
 
 

 

 

El dret a la informació es patrimoni de tota la ciutadania i els periodistes 
l’exerceixen professionalment subjectes a normes deontològiques i a 
l’empara del secret professional. Sense aquest dret fonamental no hi ha 
democràcia. 
 
El rebuig del Parlament de Catalunya, amb els vots de JUNTS PEL Sí, 
CIUTADANS i PARTIT POPULAR, del punt 12 de la moció presentada 
per la CUP el 10 de novembre que instava al Govern a prohibir als 
Mossos d’Esquadra la requisa de les càmeres dels periodistes, ha 
activat l’alarma dels informadors gràfics i d’amplis segments de la 
ciuta-dania perquè -tot i no ser una llei- es pot interpretar com una 
autorització indirecta de pràctiques il·legítimes que afavoririen la 
impunitat de tota mena d’abusos i en particular dels  policials.  
 
L’assemblea oberta dels informadors gràfics, reunida el 23 de 
novembre de 2016 a la seu de CCOO a Barcelona: 
 

 rebutja frontalment qualsevol retallada de la llibertat de premsa. 
 

 recorda que els funcionaris policials no tenen reserva del dret de 
la pròpia imatge a la via pública quan actuen com a tals. 

 

 insisteix a la CUP, CSQP i PSC a persistir en la defensa dels drets. 
 



 insta al grup parlamentari de JUNTS PEL Sí que inclogui el següent 
criteri inequívoc en la rectificació que estan disposats:  

 
“Els cossos i forces de seguretat de Catalunya vetllaran per 
l’exercici de la llibertat d’informació per part dels i les 
professionals periodistes gràfics i garantiran  que puguin dur a 
terme la seva tasca informativa dels esdeveniments.  

 

Els professionals de la informació tenen l'empara del secret 
professional, que els protegeix de la confiscació de llibretes de 
notes, de telèfons, d'ordinadors, de gravadores de so, d'imatges 
fotogràfiques o videogràfiques, o de qualsevol altre tipus de 
material que pugui revelar les seves fonts.” 
 

 exigeix a les empreses de mitjans de comunicació que assumeixin 
la defensa dels seus treballadors, siguin de plantilla o freelances, 
davant de qualsevol vulneració de la llibertat d'informació. Igualment 
insta al Col·legi de Periodistes de Catalunya a assumir la seva 
responsabilitat pel que fa a la salvaguarda del secret professional. 

 

 demana al Govern que manifesti inequívocament la decisió política 
de no aplicar a Catalunya els preceptes de la Llei orgànica 4/2015 
(Llei Mordassa) que són clarament contraris a drets fonamentals 
emparats per la Declaració Universal dels Drets Humans, el Conveni 
europeu de DDHH i per la jurisprudència del Tribunal Europeu dels 
DDHH, i que el Departament d'Interior estableixi els protocols 
escaients amb els Mossos d'Esquadra en aquest sentit. 

 
 acorda que els sindicats demanin reunir-se amb tots els grups 

parlamentaris per tal d'exposar la problemàtica i avançar en tots 
aquests punts. Igualment, l'Assemblea acorda crear un grup de 
treball operatiu per a les accions que calgui emprendre en defensa 
del dret a la informació. 

 

 

 


