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Capítol15

Dret a la informació
i etíca periodística

DRET A LA INFORMACIÓ
I ETICA PERIODíSTICA

Salvador Alsius
Deqa del Col·legi de Periodistes de Catalunya

El Codi Deontologic de la professió periodística va
ser proclamat la tardor de 1992 en el marc del JJ
Congrés deIs Periodistes Catalans. Aquest docu-
ment ha esdevingut un punt de referencia básic en
la determinació del sistema de valors i de normes
que haurien d'inspirar una informació de qualitat a
Catalunya. No es pot afirmar que sigui acceptat
d'una manera unánime, pero sí que gaudeix d'un
ampli reconeixement i sovint és invocat des de dins
i des de fora de la professió a l'hora d'avaluar els
continguts informatius deIs mitjans de comunicació.
Quatre anys més tard, en celebrar-se el JJJ Congrés,
es va crear el Consell de la Jnformació de
Catalunya, organisme independent destinat a vet-
llar pel compliment del Codi. Totes dues iniciatives
s'inspiren en sistemes d'autoregulació periodística
experimentats a d'altres paisos democrátics i cons-
titueixen un bagatge salid i reconegut per la socie-
tat catalana.
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Prospectiva en comunicació.
Grans tendencias

Parafrasejant
una expressió

atribuida a
Margaret

Thatcher, va
venir a dir: "si

no s' auto regulen
vostés, els

haurem de
regular

nosaltres "

(1) La Junta de Govern del Col legl de Pe-
nodistes va comentar els treballs preparare-
ns del Codi quan el degá era Caries Sentís
(que ha va ser des de 1986 tms a 1991) I va
ser la durant el deganat de Josep Pernau (en-
tre 1991 I 1997) que es va dur a terme el
procés que va concurr a l'aprovaoó del do-
cument tal corn es va donar a conérxer

1. Introducció: el Codi Deontolóqic
deis periodistes catalans
El procés que va conduir a la instauració del Codi va tenir algunes fites

siqnifrcatives que convé recordar per copsar I'abast, i també els límits, de
les seves finalitats.

El Col·legi de Periodistes de Catalunya, que subsumia i en certs aspec-
tes superava les antigues Associacions de la Premsa de carácter provincial,
va ser creat a través d'una Ilei aprovada per unanimitat al Parlament de
Catalunya el 1985. Pocs anys després, la seva Junta de Govern ja es va
plantejar la possibilitat d'elaborar un codi etic i, de fet, s'havia treballat ja
amb alguns esborranys. Pero el 1990, quan s'estava a punt de cornencar a
donar a coneixer la proposta, el món de la informació va experimentar
alguns sotracs. Arran de I'anomenat cas Guerra i del tractament que en
van fer alguns mitjans, I'aleshores ministra i portaveu del Govern central,
Rosa Conde, va advertir que, si la premsa no feia un canvi en les seves acti-
tuds, l'Executru impulsaria iniciatives legislatives que marquessin certs límits
a la Ilibertat d'expressió. Parafrasejant una expressió atribuida a Margaret
Thatcher, va venir a dir: "si no s'autoregulen vestes. els haurem de regular
nosaltres" . El cert és que la dama de ferro havia tingut un cert exit amb les
seves admonicions i que les empreses editores de diaris de la Gran
Bretanya havien entrat en la via de I'autoregulació després d'un temps
d'exacerbació de I'anomenat periodisme groc. Pero entre nosaltres les
coses no van anar ben bé de la mateixa manera. Si més no, pel que fa al
Col·legi de Periodistes de Catalunya, on tota la paperassa relacionada amb
el projecte del Codi va ser curosament endrecada en un calaix. Esva voler
evrtar que algú pogués pensar que la difusió de la idea era una resposta
submisa als suggeriments de cap representant del poder polític. 0, dit
d'una altra manera, la Junta del Col·legi no creta gens convenient que s'as-
sooés l'etica professional amb limitacions pures i dures de la Ilibertat d'ex-

• _1
pressio .

Un cop va haver passat de Ilarg aquell temporal, ben bé un any després,
es va recornencar la feina. Esva fer un estudi d'alguns codis deontoloqks
aprovats per collectius professionals d'altres paisos: es van celebrar una
serie de reunions obertes en les quals periodistes de diferents arnbits van
exposar els seus punts de vista, i es va contrastar el projecte de codi amb
els directors deis principals mitjans impresos i audiovisuals. Aquest darrer
procediment potser va poder sorprendre algú: havien de tenir els directors
d'aquell moment una opinió privilegiada? L'explicació donada al seu
moment per part deis qui en van fer la convocatoria era que, al cap i a la
fi, es tractava de confegir un codi que fos aplicable, i per tal que fos apli-
cable calia comptar amb un cert grau d'acceptació per part de les empre-
ses. D'aquella manera els directors deis mitjans tenien una bona ocasió per
exercir una vegada més un paper que torca d'ells ja havien assumit en
altres ocasions: el d'autentiques frontisses entre el món empresarial i el
món periodístic.

Hem dit més amunt, ja a les primeres ratlles, que I'acceptació del Codi
no és unánime. Segurament, per part deis que se'l miren amb escepticis-
me hi pot haver mouvacions molt diverses. L'objecció més radical --perque
es refereix a l'arrel de I'assumpte-- és la que plantegen els periodistes que
defensen un concepte mercantil de la inforrnaoó. Segons el seu crtteri, la
mformació és, de manera básica i fonamental, un producte que uns venen
i uns altres compren. D'acord amb aquest punt de vista, la manufactura i



la circulació del producte informatiu no han d'estar subjectes a cap altra Ilei
que la de I'oferta i la demanda, i qualsevol intent de posar-hi condiciona-
ments és atemptar contra Ilibertats fonamentals. Les actituds refractaries a
certes cotilles i limitacions de la Ilibertat informativa havien estat expressa-
des en altres contextos amb una frase que havia fet fortuna: "la millor lIei
de premsa és la que no existeix". Val a dir que aquesta sentencia s'havia fet
servir sovint --també per part de persones que no eren precisament pala-
dins del liberalisme-- per blasmar la legislació constrictiva propia de reqirns
dictatorials. Pero hi ha qui la fa bona també per a reqirns dernocratics, i
també qui la fa extensiva al camp deontolóqic dient: "el millor codi etic és
el que no existeix" .

Davant d'aquesta actitud n'hi ha una altra (i excusi's, si us plau, la
necessaria simplificació) que tendeix a considerar que la informació és,
fonamentalment, un dret social. És, en efecte, una mercaderia; pero és una
mercaderia -que té un valor afegit de carácter essencial. Aquest punt de
vista té un suport salid en el fet que el dret de la societat a rebre informa-
ció és un deis recollits en la Declaració Universal deis Drets Humans de
1948, concretament en I'article 19. El dret a la informació va ser refermat
encara I'any següent pel Conveni Europeu per a la Salvaguarda deis Drets
Humans i de les Llibertats Fonamentals. El conveni, signat a Roma, obria el
camí cap al reconeixement positiu d'aquest dret a diferents estats. És pre-
cisament en la mesura que s'accepta i es defensa el dret de la societat a
rebre una informació completa i verac que es posa la pedra angular de l'e-
tica periodística, que, a més, s'allunya així de plantejaments que poguessin
ser titllats de gremials o corporativistes.

Aquí apareix, tanmateix, un altre tipus d'objeccions que es posen a I'e-
xistencia del Codi Deontoloqic. Si és cert que l'etica periodística és un afer
que incumbeix tota la societat, tots els ciutadans, com es pot fer que
aquests sigui n realment els que determinin quina mena d'informació
volen? Finalment, els procediments més dernocratics perqué ho facin, ja
estan inventats. D'una part, els mecanismes propis de I'economia de mer-
cat: si un rnitja no ofereix informació que respongui a valors i principis
comunament acceptats, ja decaura en la mesura que els consumidors no li
atribueixin prou credibilitat. D'una altra part, els parlaments democratics,
formats a partir del sufragi universal, que són els que millor poden reflectir
el sumatori de sensibilitats respecte a aquest producte delicat que és la
informació. A aquest tipus d'objeccions es contraposen, tanmateix, uns
altres arguments. Pel que fa als mecanismes del mercat, difícilment s'hi pot
confiar gaire en un sector com el deis mitjans de comunicació, sotrnes a un
procés creixent de concentració en unes poques mans i condicionat per uns
Iligams no sempre prou transparents amb el poder polític i amb altres
poders factics. I quant a atribuir al poder polític, per més digna ilegítima
que sigui la seva representació, tota la capacitat per dictar les normes a que
la informació s'ha de subjectar, aixo comportaria el perill de domesticar
excessivament aquell "gos vigilant de la democracia" que han de ser els
mitjans informatius, segons I'expressió ja classka. A més, la legislació que
emana deis parlaments difícilment pot donar resposta continuada i aqil a
tot un seguit de confrontacions entre drets i Ilibertats que es donen en el
món de la informació --de manera més i més acusada amb la irrupció inces-
sant de noves tecnologies-- i que el converteixen en un terreny de dubte
sovintejat, que és el que és propi, precisament, d'una perspectiva ética.

En qualsevol cas, és cert que a la nostra societat hi ha una demanda d'e-

Capítol15

Dret a la informació
i etica periodística

Davant
d'aquesta actitud
n 'hi ha una altra
que tendeix a
considerar que
la informació és,
fonamentalment,
un dret social

Si és cert que
l' ética periodística
és un afer que
incumbeix tots
els ciutadans,
com es pot fer
que aquests siguin
realment els que
determinin
quina mena
d'informaciá
volen?
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Prospectiva en comunicació.
Grans tendencias

Tot plegat sembla
convidar els

informadors a
adoptar una

actitud constant
d' autocritica, a la

qual el Codi
Deontologic pot
aportar alguns

parámetres

El Codi
Deontologic ha

estat acceptat de
forma molt amplia

des de dins i des
defora de la

professiá com un
dels principals

punts de
referencia --si no
el principal= del
conjunt de valors

1 normes
deon tologiqu es

tica adrecada als rnitjans de comunicació. És una demanda difusa, i que no
sempre casa bé amb certs índexs de lectura i d'audiencia. Pero una cosa és
que lectors I teleespectadors consumeixin massivament un determinat
tipus de productes i una altra que sectors socials prou amplis i/o significa-
tius no deixin de mantenir un judici duríssim davant d'algunes de les pro-
postes que se'ls posen davant deis ulls. Aquesta actitud va tenir un ciar
punt d'mflexió I'any 1993 davant de la cobertura que molts mitjans van fer
de l'assassmat de tres nenes a Akasser. El temps transcorregut des d' ales-
hores ha anat confirmant una creixent sensibilització social respecte a
qüestions relacionades amb l'etrca informativa. Va ser generalitzat, per
exemple, el debat a proposit de la mort de Diana de Galles i de la part de
responsabilitat que s'havia d'atribuir als papparazzi en I'accident que li va
costar la vida. Molt més recentment, el gener de 2000, per mencionar
només un altre exemple significatiu, també va ser motiu d'una queixa prou
generalitzada l'exhrbicró, en imatges de televisió i en fotografies de prem-
sa, del rostre convuls d'un testimoni que moria d'un atac de cor quan es
disposava a prestar dedaració en el judici del cas Lasa iZaba/a.

Malgrat la preocupació que generen al si de la societat certs tracta-
ments informatius, s'ha d'entendre com a loqic que els ciutadans deleguin
en la professió periodística una bona part del debat sobre quins han de ser
els límits de la mforrnació. El fet que no hi hagi manifestacions al davant
del Col·legi de Periodistes demanant més ngor en el tractament de les notí-
cies no vol dir pas que tothom doni per bona qualsevol manera de fer les
coses. 1, en canvi, cal reconeixer que els estudis sobre credibilitat deis mit-
jans de cornurucació o sobre el prestigi social de la professió periodística no
solen oferir resultats gaire,;;-g.r,atificantsper als agents d' aquest sector. Tot
plegat sembla convidar els informadors a adoptar una actitud constant
d'autocrítica, a la qual el Codi Deontoloqic pot aportar alguns pararnetres

Cal subratllar el fet que el Codi va ser proc/amat i no pas votat en I'es-
mentat Congrés deis Periodistes Catalans. I és que el Codi pertany al grup
d'iniuatives que s'apleguen en allo que se n'ha dit autoregulació: no es
tracta d'una Ilei ni d'un conjunt de normes de compliment obligat dictades
des d'un organisme extern a la professió o des d'alguna entitat corporati-
va amb prou poder per fer-ho. El Col·legi va formular la proposta corres-
ponent, aixo sí. Pero en el Congrés lu participaven periodistes col·legiats i
no colleqiats. en un nombre conjunt molt estimable pero sense capacitat
per sentir-se compromissaris del conjunt de la professió. Ara bé, en tot
moment va haver-hi, entre els seus impulsors, la convicció moral que el
codi proposat responia a la voluntat i a I'actitud d'un conjunt arnpliarnent
majoritari de la professió. I no només aixo: també hi havia la convicció que
donava una resposta, que íms ara ha semblat satisfactona, a aquesta difu-
sa demanda d'etica penodística subjacent entre els ciutadans. De fet, com
ja s'ha dit, durant aquests anys transcorreguts, el Codi Deontoloqic ha
estat acceptat de forma molt amplia des de dins i des de fora de la pro-
fessió com un deis pnncipals punts de referencia --si no el pnncipal-- del
conjunt de valors i de normes deontoloqiques que els periodistes observen
o haurien d'observar.



2. El Consell de la Informació de Catalunya

En I'addenda del Codi es recalcava la importancia que té que les enti-
tats i organitzacions professionals representatives vetllin per la bona imat-
ge de la professió periodística, procurant evitar les practiques abusives que
contravinguin els principis etics elementals, així com els intents de limitar
el dret deis ciutadans a la Ilibertat d'expressió i d'informació. I s'hi afegia:
"De cara a una millor i més fidel realització d'aquesta tasca, caldria consi-
derar la constitució d'un organisme arbitral, representatiu, plural i inde-
pendent deis poders públics que, sense oblidar els drets constitucionals
que assisteixen els particulars i les empreses i al marge de les atribucions
deis orqans judicials, atengués, de forma permanent, aquesta funció" .

D'acord amb aquest desiderátum, quatre anys després de la proclama-
ció del Codi es constitura el Consell de la Informació de Catalunya, un
organisme que havia de tenir com a funció vetllar per I'acompliment deis
principis basics de la deontologia periodística i que pogués atendre quei-
xes i suggeriments deis ciutadans en aquest sentit. El procés de creació d'a-
quest Consell també és il·lustratiu de certs problemes que planteja l'auto-
regulació en aquestes rnateries.

La qüestió clau a resoldre era la de la representativitat del futur Consell.
Aviat es va tenir ciar que entre els seus membres hi hauria d'haver alguns
periodistes, pero també que convenia que aquests hi fossin en minoria. Es
volia que una clara majoria del Consell representés allo que sol ser ano-
menat societat civil, per subratllar el fet que el dret a la informació és patri-
moni del conjunt de la ciutadania. Pero, com triar les persones concretes?
Se sabia de bell antuvi que, si el procediment es feia al marge de la repre-
sentació política (i, per tant, sense passar en el seu origen pel sufragi uni-
versal), sempre tindria en algun punt un cert grau d'arbitrarietat. Pero,
obviarnent, es pretenia minimitzar-Io o, dit d'una altra manera, objectivar
al rnaxirn I'elecció deis membres del Consell. Una via que es va intentar,
atesa la rica vida associativa del país, va ser la de buscar els representants
de les associacions registrades amb un major nombre de socis. Les tres pri-
meres van resultar ser el RACC, el Barca i el Club Super3. Descartada la fór-
mula quantitativa, es va optar per una de qualitativa: fundacions, associa-
cions de veins, altres col·legis professionals, organitzacions no governa-
mentals, etc. També es va voler incorporar al Consell persones a qui la seva
trejectoria professional o académica hagués dotat d'una autoritat moral
incontestable. Es va procedir a fer innumerables consultes per tal d'asse-
gurar que la Ilista gaudís d'un ampli consens i reconeixement. I finalment,
en el marc del III Congrés deis Periodistes Catalans, la tardor de 1996, el
Consell de la Informació de Catalunya era presentat en societat.

Entre les atribucions atorgades al Consell no hi havia, de cap manera,
la facultat d'imposar sancions. El que es pretenia era atorgar-li, aixo sí, una
gran autoritat moral. I en aquest sentit, en el mateix acte de presentació
del Consell, el de cloenda d'aquell Congrés, una quarantena de mitjans de
comunicació --entre els quals s'hi comptaven els periódics i les emissores
de major difusió a Catalunya-- van signar un protocol de reconeixement de
tal autoritat, al mateix temps que es comprometien a contribuir al financa-
ment de les seves despeses.

El Consell es va constituir per un període experimental de dos anys. En
aquest període, durant el qual en va ser president tlorenc Gemís', va aten-
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Dret a la informació
i ética periodística

Elprocés de
crea ció d'aquest
Consell també
és il·lustratiu de
certs problemes
que planteja
l'autoregulació
en aquestes
matéries

(2) Els qumze membres que formaven el
Consell en ser constuuu eren: Lloren, Gorrus
(presrdent), Joaqurrn Perramon (secretan),
Salvador Alstus, Roser Argeml, Victona
Camps, Marc Camilo, Jordt Cots, Miquel de
Moragas, Xavrer Foz, Josep Garoa Mrquel,
Eugenl Gay, Salvador Grner, Josep Ramon
González Cabezas, Angehna Hunos I Mo-
dest Reixach Durant el pnmer periode de
dos anys, en van ser baixa per diferents rno-
tius Salvador Alsrus I Jordt Cots, que van ser
substrtuits per Josep Mana Bricalli Josep Per-
nau
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La eomplexitat
de les noves

formes de difusió
de la informació

plan teja
eonstantment

nous reptes étics
deontologics als

quals cal fer
atenció de forma

ágil i mal·leable

(3) En mroar-se els treballs del Consell. es
van prendre corn a prrncrpals punts de re-
íerénoa els órqans equivalents de la Gran
Bretanya I de Sueca Elsseus presidents van
pamcrpar en una Jornada sobre la materia
que es va celebrar al Col legl de Penodistes
El Bntrsh PressCouncil. creat el 1953. estu-
dia centenars de casos cada any El consell
suec, creat el 1916, en sol veure una sel-
xantena

(4) Tata la docurnentacró es pot consul-
tar a la paqma web del Col legl de Peno-
distes chttp IIwwN penodistes orglClC>

dre més de quaranta casos, la majoria deis quals van ser presentats per par-
ticulars que consideraven que algun mitja havia transgredit el Codi
Deontológic. El procediment arbitrat per tractar aquests casos era el
següent: un instructor nomenat pel Consell entre els seus membres es
posava en comunicació amb els directius del corresponent rnitja presump-
tament transgressor; se sol·licitava informació a totes les parts implicades;
es discutia la documentació aportada en una reunió plenaria, i, finalment,
s'elaborava un dictamen. Tots els dktarnens han estat recollits en una serie
de memóries que regularment han estat fetes públiques a través de diver-
ses vies. Val a dir que, d'acord amb el reglament aprovat al seu moment,
el Consell només prenia en consideració un greuge si la persona física o
jurídica que el presentava renunciava a seguir la via judicial per expressar
la seva reclamació. D'aquesta manera es feia palesa la voluntat del Consell
de servir d'organisme no només arbitral sinó també conciliador. Com ja
s'ha dit, no s'imposava als mitjans que fossin considerats transgressors cap
mena de sanció. 1,en línies generals, es va trabar una actitud molt recep-
tiva i molt constructiva per part deis mitjans: fos quin fos, el veredicte final
va ser acceptat de bon grat en gairebé tots els casos, i en torca ocasions
aquesta acceptació va anar acompanyada del corresponent proposit d'es-
mena en el tractament de les informacions.

La tipologia de casos vistos pel Consell durant I'esmentat període ha
estat molt amplia: des de fotografies que atemptaven contra el dret a la
intimitat de les persones que hi apareixien fins a expressions sexistes o
xenófobes, passant per presentadors de televisió que podien haver inco-
rregut en conflictes d'interessos en compaginar la seva tasca informativa
amb la participació en anuncis publicitaris. Tot plegat ha generat, a través
deis debats realitzats al SI del mateix Consell i deis dktarnens fets públics,
un cos doctrinal al voltant del Codi Deontológic, que, al seu moment,
havia estat redactat amb un carácter necessariarnent general, sense esta-
blir normes precises que poguessin abastar tota la casuística ética. I d'una
altra part, ha suscitat diferents idees amb vista a una possible reforma i
ampliació del Codi en aspectes que fa uns quants anys no semblaven
essencials. Aquesta és una qüestió que cal tenir sempre present: la com-
plexitat de les noves formes de difusió de la informació planteja constant-
ment nous reptes etics deontológics als quals cal fer atenció de forma agil
i mal-Ieable. N'és un bon exemple el problema que suscita la inclusió d'in-
formacions a la xarxa Internet sense unes garanties suficients pel que fa a
la transparencia de les fonts.

Un cop transcorreguts els dos anys del període experimental del
Consell, el batane que se n'ha pogut fer és absolutament positiu. El nom-
bre de casos estudiats és prau alt si es té en compte que l'existencia d'a-
quest orqarusme encara és relativament poc coneguda pels usuaris deis
mitjans de comunicació (d'altra banda, una gran allau d'expedients hauria
pogut collapsar-ne el funcionament, ja que la seva infraestructura és enca-
ra francament modesta)'. Peró ningú no n'ha posat en qüestió la utilitat, i
les memóries deis seus dictárnens comencen a constituir un corpus doctri-
nal molt apreciable sobre la deontologia periodística'.

Per tal de consolidar definitivament I'organisme, a mitjan 1999 es va
crear la Fundació del Consell Catala de la Informació. En preparar-ne els
estatuts, es va creure que seria oportú desdoblar-ne el funcionament en
dos órgans diferenciats, cadascun d'ells amb les seves funcions: d'una part,
el Patronat de la fundació, i d'una altra, un órgan tecnic que seria el



Consell própiarnent dit. El Patronat esta constituit per una serie de perso-
nes que en formen part en virtut d'un carrec o d'un rol ben definit'. I entre
les seves funcions hi ha la de nomenar els membres del Consell. D'aquesta
manera, encara que no s'elimina del tot un cert grau d'arbitrarietat (sem-
pre hi haura algú que podrá retreure "per que aquell i no aquell altre?").
s'objectiva tant com es pot el procediment per fer els nomenaments. El
mes de desembre de 1999 el Patronat va nomenar els dinou membres que
formaran el nou Consell de la Informació de Cataluriya per un període de
quatre anys'. Cal esperar que aquesta sigui una etapa de consolidació
d'una institució que és pionera a Espanya pero que ja gaudeix d'una
amplia tradició a pafsos en els quals podem emmirallar-nos.

Fins aquí hem descrit dues eines potenciades en els últims anys amb
vista a I'afermament d'una ética professional del periodisme. Pero no són
pas les úniques. Caldria afegir-hi, entre d'altres, una formació universitaria
que potencii la capacitat d'analisi crítica deis productes, la consolidació per
part de les empreses de la figura deis defensors deis lectors (i, en el seu cas,
deis radiooients o deis telespectadors), I'establiment d'estatuts de redacció
i de comités professionals, les polítiques governamentals de contenció de
les tendencies oligopolístiques, etc. La millora de la qualitat informativa (i
donem aquí per bona I'equació ética = qualitat) ha d'ésser aconseguida
amb aportacions fetes des de fronts molt diversos: el professional, per des-
comptat, pero també I'empresarial i els poders públics. 1, tot plegat, des del
convenciment que una informació completa i plural és l'autentica saba del
sistema democratic.

Cal esperar que
aquesta sigui
una etapa de
consolidació
d'una instituciá
que és pionera a
Espanya pero que
ja gaudeix d'una
amplia tradiciá a
paisos en els
quals podem
emmirallar-nos

(5) Els membres del Patronat són els de-
gans deis col leqis professionals d'Advccats,
de Metges I de Penodstes, els degans de tres
facultats uruversrtanesamb estudis supenors
de Penodrsrne, dos representants de les em-
preses (alternant-se. per torns rotatius acor-
dats. les púbhques I les pnvades, I les de
premsa I les audtovisualsl, un representant
de les mstitucíons que van contnbuir a la ere-
aoó del primer Consell. I dos periodrstes de-
legats per la Junta de Govern del Col-leqr,

(6) Els estatuts de la Fundaoó preveuen
que el Consell ha de terur un nombre d'en-
tre tretze I drnou membres El Patronat va
considerar preferible aprontar aques! mar-
ge per la franja alta I ha nomenat les se-
guen!s dmou persones' Francesc González
Ledesma (president). Santiago Ramentol (se-
cretan), Mare A. Broggi, Vict6na Camps, Sal-
vador Cardús, Mare Camilo, xavier Foz, Jo-
sep Garoa Mlquel, Eugem Gay, Josep
González Agáplto, Rom~ Guardiet, Teresa
Losada, Joan Majó, Manuel Parés I Maieas,
Josep Pernau, Modest Reixaeh, Teresa San-
doval, Ennc Saperas i Sebastlá Serrano.


