situacions i persones en situació de dependència, 
discapacitat o minusvalia, permeteu-me compartir amb vosaltres exemples 
clarificadors de mala praxi professional, d’altres de positius, i encara 
alguns altres que hauríem de combatre plegats perquè es donen en terreny 
de ningú, és a dir incontroladament. 
 



Les següents imatges entenc que tot i la seva cruesa enalteixen el significat 
de superació, d’esforç que fan persones amb discapacitats gens disposades 
a viure la seva situació com un drama permanent. Són persones amb algun 
tipus de dependència que constitueixen un valuós exemple de lluita per a 
d’altres que es puguin trobar en una situació semblant. Les fotos són d’un 
periodista americà que fa bé la seva feina. Se’m fa difícil acceptar que algú 
considerés poc respectuoses aquestes imatges. 
 
 



Tot i que és cert que el sensacionalisme empelta cada vegada més els 
continguts de molts mitjans fins ara considerats seriosos, també és veritat 
que hi ha molts mitjans i la majoria de professionals que han pres 
consciència del seu paper i cada dia filen més prim a l’hora d’abordar 
temes relacionats amb la dependència. Us mostro unes quants exemples 
d’informacions publicades a la premsa local: 
 
 
 
 



Contràriament, el visionat del següent vídeo trobat fortuïtament a la Xarxa 
mentre recercava imatges i exemples per il·lustrar aquesta intervenció, em 
va deixar glaçat. És una mostra clara de com un particular  pot manipular la 
informació, suposadament a favor d’una causa justa, fet des de la impunitat 
més absoluta. 
 
http://ailmed.wordpress.com/2008/07/13/ailmed-films-presenta-el-2on-
capitol-de-la-segona-activitat/ 
 
Finalment, crec necessari demanar un diàleg molt més fluid, alliberat de 
prejudicis i estereotips clavats en temps passats, entre periodistes i entitats 
que vetlleu pel tractament correcte de les persones amb dependència: ni 
som tan dolents com sembla, ni sou tan tiquismiquis com us atribuïm. Per a 
nosaltres l’ús adequat del llenguatge és obligatori. Perquè el llenguatge no 
és innocent. Dic jo que deu ser tan “il.legal” un immigrant sense papers 
com un delinqüent del país que viu fora de la llei. 
 
I, per afegir-ne un altre, suposo que hem de saber distingir entre la situació 
momentània d’una persona que viu al carrer (un indigent) i  la situació 
esperançadament reversible que travessa aquella persona. És a dir, 
col·laborar a presentar com a perfectament superable una situació que la 
societat podria interpretar com a endèmica. 
 
Deixeu-me dir abans de passar al col·loqui, l’estranyesa que m’ha causat la 
inexistència de queixes-denúncia d’aquesta temàtica presentades en 
organismes que vetllen per la bona praxi periodística com són el Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya (CAC), i el Consell de la Informació de 
Catalunya. En aquest darrer només m’han sabut trobar dos casos en 10 
anys. Al CAC només tenen constància d’una queixa del  Comitè Català de 
Persones amb Discapacitat per l’escassa subtitulació de la programació 
televisiva en general. 
 
Per descomptat, demanar empara a aquests organismes en casos de 
vulneració dels drets de les persones amb discapacitat és més que 
recomanable i us encoratjo a fer-ho. 
 
Moltes gràcies per la vostra comprensió 


