
 
 
 

  

Nota de premsa 

 
Antifrau i el Col·legi de Periodistes reflexionen 
sobre la independència dels mitjans de 
comunicació i la corrupció 

 
• El director d’Antifrau, Miguel Ángel Gimeno, ha reclamat, en 

l’obertura de la Jornada, la necessitat d’incloure la prevenció i 
potenciar l’anàlisi de la corrupció en l’agenda dels mitjans de 
comunicació com a peça indispensable per a la lluita contra 
aquest fenomen, superant la informació dels casos concrets,  
i ha reivindicat el periodista d’investigació com un alertador 
de la corrupció que és lleial a la ciutadania 
 

• La degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Neus 
Bonet, en la clausura de l’acte, ha reivindicat “més periodisme 
i més codi deontològic a nivell individual i a les empreses 
periodístiques per combatre la corrupció i garantir la 
independència dels mitjans de comunicació” i ha remarcat la 
necessitat d’actuar davant la continuada precarització de la 
professió periodística  

 
 
 
08 de febrer de 2018–L’Oficina Antifrau de Catalunya i el Col·legi de Periodistes van 
celebrar ahir a la tarda la “Jornada sobre la independència dels mitjans de 
comunicació i la corrupció”, a la seu del Col·legi de Periodistes de Catalunya. 
L’objectiu ha estat debatre el tractament de les informacions sobre la corrupció als 
mitjans de comunicació, analitzar els factors que n’afecten la qualitat, objectivitat i 
pluralitat, i reflexionar sobre el grau d’independència amb el qual treballen els 
periodistes. La sessió s’ha articulat a través d’una taula rodona en la que han 
intervingut diversos professionals de la comunicació i acadèmics per tractar el tema 
des de diferents prismes. 
 
La jornada parteix de la preocupació d’ambdues institucions quan constaten la 
percepció ciutadana d’un nivell de corrupció elevat a Catalunya i a l’estat espanyol 
és una constant des de fa anys. Els resultats dels baròmetres d’opinió pública, tant 
del CEO com del CIS, els Índex i Baròmetres Globals de percepció d’organitzacions 
de referència són, en aquest sentit, inequívocs: en el darrer Baròmetre de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya un 74,2% de les persones enquestades considera que hi ha 
bastant o molta corrupció. Aquest mateix baròmetre ens transmet que només prop 
del 30% dels enquestats creu que la informació que ofereixen els mitjans de 
comunicació sobre els casos de corrupció és molt o bastant objectiva. 
 



 
L’acte va començar amb la intervenció del director d’Antifrau de Catalunya, Miguel 
Àngel Gimeno, que va recordar als periodistes i mitjans de comunicació el “paper 
clau i definitiu” que tenen “en la construcció d’una opinió pública implacable 
contra la corrupció”. En aquest sentit, Gimeno va asseverar que “l’accés a una 
informació diversa i de qualitat, que pugui reflectir múltiples opinions i generar 
un debat públic i en plena llibertat és imprescindible per al manteniment d’una 
societat lliure i plural.”  
 
“La independència, la transparència, la integritat dels mitjans i l’absència de 
biaixos informatius esdevenen elements determinants per assegurar-ne 
l’adequat funcionament i l’assumpció de la funció social que han de dur a 
terme en una democràcia consolidada”, va manifestar el director d’Antifrau de 
Catalunya.  
 
En darrer terme, el màxim responsable d’Antifrau va reivindicar la necessitat 
d’incloure la prevenció de la corrupció en l’agenda dels mitjans de 
comunicació, donant un pes important a  l’anàlisi de la mateixa, i no només als 
casos concrets, i, fent una lloança i una reivindicació de la figura del periodista 
d’investigació, al qual li ha atribuït  el paper indispensable d’alertador de la corrupció 
“com un acte de lleialtat a la ciutadania”.  
 
La degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Neus Bonet, vaser 
l’encarregada de cloure la primera Jornada que organitzen de manera conjunta 
ambdues institucions i va reivindicar “més periodisme i més codi deontològic a 
nivell individual i responsabilitat a les empreses periodístiques per combatre la 
corrupció i garantir la independència dels mitjans de comunicació”. Bonet 
també va remarcar la necessitat d’actuar davant la continuada precarització de la 
professió periodística i també de les empreses periodístiques.  
 
Bonet també va posar de relleu que “és bàsic i fonamental educar a les noves 
generacions des de l’escola per poder usar els mitjans de comunicació amb 
esperit crític”. I va posar l’alerta en el risc de no poder realitzar un relleu 
generacional periodístic per les jubilacions anticipades que s’estan produint. 
 
En el marc de la taula rodona, moderada per la periodista Gemma Nierga i en la qual 
hi varen participar els periodistes Salvador Alsius, Mónica Terribas, Pere Masip i la 
politòloga Anna Maria Palau, es va tractar la independència dels mitjans de 
comunicació i el tractament que fan de la corrupció des de diversos prismes.  
 
El doctor en periodisme, Pere Masip, va posar de relleu, en el transcurs de la seva 
exposició, que “els països on hi ha menys percepció de la corrupció són els que 
tenen menys concentració de mitjans” i va afegir que “un del principals 
problemes que tenen els periodistes és dins dels propis mitjans amb la 
propietat d’aquests”. 
 
D’altra banda, la politòloga Ana Maria Palau, que ha realitzat una investigació 
comparativa sobre el tractament de les notícies de corrupció en mitjans escrits, va 
manifestar la necessitat de crear un organisme independent de control dels mitjans 
de comunicació a l’estat espanyol. Palau va afegir que “la tendència dels mitjans 
de comunicació de dependre de la publicitat és un factor que trencarà la 
influència política sobre aquests”. 
 
 
 



 
 
 

 
En aquest sentit, el periodista Salvador Alsius va alertar que “l’estructura 
empresarial dels mitjans de comunicació ofega les actituds ètiques dels 
periodistes” i va ressaltar, però, que “les actituds individuals dels periodistes 
són altament ètiques”. 
 
Alsius i la periodista Mònica Terribas van coincidir en la defensa del paper de servei 
públic que han d’exercir tots els mitjans de comunicació, ja siguin públics o privats. 
Terribas va recordar que els mitjans públics de Catalunya sí que disposen d’un 
mecanisme de control i va afegir que els mitjans privats, però, no disposen d’aquest 
control i, en ocasions, no tenen un compromís com a servei públic que són.  
 
En darrer terme, Terribas va concloure que “actualment, no existeix el periodisme 
d’investigació, ja que no s’inverteix en la professió  i la corrupció es 
transforma en un espectacle efímer”. La periodista va advertir que “la pressió per 
les audiències fa perdre capacitat d’anàlisi dels mitjans de comunicació”. 
 

• Participants a la taula de debat de la Jornada Independència dels mitjans 
de comunicació i corrupció. 

 
Salvador Alsius. Periodista i sociòleg. Professor de Comunicació de la Universitat 
Pompeu Fabra. Actualment és vicepresident del Consell Audiovisual de Catalunya i 
membre del Consell de la Informació de Catalunya. 
 
Pere Masip. Doctor en Periodisme. Professor titular de la Facultat de Comunicació i 
Relacions Internacionals Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. Actualment 
coordina un projecte de recerca titulat “Audiències Actives i establiment d'agenda en 
l'Esfera Pública Digital”. 
 
Anna Maria Palau. Professora agregada de Ciència Política a la Universitat de 
Barcelona. Actualment col·labora en el projecte “Acción Colectiva y Corrupción en 
España: límites y posibilidades de las reformes institucionales” on investiga l'impacte 
dels mitjans de comunicació en l'eficàcia de les polítiques de lluita contra la 
corrupció. 
 
Mònica Terribas. Periodista i professora titular del Departament de Periodisme i 
Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra. Doctora per la Universitat d'Stirling 
(Escòcia). Actualment realitza i dirigeix El Matí de Catalunya Ràdio. 
 
La periodista Gemma Nierga va moderar la taula rodona. Ha desenvolupat la major 
part de la seva carrera professional com a presentadora de ràdio i televisió. Els 
darrers cinc anys ha dirigit i presentat el programa de la cadena SER Hoy por Hoy, 
líder d'audiència en diverses ocasions. 

 
Comunicació de l’Oficina Antifrau de Catalunya 
comunicació@antifrau.cat 
https://www.antifrau.cat/ca/ 
     93 554 74 92 
93 554 55 74  
     93 554 55 61 
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