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1. INTRODUCCIÓ 

Aquesta investigació neix de la voluntat d’analitzar el compromís ètic dels 

mitjans de comunicació i els interessos dels mateixos a l’hora de tractar un fet 

catastròfic. L’objectiu principal d’aquest treball és concloure quina és la finalitat 

de les empreses de comunicació a l’hora de narrar aquest tipus 

d’esdeveniments: informar o atreure l’espectador.  

Els professionals de la informació s’enfronten a un doble objectiu quan tenen la 

responsabilitat de transmetre uns fets a l’audiència. D’una banda, han 

d’informar, però, d’altra, també han de presentar la informació als espectadors 

d’una manera que aquests entenguin la importància d’allò que ha succeït. 

Trobar l’equilibri entre ambdós aspectes és una tasca difícil per als mitjans de 

comunicació i descobrir a quin dels dos els donen prioritat és el fi d’aquesta 

investigació. 

La paraula clau d’aquest anàlisi serà espectacularització. Aquest terme es 

defineix com l’explotació exhaustiva d’una notícia utilitzant recursos estilístics 

com exageracions o descontextualitzar una frase amb l’objectiu que aquesta 

sigui més impactant tot i que el contingut de la notícia sigui superficial 

(Cimatoribus, 2011). 

L’estudi parteix de la reflexió que en l’era de l’infoentreteniment i de les xarxes 

socials, vivim en un lloc que ja no és un món “de fets, rotund i indiscutible” 

(Innerarity,2011:114). Hem passat d’un món acotat al nostre entorn més proper 

i que ens arribava a través de la pròpia experiència i del relat dels fets, a un 

món globalitzat en el qual accedim majoritàriament de manera mediada, per 

l’experiència d’algú altre. Segons Carrillo, la forma més estesa de descriure 

aquest món ja no és el relat dels fets, sinó la reproducció de rumors que 

s’obren pas entre el soroll (Carrillo a Ferré Pavia, 2013). 

Com s’exposava abans, un dels objectius dels mitjans de comunicació és 

atreure l’espectador, però quan aquesta finalitat cobra una importància 

desmesurada i deixa en segon pla l’objectiu d’informar, entenem que es dona 

l’espectacularització de la informació. 
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La identificació d’aquest procés d’exageració de les notícies és un dels 

objectius d’aquesta investigació. No obstant, no serà l’únic. El present estudi 

també pretén mesurar el compromís dels professionals de la informació amb 

l’ètica periodística i els codis deontològics que proposen les institucions 

periodístiques de referència a Espanya i Catalunya. Com a institucions 

referents prendrem la Federació d’Associacions de Periodistes Espanyols, en el 

marc espanyol, i el Col·legi de Periodistes de Catalunya, en l’àmbit català. 

Per analitzar el compromís ètic dels mitjans també es tindrà en compte la 

legislació vigent que afecta la vida privada de les persones, com és el cas de la 

Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al 

honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, la Constitució 

Espanyola i el Conveni Europeu de Drets Humans. 

La utilització d’aquests documents en la investigació ens permetrà entendre 

com responen els periodistes al conflicte entre llibertat d’informació i dret a la 

intimitat. Aquest aspecte és un dels més polèmics quan succeeix una situació 

catastròfica, ja que els periodistes s’han de preguntar si és més important que 

els espectadors coneguin quines han sigut les víctimes d’un crim o bé 

preservar-ne la identitat i intimitat. 

Per últim, una motivació addicional per emprendre la investigació ha estat la 

necessitat de comprendre com els mitjans de comunicació responen al nou 

escenari periodístic que s’està construint, en què els espectadors poden 

convertir-se en emissors d’informació. L’auge de les xarxes socials permet que 

en determinades situacions com ara, desgraciadament, és el cas de les 

catàstrofes, sorgeixin imatges i vídeos captats per persones anònimes que 

comparteixen el contingut als seus perfils i el converteixen en viral ràpidament. 

Alguns d’aquests documents són difosos posteriorment pels mitjans de 

comunicació. 

1.1 Motivació personal 

El motiu principal que m’ha animat a realitzar un treball d’aquest caire és la 

situació actual del periodisme i la forma en la qual alguns mitjans de 

comunicació enfoquen la informació. Des del meu punt de vista, està quedant 
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en un segon pla que el principal deure del periodista és informar i la necessitat 

de vendre el producte que els professionals de la comunicació fabriquen 

suposa que aquests donin prioritat a satisfer els interessos de l’audiència. 

A més, com a concepció personal, trobo que el grau de de Periodisme a la UAB 

no dedica prou espai a l’estudi de l’ètica periodística i de la necessitat 

d’entendre els drets de les persones que apareixen en la informació. De fet, tan 

sols existeix una assignatura que tracta aquest aspecte, que és Deontologia 

Periodística i Llibertat d’Expressió, que s’imparteix al segon curs. Aquest fet 

suposa que els estudiants no estiguin familiaritzats en aquestes qüestions i, 

d’aquesta manera, s’alimenta la possibilitat que els futurs periodistes 

desconeguin com desenvolupar la seva feina de manera ètica i sense atemptar 

contra el dret de tercers.  

D’altra banda, he volgut relacionar aquesta qüestió amb un aspecte que sigui 

de relativa actualitat i mitjançant el qual es pugui veure com alguns mitjans de 

comunicació utilitzen els fets noticiosos per atreure l’espectador. El fet triat han 

estat els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017. 

El Consell de la Informació de Catalunya va afirmar una setmana després del 

succés que mai una cobertura d’un fet ha ferit la sensibilitat de tantes persones 

i ha produït tanta polèmica (2017). Personalment, comparteixo l’opinió del CIC i 

crec que arran de la cobertura dels atemptats per part de diversos mitjans es va 

posar de manifest clarament la crisi periodística que estan patint alguns 

mitjans. Uns dels punts més preocupants són les imatges en les quals es 

poden veure víctimes ferides i també difusió d’informació privada de les 

persones que van perdre la vida. Tots aquests aspectes es tindran en compte 

durant la investigació. 

Val a dir que, a més d’una crisi de concepció de la informació, els fets que van 

succeir el 17 d’agost passat a Barcelona també mostren com de lesives poden 

arribar a ser les xarxes socials per als individus, ja que aquesta va ser una eina 

a través de la qual es van difondre imatges desagradables i informació falsa. 

Per sort, aquestes notícies contràries a la veritat no van passar el filtre dels 

mitjans de comunicació, però sí que ho van fer, en alguns casos, les imatges i 

vídeos de persones ferides. 
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1.2 El fet analitzat 

La tarda del 17 d’agost de 2017, a la Rambla de Barcelona, una furgoneta va 

dur a terme un atropellament massiu intencionat. El vehicle va recórrer més de 

500 metres i va matar 14 persones. Hores després que tinguessin lloc els fets 

el grup terrorista Estat Islàmic va reivindicar l’autoria de l’atemptat. 

La nit de la mateixa data, a la ciutat tarragonina de Cambrils, un altre vehicle va 

tractar de repetir la mateixa operació. No obstant, els terroristes que conduïen 

la segona furgoneta es van topar amb un control policial que es van saltar. Els 

Mossos d’Esquadra, però, van aconseguir evitar l’atemptat, ja que els trets que 

van disparar els agents van fer bolcar la furgoneta. 

Un cop va caure el vehicle, els cinc terroristes que l’ocupaven van fugir a peu 

armats amb ganivets. Tots van ser abatuts per la policia, excepte un, que va 

recórrer mig quilòmetre a peu i va ferir una dona a la cara, que acabaria sent 

l’única víctima mortal que es va lamentar en aquest intent fallit d’atemptat. 

El nombre total de víctimes és de 16 si tenim en compte que, a més de les que 

van perdre la vida a la Rambla i la dona assassinada a Cambrils, va haver-hi 

una víctima més. Aquesta va ser apunyalada a Barcelona al seu cotxe per un 

dels terroristes que havia fugit de la furgoneta que va dur a terme 

l’atropellament de la Rambla. El conductor del cotxe va ser la darrera persona 

en ser considerada víctima de l’acte terrorista i va tenir un protagonisme 

especial als informatius.  

Aquest atemptat és el segon que més víctimes s’ha cobrat a la ciutat de 

Barcelona després del que va tenir lloc el 19 de juny de 1987 al centre 

comercial Hipercor, ocasionat per la banda terrorista ETA (Euskadi Ta 

Askatasuna). També és el segon més greu que ha perpetrat el terrorisme 

anomenat gihadista a l’Estat espanyol, seguint l’atemptat que Al-Qaeda va dur 

a terme l’11 de març de 2004 a diversos vagons de tren de Madrid, i que va 

costar la vida de 191 persones. 
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2. MARC TEÒRIC 

Aquesta investigació té com a objectiu principal entendre com els mitjans de 

comunicació tracten un fet catastròfic i quins són els límits del periodisme en un 

moment on el debat sobre quina informació ha de ser pública i quina ha de 

romandre a la intimitat és candent. Però per arribar a entendre els límits que 

poden existir a la professió periodística i quins motius porten els treballadors 

del mateix gremi a anar més enllà, hem d’entendre què es el periodisme i quins 

són els manuals i documents que regulen les actuacions dels periodistes. 

Aquest capítol té un triple objectiu. En primer lloc, revisar les definicions i 

reflexions que han aportat diversos autors i professionals de la informació sobre 

quines han de ser les finalitats del periodisme, com s’ha de relacionar aquesta 

professió amb l’ètica i com el periodista ha d’afrontar el nou escenari informatiu 

que s’està desenvolupant, en què l’audiència també és emissora de notícies 

D’altra banda, el marc teòric tractarà de recollir totes les recomanacions que 

fan les diferents institucions periodístiques de referència a Catalunya i Espanya 

per a casos com l’atemptat de Barcelona. Per assolir aquest objectiu, 

s’estudiarà quins documents han publicat la Federació d’Associacions de 

Periodistes Espanyols i el Col·legi de Periodistes de Catalunya destinats a 

orientar el periodista a l’hora de tractar imatges i, també, de cara a cobrir un fet 

catastròfic. 

Per últim, tindrem en compte quines legislacions nacionals i internacionals 

poden tenir influència en la nostra investigació. Aquest apartat té la intenció de 

mostrar quins són els drets dels periodistes i de les persones protagonistes de 

la informació, per així entendre si s’ha donat un cas d’extralimitació per part de 

l’empresa de comunicació. A més, es recordaran dos casos anteriors a 

l’atemptat de Barcelona, però de tipologia semblant, per tal de poder establir 

una comparativa quant a la cobertura d’altres fets catastròfics. 

2.1 Aproximació al concepte de periodisme 

No hi ha cap definició universal del concepte de què és periodisme i, de fet, 

resulta prou complicat poder trobar la definició que s’ajusti a les nostres 

perspectives de la investigació. Potser una de les més simples però més 



7 
 

acurades és la del veterà periodista audiovisual Iñaki Gabilondo, qui descriu el 

periodisme com l’ofici d’explicar les coses (2011). Aquesta afirmació del 

periodista basc es pot complementar amb la definició de John Hersey, 

periodista guanyador del Premi Pulitzer l’any 1945, que assegurava que la 

professió periodística permetia als ciutadans ser testimonis de la història 

(1946). 

Partint de la importància social que donen aquests autors a la professió, podem 

aprofundir una mica més en la utilitat que té el periodisme per als ciutadans. 

Per tal de definir la funció principal del periodisme dins la societat, ens podem 

remetre a un acte celebrat a la Universitat Autònoma de Barcelona l’any 2002, 

on el convidat va ser Ryszard Kapuscinski, qui fou periodista, historiador i 

escriptor, així com Doctor Honoris Causa de les universitats de Cracòvia, 

Gdansk, Silèsia, Wroclaw, Barcelona i Ramon Llull. El mestre polonès de les 

lletres manifestava a un acte a la Sala del Rectorat que el vertader periodisme 

és intencional. Kapuscinski va assegurar que el deure del periodista és informar 

de manera que ajudi la societat, sense fomentar l’odi i l’arrogància, atenent el 

fet que la informació ha de servir per augmentar el coneixement de l’espectador 

(2002). 

Tot i que podem obtenir tantes definicions de periodisme i de les seves 

funcions com ciutadans existeixen, si tenim en compte les reflexions citades, 

partim de la idea que el periodisme consisteix a transmetre a l’audiència allò 

que necessita saber, ja que serà imprescindible per al coneixement del seu 

entorn i per entendre la història. Informar i explicar esdevenen paraules clau 

per al periodisme. Però com s’ha de fer? 

2.2 Periodisme i ètica periodística 

Partint de la base que l’objectiu de la professió periodística és transmetre a la 

gent els fets que estan succeint al seu voltant i arreu del món, hem d’entendre 

que no tota la informació és noticiable. Per tal de garantir un correcte exercici 

de la professió periodística, es requereix tenir present el principi de l’ètica 

periodística. 
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Merril i Barney, al seu llibre La prensa y la ética,defineixen aquesta última com 

“la part de la filosofia que ajuda als periodistes a determinar què és correcte a 

la seva activitat com a tals; és principalment una ciència normativa de la 

conducta, entesa fonamentalment com a conducta voluntària, autodeterminada” 

(1981: 15). Malgrat que admeten que té a veure amb el dret, la diferencien 

d’aquest àmbit utilitzant la següent argumentació: “Tot i que el dret sorgeix molt 

freqüentment dels valors de la societat en un determinat moment històric, és 

quelcom determinat socialment i el compliment del qual és socialment imposat. 

L’ètica, en canvi, està determinada personalment i el seu compliment és exigit 

per la pròpia persona o deu ser-ho. L’ètic ha de brindar al periodista certs 

principis o pautes bàsiques mitjançant les quals jutjar si les seves accions són 

bones o dolentes, correctes o incorrectes, responsables o irresponsables” 

(1981:15). 

Com a resposta a aquesta necessitat d’introduir l’ètica a la professió 

periodística, neixen els codis deontològics. Barroso, professor de Ciències de la 

Informació de la Universitat Complutense de Madrid, defineix els codis 

deontològics com un conjunt de principis de conducta, drets, deures i normes 

professionals sorgides dels mateixos professionals o d’una empresa o 

organització determinada, el compliment del qual s’assumeix voluntàriament 

(2015). Aquests codis tenen com a objectiu principal guiar el periodista a l’hora 

de realitzar la seva tasca. Tot evitant que la informació que ha d’arribar a 

l’audiència sigui de caràcter ofensiu, contingui aspectes la veracitat dels quals 

no està comprovada o bé estigui manipulada. 

En l’àmbit del periodisme, el primer codi deontològic elaborat a Espanya el va 

signar el Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC) l’any 1992. Un any 

després, seguint la línia de treball de la institució catalana, la Federació 

d’Associacions de Periodistes Espanyols (FAPE) va elaborar una sèrie de codis 

destinats a cobrir els àmbits que no havia abastat el Col·legi de Periodistes. En 

els últims anys, i atenent als escenaris actuals, el CPC ha actualitzat els seus 

àmbits d’actuació  

incloent-hi aspectes com el tractament de les informacions provinents de les 

xarxes socials o les imatges de tercers. 
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El codi deontològic de més pes a Espanya és el que estableix la Federació 

Espanyola d’Associacions de Periodistes. Aquest estatut va ser aprovat el 

novembre de 1993 a Sevilla i la darrera actualització es va dur a terme l’abril de 

2017. En aquest codi la FAPE distingeix entre tres classes de principis: els 

generals, els d’estatut i els d’actuació. Tenint en compte el nostre objecte 

d’estudi, ens centrarem en els generals i en els d’actuació, ja que els d’estatut 

es refereixen al respecte a les relacions amb les fonts i al secret professional 

del periodista. En primer lloc, la FAPE proposa set principis generals: 

1. El periodista ha d’actuar respectant els principis d’ètica i professionalitat 

continguts en aquest mateix codi. 

2. Respecte a la veritat. 

3. El periodista ha de defensar la llibertat d’investigar i difondre informació, 

comentaris i crítiques. 

4. Sense prejudici de protegir el dret dels ciutadans a estar informats, el 

periodista respectarà el dret de les persones a la intimitat i la imatge, tenint 

en compte que: 

a) Tan sols la defensa de l’interès públic justifica les intromissions 

indegudes en la vida privada d’una persona sense el seu consentiment 

previ. 

b) Amb caràcter general, han d’evitar-se expressions, imatges o testimonis 

lesius per la condició personal dels individus i la seva integritat física o 

moral. 

c) En el tractament informatiu dels assumptes en els quals es tractin 

elements de dolor o aflicció de les persones afectades, el periodista 

evitarà la intromissió gratuïta i les especulacions innecessàries sobre els 

seus sentiments i circumstàncies. 

d) Les restriccions sobre intromissions s’hauran d’observar amb especial 

cura quan es tracti de persones ingressades en centres hospitalaris. 

e) Es respectarà el dret a la intimitat dels menors. 

5. El periodista ha d’assumir el principi que tota persona és innocent fins que 

es demostri el contrari. 

a) El periodista ha d’evitar nomenar el seus familiars i amics a les 

informacions sobre persones acusades d’un delicte. 
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b) S’evitarà nomenar a les víctimes d’un delicte. 

6. Els criteris indicats als dos principis anteriors s’aplicaran amb extrem rigor 

quan la informació pugui afectar menors d’edat. 

7. El periodista extremarà el seu zel professional respecte als drets dels més 

dèbils i discriminats. 

Tots aquests punts ens seran útils a l’hora d’analitzar el tractament ètic a les 

informacions durant els atemptats de Barcelona. La setmana posterior als 

atemptats es va difondre una quantitat molt gran d’informació que es podria 

considerar exempta d’ètica. Entre ells, les imatges de les víctimes mortals, les 

entrevistes a famílies dels terroristes i/o informació sobre la procedència i 

origen de les víctimes morals. Molts d’aquests actes no estarien recolzats per la 

FAPE ni acomplirien les normes de la majoria dels codis ètics. 

D’altra banda, i tenint en compte que en aquesta investigació també 

analitzarem la informació de mitjans l’abast dels quals està localitzat en 

Catalunya (TV3 i El Periódico), cal dedicar especial atenció a les 

recomanacions deontològiques per al tractament d’informació que fa el Col·legi 

de Periodistes de Catalunya. Aquest codi deontològic va ser aprovat per 

primera vegada el novembre de 1992.L’última actualització del document,del 

novembre de 2016 i segon, s’explica a la web del Col·legi de Periodistes de 

Catalunya, el Congrés de Periodistes de Catalunya va adaptar el codi a l’actual 

realitat que general internet. 

Tenint en compte aquells apartats del codi deontològic que ens seran més útils 

per a la nostra anàlisi posterior, posarem especial atenció als punts 4, 9 i 11.En 

primer lloc, com també ho fa la FAPE, el CPC deixa palès al seu codi 

deontològic la necessitat de (1992:1): 

Punt 4: Utilitzar mètodes lícits i dignes per obtenir informació. 

(Darrera actualització del codi deontològic del Col·legi de Periodistes de 

Catalunya, 2016) 
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Dins d’aquest apartat, el Consell Audiovisual de Catalunya inclou un important 

matís: “És inadmissible la intercepció i la difusió no consentida de material 

privat procedent de la telefonia mòbil, la missatgeria electrònica i altres suports 

de comunicació. Només poden ser excepció les situacions relacionades amb 

fets o esdeveniments d’inequívoc interès públic i quan no hi hagi cap altra opció 

per donar compliment adequat al dret de la informació” (1992:1). 

Més endavant, i entrant en el terreny dels drets personals, el codi deontològic 

del CAC especifica que sempre han de prevaldre els drets personals per sobre 

dels informatius, essent sempre indispensable respectar el dret de la víctima a 

la seva intimitat: 

Finalment, com és habitual als codis deontològics, el CAC fa un important 

esment als drets dels menors i a la necessitat de protegir la seva intimitat i 

identitat. 

 

 

 

 

Punt 9: Cal evitar les intromissions innecessàries i les especulacions gratuïtes 

sobre els seus sentiments i circumstàncies. Danyar de forma injustificada la 

dignitat dels individus de paraula o amb imatges, contravé l’ètica periodística. 

(Codi Deontològic del Col·legi de Periodistes de Catalunya,1992)  

(Darrera actualització del codi deontològic del Col.legi de Periodistes de 

Catalunya, 2016) 

 

Punt 11: “Cal evitar difondre la identitat dels menors quan apareixen com a 

víctimes, testimonis o inculpats en causes criminals. [...] S’evitarà identificar 

contra la seva voluntat les persones pròximes o parents innocents de l’acusat 

o convictes en procediments penals”.  

(Codi Deontològic del Col·legi de Periodistes de Catalunya,1992)  
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2.3 Una nova dimensió periodística: les xarxes socials 

En l’actualitat, se’ns podria fer molt difícil parlar del periodisme i de la professió 

periodística deixant de banda les xarxes socials. Aquestes plataformes digitals 

han anat adquirint protagonisme dins el món de la informació, ja que el seu ús 

comportava la instauració de la immediatesa informativa. Un dels principals 

avantatges que semblen tenir si valorem la importància de la utilització de les 

xarxes socials per part dels mitjans de comunicació és la possibilitat que tenen 

els ciutadans d’accedir a la informació de manera instantània i ràpida. 

Albert Sáez, en el seu llibre El periodisme després de Twitter(2015) analitza les 

conseqüències i els canvis que està comportant el nou escenari digital a la 

professió periodística. “L’era digital implica un canvi radical en les relacions de 

les redaccions periodístiques amb el seu públic. S’ha pensat que la principal 

conseqüència d’aquest nou paradigma seria la multiplicació exponencial de la 

participació del públic en l’elaboració del continguts informatius compartits”, 

afirma l’autor, que segueix: “La comunicació massiva ha deixat de tenir el 

peatge de ser un sermó i ara pot ser una conversa [...]. La digitalització 

endureix aquesta dialèctica en la mesura que el públic té més facilitat per a 

expressar els seus interessos i el periodista més oportunitat per conèixer-los” 

(2015:90). 

Aquesta “conversa” a la qual es refereix Sáez la veurem perfectament reflectida 

en el decurs de la investigació. Fruit d’aquesta dialèctica, els espectadors 

també s’han convertit en emissors de continguts i molts mitjans de comunicació 

aprofiten les imatges i gravacions de vídeoafeccionats per nodrir els seus 

espais informatius. Un bon exemple d’això van ser els atemptats de Barcelona i 

Cambrils, fets que seran els protagonista del present treball. Les imatges de les 

persones mortes a la Rambla o dels terroristes sent abatuts per la policia es 

van convertir en les tristes protagonistes hores després del crim, tant a les 

xarxes socials com a algunes televisions. 

Albert Sáez reflexiona també sobre on hauria d’estar el límit i com s’hauria de 

filtrar el contingut que procedeix dels espectadors. Segons l’autor, el paper del 

periodista ha canviat: “Els periodistes han de deixar de fer totes aquelles 

tasques professionals vinculades a la «publicació» de les notícies i s’han de 



13 
 

concentrar en «la narració dels fets». I narrar vol dir interpretar d’acord amb 

l’interès del públic amb qui és necessari refer els pactes sobre els límits del 

relat periodístic” (2015:91). 

Dins d’aquesta voràgine de canvis que està patint el periodista, segons explica 

Sáez en aquesta publicació, el professional de la informació no ha d’oblidar les 

seves responsabilitats i la importància de la seva tasca dins el marc social: 

“Mentre la difusió massiva d’informació va estar a poques mans, la legislació        

–tant l’anglosaxona, més liberal, com l’europea, més proteccionista– va establir 

que l’impressor, l’editor, el radiofusor i teleoperador eren responsables 

subsidiaris de qualsevol delicte que es pogués cometre a través del seu canal: 

mercantil, civil o penal. En el món convencional, per tant, la supressió de la 

censura no va eliminar el principi de la responsabilitat editorial. Una cosa és no 

posar través a la llibertat d’expressió i una altra que ningú no es faci 

responsable d’una paraula o una imatge reproduïdes massivament, com ho 

seria una paraula o una imatge exhibides a una plaça” (2015:91). 

A l’últim capítol del seu llibre, Sáez ens parla, precisament, de la possibilitat 

que tenen els espectadors, mitjançant la tecnologia, d’accedir a zones que 

abans eren impossibles de descobrir i de la necessitat dels periodistes de 

familiaritzar-se amb aquest nou espai d’intercanvi d’informació que suposa una 

novetat per ells: “L’autocomunicació de masses posa llum, doncs, a zones que 

fins ara havien estat opaques perquè la tecnologia hi limitava l’accés als 

periodistes [...]. Els periodistes hi ha de respondre recordant que, 

essencialment, són intèrprets i narradors al servei del públic, amb el qual han 

d’aprendre a conversar i a formar una comunitat i deixar d’explotar-los com a 

simples punts de share o usuaris ocasionals” (2015:242). 

2.4 Recomanacions sobre drets d’imatge 

Un dels àmbits que més controvèrsia va crear els dies després del doble 

atemptat a Barcelona i Cambrils és la difusió d’imatges per les xarxes socials 

de les víctimes mortals i dels moments de persecució dels terroristes. Aquest 

fet es va dotar d’un greuge major quan moltes imatges que representaven 

aquests moments es van difondre a través dels mitjans de comunicació. 
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En el marc espanyol, la Federació d’Associacions de Periodistes Espanyols no 

ha publicat mai un codi o manifest en el qual apareguin recomanacions per als 

professionals de la informació a l’hora de tractar les imatges. No obstant, l’eina 

que utilitza aquest organisme per emetre suggeriments als periodistes són els 

comunicats. Un exemple d’aquests el trobem en l’objecte d’estudi d’aquest 

treball. El 18 d’agost del 2017, la FAPE feia públic un escrit on l’associació 

mostrava el seu condol amb les víctimes i a més, dedicava un petit paràgraf on 

expressava el següent:  

“Tanmateix, reiterem la nostra crida a la protecció de la imatge de les víctimes i 

a protegir i difondre informacions contrastades. La Comissió d’Arbitratge, 

Queixes i Deontologia del Periodisme, òrgan ètic de la FAPE, defensa 

l’autocontrol i la responsabilitat de cada periodista per tractar la informació de 

manera ètica i professional” (FAPE, 2017).  

2.4.1 El posicionament de la FAPE 

Tot i la falta d’un reglament sobre manipulació d’imatges per part de la 

Federació d’Associacions de Periodistes d’Espanya, podem fer-nos una idea 

del seu posicionament en aquest àmbit per casos anteriors, on aquest 

organisme s’ha manifestat en situacions on també es tractava informació de 

detinguts i de víctimes mortals. 

En primer lloc, el 3 de juny de 2015l’Associació de Premsa de Madrid (APM), 

amb el suport de la FAPE, emet un comunicat amb motiu de la modificació de 

l’article 520 de la Llei d’Enjudiciament Criminal que es refereix als drets dels 

detinguts i que expressa que “s’hauran de prendre les mesures necessàries per 

assegurar el respecte als seus drets constitucionals a l’honor, intimitat i imatge 

en el moment de practicar la seva detenció i en trasllats posteriors” (2015). 

En aquest escrit, publicat a la web de la FAPE, es mostra la preocupació de 

l’APM per una mesura que vulnera el dret a la informació ja que s’expressa: 

“Quan la policia detén algú està defensant la seguretat dels ciutadans, per la 

qual cosa no s’entén que es pretengui ocultar la presa d’imatges d’un fet que 

pot afectar la seguretat de tots” (2015:1). 
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A més, en el mateix manifest es recorda que l’article 8 de la Ley Orgánica 

1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor estableix que 

no es consideraran com a intromissions il·legítimes la captació, reproducció o 

publicació d’imatges de persones que exerceixin un càrrec públic o una 

professió de notorietat o projecció pública i la imatge es capti en un acte públic 

o llocs oberts al públic (2015). 

En aquest cas, entenem que es produeix un conflicte d’interessos entre les lleis 

de l’Estat espanyol i el gremi dels periodistes. Per tant, en el cas d’un fet com 

els atemptats de Barcelona, on les imatges de detencions dels terroristes 

apareixen com a informació transcendental, és susceptible de produir-se 

alguna situació on els periodistes es vegin a la tessitura de decidir si infringir 

aquesta llei o fer valdre el dret a la informació. 

 

2.4.2L’emissió d’imatges a Catalunya 

En el cas de Catalunya trobem una situació molt oposada a la que trobem al 

marc espanyol. L’òrgan regulador del Consell Audiovisual de Catalunya va 

analitzar d’una manera més detallada les emissions televisives dels dies 

després dels atemptats. El CAC va elaborar un informe amb el títol El 

tractament informatiu als atemptats de Barcelona i Cambrils on s’analitzen totes 

i cadascuna de les informacions que va oferir cada cadena. 

L’organisme estableix que les imatges amb violència han estat presents en 

totes les televisions analitzades i corresponen, principalment, a diversos vídeos 

que procedeixen de les xarxes. No obstant això, el nombre d’emissions i quines 

han estat les imatges que han integrat els seus espais informatius varia per a 

cada mitjà (2017). 

Les televisions analitzades són La 1, el Canal 24 hores, TV3, el 3/24, Telecinco 

i Antena 3. Més endavant, el mateix informe especifica que es consideren 

imatges amb elements de violència totes aquelles on apareixen víctimes 

esteses a terra durant els moments posteriors en l’atemptat a la Rambla, 

imatges dels terroristes abatuts a terra i un dels vídeos on apareix com 

disparen a un cinquè implicat a l’atemptat de Cambrils. 
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Nombre d’aparicions de víctimes identificables a les televisions els dies posteriors als atemptats 

segons l’estudi del CAC. 

Seguidament, l’informe també manifesta com “l’emissió d’imatges amb víctimes 

dels atemptats amb elements que podrien propiciar-ne la identificació és un 

denominador comú als programes especials de tots els canals de televisió 

analitzats” (2017:149). Tot i aquesta generalització, especifica que als 

informatius de TV3 no s’ha publicat cap imatge amb aquesta informació, sent 

aquesta l’única televisió que no ho fet. 

Per últim, quanta les imatges on apareixen menors d’edat, el CAC afirma que 

“els canals de TVC i les emissores del grup Catalunya Ràdio analitzades no 

inclouen cap imatge ni informació que aporti elements d’identificació amb 

persones víctimes dels atemptats” (2017:150). Un cop esmentada aquesta 

excepció, s’inclou una taula on s’exposa quines són les televisions que han 

vulnerat aquest dret dels menors de no ser identificats. 

Nombre de repeticions d’imatges amb elements de violència als informatius els dies posteriors 

als atemptats segons el CAC. 

 

2.5 El periodisme en situació de catàstrofe 

Tant a nivell estatal com autonòmic, prenent com a entitats referències la FAPE 

i el Col·legi de Periodistes de Catalunya, trobem una sèrie de manuals de 

recomanacions que els organismes esmentats proposen als mitjans de 
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comunicació per tractar situacions difícils de transmetre als espectadors, com 

és el cas dels atemptats de Barcelona i Cambrils. 

2.5.1 El periodisme en situació de catàstrofe a Espanya 

En el cas de la FAPE, podem distingir fins a tres documents on realitzen aquest 

tipus de recomanacions i que serien aplicables a les situacions informatives 

que s’analitzaran en el decurs d’aquest treball. El primer són les 

Recomanacions per al tractament periodístic i mediàtic de les 

catàstrofes(traduït del castellà: Recomendaciones para el tratamiento 

periodístico y mediático de las catástrofes), després trobem les Recomanacions 

pel tractament informatiu de les situacions catastròfiques(traduït del castellà: 

Recomendaciones para el tratamiento informativo de las situaciones 

catastróficas) i, per últim, les Recomanacions per al tractament informatiu als 

mitjans de comunicació respecte a les víctimes del terrorisme (traduït del 

castellà: Recomendaciones para el tratamiento informativo en los medios de 

comunicación respecto a las víctimas del terrorismo).  

El primer document publicat per la FAPE relatiu al tractament de les situacions 

de catàstrofe va ser Recomanacions per al tractament informatiu als mitjans de 

comunicació respecte a les víctimes del terrorisme. Podem percebre que la 

finalitat del document és,més aviat, crítica respecte d’altres moments de la 

història espanyola en què el terrorisme ha estat present en la societat. 

El document fa afirmacions que s’apropen a la reflexió més que a la 

recomanació, per exemple: “Encara que avui és quelcom aliè a la majoria dels 

actes informatius, no es pot oblidar que en anys on el terrorisme colpejava 

durament la societat espanyola faltava, en ocasions, un tractament crític on els 

mitjans, que en massa ocasions es limitaren a exercir de notaris de la violència 

sense la distància necessària que permeti anar més enllà dels missatges 

informatius, assumint fins i tot en moltes ocasions la terminologia dels 

terroristes” (2005:3). 

Sorprèn l’afirmació posterior del document on el Consell de la FAPE assegura: 

“Encara que en alguns moments s’hagin produït extralimitacions, el Consell 

constata que de forma habitual la voluntat de la professió periodística és 



18 
 

abordar aquestes qüestions des de criteris democràtics i raonables”. I segueix: 

“Aquest punt ens porta a considerar que avui no resulta prioritari elaborar un 

codi específic que reculli el tractament ètic des del qual s’han d’abordar totes 

les circumstàncies i els matisos informatius que tinguin a veure amb els 

atemptats terroristes i, en concret, amb l’empara de les seves víctimes” 

(2005:5). 

Tresanys més tard, amb l’objectiu de vetllar pel tractament ètic de la informació, 

la FAPE va publicar les Recomanacions pel tractament informatiu de les 

situacions catastròfiques .En aquest cas, però, s’especifica la dificultat que 

tenen els periodistes per entendre quan les seves actuacions estan 

sobrepassant els límits de la intimitat. 

Davant d’aquesta situació, la Federació d’Associacions de Periodistes 

Espanyols, deixa els límits de la informació en mans del periodista: “És 

pràcticament impossible indicar de mode general i amb validesa universal on 

comença per al periodista la intromissió gratuïta en el patiment aliè per les 

seves indagacions quan aquestes afecten a persones sotmeses a situacions de 

dolor o aflicció. En aquestes situacions, no queda més remei que remetre’s a 

una actitud professional i a la delicadesa espiritual del reporter per decidir quan 

s’ha de posar fi a les preguntes” (2008:5). 

Al punt 4.2, es tracta el terme especulació innecessària, on el document es 

remet a la normativa internacional per afirmar: 

 

 

 

 

Per acabar, l’últim punt d’aquest manifest parla d’aquelles actituds del 

periodista que es poden considerar com a positives dins d’una situació 

catastròfica. En aquest cas, el document de la FAPE utilitza una cita de Lawal 

(citada en Recomanacions periodístiques per al tractament informatiu de les 

situacions catastròfiques) per definir la funció social que poden tenir els mitjans 

“Estan qualificades com a especulacions innecessàries per part dels 

periodistes tots aquells relats o comentaris que suposin una amenaça contra 

els valors de la democràcia, el respecte a la dignitat humana o la proposta de 

solució als problemes mitjançant mètodes violents o intolerants”.  

(Recomanacions per al tractament informatiu de les situacions catàstrofiques, 

FAPE, 2008: 6) 
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de comunicació en aquest cas: “Els mitjans han de valorar l’adequació de les 

seves informacions sobre els desastres i sobre les accions preventives, i, quan 

sigui apropiat, treballar amb les institucions encarregades de la resposta per 

millorar la qualitat, exactitud i adequació d’aquestes informacions” (2008:6). 

Tot i aquests plantejaments dels quals podem extreure que l’organisme 

espanyol no considera necessari elaborar un codi deontològic que vetlli sobre 

el tractament als mitjans de comunicació de les víctimes del terrorisme, el 

document inclou una sèrie de recomanacions a mode de conclusió (2005): 

- En la hipòtesi que es plantegés una situació de conflicte entre el dret a 

informar i el deure de respecte a la dignitat humana, a la pròpia imatge, a la 

intimitat i a la privacitat, el primer haurà de prevaldre sobre el segon, d’acord 

amb el que assenyala l’article 20.4 de la nostra Constitució. 

- El refús de qualsevol expressió de violència, els seus mètodes i objectius 

haurà de ser sempre explícit. 

- Les tasques informatives s’han de dur  terme amb la major discreció, 

sensibilitat i evitant la intromissió gratuïta i les especulacions innecessàries 

sobre els sentiments i circumstàncies dels afectats. 

- A les persones afectades directament o indirectament per la violència 

terrorista se’ls ha de tractar, no només com a persones dignes del major 

respecte, sinó també com a necessitades d’una atenció i un tracte 

especialment prudent. Per tant, s’ha d’evitar, com a norma general, el recurs 

a imatges de les víctimes i la seva posterior utilització de manera reiterativa. 

- Hi correspon una atenció especial quan entre les persones afectades, en 

qualsevol dels modes possibles, per la violència terrorista es troben menors 

d’edat, la protecció dels quals requereix un compromís ètic que no atén a 

excepcions. 

Per últim, i seguint la lògica del document anterior, la FAPE va publicar 

Recomanacions pel tractament periodístic i mediàtic de les catàstrofes. Val a 

dir que, dins d’aquest document, tindrem en compte aquelles recomanacions 

que s’apropin més al nostre objecte d’estudi, és a dir, que tenen com a objectiu 

evitar les situacions d’espectacularització de la informació i de falta d’ètica a la 

hora d’informar. Dins del punts número IV del document, el títol del qual és 
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“Tractament informatiu”, ens centrarem en el punt 4, on la FAPE es refereix al 

tractament informatiu en relació a les víctimes d’una catàstrofe i hi fa les 

següents recomanacions (2014): 

4.1. És essencial que la magnitud de la tragèdia que a tantes persones afecta 

directament i commou a moltes altres, no caigui amb tot el seu pes sobre qui 

menys capacitat de reacció tenen. 

4.2. Tant els afectats pel dolor, l’aflicció o el dany catastròfic han de ser 

respectats quan la informació es refereix a ells.  

4.3. El respecte a les víctimes és la concreció del respecte degut a la dignitat 

de les persones en situacions que, per la seva cruesa, accentuen la seva 

vulnerabilitat. 

4.4 La protecció de la intimitat de les víctimes i dels qui l’envolten comporta 

l’exigència de cautela durant la identificació dels afectats. 

4.5 Les xifres de víctimes requereixen un contrast de fonts acurat. 

4.6. Les imatges de víctimes identificables poden afectar greument la seva 

intimitat. La seva utilitat de forma repetitiva aprofundeix en l’afecció a la 

intimitat. 

2.5.2El periodisme en situació de catàstrofe a Catalunya 

En l’àmbit català, com ja hem esmentat anteriorment, l’entitat encarregada de 

vetllar per la bona pràctica de la professió periodística és el Col·legi de 

Periodistes de Catalunya, juntament amb el Consell Audiovisual de Catalunya. 

Ambdues entitats han elaborat una sèrie de documents que tenen com a funció 

guiar els periodistes en situacions delicades, com és el cas d’un acte terrorista. 

En l’àmbit català podem diferenciar dos documents envers el tema: d’una 

banda,Recomanacions sobre cobertura informativa d’actes terroristes, i també, 

Recomanacions del Consell Audiovisual de Catalunya sobre el tractament 

informatiu de les tragèdies personals. 

El primer document dels dos en publicar-se va ser Recomanacions del Consell 

Audiovisual de Catalunya sobre el tractament informatiu de les tragèdies 
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personals. Podríem concloure que és un document destinat més bé a les 

empreses audiovisuals. Tot i això fa una sèrie de recomanacions a tenir en 

compte distribuïdes en diversos apartats: 

Concretament, el segon apartat d’aquest manual es dirigeix a les empreses i fa 

dos importants recomanacions en les quals convida a les entitats que treballen 

amb informació audiovisual a “evitar incórrer en estratègies de sobreatenció 

mediàtica” i “prescindir d’aquella informació rutinària i supèrflua, que no 

proporciona valor afegit informatiu”(2015:2). 

Seguidament destina el tercer capítol a guiar els professionals de la informació 

en aquests casos, als quals dirigeix fins a 18 recomanacions, de les quals 

destaquem les que més s’ajusten a l’objectiu d’aquesta investigació (2015): 

4. Resulta recomanable, en el tractament de les tragèdies, evitar qualsevol 

mena d’efectes i recursos que tenen una funció merament 

espectacularitzadora. 

6. No haurien d’obtenir-se ni haurien de ser emesos primers plans o plans curts 

de persones ferides, en estat de xoc o situació de patiment. 

16. Cal extremar la cautela a l’hora d’emetre imatges de vídeoafeccionats. En 

qualsevol cas, en la utilització d’imatges pròpies o de tercers sobre tragèdies 

que afectin a persones, resulta recomanable que les imatges hagin passat per 

un procés d’edició i que no siguin emeses directament. 

Finalment, el document acaba amb una sèrie de “Recomanacions finals 

adreçades a la consideració general”. Dins d’aquest grup, valdria a destacar 

l’esmena número 4 de les cinc que hi ha, que fa referència a la utilització 

d’imatges de víctimes: 

 

 

 

 

“Cal evitar fins on sigui possible, i com a norma general, el recurs a imatges 

de les víctimes mortes, de fèretres o persones ferides. Sovint aquesta mena 

d’imatges són emprades com a simple il·lustració i de manera reiterativa. Així 

mateix, cal no difondre imatges de funerals i de celebracions similars sense 

comptar amb el consentiment explícit dels familiars”. 

(Consell Audiovisual de Catalunya, 2015: 4) 
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En el cas de Recomanacions sobre cobertura informativa d’actes terroristes, 

amb autoria del Col·legi de Periodistes de Catalunya, podem concloure que és 

un manual que pot ser de gran utilitat per al periodista en cas d’un atemptat, ja 

que conté recomanacions sobre el tracte a les víctimes, els seus familiars i els 

autors del fet. comença referint-se al tractament dels criminals i la seva 

presumpció d’innocència. Una de les recomanacions principals té a veure amb 

els familiars dels terroristes i apareix al punt 1.6.  

 

 

 

 

El segon capítol del document fa referència al tractament de les víctimes de 

l’atemptat i conté recomanacions que vetllen sobre la identificació, els drets i la 

protecció de la víctima. Aquestes directrius queden dividides en 5 (2016). 

2.1. En actes terroristes, la identitat de la víctima només es pot difondre un cop 

sigui facilitada amb caràcter oficial, per les autoritats; alhora que només en 

poden subministrar la identitat un cop informats els familiars. 

2.2. Es recomana que els mitjans s’abstinguin de difondre imatges de cadàvers 

de les víctimes d’un acte terrorista si se les pot reconèixer, tant sigui pel rostre 

com per altres elements. 

2.3. Les víctimes supervivents d’un acte terrorista tenen dret a la privadesa. 

Amb caràcter general, cal evitar recórrer als testimonis de les víctimes. [...] 

S’entén que la víctima autoritza la difusió de la imatge quan fa declaracions 

voluntàriament. [...] En la resta d’aparicions de víctimes supervivents, cal tractar 

les imatges per tal que cap persona pugui ser reconeguda. 

2.4. En la cobertura d’un acte terrorista, cal reforçar la protecció i les bones 

pràctiques envers els menors. La privadesa i els seus drets fonamentals han de 

ser resguardats específicament. Així mateix, també rebran especial protecció 

les víctimes en situació de vulnerabilitat personal. 

“Cal preservar la intimitat i privadesa dels familiars de la persona – o 

persones- autores de l’acte terrorista. Per a un eventual esment, cal que la 

connexió familiar resulti imprescindible en el relat dels fets”  

(Col·legi de Periodistes de Catalunya, 2016: 6) 
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2.5. El dret a la privadesa de les víctimes d’un acte terrorista no caduca. Cal 

salvaguardar-lo sense caure en la recreació innecessària o morbositat. 

Per últim i tenint en compte el tema d’aquest treball, cal fer especial esment al 

tercer apartat del document, en el qual es fa referència a l’audiència, deixant 

ben patent la necessitat d’evitar l’espectacularització de la informació.  

3.3. Cal abstenir-se d’afegir espectacularitat i efectes audiovisuals a la 

informació: zooms, efectes de so, música de fons i similars. 

3.4. L’expressivitat informativa no ha de caure en una espectacularització del 

llenguatge verbal, en el sentit que pugui produir en l’audiència un efecte 

morbós, alarmant i/o que inciti a una reacció violenta. 

3.6. Convindria no usar imatges d’arxiu d’atemptats anteriors que no tinguin 

interès informatiu, atès que podrien resultar equívoques des d’una perspectiva 

informativa. 

2.6. Llibres d’estil dels mitjans analitzats 

2.6.1 CCMA 

El llibre d’estil són una eina bastant habitual als mitjans de comunicació. 

Aquests documents doten de personalitat totes les elaboracions periodístiques 

d’una mateixa empresa de comunicació. El contingut dels llibres pot ser divers, 

cosa que veurem a continuació, ja que pot presentar una sèrie de regles 

gramaticals i lèxiques a seguir en un mitjà, a la vegada que exposa com hauria 

de ser el tractament de certes situacions que puguin ser notícia. 

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals defineix el seu llibre d’estil com 

un recull de directrius i recomanacions que guien la feina de producció i difusió 

de continguts dels mitjans audiovisuals de la Generalitat de Catalunya. Recull 

els serveis i principis del servei públic, compromís amb el país, qualitat de 

continguts i transparència i eficiència en la gestió.  

En el cas del llibre d’estil de la CCMA, es realitzen una sèrie d’especificacions 

referents a la referència a les víctimes de diversos tipus de violència i al seu 

tractament informatiu.  
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El primer apartat d’aquest llibre d’estil porta com a títol “Guia editorial”: “Només 

difonem la identitat de les víctimes mortals quan la informació ha estat 

confirmada per un portaveu autoritzat i s’ha comunicat a la família. Respectem 

el dret a la intimitat en situacions de dolor i ens abstenim de cobrir 

informativament actes fúnebres si els familiars de les víctimes ho demanen. 

Evitem reiterar exageradament la difusió d’uns mateixos fets o d’un mateix 

material quan es tracta de tragèdies, per no aprofundir en el dolor de les 

víctimes o del seu entorn afectiu”. 

En el mateix capítol del llibre es fan una sèrie de recomanacions entorn de la 

identificació dels menors com a víctimes d’actes terroristes: La CCMA estableix 

que no es difon el nom, la imatge o altres dades que permetin identificar els 

menors d’edat sense el consentiment preceptiu. A més, l’empresa estableix que 

tampoc es revelarà cap dada que permeti identificar els menors si això lesiona 

el seu dret a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge, especialment si estan 

relacionats amb fets delictius, ja sigui com a víctimes, autors o testimonis 

(2013). 

A més, en l’apartat referent a “Fets violents”, la CCMA exposa que no es 

difonen continguts que incitin a la violència física, sexual o psicològica, o que la 

justifiquin. Per argumentar-ho, explica que això no va en detriment del dret a la 

informació o de la llibertat de creació i aclareix que, en cas que es consideri 

imprescindible mostrar continguts de violència extrema pel seu interès 

informatiu, s’advertirà prèviament que poden ferir la sensibilitat i es senyalitzarà 

de manera convenient. El llibre d’estil afirma que, en cap cas, es convertirà en 

espectacle la informació sobre fets o actes violents, ni reproduirà estereotips 

discriminatoris cap a persones ni col·lectius i respectarà el dret a l’anonimat de 

les víctimes d’actes de violència (2013). 

Per últim, en el capítol “Manual d’ús”, trobem una sèrie de normes sobre com 

triar la informació i com elaborar-la. Un dels apartats dins d’aquest capítol que 

ens ajudarà en la nostra anàlisi posterior és aquell que té a veure amb 

l’ordenació i jerarquització de les notícies i que apareix en l’apartat 2.1.1.5 del 

llibre d’estil. La CCMA estableix que s’ordenen i jerarquitzen les notícies en els 

mitjans d’informació contínua i en les edicions periòdiques dels informatius 
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atenent el fet que l’estructura de l’espai o escaleta és un relat de relats amb les 

seves pròpies necessitats per mantenir l’interès de l’audiència. La notícia 

d’obertura es selecciona en aplicació del criteris propis i el mitjà no es 

delimitarà a encadenar informacions per ordre d’interès descendent, sinó que 

tenim en compte altres factors, com els temàtics, geogràfics o temporals(2013). 

2.6.2 ‘El Periódico’ 

El cas del diari del Grup Zeta és ben diferent al de TV3. El llibre d’estil d’aquest 

mitjà està dedicat principalment a qüestions ortogràfiques i gramaticals i no fa 

especificacions a l’hora de tractar informacions, seleccionar imatges o drets 

dels protagonistes de les notícies. No obstant, podem trobar alguna referència 

a les obligacions dels periodistes a l’hora de tractar la informació en l’Estatut de 

Redacció d’El Periódico, que apareix al final d’aquest llibre d’estil en forma 

d’annex. 

En aquest apartat, a més de recordar els principis fonamentals del diari i els 

drets del periodistes a la clàusula de consciència i a rectificar,  se citen diversos  

deures que tenen els treballadors del diari. Entre les 14 esmenes que 

s’exposen en aquest apartat, tindrem en compte les següents segons 

l’adequació al nostre objecte d’anàlisi (2002): 

• 4. Les informacions no es difondran de manera que incitin a la violència 

o facin apologia de la mateixa. 

• 6. Es respectarà la intimitat de les persones, especialment en casos en 

els quals es generin situacions d’aflicció, s’evitarà la intromissió gratuïta i 

les especulacions innecessàries sobre els seus sentiments i 

circumstàncies. 

• 8. Hi haurà especial precaució en el tractament de les informacions que 

afecten menors, i s’evitarà difondre la seva identitat quan apareguin com 

a protagonistes de qualsevol causa criminal, ja siguin víctimes, 

testimonis o inculpats de les mateixes, sobretot en assumptes de 

transcendència social, com és el cas dels delictes sexuals. 
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2.6.3 ‘La Vanguardia’ 

El llibre d’estil d’aquest diari català presenta com a diferència principal amb El 

Periódico que, en aquest cas, sí que s’incorporen aspectes deontològics dins el 

llibre d’estil. El capítol sisè del manual d’aquest mitjà del Grup Godó correspon 

a les “Normes fonamentals” del diari. Concretament, ens fixarem en l’apartat 

6.1, on es manifesten els “Aspectes fonamentals” a tenir en compte a l’hora 

d’elaborar la informació. En primer lloc, es fa referència al tractament de 

víctimes i menors i a la seva identificació a les notícies (2011): 

6.1.2 Identitat de menors i víctimes. Ús d’inicials. Quan és necessari 

preservar la identitat d’una persona, utilitzem les inicials del seu nom, 

amb punts i sense espais, encara que en ocasions és pertinent 

l’anonimat (ni tan sols les inicials). Hi ha alguns casos preceptius. 

• Menors víctimes, testimonis o inculpats en causes criminals, excepte en 

els casos de mort de la víctima [...]. 

Tenint en compte aquest apartat del manual d’estil de La Vanguardia, entenem 

que estaria permès als treballadors mostrar el nom de les víctimes mortals de 

qualsevol acte delictiu en una informació. Tot i això, no estaria permesa la 

identificació en el cas que no s’hagi produït la mort de la mateixa. Aquest tipus 

d’afirmació, però, deixa enlaire la utilitat amb la qual es pot difondre la identitat 

de les víctimes. En aquest aspecte, el manual de La Vanguardia dista de les 

Recomanacions sobre la cobertura informativa d’actes terroristes exposades 

pel Col·legi de Periodistes de Catalunya, on es deixa clar que mai no s’han 

d’utilitzar els noms de les víctimes amb voluntat de morbositat. 

D’altra banda, seguint la línia de la present investigació i tenint en compte que 

analitzarem la cobertura dels atemptats de Barcelona, un altre dels punts 

importants del manual d’estil de La Vanguardia és l’apartat 6.2. Aquest es 

refereix a la fotografia i fa una sèrie de consideracions a tenir en compte a 

l’hora d’utilitzar imatges en una informació. Abans d’entrar en matèria, el llibre 

manifesta que les imatges que es publiquen no han de caure mai en 

l’exhibicionisme sensacionalista. Seguidament mostra les següents esmenes 

en diferents apartats (2011): 
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6.2.1 Imatges desagradables. En el cas de fotos on apareixen imatges 

desagradables (accidentats, víctimes d’atacs terroristes o bèl·lics, etc.) la 

decisió sobre la publicació s’ha de prendre un cop reflexionat, d’una banda, el 

valor informatiu i, d’altra banda, tot evitant ferir l’entorn de l’afectat. 

6.2.2. Anonimat en imatges de possibles delictes. En les fotografies que 

reflecteixin accions que puguin constituir un delicte, s’ha de preservar la 

identitat dels menors d’edat –estiguin o no implicats- mitjançant la distorsió 

de la cara, mètode que ha substituït la tradicional tira negra que ocultava els 

ulls. 

6.2.3. Imatges que incitin a la violència o defensin actituds no saludables. 

Les imatges que puguin arribar a justificar una actitud violenta no tenen 

cabuda al diari. És el cas d’alguna persona que ataca a un presumpte 

delinqüent. 

2.7 Legislació que afecta al periodisme en situació de catàstrofe 

A l’hora d’analitzar una situació en què s’ha donat un crim, és imprescindible 

tenir en compte els drets de les víctimes i els deures que tenen els 

professionals de la informació en un cas com aquest. Les lleis que giren entorn 

d’aquest tipus de situacions són diverses i fan referència cadascuna a diferents 

proteccions envers les persones afectades i la seva intimitat. En aquest cas, a 

més, no només hem de tenir en compte la legislació espanyola, sinó que també 

entra en vigència l’europea. 

2.7.1 Conveni Europeu dels Drets Humans 

Aquest document va ser adoptat pel Consell d’Europa l’any 1950 i va entrar en 

vigor el 1953. El seu objectiu principal és establir els drets fonamentals de les 

persones que resideixen als estats membres del Consell, així com les seves 

llibertats. Dins d’aquests, a l’hora de dur a terme la nostra  anàlisi caldria tenir 

en compte, principalment, dos dels seus articles 

8. Dret al respecte de la vida privada i familiar (1953) 

- Tota persona té dret al respecte de la seva vida privada i familiar, del seu 

domicili i la seva correspondència. 
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- No hi podrà haver ingerència de l’autoritat pública en l’exercici d’aquest si 

no es dona el cas que aquesta ingerència està prevista per la llei i 

constitueix una mesura que, en una societat democràtica, sigui necessària 

per la seguretat nacional, la seguretat pública, el benestar econòmic del 

país, la defensa de l’ordre i la prevenció de les infraccions pennals, la 

protecció de la salut o la moral, o la protecció dels drets i llibertats dels 

altres. 

 

10.  Llibertat d’expressió (1953) 

- Tota persona té dret a la llibertat d’expressió. Aquest dret comprèn la 

llibertat d’opinió i la llibertat de rebre o de comunicar informacions o idees 

sense que pugui haver ingerències d’autoritats públiques i sense 

consideració de fronteres. El present article no impedeix que els Estats 

sotmetin les empreses de radiodifusió, de cinematografia o de televisió a un 

règim d’autorització previ. 

- L’exercici d’aquestes llibertats, que comprèn deures i responsabilitats, podrà 

ser sotmès a certes formalitats. 

2.7.2 Constitució Espanyola 

La Constitució Espanyola va entrar en vigor l’any 1978. Dins d’aquets 

document, a més de fer-se referència a la unitat de la pàtria, la composició 

territorial del país i d’altres aspectes territorials que són un tema candent durant 

els últims anys, també s’exposen els drets fonamentals dels ciutadans 

espanyols. Per a la nostra anàlisi, tindrem en compte els articles 18 i 20 de la 

Constitució. 

Article 18 (1978): 

1. Es garanteix el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia 

imatge. 

2. El domicili és inviolable. Cap entrada o registre podrà fer-se sense el 

consentiment del titular o resolució judicial , tret del cas de flagrant 

delicte. 

3. Es garanteix el secret de comunicacions i, en especial, de les postals 

telegràfiques, telefòniques, tret en cas de resolució judicial. 
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4. La llei limitarà l’ús de la informàtica per garantir l’honor, la intimitat 

personal i familiar dels ciutadans i el ple exercici dels seus drets. 

Article 20 (1978): 

1. Es reconeixen els drets: 

a) A expressar i difondre lliurement els pensaments, idees i opinions 

mitjançant la paraula, l’escrit o qualsevol altre mitjà de reproducció. 

b) A la producció i creació literària, artística, científica i tècnica. 

c) A la llibertat de càtedra. 

d) A comunicar o rebre lliurement informació veraç per qualsevol mitjà de 

difusió. La llei regularà el dret a la clàusula de consciència i el secret 

professional en l’exercici d’aquestes llibertats. 

2. L’exercici d’aquest drets no es pot restringir mitjançant cap tipus de 

censura prèvia. 

3. La llei regularà l’organització i control parlamentari dels mitjans de 

comunicació i garantirà l’accés als mateixos mitjans dels grups socials i 

polítics significatius , tot respectant el pluralisme de la societat i de les 

diverses llengües d’Espanya. 

4. Aquestes llibertats tenen el seu límit en el respecte als drets reconeguts 

en aquest Títol, als preceptes de les lleis que el desenvolupin i, 

especialment, en el dret a l’honor, a la intimitat, a la pròpia imatge i a la 

protecció de la joventut i de la infància. 

5. Només podrà acotar-se el segrest de publicacions, gravacions i altres 

mitjans en virtut de resolució judicial. 

 

2.7.3 ‘Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil 

delderecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 

imagen’ 

Aquesta llei, que es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat l’any 1982, té 

com a finalitat principal protegir els drets dels ciutadans davant 

intromissions de tercers en la intimitat personal i familiar. La llei consta de 

nou articles, dels quals només tindrem en compte una part dels mateixos 

(1982): 
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Article primer: 

1. El dret fonamental a l’honor, la intimitat personal i familiar i a la pròpia 

imatge, garantit a l’article 18 de la Constitució, serà protegit civilment en 

front de qualsevol gènere d’intromissions il·legítimes, d’acord amb el que 

estableix la present Llei Orgànica. 

[...] 

3. El dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge és 

irrenunciable i imprescriptible. La renuncia a la protecció prevista en 

aquesta llei serà nul·la, sense perjudici dels suposats d’autorització o 

consentiment als quals es refereix l’article segon d’aquesta llei. 

Article tercer 

1. El consentiment dels menors i incapaços haurà de ser donat per ells 

mateixos si les seves condicions de maduresa ho permetem, d’acord amb la 

legislació civil. 

2. En els casos restants, el consentiment s’haurà d’atorgar mitjançant un escrit 

pel seu representant legal, el qual estarà obligat a posar en coneixement 

previ al Ministeri Fiscal el consentiment projectat. Si en el període de vuit 

dies el Ministeri Fiscal s’hi oposa, resoldrà el jutge. 

Article setè 

Tindran la consideració d’intromissions il·legítimes en l’àmbit de protecció 

delimitat per l’article segon d’aquesta llei: 

1. La col·locació en qualsevol lloc d’aparells d’escolta, de filmació, de 

dispositius òptics o de qualsevol altre mitjà apte per gravar o reproduir la 

vida íntima de les persones. 

2. La utilització d’aparells d’escolta, dispositius òptics, o de qualsevol altre 

mitjà pel coneixement de la vida íntima de les persones o de manifestacions 

o cartes privades no destinades a qui faci ús d’aquests mitjans, així com la 

seva gravació, registre o reproducció. 
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3. La divulgació de fets relatius a la vida privada d’una persona o família que 

afectin la seva reputació i bon nom, així com la revelació o publicació del 

contingut de les cartes, memòries o altres escrits de caràcter íntim. 

4. La revelació de dades privades d’una persona o família coneguts a través 

de l’activitat professional o oficial de qui els desvetlla. 

5. La captació, reproducció o publicació per fotografia, filmació, o qualsevol 

altre procediment, de la imatge d’una persona en llocs o moments de la 

seva vida privada o fora d’ells, tret en els casos previstos en l’article vuitè, 

punt 2. 

6. La utilització del nom, de la veu o la imatge d’una persona amb fins 

publicitaris, comercials o de natura anàloga. 

7. La imputació de fets i la manifestació de judicis de valor a través d’accions o 

expressions que de qualsevol manera i lesionin la dignitat d’altra persona, la 

seva fama o atempti contra la seva pròpia estima. 

8. La utilització del delicte pel condemnat en sentència penal per aconseguir 

notorietat pública o obtenir profit econòmic, o la divulgació de dades falses 

sobre els seus fets delictius, quan això suposi el menyspreu de la dignitat de 

les víctimes. 

 

Article vuitè 

1. No es consideraran, amb caràcter general, intromissions il·legítimes les 

actuacions autoritzades o acordades per la Autoritat competent d’acord amb 

la llei, ni quan predomini un interès històric, científic o cultural rellevant. 

2. En particular, el dret a la pròpia imatge no impedirà: 

a) La seva captació, reproducció o publicació per qualsevol mitjà quan es tracti 

de persones que exerceixen un càrrec públic o una professió de notorietat o 

projecció pública i la imatge es capti durant un acte públic o en llocs oberts 

al públic. 

b) La utilització de la caricatura de diverses persones, d’acord amb el seu ús 

social. 

c) La informació gràfica sobre un succés o esdeveniment públic quan la imatge 

de la persona determinada aparegui com a merament accessòria. 
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2.8 Antecedents del conflicte entre dret a la informació i dret a la intimitat 

En aquest apartat, s’exposaran dos casos en els quals un mitjà de comunicació 

o la justícia han hagut de vetllar al conflicte entre la llibertat d’informació i el dret 

a la intimitat. El primer d’ells explica un cas on la justícia va donar la raó a una 

persona que va interposar una demanda contra un mitjà per utilitzar imatges de 

la seva parella difunta. L’altre és la pròpia empresa qui decideix retirar les 

imatges que ha emès per considerar-les ofensives. 

 

2.8.1 ‘Cas Paquirri’ 

Aquest cas és un dels més rellevants pel que fa al conflicte entre dret a la vida 

privada i la llibertat d’informació, especialment pel que fa a la indústria 

audiovisual. El fet té com a punt de partida la mort del torero Francisco Rivera, 

més conegut com a Paquirri, després de rebre la cornada d’un bou a la plaça 

de Pozoblanco. Val a dir que aquest fet es va produir l’any 1984, llavors no 

existia cap codi ètic a nivell espanyol. Com apuntàvem abans, no va ser fins el 

1992 que va sorgir el primer, i es va publicar a Catalunya. A més, Prographics, 

SA l’empresa demandada, no compta amb llibre d’estil, ja que no es dedica al 

periodisme, sinó a la captació d’imatges i la fotografia.  

Les imatges del seu trasllat a l’ambulància i ingrés a la infermeria van ser 

difoses per televisió en directe quan va succeir el fet. L’empresaPrographics, 

SA va distribuir el vídeo i les imatges de Francisco Rivera ferit un cop el torero 

havia mort. La viuda de la víctima, la cantant Isabel Pantoja, va interposar una 

demanda contra la companyia, ja que interpretava que s’havia vulnerat el dret a 

l’honor del difunt.  

El Jutjat de Madrid va fallar a favor de la viuda i va obligar Prographics, SA a 

indemnitzar Isabel Pantoja amb vint milions de pessetes i a retirar del mercat 

les imatges on es podia veure Rivera ferit. La empresa demandada va recórrer 

aquesta sentència al Tribunal Suprem, que va acceptar el recurs de l’empresa 

contra la cantant tot al·legant que la presa de les imatges i la seva difusió 

s’havien realitzat dins de la tasca professional dels periodistes amb la finalitat 

de transmetre un fet noticiós. 
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Davant d’aquesta situació, Isabel Pantoja presenta una nova demanda contra 

la companyia davant el Tribunal Constitucional. Aquest organisme decideix 

fallar a favor de la cantant, ja que entén que tot i que la professió del difunt 

comporta l’exposició al públic, les escenes dins la infermeria i l’hospital no 

formen part de l’espectacle taurí. Per tant, totes aquelles imatges captades dins 

la infermeria vulneren al dret a l’honor, la vida privada i la intimitat personal i 

familiar que estableix l’article 18 de la Constitució Espanyola. A més, el tribunal 

entén que les excepcions a aquest dret, compreses a l’article 20, no són 

aplicables a aquest cas. 

Aquest cas ens duu a establir una comparativa amb el cas dels atemptats de 

Barcelona i Cambrils, en què es van enregistrar i difondre imatges de víctimes 

ferides i dels terroristes essent tirotejats. Partint d’aquesta sentència, podríem 

entendre que el fet de publicar una imatge d’una persona morta o en l’acte de 

fer-ho es pot considerar que vulnera el dret a l’honor, la vida privada i la 

intimitat personal i familiar dels qui hi apareixen, com va succeir amb el cas de 

Rivera. 

2.8.2 El ‘cas Germanwings’ 

El 24 de març de l’any 2015 el vol número 9525 de la companyia Germanwings 

va patir un accident que va suposar la caiguda de l’avió que volava a 4.000 

metres d’alçada. Aquest fet va implicar la mort de les 150 persones que hi 

viatjaven. La investigació policial va acabar demostrant que el sinistre havia 

estat provocat per Andreas Lubitz, copilot de l’avió, en un intent de suïcidar-se. 

Es tracta de la pitjor catàstrofe de l’aviació europea en els últims set anys. 

Dos dies després dels fets, El Periódico de Catalunya va publicar en l’edició del 

dia 26 de març una peça a doble pàgina amb el títol ‘Vides truncades’, on es 

podien visualitzar les fotografies de nou de les víctimes de l’accident, així com 

informació de la seva vida personal. De les persones identificades en la notícia, 

s’explica quina és la seva professió, en quina empresa treballaven, d’on 

provenien, quins eren els seus plans futurs i la intenció amb la qual viatjaven a 

l’avió. 
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A més, en la part inferior de les dues pàgines que ocupa la peça ‘Vides 

truncades’, apareix un apartat amb el títol ‘Llista no oficial dels 144 viatgers 

morts’, en el qual s’exposen els noms que, teòricament, identifiquen totes les 

persones que anaven a bord de l’avió de Germanwings que va patir l’accident. 

Tres dies després de la publicació d’aquestes fotografies, El Periódico emet un 

comunicat oficial en el qual anunciava la retirada de totes les imatges de les 

víctimes a petició dels familiars. Segons el mitjà, el motiu pel qual han optat per 

retirar les fotografies és “un comunicat difós per Protecció Civil, el Centre 

d’Atenció als Familiars dels passatgers del vol accidentat als Alps francesos, on 

s’ha comunicat que a petició unànime dels familiars se sol·liciti als mitjans de 

comunicació que s’abstinguin d’utilitzar i donar publicitat a imatges i informació 

existent als perfils de les xarxes socials de les víctimes. 
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3. METODOLOGIA 

En primer lloc, la decisió inicial que es va prendre abans de començar la 

investigació va ser que el treball tindria com a nucli l’ètica periodística i com 

aquesta és respectada, o no, pels mitjans de comunicació. Un cop aquesta 

intenció va ser aprovada per la professora tutora, es va determinar el fet a 

analitzar tot procurant que aquest fos d’actualitat i d’interès general. Tenint en 

compte aquests dos aspectes, es va decidir que el fet que esdevindria 

protagonista del treball d’anàlisi són els atemptats de Barcelona i Cambrils del 

17 d’agost passat. 

Per dur a terme l’anàlisi de la cobertura per part dels mitjans de comunicació 

d’aquest fet, s’han seleccionat els dos diaris en paper i les cadenes televisives 

que tenen més audiència a Catalunya. Basant-nos en les dades de l’Estudi 

General de Mitjans, el diari més llegit a Catalunya és La Vanguardia, amb 

558.000 lectors. En segon lloc, es troba El Periódico de Catalunya, amb 

428.000 lectors diaris. Val a dir que aquests dos periòdics tenen un lideratge 

destacat respecte a la resta de publicacions en territori català, ja que El Punt 

Avui, tercer diari més llegit, compta amb una audiència de 114.000 persones, 

aproximadament uns 300.000 lectors menys que el segon amb més audiència. 

Pel que fa a les televisions,s’han tingut en compte les dades proporcionades 

per Kantar Media sobre el consum de televisió a Catalunya i les televisions amb 

més audiència. El líder de l’any 2016 va ser TV3 amb un percentatge de l’ 

11,4%. Molt a prop de la televisió pública catalana es troba Telecinco amb un 

11,3%.  

Un cop seleccionats els mitjans es va triar una mostra de publicacions i 

emissions que s’analitzarien el treball. De forma conjunta amb la tutora, es va 

decidir que, finalment, s’analitzaria la informació proporcionada pels mitjans 

triats durant la setmana següent als atemptats. Per tant, des del dia 18 d’agost 

fins al dia 24. Aquesta selecció s’ha realitzat tenint en compte el moment en 

què la informació és més candent i té més presència als mitjans i procurant que 

fos una mostra possible d’abastar en el temps que hi ha establert per dur a 

terme la investigació. 
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En els mitjans triats per a l’anàlisi, s’han estudiat totes les peces de la setmana 

posterior als atemptats que tinguessin a veure amb el fet esmentat, 

independentment del seu gènere periodístic o temàtica. Per tant, s’ha analitzat 

tota la informació referent a l’atemptat que TV3, Telecinco, La Vanguardia i El 

Periódico van publicar els set dies després de l’atemptat, ja siguin notícies, 

reportatges, articles d’opinió, o muntatges audiovisuals. 

Mitjà Nº de publicacions 

analitzades 

Nº de pàgines 

analitzades 

La Vanguardia 7 120 

El Periódico 7 118 

 

Mitjà Nº d’edicions 

d’informatiu analitzades 

Nº de minuts 

d’informació analitzats 

TV3 7 185 

Telecinco 7 235 

 

Tenint en compte que el treball es basa en el tractament de la informació per 

part dels mitjans de comunicació i a causa de la necessitat de justificar 

possibles casos de falta d’ètica, s’han utilitzat els codis deontològics establerts 

pel Col·legi de Periodistes de Catalunya i la Federació d’Associacions de 

Periodistes Espanyols. Aquests documents serveixen com a referència 

deontològica per a l’anàlisi i per entendre com s’hauria de tractar la informació 

si es vol fer una cobertura d’un fet dins dels paràmetres que marca l’ètica 

periodística. 

D’altra banda, atenent el fet que dins del treball es tractaran aspectes de drets 

a la intimitat i a la privacitat, també s’ha tingut en compte la legislació vigent 

que afecta aquest àmbit. Per pal·liar la falta de familiaritat pròpia amb els 

documents jurídics, s’ha sol·licitat ajuda a la professora Núria Saura, doctora en 

Dret que imparteix l’assignatura de Deontologia Periodística i Llibertat 

d’Expressió a la Universitat Autònoma de Barcelona. El suport per part de Núria 

Saura va ser útil de cara a entendre quins documents legislatius eren vàlids per 

a la investigació i com interpretar-los. Finalment, els escrits triats han estat: la 
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Constitució Espanyola, el Conveni Europeu de Drets Humans, laLlei orgànica 

de protecció civil al dret a l’honor, la intimitat personal i familiar, i a la pròpia 

imatge i la sentència del Cas Paquirri. 

A més, s’ha afegit una referència a l’accident aeri de Germanwings i la seva 

cobertura mediàtica. Aquest repàs al que va succeir el març de 2015 servirà 

per comparar la cobertura de dues tragèdies i per establir les diferències entre 

l’enfocament dels mitjans envers un cas i l’altre. 

Per tal de realitzar l’anàlisi de contingut, s’han tingut en compte nombrosos 

aspectes que tenen a veure amb el tractament de la informació, a manera de 

marcadors observables: en primer lloc, la forma en què aquesta estava 

estructurada i quins temes es dotaven de preferència, si la darrera hora de la 

investigació, la informació respecte a els víctimes... A banda d’això, també s’ha 

analitzat el contingut de les imatges i les situacions que presenten les mateixes, 

tenint en compte especialment si contenien situacions violentes. També s’ha 

atès a l’autoria dels vídeos, ja que alguns dels quals s’han difós havien estat 

captats per espectadors, i a la possibilitat que aquestes possibilitin la 

identificació de les víctimes o difonguin informació de la seva vida privada. 

Deixant de banda el material audiovisual, un altre aspecte que ha cobrat força 

en l’anàlisi és el tractament de la informació. En el cas de les notícies sobre les 

víctimes, s’ha observat si les mateixes són identificades per part del mitjà o es 

respecta el seu anonimat. En cas que siguin identificades, també s’ha apreciat 

si es publica informació pertanyent a l’esfera privada de la víctima i els seus 

familiars. 

A més, també s’ha tingut en compte el fet que els autors de l’atemptat, tot i la 

seva condició de delinqüents, també tenen dret a la privacitat. Per tant, també 

es mostra a l’anàlisi  si els mitjans de comunicació han estat respectuosos amb 

els terroristes i les seves famílies que, en alguns casos, també són 

considerades com a objecte de la informació. 

Per últim, un altre aspecte que s’ha atès és la voluntat per part dels mitjans 

d’afegir espectacularitat al fet. En el decurs del treball, s’aprecien mecanismes 

que tenen la finalitat d’atreure l’espectador i incidir en els seus sentiments com 
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és el cas de músiques emotives que acompanyen les informacions sobre les 

víctimes o titulars d’impacte. 

Un cop realitzada l’anàlisi, s’han comparat els resultats amb el que estableixen 

els codis deontològics i la legislació vigent per determinar com cadascun dels 

mitjans analitzats s’ha ajustat al que dicten aquests documents. Segons 

l’adequació de la cobertura de les televisions i els diaris als codis ètics i les 

lleis, s’ha determinat si aquests han actuat de forma ètica i si han buscat 

l’espectacularització de la informació dels atemptats de Barcelona i Cambrils. 
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4. ÀNÀLISI DE CONTINGUT 

4.1 ‘La Vanguardia’ 

La cobertura per part del diari del Grup Godó dels atemptats de Barcelona i 

Cambrils està condicionada per la proximitat del diari a la notícia, ja que és un 

mitjà català. Per tant, el nombre de pàgines que dedica La Vanguardia a aquest 

fet oscil·la entre les 15 i 30 pàgines els tres primers dies de l’atemptat i unes 

deu els dies següents. Val a dir aquest diari inclou en el seu interior el 

suplement “Viure”. Aquesta petita publicació està destinada a la crònica social i, 

en els dies posteriors a l’atemptat dedica entre tres i quatre pàgines a parlar-ne. 

Les principals informacions que hi apareixen tenen a veure amb reaccions de la 

població o com ho van viure determinades persones. 

El primer punt a analitzar el trobem en la portada del dia després dels 

atemptats. La foto que s’ofereix en la primera pàgina del diari mostra quatre 

víctimes a terra (no se sap si ferides o mortes) amb personal d’emergència i 

personal de seguretat al voltant. El títol de la mateixa és “Terror a Barcelona”. 

No és l’única fotografia que La Vanguardia mostra aquest dia en la qual 

apareguin víctimes mortals, ja que en la pàgina 3 es pot veure una foto de la 

furgoneta que es va utilitzar per dur a terme l’atemptat amb una víctima a terra. 

 

Portada de ‘La Vanguardia’ el dia després dels atemptats. 
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Si analitzem el diari de forma detallada, podem apreciar que el mitjà té la 

intenció de donar prioritat a les pàgines principals a les novetats entorn de les 

investigacions dels atemptats, la informació sobre els terroristes detinguts o 

abatuts i els preparatius dels atemptats. Totes aquestes notícies serveixen per 

situar el lector a l’última hora dels atemptats. Més endavant, trobem informació 

sobre l’estat de les víctimes i nombroses peces sobre com diferents individus 

van presenciar l’atemptat. 

Un dels temes més delicats a tractar quan succeeix un atemptat es la 

referència a les víctimes. Mentre que alguns mitjans opten per respectar la 

intimitat de les persones afectades, altres diaris sí que publiquen el nom, edat i 

nacionalitats dels ferits o morts. El cas de La Vanguardia s’apropa clarament a 

la segona opció.  

El dia 19, dos dies després de l’atropellament, el diari ofereix una taula que 

ocupa fins a tres pàgines del diari en la qual s’expliciten el nom de totes les 

víctimes mortals, la seva edat, nacionalitat i una foto. El mitjà va més enllà i 

aporta diferents dades de les persones que van perdre a la vida a l’atemptat 

com és el cas de què feien a Barcelona, com van morir, amb qui viatjaven o la 

procedència dels seus familiars. La mateixa informació referent a les víctimes 

mortals es torna a publicar un dia després. 

Sens dubte, la víctima de l’atemptat més mencionada dins del diari és Pau 

Pérez. Aquest jove va perdre la vida al seu cotxe assassinat per un dels 

terroristes que va apunyalar al jove per tal de robar-li el cotxe. En primera 

instància es desconeixia la vinculació de la mort de Pau Pérez amb els 

atemptats de Barcelona, però un cop s’entén que també es una víctima del 

terrorisme comencen a proliferar les informacions sobre ell.  

Quant a la informació envers aquesta víctima cal destacar especialment dos 

dies. El dia 20, un dia després que se’l reconegui com a víctima de l’atemptat,el 

diari dedica mitja pàgina a fer una investigació a fons sobre la vida de Pau 

Pérez. S’explica la seva professió, els seus estudis, que havia estat cooperant 

a Haití, que ha jugat a futbol, etc. A més, ja en la publicació del dia 22, cal 

destacar la cobertura mediàtica que es fa del seu funeral. 
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A més de Pau Pérez, una altra de les víctimes que copsa l’atenció del mitjà del 

Grup Godó es Julian Cadman, un nen de 3 anys que, en primera instància, es 

considerava que estava desaparegut i, finalment, es va identificar entre les 

víctimes mortals. En la publicació del dia 21 d’agost, quatre dies després de 

l’atemptat, La Vanguardia, com en el cas de Pau Pérez, dedica mitja pàgina a 

fer un buidatge sobre informacions del nen: qui són els seus pares, què feia a 

Barcelona, etc. 

D’altra banda, és prou habitual al diari el recurs al “com ho van viure” o què en 

pensen. Durant els tres primers dies són freqüents les informacions en què es 

narra la cronologia dels atemptats. Tot i que el dia després es fa una explicació 

detallada de com va succeir l’atropellament, en les publicacions posteriors són 

prou freqüents les explicacions per part de testimonis. Alguns d’ells expliquen 

com van veure la furgoneta passar, altres són treballadors dels serveis mèdics 

que expliquen com van actuar o bé persones que van haver de refugiar-se en 

botigues o restaurants. 

         

Notícia sobre el motorista que va ajudar a la família canadenca a l’edició online de ‘La 

Vanguardia’. 

A banda d’aquests últims casos, moltes informacions també se centren en 

històries de persones que consideren “herois”. Aquestes són més habituals 

dins el suplement “Viure” del diari i expliquen històries de persones que van 
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ajudar a les persones que estaven a la Rambla aquell dia com ara taxistes, 

comerciants i persones dels hotels. Un exemple apareix el dia 24 d’agost amb 

el titular “L’àngel dels Wilson”, on s’explica la història d’un taxista que va 

recórrer la ciutat amb un turista canadenc que buscava una víctima. 

Quant al pensament de la gent, és un recurs freqüent per part del diari és el 

seguiment des de Ripoll. La cèl·lula terrorista que va ser l’autora de l’atemptat 

provenia d’aquest poble de la comarca del Ripollès i el diari s centra en com la 

gent ha assumit la notícia. Durant la setmana després de l’atemptat, són quatre 

les publicacions amb escenari de la notícia a Ripoll. Dins d’aquestes 

informacions destaquen el repàs a les vides dels terroristes, expliquen la seva 

procedència, qui són els seus pares, les seves aficions, etc. A més, també es 

produeixen entrevistes, no només als ciutadans del poble, sinó també als pares 

i familiars dels terroristes. 

Quant a les imatges, com apuntàvem abans, el dia posterior a la matança sí 

que apareixen fotografies al diari en les quals apareixen víctimes, això sí, amb 

la cara tapada. A partir d’aquest dia el diari es mostra més curós amb les 

imatges i no torna a publicar-ne cap on apareguin ferits. No obstant, sí que 

apareixen imatges de les víctimes en el seu dia a dia habitual, juntament amb 

la informació de les mateixes en dues publicacions de dies diferents. 

Comparació de la cobertura de ‘La Vanguardia’ amb els codis 

deontològics 

El primer dia després dels atemptats a la primera pàgina del diari ja trobem la 

primera situació de conflicte entre els codis deontològics i la cobertura del diari. 

Com explicàvem anteriorment, a la portada de La Vanguardia del dia 18 d’agost 

es pot veure una foto de la Rambla amb quatre víctimes a terra, no se sap si 

amb vida o no, i el títol “Horror a la Rambla”. Una altra fotografia d’una víctima 

al terra de la Rambla apareix a la pàgina 3 de la mateixa publicació, on 

s’explica el modus operandi que van emprar els terroristes per dur a terme el 

crim. La aparició d’aquestes imatges contravé les recomanacions que el 

Consell Audiovisual de Catalunya exposa per al tractament de tragèdies 

personals recordant que cal evitar fins on sigui possible, i com a norma general, 
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el recurs a imatges de les víctimes mortes, de fèretres o persones ferides 

(2015). 

El següent punt a tenir en compte, seguint cronològicament les publicacions 

que realitza La Vanguardia, el trobem el dia 19 d’agost, a les pàgines 17, 18 i 

19 del mateix diari. Dins d’aquestes pàgines apareixen diferents fotos de les 

víctimes, amb informació personal com el seu nom, la seva professió, les 

causes de la mort i els motius de la seva estada a Barcelona. Tot això 

acompanyat de titulars com “Copa fatídica en una terrassa” o “Mare bolcada en 

el futbol dels seus fills”. Entre totes les víctimes, la persona més esmentada és 

Pau Pérez, especialment el dia 20 d’agost, de qui es fa un buidatge 

aclaparador d’informació en el qual s’expliquen aspectes totalment aliens a 

l’atemptat, com que li agradava el futbol, que havia estat cooperant a Haití, els 

seus estudis, etc. 

En primer lloc, el document Recomanacions sobre cobertura informativa 

d’actes terroristes, elaborat pel Col·legi de Periodistes de Catalunya i el CAC, al 

seu apartat 2.5 es recorda que el dret a la privadesa de les víctimes d’un acte 

terrorista no caduca i cal salvaguardar-lo sense caure en la recreació 

innecessària o morbositat (2016). Tenint en compte que dins d’aquesta peça 

s’inclou informació com, per exemple, que una parella es trobava de lluna de 

mel a Barcelona, podríem interpretar que s’està produint una intromissió 

innecessària en la intimitat de les víctimes de l’atemptat de Barcelona. 

Notícia sobre una de les víctimes de l’atemptat que inclou informació personal. 
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D’altra banda, el mateix document, a l’article 3.4 recomana als professionals de 

la informació no caure en l’espectacularització del llenguatge verbal, en el sentit 

que pugui produir en l’audiència un efecte morbós, alarmant i/o que inciti una 

reacció violenta (2016). El titular “Copa fatídica en una terrassa” podria ser, 

precisament, un exemple de morbositat tenint en compte que en el cos de la 

notícia a la qual es correspon el titular es narra com una de les víctimes va 

morir quan “es dirigia al lavabo del local on estava prenent una beguda”. 

D’altra banda, dins de la mateixa peça, s’inclou informació que fa referència a 

nens menors d’edat que van perdre la vida a causa de l’atemptat. En la notícia 

s’inclou el nom de diversos menors que foren víctimes de l’atemptat, així com la 

seva edat, nacionalitat i informació familiar. Si tenim en compte el que 

aconsella el Col·legi de Periodistes de Catalunya, caldria reforçar la protecció i 

les bones pràctiques envers els menors i que la privadesa i els seus drets 

fonamentals han de ser resguardats específicament (2016). És evident que 

aquesta esmena no es compleix en aquest cas. A més, el dia 21 d’agost, es 

dedica mitja pàgina a exposar informació sobre un dels menors que havia 

perdut la vida a l’atemptat, dedicant mitja pàgina a l’edat, nacionalitat, situació 

familiar, etc. 

Peça de ‘La Vanguardia’ en la qual apareix un menor d’edat que va ser víctima de l’atemptat 

identificat, però amb la cara distorsionada per no poder ser reconegut. 



45 
 

Tenint en consideració, a més, el que estableix el llibre d’estil de La 

Vanguardia, no podem afirmar que el fet d’identificar els menors amb el seu 

nom i cognom sigui contrari al que estableix el document. Recordem que a les 

“Normes fonamentals” del llibre s’aconsella apel·lar als menors només amb les 

inicials, excepte en casos de mort de la víctima, permetent la identificació dels 

menors en situacions com la de l’atemptat (2011). 

D’altra banda, el llibre d’estil d’aquest diari sí que estableix que en el cas de 

fotos on apareixen imatges desagradables (accidentats, víctimes d’atacs 

terroristes o bèl·lics, etc.), la decisió sobre la publicació s’ha de prendre un cop 

reflexionat, d’una banda el valor informatiu i, d’altra banda, evitant ferir l’entorn 

de l’afectat (2011). Per tant, s’entén que la decisió presa pels treballadors de La 

Vanguardia fruit de la reflexió que el diari els convida a fer a l’hora de publicar 

imatges com la que apareix en la seva portada, els ha fet decidir-se per 

publicar-la finalment. 

L’única condició que posa el llibre d’estil de La Vanguardia a l’hora de publicar 

fotos de possibles delictes és preservar la identitat dels menors d’edat 

mitjançant la distorsió de la cara (2011). Val a dir que les publicacions dels dies 

posteriors a l’atemptat sí que s’ajusten a aquesta esmena, ja que distorsionen 

les imatges de totes les víctimes que apareixen en fotografies que reflecteixen 

el delicte, és a dir, les imatges posteriors a l’atemptat, sense considerar les 

imatges que acompanyen la informació personal de les víctimes com a tals. 

Per últim, ens traslladem a la publicació del dia 20 d’agost de La Vanguardia, 

concretament, a la pàgina 14. En aquesta s’inclou una entrevista amb el pare i 

la mare de l’autor material de l’atemptat de la Rambla. Això comportaria una 

nova contradicció a allò que proposa el Col·legi de Periodistes de Catalunya, ja 

que en el seu document Recomanacions per a la cobertura informativa d’actes 

terroristes, l’organisme català insta els professionals de la informació a 

preservar la intimitat i la privadesa dels familiars de la persona autora de l’acte 

terrorista. A més, aclareix que, per a un eventual esment, cal que la connexió 

familiar resulti imprescindible en el relat dels fets (2016). Tenint en compte que 

en aquesta entrevista només es parla de com es troben els pares després que 



46 
 

el seu fill estigui en recerca i captura, podríem considerar que la participació 

d’aquests no és indispensable en el relat dels fets. 

 

Comparació de la cobertura de ‘La Vanguardia’ amb la legislació que 

afecta el periodisme en situació de catàstrofe 

Per analitzar de quina manera ha pogut actuar La Vanguardia de manera 

contrària a la legislació vigent, ens valdrem dels convenis i lleis esmentats al 

marc teòric, els quals tenen vigència tant a Espanya com a Europa.  

En primer lloc, atendrem el cas de la citació de les víctimes i la publicació de 

informació referent a la seva vida privada. Primerament, hem de tenir en 

compte que el Conveni Europeu de Drets Humans estableix que en l’exercici 

del dret a la vida privada no pot haver-hi ingerència de l’autoritat pública si no 

es dona el cas que aquesta ingerència està prevista per la llei i constitueix una 

mesura que, en una societat democràtica, sigui necessària (1953). Seguint 

l’exemple d’abans, en el qual s’exposava que La Vanguardia publicava 

informació sobre l’esport que practicaven els fills d’una de les víctimes mortals 

o sobre per què una parella es trobava a Barcelona, entenem que aquesta 

informació no correspon a cap aspecte el coneixement del qual sigui necessari 

pel funcionament d’una societat democràtica. 

Per tant, seguint la línia del que estableix el CEDH al seu article 8: tota persona 

té dret al respecte de la seva vida privada i familiar (1953), així com la 

Constitució Espanyola a l’article 18: garanteix el dret a l’honor, la intimitat 

personal i familiar i a la pròpia imatge (1978), podríem entendre que s’ha 

produït una ingerència en aquests drets per part de La Vanguardia. Aquesta 

parteix del fet de difondre informació de les víctimes que no és d’interès públic. 

D’altra banda, la legislació quant als drets d’imatge la trobem a la Llei orgànica 

de protecció civil al dret a l’honor, la intimitat personal, i familiar i a la pròpia 

imatge. Com explicàvem a l’anàlisi de la cobertura per part de La Vanguardia, 

dos dies després de l’atemptat es van publicar una sèrie de fotografies de les 

víctimes en moments de la seva vida privada moments abans de l’atemptat. 
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Tenint en compte que en aquestes fotos surten parelles prenent una copa o 

una família amb el seu nen, s’entén que aquestes no són d’interès públic.  

Exposat això, podem entendre que es produeix una violació del punt 5 de 

l’article setè de la llei esmentada anteriorment, en la qual s’estableix que no 

està permesa la captació, reproducció o publicació per fotografia, filmació o 

qualsevol altre procediment de la imatge d’una persona en llocs o moments de 

la seva vida privada o fora d’ells, tret en els casos previstos en l’article vuitè, 

dos (1982). Aquest mateix article especifica que el dret a la pròpia imatge no 

impedeix gravar persones de notorietat pública durant un acte públic, utilitzar la 

caricatura o utilitzar la imatge com a accessòria. Atenent el cas que cap de les 

tres excepcions té a veure amb el cas exposat, ja que les víctimes són les 

protagonistes de les fotografies, podem establir que La Vanguardia ha actuat 

contra aquesta llei. 

Notícia de ‘La Vanguardia’ on apareixen les víctimes de l’atemptat identificades amb una 

fotografia. 

Seguidament, hem de recordar que com diuen la Constitució Espanyola i el 

Conveni Europeu dels Drets Humans, tota persona té dret a la seva vida 

privada i a la intimitat. Per tant, els autors de l’atemptat, tot i la seva implicació 

en un acte terrorista també comparteixen aquest dret. El dia 18 d’agost i el dia 

20 del mateix mes, La Vanguardia publica diverses informacions en una peça 

dedicada a analitzar la situació personal dels terroristes. Un exemple d’aquest 
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fet el trobem el dia posterior als atemptats, en el qual s’informa als espectadors 

que un dels sospitosos té una germana embarassada de risc, la seva parella és 

gitana i quin és el seu lloc de residència. 

Si analitzem allò que estableix la llei de protecció a l’honor, la intimitat i la 

pròpia imatge trobem que, en primer lloc, el dret a l’honor, la intimitat personal i 

familiar i a la pròpia imatge és irrenunciable i imprescriptible (1983), per tant, tot 

i la seva situació de delinqüents, els terroristes de la Rambla tenen aquest dret 

a què no sigui violada la seva intimitat. 

A més, el punt 4 de l’article setè estableix que  no està permesa la revelació de 

dades privades d’una persona o família coneguts a través de l’activitat 

professional de qui els desvetlla (1982). Com dèiem abans, el fet de publicar 

informació privada, no només sobre un dels terroristes, sinó també de la seva 

família suposa una intromissió il·legítima sobre la intimitat del terrorista per part 

de La Vanguardia. 

Consideracions finals sobre ‘La Vanguardia’ 

Un cop recopilada tota la informació referent als atemptats de Barcelona per 

part de La Vanguardia i comparada amb els codis deontològics i les lleis 

pertinents podem entendre que el mitjà del Grup Godó no ha actuat amb 

consonància amb el que aquests exposen. L’anàlisi deixa palès que hi ha certa 

intencionalitat d’espectacularitzar la informació per part de La Vanguardia per 

diversos motius. En primer lloc, s’han utilitzat imatges de víctimes en portada i 

a l’interior del diari, cosa que resulta impactant per a l’espectador, òbviament, 

però poc ètic des del punt de vista periodístic, ja que no és del gust de cap 

individu o de la seva família que et fotografiïn quan estàs ferit o a punt de morir. 

D’altra banda, La Vanguardia s’ha excedit amb la informació referent a les 

víctimes, arribant a traspassar els límits de la intimitat personal i la vida privada. 

No era necessari per tal que l’espectador entengui la informació i la importància 

dels fets publicar el nom de les víctimes, fotografies seves i informació del seu 

lloc de treball, situació sentimental o familiar. A més, aquesta s’ha utilitzat amb 

un llenguatge morbós i titulars del caire “Copa fatídica en una terrassa” que 

afegeixen un toc d’emocionalitat innecessari. A més, també s’ha utilitzat a la 
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família dels terroristes per tal d’omplir pàgines i de publicar informació íntima i 

absolutament irrellevant per al relat dels fets. 

Per tant, fetes totes aquestes consideracions, podem entendre que en algunes 

informacions i peces realitzades pels professionals de La Vanguardia la 

setmana després dels atemptats, hi ha hagut intenció d’espectacularitzar la 

informació envers els fets, mitjançant la imatge i la revelació de dades 

personals. 

4.2  ‘El Periódico’ 

La cobertura per part d’aquest mitjà dels atemptats del 17 d’agost passat a 

Barcelona té com a punt de partida una portada on es llegeix “Horror a la 

Rambla”, que va obrir el diari el dia posterior al crim, on s’hi poden veure fins a 

cinc persones esteses a terra (no se sap si ferides de gravetat o mortes) i 

personal de la policia, emergències mèdiques i gent anònima tractant d’ajudar-

los. Entre els quatre mitjans analitzats, potser és aquest el que opta per unes 

imatges més impactants per començar a narrar el que ha succeït. 

  

Portada de l’edició en castellà d’ ‘El Periódico’ el dia després dels atemptats. 

A les pàgines 2 i 3 del mateix dia, també es poden veure més imatges de 

víctimes de l’atemptat a terra, juntament amb persones que les atenen i joves 

que ploren de dolor ajaguts a terra. A més, també apareix una fotografia de la 
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furgoneta amb la qual es va dur a terme l’atemptat per acompanyar la narració 

dels fets.  

Seguidament, es parla de la investigació policial a les següents pàgines i 

s’explica com va succeir l’atemptat des del punt de vista dels testimonis 

directes de la barbàrie. El recurs utilitzat per El Periódico (i altres mitjans) de 

donar la paraula a la gent per tal que expliqui com ha viscut els fets no succeeix 

només el dia després de la matança. En cadascun dels dies de la setmana 

posterior als atemptats podem trobar notícies referents a quina ha estat la 

reacció de la gent explicada en primera persona. Aquestes peces no es 

refereixen només a persones que van viure l’atropellament en la mateixa 

Rambla, també s’empra per exposar quina és la situació de la convivència a 

Ripoll (ciutat de procedència dels terroristes) amb la comunitat musulmana i per 

a què els veïns de Subirats mostrin als lectors la seva sorpresa després que un 

dels assassins de la Rambla fos capturat en aquest poble. 

Quant a la jerarquització de la informació per part d’aquest mitjà del Grup Zeta, 

podríem dir que pateix una evolució durant els set dies següents als atemptats. 

Els dies 18 i el 19 comença narrant els fets i explicant quines han estat les 

reaccions a la Rambla. Però a partir del dia 20 el diari dedica les pàgines 

inicials a parlar de les novetats entorn de les investigacions policials i les 

detencions dels terroristes. 

Segurament, el punt al qual més atenció cal parar a l’hora d’analitzar la 

cobertura d’aquests fets per part d’El Periódico és el tractament de les víctimes. 

La primera informació que ofereix el diari sobre les pèrdues humanes que han 

estat conseqüència directa de l’atemptat apareix el dia 19 d’agost. La referència 

a les víctimes també evoluciona a mesura que passen els dies, ja que podem 

comprovar que en aquesta notícia sobre les víctimes mortals només 

s’especifiquen les nacionalitats de les persones que han mort a la Rambla i 

Cambrils. L’única persona identificada amb nom és Julian Cadman, un nen de 

7 anys que, llavors, estava desaparegut. Del menor sí que s’expliquen la seva 

nacionalitat, que estava de vacances a Barcelona i qui en són els pares. 

Si partim de la base de l’anonimat que El Periódico ha mantingut sobre les 

víctimes durant les primeres informacions, la publicació del dia després pot ser 
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causa de sorpresa pel canvi en el tractament. El dia 20 d’agost aquest diari 

realitza un buidatge d’informació sobre dues de les víctimes mortals, una d’elles 

que s’acabava d’identificar i que no va ser assassinada a la Rambla, sinó que 

va ser apunyalada al seu cotxe per part d’un terrorista que tractava de fugir. 

D’ambdues persones se n’explica el nom, el lloc de residència, el treball, les 

entitats amb les quals havien col·laborat i quins eren els companys de pis, 

entre altres coses. 

Seguint la mateixa línia que al cas anterior, el dia 21 l’anonimat de les víctimes 

queda absolutament oblidat i es publica una peça en les pàgines inicials dels 

diaris amb els noms de totes les víctimes mortals de l’atemptat, així com 

fotografies d’algunes. A més, s’hi inclou informació personal de totes: treball, 

com van morir i on, per què eren a Barcelona el dia de l’atemptat, quins eren 

els seus familiars, etc. Per tant, podem concloure que el tractament d’El 

Periódico a les víctimes parteix de l’anonimat absolut per arribar a la difusió 

absoluta de la seva informació personal.  

    

Peça de la versió online d’ ‘El Periódico’ on es veu com s’exposa informació privada de les 

víctimes. 
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D’altra banda, a la publicació del dia posterior als fets, aquest periòdic del Grup 

Zeta estableix una comparació dels atemptats de Barcelona i Cambrils amb 

altres que l’Estat Islàmic ha dut a terme a Europa, a ciutats com Niça, Berlín o 

Londres, per exemple. Dins d’aquesta peça també es poden observar 

fotografies de persones ferides o mortes a terra i de les destrosses que havien 

ocasionat aquests actes a les ciutats. 

Les víctimes no són les úniques persones de les quals es rebel·la informació 

que no és imprescindible per tal d’entendre la informació. En determinades 

peces on es parla dels terroristes que van cometre el crim també s’expliquen 

aspectes de la seva vida privada. Un exemple el trobem el dia 22 d’agost, 

després que l’autor material de l’atemptat fos abatut a Subirats. El diari dedica 

les tres primeres pàgines a parlar de com ha estat abatut i qui és el terrorista. 

Dins d’aquestes informacions s’inclouen descripcions de la seva personalitat 

per part dels veïns, s’explica que havia jugat a futbol de jove i que havia 

treballat a la construcció.  

A més, cal destacar que en l’edició del dia 24 d’agost s’inclou una entrevista al 

pare d’un dels sospitosos que ha quedat en llibertat, ja que el jutge ha 

determinat que no té cap relació amb l’atemptat. Aquesta peça porta per títol 

“El butaner fidel”. En aquesta intervenció, l’entrevistat aprofita per defensar la 

innocència del seu fill i s’explica com ha estat la investigació envers el jove que 

ha quedat en llibertat. 

Dins de les portades del mitjà, a més del fet d’incloure fotografies de víctimes 

sobre el terra de la Rambla també val a destacar altres aspectes, especialment 

els dies 23 i 24. En la del dia 23 es pot apreciar la foto d’alguns dels terroristes 

que estan sent jutjats per vinculació amb l’atemptat, amb el títol “Els terroristes 

tenien previst atacar contra icones de Barcelona”. En canvi en la del dia 24, la 

frase que apareix en portada és “Bombes preparades per a la Sagrada Família” 

amb una foto del monument. 

Per últim, també cal destacar que, en cadascuna de les edicions dels set dies 

posteriors a l’atemptat, El Periódico dedica entre dos i tres pàgines a articles 

d’opinió de periodistes, analistes o altres personalitats. Aquestes peces 

apareixen al final de la informació sobre l’atemptat i serveixen com a transició 
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entre la informació d’aquest tema i la resta. De tots els articles, en destaca un 

que signa el president del Govern, Mariano Rajoy. 

‘El Periódico de Catalunya’ i els codis deontològics 

En primer lloc, recordem que la Federació d’Associacions de Periodistes 

Espanyols no té un reglament o codi en el qual es facin recomanacions sobre el 

respecte a la imatge de les víctimes o els detinguts. L’únic document que fa 

referència a aquests aspectes és un manifest elaborat per l’Associació de 

Premsa de Madrid, signat i difós per la FAPE en el qual es recorda l’obligació 

de complir amb la Llei Orgànica del Dret a l’Honor, la Intimitat i la Imatge i la 

Llei d’Enjudiciament Criminal (2015). Tot i això, la FAPE sí que ha dedicat una 

sèrie de documents a tractar el periodisme en situació de catàstrofe i com 

s’hauria de tractar a les víctimes dels atemptats, en què hi trobem diverses 

indicacions sobre utilitzar (o no) les imatges de les víctimes i dels detinguts. 

Un dels aspectes més destacats de la nostra anàlisi d’El Periódico va ser el fet 

que s’incloguessin fotos en les quals es poden apreciar víctimes mortals, com 

passa a la portada del dia següent a l’atemptat i en algunes pàgines de la 

mateixa edició. En el seu document Recomanacions pel tractament periodístic 

de les catàstrofes, la FAPE al punt 4.6, exposa que les imatges de víctimes 

identificables poden afectar greument la seva intimitat. La seva utilitat de forma 

repetitiva aprofundeix en l’afecció de la intimitat (2014). Dins d’aquest punt, 

podem justificar en certa manera la utilització d’aquestes imatges per part del 

diari, ja que totes les víctimes apareixien amb la cara tapada. 

En el cas dels codis deontològics catalans, les esmenes són més estrictes i al 

document Recomanacions sobre cobertura informativa d’actes terroristes, 

signat pel Col·legi de Periodistes de Catalunya, es recomana que els mitjans 

s’abstinguin de difondre imatges de cadàvers de les víctimes d’un acte 

terrorista si se les pot  reconèixer, tant sigui pel rostre com per altres elements 

(2016). En aquest cas, i si veiem la portada d’aquest dia, alguns elements que 

duien les víctimes sí que podrien facilitar-ne la identificació per part de 

persones conegudes, ja que només se’ls tapa el rostre ales quatre víctimes que 

apareixen al terra de la Rambla. A més, el CAC també recomana evitar el 

recurs a imatges de les víctimes mortes, de fèretres o persones ferides (2015), 
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al seu document Recomanacions del CAC sobre el tractament informatiu de les 

tragèdies personals. 

Seguint amb el tractament de les víctimes per part d’El Periódico, també és 

destacable que en diferents peces es produeix un buidatge d’informacions 

respecte a les víctimes (nom, nacionalitat, família, què feien a Barcelona...).  Al 

punt 2.5 de les Recomanacions sobre la cobertura informativa d’actes 

terroristes el Col·legi de Periodistes de Catalunya deixa clar que en la cobertura 

d’un acte terrorista, cal reforçar la protecció i les bones pràctiques envers els 

menors, la privadesa dels quals i els seus drets fonamentals han de ser 

resguardats específicament (2016). Tenint en compte que la informació que 

difon El Periódico sobre les víctimes no és, en cap cas, imprescindible per al 

relat dels fets i que inclou una quantitat desmesurada d’informació privada, 

podríem concloure que aquest mitjà no està complint amb allò que estableix el 

Col·legi de Periodistes de Catalunya. El fet d’exposar públicament aquesta 

informació sobre les víctimes pot contribuir a la generació de morbositat i no 

aporta res informativament.  

            

Notícia del diari del Grup Zeta on s’exposa que una de les víctimes havia estat cooperant a 

Haití. Informació que no aporta cap dada rellevant per a la narració dels fets. 

A més, en aquest punt també podríem considerar que El Periódico contravé el 

seu propi Llibre d’estil, ja que dins de l’Estatut de Redacció del mateix s’afirma 
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que es respectarà la intimitat de les persones, especialment, en casos en els 

quals es generin situacions d’aflicció, evitant intromissió gratuïta i 

especulacions innecessàries(1993). 

Dins de tots els casos en què es difon informació de les víctimes, el que més 

crida l’atenció és el de Julian Cadman, una víctima mortal de 7 anys. Tot i que 

la imatge del nen no es publica al mitjà, des del primer moment se’n fan fa 

públics el nom, la nacionalitat, l’edat... A més, es fan entrevistes als familiars un 

cop és sabut que el nen ha mort a l’atemptat i es destaca la frase del pare: 

“Sempre recordarem el seu somriure”. 

En aquest punt que es refereix a la protecció envers els menors quan són 

afectats en una catàstrofe, la FAPE i el Consell Audiovisual de Catalunya tenen 

punts de vista molt similars. Al document Recomanacions per al tractament 

informatiu als mitjans de comunicació respecte a les víctimes del terrorisme, la 

FAPE exposa la necessitat de prestar una atenció especial quan entre les 

persones afectades per qualsevol tipus de violència terrorista es troben menors 

d’edat, la protecció especial dels quals ofereix un compromís ètic que no atén a 

excepcions (2005). En la mateixa línia, l’escrit Recomanacions sobre cobertura 

informativa d’actes terroristes, publicat pel Col·legi de Periodistes de Catalunya, 

recorda als professionals de la informació la necessitat de reforçar la protecció i 

les bones pràctiques envers els menors i les víctimes en situació de 

vulnerabilitat personal (2016). Aquesta última frase que es refereix a les 

persones en situació de vulnerabilitat també s’ha de tenir en compte per a 

l’anàlisi si atenem que, quan apareix la primera informació de Julian Cadman, 

el nen encara no es considera una víctima sinó un desaparegut. 

A més, el llibre d’estil d’El Periódico exigeix en el seu Estatut de Redacció als 

seus treballadors no difondre la identitat dels menors quan aquest apareguin 

com a protagonistes de qualsevol causa criminal, ja siguin víctimes, testimonis 

o inculpats de les mateixes (1993). 

Crida l’atenció la diferència al tractament de les víctimes per part d’El Periódico 

en aquest cas respecte a l’accident aeri de la companyia Germanwings. 

Recordem que al marc teòric havíem exposat que dies després que el diari del 

Grup Zeta publiqués el nom i fotografies de les persones que havien perdut la 
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vida en aquest accident aeri, el mitjà va emetre un comunicat en el qual 

anunciava que retirava les imatges de les víctimes per tal de respectar el dol de 

les famílies. En el cas dels atemptats de Barcelona i Cambrils, les peces d’El 

Periódico van seguir la mateixa línia i estructura que en el cas de l’accident 

aeri, van aparèixer imatges de les víctimes de la Rambla, el seu nom i 

informació personal. L’única diferència d’un cas respecte a l’altre és que, en els 

fets succeïts a l’agost del 2017 a Catalunya, aquest diari no va prendre la 

decisió de retirar les fotografies. 

Per últim, convindria també tenir en compte la utilització que fa El Periódico de 

fotografies d’atemptats anteriors, especialment, en la publicació del dia després 

dels atemptats. En aquestes apareixen imatges de víctimes que van ocasionar 

els atemptats gihadistes de Niça, Berlín o Londres. A més, es parla d’altres 

atemptats que han succeït a la ciutat de Barcelona com és el cas de 

l’assassinat de Miguel Ángel Gervilla (del qual n’apareix la imatge del cadàver), 

un policia municipal que va ser assassinat a la Ciutat Comtal per la banda 

terrorista ETA l’any 2000. El CPC a Recomanacions sobre cobertura 

informativa d’actes terroristes, aconsella no utilitzar imatges d’atemptats 

anteriors atès que podrien resultar equívoques des d’una perspectiva 

informativa (2016). 

Comparació de la cobertura d’ ‘El Periódico’ amb la legislació que afecta 

les situacions de catàstrofe 

Seguint la lògica de l’apartat anterior, començarem aquesta nova comparació 

analitzant el tractament que El Periódico ha ofert a les víctimes de l’atemptat. 

Com ja hem explicat, aquest mitjà va dedicar diverses peces a fer un buidatge 

de dades i informacions sobre les persones que van perdre la vida durant els 

atemptats de Barcelona i Cambrils. De les 15 víctimes, es publica el nom, 

l’edat, la nacionalitat i, en alguns casos, la fotografia. A més, s’inclouen 

informacions diverses respecte a la seva esfera privada com per exemple on 

treballaven, quin era el motiu de la seva estada a la ciutat i qui són els seus 

familiars. Segons la Llei orgànica de protecció civil al dret a l’honor, la intimitat 

personal i familiar, i a la pròpia imatge,  es considera una intromissió il·legítima 
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la revelació de dades privades d’una persona o família coneguts a través de 

l’activitat professional o oficial de qui els desvetlla (1982). 

En aquest cas es podria crear un conflicte entre el dret a la intimitat de les 

víctimes i la llibertat d’informació per part dels periodistes. Per resoldre’l, ens 

hauríem de remetre a l’article 8 del Conveni Europeu dels Drets 

Humans(CEDH), en el qual s’exposa que tota persona té dret al respecte de la 

seva vida privada i familiar, del seu domicili i de la seva correspondència 

(1953). A més, s’especifica que no pot haver-hi cap tipus d’ingerència de 

l’autoritat pública en l’exercici d’aquest dret, no sigui que estigui previst per la 

llei o sigui necessària per una societat democràtica. Tenint en compte que 

l’esfera privada de les víctimes no té res a veure amb l’ordre de la societat ni 

l’empara la llei, podríem considerar que hi ha hagut una intromissió il·legítima. 

De la mateixa manera i seguint aquests mateixos arguments, també podríem 

analitzar el tracte d’El Periódico als terroristes. Com esmentàvem al paràgraf 

anterior, el CEDH, de la mateixa manera que la Constitució, defensen que 

tothom té dret al respecte a la seva vida privada (1978). A més la Llei de 

protecció del dret a l’honor, la intimitat personal i la pròpia imatge, especifica 

que aquest dret és irrenunciable i imprescriptible (1982). Per tant, hem de tenir 

en compte que, tot i que aquestes persones hagin estat declarades com a 

culpables d’un delicte, el seu dret a la intimitat i privadesa roman intacte. 

Tenint en compte aquests punts i atenent al fet que El Periódico va publicar 

informació de la vida privada del terroristes com, per exemple, on havien 

treballat, que jugaven a futbol i com eren segons els veïns, podríem considerar 

que ha existit una altra intromissió il·legítima per part del mitjà, ja que s’han 

revelat dades d’una persona conegudes a través de l’activitat professional de 

qui els desvetlla, fet que considera il·legítim la Llei citada. A més, en aquest cas 

tampoc no és una intromissió prevista per la llei ni que sigui necessària pel 

funcionament d’una societat democràtica, tot i que aquestes persones hagin 

comès un atemptat. 
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Consideracions finals sobre ‘El Periódico’ 

El mitjà del Grup Zeta ha actuat contra els codis deontològics, la legislació i, 

fins i tot, el seu propi llibre d’estil. Es pot considerar que ha buscat 

espectacularitzar els fets si tenim en compte la utilització d’informació privada 

de les víctimes, en primer lloc, imatges de cadàvers i persones ferides i també 

imatges d’altres atemptats succeïts anteriorment. 

Totes les publicacions d’El Periódico els set dies següents a l’atemptat 

comencen parlant d’informació rellevant i interessant per a l’espectador, sobre 

com van succeir els fets i en quin punt es troba la investigació policial. Tot i 

això, després de les pàgines inicials, el diari busca més la morbositat i atreure 

l’espectador mitjançant informacions que no són pas rellevants per a l’audiència 

i que tenen a veure amb la vida privada de les persones. 

A més, la utilització de titulars com “Bombes preparades per a la Sagrada 

Família”, “Una copa fatídica en una terrassa” o “Passeig des de Roses fins a 

l’hospital”, mostren la intenció del diari de colpejar l’espectador mitjançant 

frases impactants. En les seves portades també s’utilitzen imatges que 

commouen l’espectador ien les quals apareixen persones mortes. 

                                                                        

Portada d’ ‘El Periódico’el dia 24 d’agost de 2017. 

Realitzades aquestes consideracions, podem dir que la cobertura d’El Periódico 

dels atemptats de Barcelona no ha estat un exemple d’ètica periodística ja que 

més que ocupar-se que l’espectador conegui els fets, ha buscat que els fets 

l’impactin. Aquesta afirmació queda demostrada arran de la utilització de les 

imatges de víctimes i la informació de la vida privada de morts i delinqüents, 
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que no contribueix a fer una bona crònica dels fets, sinó que pretén sensibilitzar 

l’espectador. 

4.3 Televisió de Catalunya (TV3) 

Per tal d’efectuar l’anàlisi de la cobertura que realitza TV3 dels atemptats de 

Barcelona i Cambrils, cal tenir en compte que en tractar-se d’un mitjà 

audiovisual, obre la possibilitat que apareguin vídeos, que són imprescindibles 

a l’hora d’elaborar un informatiu televisiu. Una de les principals temptacions en 

què van caure algunes televisions, com és el cas de Telecinco, que abordem 

més endavant, és el fet d’incloure vídeos que s’havien fet virals a través de les 

xarxes socials. En el cas de la televisió pública catalana, hi apareixen en 

circumstàncies puntuals. 

El primer tret característic a l’hora de tractar la informació de l’atemptat per part 

de TV3 és l’ordre de la informació. En primer lloc, s’inclouen notícies que tenen 

a veure amb la darrera hora de la investigació policial i el que se sap de la 

recerca dels terroristes. Aquesta característica es compleix tots el dies de la 

setmana posterior als atemptats, tret del dia després de la tragèdia, on es 

comença explicant quina ha estat la reacció de la gent i quina és la situació a la 

Rambla de Barcelona. 

                

Emissió del Telenotícies del 19/08/17. 

En aquest punt podem afirmar que TV3 es manté fidel a allò que estableix el 

seu Manual d’ús, ja que tot i que afirmen que l’ordre de les informacions ha de 

mantenir l’interès de l’audiència (2013), manifesta que no només ha de seguir-



60 
 

se aquest criteri i s’ha de donar importància a altres com els geogràfics, 

temporals o temàtics. El fet d’obrir els informatius amb les investigacions 

policials i les declaracions dels polítics, fugint de temes més morbosos per a 

l’espectador com són les conseqüències materials i humanes, justificaria que 

aquesta televisió no busca tan sols mantenir l’interès dels espectadors, sinó 

que també té en compte la importància dels temes tractats i la seva 

temporalitat. 

Un dels fets a destacar de l’informatiu que ofereix TV3 el dia després de 

l’atemptat el trobem en la difusió d’un vídeo on apareix un dels terroristes que 

va perpetrar l’atemptat a Cambrils essent abatut per la policia. La durada de la 

reproducció és de quatre segons. Aquest mateix vídeo no torna a aparèixer als 

informatius del canal fins el dia 24 d’agost, just una setmana després del crim. 

A més, el dia 18 d’agost, el migdia següent de l’atac, TV3 finalitza el seu 

informatiu amb un missatge en el qual deixen clar que la televisió tindrà un 

respecte total amb les víctimes. A més, s’exposa que per aquest mateix motiu 

s’han filtrat vídeos de les xarxes socials que altres televisions han ofert. 

Val a dir que la televisió pública catalana compleix aquest manifest i respecta 

en tot moment la intimitat de les víctimes i la seva imatge. Als informatius 

d’aquesta cadena no apareix cap imatge en la qual l’espectador pugui veure 

gent ferida o morta a terra ni on aparegui cap víctima identificable. Tota la 

informació que s’exposa envers els afectats es fa pública sense dir el nom de 

les mateixes, tan sols s’expliquen les nacionalitats de les persones afectades 

per l’atemptat. 

L’única víctima de la qual se sap el nom és Pau Pérez que, en un principi, no 

estava considerat com a víctima terrorista i va identificar-se com un ciutadà 

assassinat per un dels terroristes en la seva fugida. En aquest cas sí que 

apareix una imatge del jove durant tres segons. Els dos dies següents a la seva 

identificació també se n’ofereixen informacions i del seu funeral, amb una 

imatge de persones properes a la víctima sortint del tanatori.  

Tenint en compte el seu paper de televisió pública, les al·lusions a la situació 

dels serveis públics i als telèfons d’interès per part dels ciutadans són 
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constants. En els diversos telenotícies de la setmana posterior al crim trobem 

diverses informacions d’utilitat a l’hora de desplaçar-se per la ciutat o si s’ha de 

viatjar a l’estranger, així com recomanacions dels Mossos d’Esquadra a la 

població. 

D’altra banda, un dels recursos habituals a TV3 els dies després de l’atemptat, 

com succeïa en el cas dels diaris, és l’anàlisi de l’estat d’ànim de la gent. 

Pràcticament a diari, s’inclouen peces sobre la situació a la Rambla, què pensa 

la gent i com creu que s’hauria d’actuar ara. A més, es construeixen peces de 

la mateixa temàtica a Ripoll i Cambrils. Ripoll és la ciutat de procedència dels 

terroristes reclutats que van executar la barbàrie i es fan entrevistes a 

professors de l’escola on havien anat i al director del centre. 

No obstant, en parlar d’entrevistar a persones properes als terroristes, el cas 

més impactant el trobem en l’informatiu del dia 21 d’agost, on un grup de 

periodistes viatja al Marroc, país de procedència dels terroristes, per tal 

d’entrevistar els avis del terrorista fugit de la Rambla i l’oncle d’un dels autors 

de la matança que va ser detingut per la policia. 

Altres punts a destacar per part de la informació oferta per TV3 té a veure amb 

els terroristes i la seva trajectòria. La televisió catalana opta per identificar tots 

els integrants de la cèl·lula que va dur a terme els atemptats de Barcelona i 

Cambrils juntament amb la seva fotografia. A més d’això, en informatius com el 

del dia 19 d’agost trobem peces en què s’està parlant de la identitat dels 

terroristes i on s’inclou que havien jugat a futbol sala a l’equip de la seva ciutat i 

que ja tenien antecedents per mal comportament. 
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Peça del Telenotícies sobre els antecedents d’un dels sospitosos. 

Aquest cas és diferenciable del seguiment que es fa de l’imam de la cèl·lula 

gihadista pràcticament a diari. Del líder del grup terrorista s’explica que havia 

estat a Bèlgica els mesos anteriors i que hi havia buscat feina però que no 

l’havia trobada. A més, també s’explica què va dir a les persones que coneixia 

abans de desaparèixer per organitzar l’atemptat. 

Per últim, quant a la crònica de l’atemptat, TV3 s’allunya de la intenció de 

recrear com va succeir el crim i quin va ser el recorregut de la furgoneta. Tan 

sols s’utilitzen testimonis el dia després de l’atemptat. La resta de dies s’explica 

amb una veu en off i mitjançant infografies, tot evitant publicar imatges del 

moment en què va succeir l’atemptat. 

 

Comparació de la cobertura de TV3 amb els codis deontològics 

En tractar-se d’una televisió publica catalana, per valorar la cobertura 

informativa que realitza Televisió de Catalunya dels atemptats ens valdrem dels 

codis deontològics proposats pel Consell Audiovisual de Catalunya i el Col·legi 

de Periodistes de Catalunya. 

Al marc teòric començàvem destacant tres dels punts que apareixen al Codi 

Deontològic del CAC. El punt 4 del mateix document feia referència a la 

importància d’utilitzar mètodes lícits per obtenir informació, no publicant de cap 
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manera imatges o informacions que provinguin de les xarxes socials, cosa que 

es compleix als informatius de TV3 (1992). El punt 9 i l’11 expressaven la 

importància d’evitar realitzar intromissions innecessàries en la intimitat de les 

víctimes, especialment si són menors d’edat. Tenint en compte que TV3 tan 

sols exposa la imatge i el nom de Pau Pérez i que aquest cas, com explicàvem 

abans, té una sèrie de particularitats, podem afirmar que Televisió de 

Catalunya ha actuat de manera fidel a la deontologia periodística proposada pel 

CAC. 

Quant al respecte de la imatge de les víctimes, s’ha demostrat el que 

defensava l’informe que va elaborar el CAC sobre l’emissió d’imatges sobre els 

atemptats de Barcelona, el qual manifestava: Els canals de TVC i les emissores 

del grup Catalunya Ràdio analitzades no inclouen cap imatge ni informació que 

aporti elements d’identificació de persones víctimes dels atemptats (2017). 

D’altra banda, hem de recordar que el Col·legi de Periodistes de Catalunya feia 

una sèrie de recomanacions per al tractament situacions de catàstrofe com 

atemptats terroristes, en dos documents diferents: Recomanacions sobre 

cobertura informativa d’actes terroristes i Recomanacions sobre el tractament 

informatiu de tragèdies personals. 

En el primer els principals punts a tractar sobre el respecte a les víctimes són: 

la privadesa dels supervivents, el fet d’evitar publicar fotografies de cadàvers i 

defugir l’espectacularitat a les informacions que s’ofereixen als informatius. 

Tenint en compte l’anàlisi elaborada sobre la cobertura de la televisió catalana, 

en aquesta no han aparegut imatges de víctimes, no s’han desvetllat les seves 

identitats i no s’han fet reportatges sobre la tragèdia que puguin convidar a 

pensar que s’ha tractat d’espectacularitzar la informació del crim. 
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Connexió del Telenotícies amb l’hospital on s’ubicaven la majoria de ferits. 

No obstant, a l’article 1.6 del mateix document fa referència a la importància de 

perseverar la intimitat i privadesa dels familiars de la persona autora de l’acte 

terrorista (2016). El manual només entén que s’esmenti la connexió familiar en 

cas que aquesta sigui imprescindible pel relat dels fets. Com apuntàvem abans, 

TV3 ha realitzat entrevistes a diversos familiars dels terroristes que van 

organitzar els atemptats dels 18 d’agost. La justificació d’aquestes entrevistes 

no pot trobar-se en dir que eren necessàries per a la construcció del relat 

informatiu, ja que la opinió dels entrevistats i el seu estat d’ànim eren el tema 

principal de les seves intervencions. Per tant, l’única part dels informatius de 

TV3 susceptible de ser interpretada com a falta d’ètica és la utilització del 

testimoni dels familiars dels terroristes. 

Per últim, quant a les Recomanacions del CAC sobre el tractament informatiu 

de les tragèdies personals, les esmenes proposades pel Consell Audiovisual de 

Catalunya fan referència a la importància d’evitar difondre imatges de vídeo 

afeccionats o de persones ferides, així com fugir de l’espectacularització 

(2015). Un cop més, reafirmem que no s’han emès imatges de persones 

ferides, per tant podem concloure que la televisió catalana ha actuat, en línies 

generals, de manera fidel a la deontologia que proposen el Consell Audiovisual 

de Catalunya i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. 
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Comparació de la cobertura de TV3 amb la legislació que afecta a les 

situacions de catàstrofe 

Si només analitzem la legislació esmentada al marc teòric des de la perspectiva 

de la víctima, entendrem que la televisió catalana no ha vulnerat cap dret de les 

mateixes, ja que en tot moment ha respectat la seva imatge, el seu nom, la 

seva situació i la dels seus familiars. No obstant, i amb la intenció d’anar més 

enllà en aquesta anàlisi, també tindrem en compte la possible perspectiva del 

delinqüent.  

Com explicàvem durant l’anàlisi, TV3 va emetre algunes peces on s’exposava 

que alguns dels terroristes havien jugat a futbol sala a l’equip de Ripoll, que 

tenien antecedents per mala conducta i a quina escola havien anat. Com 

s’exposava al marc teòric, segons l’article 8 del Conveni Europeu de Drets 

Humans, tota persona té dret al respecte de la seva vida privada i familiar, del 

seu domicili i de la seva correspondència (1953). A més, el mateix article 

explica que no pot haver-hi cap ingerència en aquest exercici a no serla 

prevista per la llei i si constitueix una mesura necessària en una societat 

democràtica. Tenint en compte que el fet que els terroristes hagin jugat a futbol 

o assistit a una determinada escola ni seria una cosa d’interès per a la 

investigació policial ni cap tipus de mesura necessària per una societat 

democràtica, podríem considerar que s’està privant els terroristes del seu dret a 

la intimitat personal. 

Podríem considerar que aquesta conducta per part de TV3 també contravé 

l’article setè de la Llei de protecció civil al dret a l’honor, la intimitat personal, i a 

la pròpia imatge, ja que en el seu punt 4 deixa patent que es considera 

intromissió il·legítima la revelació de dades privades d’una persona o família 

coneguts a través de l’activitat professional o oficial de qui els desvetlla 

(1982).El fet que la televisió catalana hagi difós informació sobre els terroristes 

que no tenia cap mena d’interès públic i que es pot considerar que no té cap 

mena d’importància per la societat, ens pot conduir a afirmar que TV3 no ha 

tingut en compte els drets dels autors de l’atemptat a la seva intimitat i ha 

comès una intromissió il·legítima a la seva intimitat personal. 
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TV3 pregunta als veïns de Ripoll sobre la conducta dels terroristes. 

Consideracions finals sobre TV3 

Podem concloure que la televisió catalana ha mostrat una actitud de respecte 

absolut amb les víctimes, actuant d’acord amb els codis deontològics i amb la 

legislació vigent i allunyant-se de dur a terme qualsevol tipus 

d’espectacularització amb el nom i la imatge de la víctima com a instrument per 

tal d’atreure espectadors. 

Les úniques accions susceptibles de poder tenir una voluntat 

d’espectacularitzar la informació són aquelles que tenen a veure amb els 

terroristes i els casos en què no s’ha tingut en compte el seu dret a la intimitat 

personal i familiar i s’han fet entrevistes als seus familiars i se n’ha publicat 

informació privada. Per tant, com s’explicava abans, generalment la televisió 

catalana ha tractat els atemptats de Barcelona amb rigor i sense atemptar 

contra la imatge de les víctimes, tot respectant el dolor dels seus familiars. La 

majoria de les notícies que oferia la cadena pública catalana fugien de recrear-

se en el que va succeir a la Rambla i preferien emetre la darrera hora de les 

investigacions i informacions útils per als ciutadans. No obstant, TV3 no ha 

tingut en compte que els terroristes també tenen dret a la intimitat i han 

travessat la línia de la intimitat dels terroristes lleugerament sense caure en cap 

mena de polèmica. 
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4.4 Telecinco 

La cobertura dels atemptats per part d’aquesta cadena privada és la que més 

aspectes a destacar comporta. Abans d’endinsar-nos en l’anàlisi, hem de tenir 

en compte que Telecinco no té cap llibre d’estil ni codi deontològic propi públic, 

per tant hauria de basar-se, tan sols, en aquells estaments que proporciona la 

Federació d’Associacions de Periodistes Espanyols. 

 

Emissió d’Informativos Telecinco el dia 18/08/17. 

El recurs principal que utilitza aquesta televisió en el seus informatius són les 

connexions. Informatius Telecinco desplega una gran quantitat de reporters en 

diverses punts de les ciutats on han aparegut informacions importants envers 

l’atemptat. Per exemple, dins de la ciutat de Barcelona, hi havia distribuït un 

periodista a plaça Catalunya (des d’on arrenquen els informatius els dos dies 

després de l’atemptat), un altre a l’Ajuntament i un altre a la Rambla. 

La setmana posterior als atemptats Telecinco dedica entre trenta i quinze 

minuts a parlar sobre la informació de l’atemptat. Durant els tres primers dies 

després dels fets, els informatius d’aquest canal estructuren la informació de 

manera que les primers notícies tractin sobre l’estat de les víctimes i quin és 

l’estat de la ciutat de Barcelona. En les edicions posteriors, es comença a 

parlar de les detencions dels terroristes i de la seva persecució. Les notícies 

que tracten sobre les reaccions polítiques o les investigacions policials 

apareixen minuts més tard. 
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Un dels aspectes que agafa més protagonisme a Telecinco durant la setmana 

analitzada són les imatges d’afeccionats. El dia després de l’atemptat s’utilitza 

dues vegades un vídeo en el qual apareix un dels terroristes de Cambrils sent 

abatut a trets per la policia. A més, també n’apareix un altre en què es veu com 

la persona que duu el telèfon mòbil va recorrent la Rambla i gravant les 

persones que hi ha a terra sagnant, tot i que a l’informatiu apareixen les 

víctimes amb la cara tapada. Val a dir que el vídeo del terrorista sent abatut 

s’utilitza cinc dies als informatius de Telecinco durant la setmana posterior als 

atemptats. 

 

Imatge d’una víctima ferida publicada per Telecinco. 

El tractament de les víctimes és el mateix durant tots el dies. Els informatius 

d’aquesta cadena no n’oculten en cap moment la identitat i mostren les seves 

fotografies des del dia després del crim. El 18 d’agost trobem que s’ofereix 

informació sobre una família en la qual hi ha hagut dues víctimes. S’explica 

quina relació hi havia entre ells i que estaven de viatge a Barcelona. A més, es 

difonen una sèrie d’imatges de nens que es donen per desapareguts des del 

dia anterior. 

L’informatiu del dia 19 d’agost arrenca amb una sèrie de peces en les quals es 

fa un resum sobre el nombre de víctimes de l’atemptat i la seva identitat. La 

notícia explica el nom, nacionalitat i edat de les persones que van perdre la 

vida a la Rambla. A més, la informació s’acompanya de música emotiva. 
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D’altra banda, Telecinco també realitza peces dedicades exclusivament a una 

de les víctimes en dues ocasions. Un cas és el de l’home que va ser l’última 

víctima identificada, del qual se’n publiquen quatre fotografies, l’ofici, l’edat i la 

nacionalitat. L’altre cas és el d’una dona que treballava a la Boqueria i se 

n’explica el nom, què feia a la zona de l’atemptat quan tenia festa aquell dia, la 

nacionalitat i l’edat. 

Un cop s’informa que totes les víctimes han estat identificades, també 

s’ofereixen imatges dels funerals d’algunes. En aquestes es pot veure algun 

fèretre entrant a l’església, les persones assistents plorant o els veïns aplaudint 

i guardant un minut de silenci en memòria de la víctima. 

A l’hora de parlar dels terroristes, l’enfocament de la informació per part de 

Telecinco no canvia gaire. Com en el cas anterior, es dediquen algunes peces 

de l’informatiu a parlar de la vida dels nois abans de perpetrar l’atemptat. Un 

exemple el trobem el dia 20 d’agost, en un buidatge d’informació sobre l’imam 

de la cèl·lula, en què s’explica on havia viscut i en què havia treballat, entre 

d’altres aspectes personals. També el dia 22 d’agost es dedica una notícia a 

explicar com era la personalitat de l’autor de l’atemptat de la Rambla, de què 

treballava i quins antecedents de conducta se li atribuïen. 

Un altre dels aspectes a destacar per part de la cobertura de Telecinco són les 

entrevistes als familiars dels terroristes. En la setmana posterior als fets es 

realitzen fins a sis entrevistes a diversos familiars dels detinguts. El dia 20 

d’agost n’apareix la primera i es fa a la mare del que es considera l’autor 

material de l’atemptat de la Rambla. Els entrevistats oscil·len entre mares, 

pares i cosins dels terroristes. El dia 24 d’agost trobem com una sèrie de 

reporters es traslladen a Ripoll, la residència d’un dels detinguts que havia 

quedat en llibertat després que es demostrés que no havia tingut res a veure 

amb els fets. La persona a qui es realitzen les preguntes va acompanyada de la 

seva parella i es veu com es nega a contestar-les. El mateix dia també es tracta 

d’entrevista al pare de l’home que ha quedat en llibertat. 

Per últim, cal destacar que els quatre dies posterior a l’atemptat Telecinco 

finalitza els seus informatius amb vídeos d’homenatges a les víctimes. Aquests 

són, o bé imatges de les mostres de condol que estan oferint els ciutadans de 
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Barcelona o bé muntatges audiovisuals on es recorda a les persones que van 

perdre la vida amb El cant dels ocells de fons i versos de Federico García 

Lorca. 

Comparació de la cobertura de Telecinco amb els codis deontològics 

Per tal d’efectuar aquesta comparativa, ens valdrem dels codis deontològics 

que proposa la Federació d’Associacions de Periodistes Espanyoles, ja que 

són els que, teòricament, ha de tenir Telecinco a l’hora de construir la seva 

informació. 

En primer lloc, tenint en compte que la FAPE no ha publicat mai un codi 

deontològic en el qual es tracti la conveniència, o no, d’incorporar imatges de 

vídeo afeccionats en els seus informatius, no podem afirmar que Telecinco hagi 

actuat en contra dels codis deontològics en aquest cas. Tot i haver incorporat 

imatges on es poden veure els terroristes sent abatuts i les víctimes de la 

Rambla ferides després de l’atemptat, no existeix cap estatut periodístic a nivell 

estatal ni llibre d’estil intern que ho contravingui. 

No obstant, la FAPE sí que es mostra contrària en alguns dels seus codis a 

nomenar les víctimes d’un delicte, com és el cas d’un atemptat terrorista. 

Començàvem l’anàlisi exposant que l’organisme representatiu dels 

professionals de la informació es proposava nou principis generals al seu codi 

deontològic. Al seu punt 5, s’explicita que s’evitarà nomenar les víctimes d’un 

delicte (1993). 

D’altra banda, en el document Recomanacions per al tractament periodístic i 

mediàtic de les catàstrofes,reiterem que la FAPE afirma que les imatges de les 

víctimes identificables poden afectar greument a la seva intimitat i la seva 

utilitat de forma repetitiva aprofundeix en l’afecció de la intimitat (2014). Podem 

establir que la utilització del nom i de les fotografies de les víctimes correspon a 

una imatge que permet identificar una víctima, per tant s’estaria actuant de 

forma contrària al que aquest document estableix. 

A més, com explicàvem al començament de l’anàlisi dels informatius de 

Telecinco, el dia després de l’atemptat s’utilitzen imatges de nens, la cara dels 

quals es pot identificar, que es donen per desapareguts des que es van donar 
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els fets. Les Recomanacions per al tractament informatiu als mitjans de 

comunicació respecte les víctimes del terrorisme insten als periodistes a tractar 

amb atenció especial quan entre les persones afectades, en qualsevol dels 

modes possibles, per la violència terrorista es troben menors d’edat, la 

protecció dels quals requereix un compromís ètic que no atén a excepcions 

(2005). 

Un altre aspecte característic dels informatius de Telecinco a l’hora de cobrir 

aquest fet és el recurs a entrevistes a familiars dels terroristes a l’hora de parlar 

de la persecució dels mateixos. Com exposàvem abans, pares, mares i cosins 

del autors de l’atemptat apareixen com a fonts en les notícies d’aquesta 

cadena. Un cop més, ens hem de remetre al Codi Deontològic de la FAPE per 

mostrar com aquesta citació i difusió de la imatge dels familiars no està 

recolzada per aquest organisme. El document esmentat, al punt a) de l’article 5 

exposa: El periodista ha d’evitar nomenar els seus familiars i amics a les 

informacions sobre persones acusades d’un delicte (1993). 

Vídeo d’un terrorista sent abatut emès per Informativos Telecinco. 

Segons el que exposa la Federació d’Associacions de Periodistes Espanyols al 

seus codis, no existiria cap altra informació o mecanisme emprat per Telecinco 

durant la setmana posterior als atemptats que actuï contra l’ètica periodística. 

Per tant, podem veure com, per exemple, la publicació d’imatges de vídeo 

afeccionats per part del mitjà on apareixen les víctimes ferides al terra, o en les 
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quals es pot veure un dels terroristes de Cambrils sent abatut per la policia, no 

són considerades inoportunes en el marc espanyol. 

Com hem vist al marc teòric, el Consell Audiovisual de Catalunya sí que preveu 

aquestes situacions i en el document Recomanacions del CAC sobre el 

tractament informatiu de les tragèdies personals, trobem com els articles 6 i 16 

van destinats a contravenir la utilització d’imatges de víctimes o de vídeos 

provinents de terceres persones, les quals es desconeix l’autoria. El primer 

estableix: No hauria d’obtenir-se ni haurien de ser emesos primers plans o 

plans curts de persones ferides, en estat de xoc o situació de patiment (2015). 

Mentre que l’article 16 insta els periodistes a extremar la cautela a l’hora 

d’emetre imatges de vídeo afeccionats. En qualsevol cas, exposa que en la 

utilització d’imatges pròpies o de tercers sobre tragèdies que afectin a 

persones, resulta recomanable que les imatges hagin passat per un procés 

d’edició i que no siguin emeses directament 

Altres dels mecanismes utilitzats pels informatius de Telecinco la setmana 

posterior als atemptats, aquells que el Col·legi de Periodistes de Catalunya 

preveu evitar mitjançant els codis deontològics de la seva autoria, és la 

utilització de muntatges audiovisuals amb músiques i altres efectes per tal 

d’evitar l’espectacularització de la informació. Aquesta esmena la podem trobar 

a les Recomanacions sobre cobertura informativa d’actes terroristes, 

concretament a l’article 3.3, on es suggereix abstenir-se d’afegir 

espectacularitat i efectes audiovisuals a la informació: zooms, efectes de so, 

música de fons i similars (2016). 

Comparació de la cobertura dels atemptats per part de Telecinco amb la 

legislació que afecta al periodisme en situació de catàstrofe 

El cas de Telecinco és prou semblant als de La Vanguardia i El Periódico quant 

a les diferències entre el seu plantejament de la informació i la llei. Com en el 

cas dels dos diaris, trobem possible intromissions il·legítimes i violacions dels 

drets a la intimitat i a la privadesa tant de les víctimes, com dels terroristes i les 

seves famílies. 
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El fet d’identificar les víctimes, donar informació de la seva vida privada com, 

per exemple, el seu treball, les seves aficions o qui en són els familiars 

comporta actuar contra el que estableix el Conveni Europeu dels Drets 

Humans. L’article 8 del CEDH recordem que afirma que tothom té dret al 

respecte de la seva vida privada i familiar i l’únic motiu pel qual pot haver-hi una 

ingerència en la intimitat d’una persona és en cas que estigui prevista per la llei 

i constitueix una mesura que, en una societat democràtica, sigui necessària 

(1953). És de sentit comú, que el lloc de treball d’una de les víctimes de 

l’atemptat de la Rambla, informació que facilita Telecinco, no és un detall que 

calgui conèixer en una societat democràtica.  

Informativos Telecinco publica la imatge d’una de les víctimes. 

A més, la utilització d’aquest tipus d’informacions, pertanyent a l’esfera privada 

de les víctimes, està considerada com a intromissió il·legítima a la Llei orgànica 

de protecció civil al dret a l’honor, la intimitat personal i familiar, i a la pròpia 

imatge, la qual no considera legal la revelació de dades privades d’una persona 

o família coneguts a través de l’activitat professional de qui els desvetlla (1982). 

Per tant, en aquest cas, Telecinco no podria al·legar que està actuant atès el 

dret de llibertat d’informació, establert a l’article 10 del CEDH i al 20 de la 

Constitució Espanyola. Aquesta última, al punt 4 de l’article 20, estableix que 

aquestes llibertats (referint-se a la d’informació) tenen el seu límit en el 

respecte dels drets reconegut en aquest Títol, als preceptes de les lleis que el 
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desenvolupin i, especialment, en el dret a l’honor, la intimitat, a la pròpia imatge 

i a la protecció de la joventut i la infància (1978). Per tant, basant-nos en 

aquests criteris, podem afirmar que Telecinco ha actuat de forma contrària al 

que estableix la legislació vigent a l’hora de tractar les víctimes de l’atemptat. 

Telecinco publica la imatge d’un menor desaparegut. 

Seguint en la mateixa línia i tornant a citar la llei orgànica de protecció de la 

intimitat i la vida privada, podem entendre que Telecinco també ha excedit els 

límits de la llibertat d’informació a l’hora de parlar dels terroristes i dels seus 

antecedents. Com exposàvem abans, el punt 4 de l’article setè de la llei no 

permet que un individu reveli informacions de la vida privada d’una persona 

quan les ha conegudes mitjançant la seva professió (1982). 

Telecinco també va informar sobre dades dels terroristes que res tenien a 

veure amb el crim que havien comès a la Rambla. Per exemple, als informatius 

d’aquesta cadena s’havia parlat de l’edat i els antecedents de conducta dels 

autors del crim de la Rambla o dels llocs on havia buscat treball l’imam de la 

cèl·lula que va perpetrar l’atemptat. Aquestes informacions corresponen a 

l’esfera privada dels terroristes que, tot i la seva condició de delinqüents, tenen 

dret a la intimitat, ja que aquest és irrenunciable i imprescriptible (1982). 

A més, novament, Telecinco no pot emparar-se en el dret a la llibertat 

d’informació per difondre aquestes informacions, ja que recordem que aquest 

dret té el seu límit on comença la vida privada de les persones. Com diu el 



75 
 

CEDH, l’única possibilitat en què es donaria una excepció seria si aquesta 

estigués prevista per la llei o fos una informació necessària per una societat 

democràtica, descripcions que no es corresponen amb aquest cas. 

Per tant, podem establir que Telecinco ha actuat de forma contrària a la llei, 

tant pel que fa al tractament informatiu de les víctimes com dels terroristes. La 

cadena de Mediaset, dirigit per Paolo Vasile, no ha respectat les esferes 

privades de diversos individus i ha incorregut en intromissions il·legítimes en la 

seva intimitat. 

Consideracions finals sobre Telecinco 

Després d’analitzar tota la cobertura dels atemptats de Barcelona i Cambrils 

succeïts el 17 d’agost passat per part de Telecinco i establerta la comparativa 

de la mateixa amb els codis deontològics espanyols i el marc legal d’Espanya i 

Europa, podem establir que hi ha suficients indicis per determinar que aquest 

canal ha tingut intenció d’espectacularitzar la informació. 

Els motius que condueixen a aquesta conclusió són múltiples. En primer lloc, 

s’utilitzen imatges de vídeo afeccionats que les graven prop dels llocs on 

succeeixen els fets. Entre elles es poden veure víctimes a terra sagnant o amb 

ferides, tot i que tinguin la cara tapada, i un terrorista mentre li dispara la policia 

i caient al terra un cop és abatut. La utilització d’aquests vídeos afegeix un 

efecte morbós a la narració dels fets, sent unes imatges innecessàries per la 

comprensió del relat. Aquestes desvien l’atenció de l’espectador cap a les 

imatges, deixant de prestar atenció a la veu del presentador. Per tant, podem 

entendre que fent això es dona més importància als vídeos que a la informació 

del que acaba de succeir. 
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Muntatge d’Informativos Telecinco en memòria de les víctimes. 

Quant al tractament de les víctimes, aquest és l’aspecte on potser trobem el 

punt més àlgid d’espectacularització. La primera causa que ens indueix a 

pensar això és la utilització d’imatges de les víctimes, algunes d’elles nens, la 

publicació de la seva professió, edat, nacionalitat, família, etc. Però, a més, 

s’ha d’afegir el fet que Telecinco ha elaborat muntatges amb fotografies de les 

víctimes, s’han realitzat vídeos sobre l’atemptat amb música de fons i se n’ha 

utilitzat la història d’algunes per induir a l’emotivitat. Aquests dos mecanismes, 

més que aportar informació, donen la sensació que pretenen crear un efecte 

d’impacte en els sentiments de l’audiència. 

De manera semblant a com es fa amb els víctimes, també és denunciable el 

tracte que atorga Telecinco als terroristes, les seves famílies i els sospitosos 

que han quedat en llibertat. Com hem exposat durant l’anàlisi, s’ha difós 

informació dels terroristes corresponent a la seva vida privada i que res té a 

veure amb la narració dels fets. D’altra banda, s’ha entrevistat a diversos 

familiars dels autors de l’atemptat i se’ls ha perseguit en recerca de 

declaracions d’un dels sospitosos que havia quedat en llibertat. Totes aquestes 

pràctiques podem considerar-les innecessàries per tal que l’audiència entengui 

els fets, ja que no aporten cap informació essencial. 

Val a dir que, tot i que aquest canal utilitzi fotografies de els víctimes i imatges 

de vídeo afeccionats en les quals apareix gent que ha mort o està morint, no 
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existeix cap codi deontològic al marc espanyol que impedeixi aquesta pràctica. 

Per tant, la inexistència dins d’aquesta cadena d’un llibre d’estil propi i d’unes 

directrius deontològiques per part de la FAPE suposen una esquerda oberta 

cap a l’espectacularització de la informació. 
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5. CONCLUSIONS 

En primer lloc, la reflexió principal que es pot extreure és que cap dels mitjans 

analitzats ha dut a terme una cobertura dels atemptats exempta d’alguna 

pràctica poc ètica o, fins i tot, fora de la legalitat. No obstant, la majoria d’ells sí 

que tenen l’objectiu d’espectacularitzar la informació dels atemptats de 

Barcelona i Cambrils, no tots els casos analitzats ho fan. 

L’anàlisi de contingut ha refermat el que exposa el document El tractament 

informatiu dels atemptats de Barcelona i Cambrils elaborat pel Consell 

Audiovisual de Catalunya i citat al marc teòric. Aquest afirmava que totes les 

televisions havien utilitzat imatges de violència, excepte les pertanyents a la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (2015). Després d’haver realitzat 

l’anàlisi, no podem establir que totes les emissores televisives hagin utilitzat 

fotografies o vídeos en les quals s’hagin utilitzat imatges amb elements 

violents, però sí que Telecinco ho ha fet. De la mateixa manera que podem 

afirmar que TV3 no ha incorregut en aquesta pràctica, ja que s’ha abstingut 

d’utilitzar imatges de vídeo afeccionats o fotografies de víctimes. 

D’altres elements analitzats eren la publicació d’imatges que permetessin la 

identificació de les víctimes. El tractament informatiu dels atemptats de 

Barcelona i Cambrils també citava TV3 com l’única emissora de televisió que 

no havia permès la identificació de les víctimes en els seus informatius (2015). 

En el decurs d’aquesta investigació hem comprovat que la cadena pública 

catalana va respectar en tot moment la identificació de les víctimes. L’altra 

televisió analitzada, Telecinco, dista molt de TV3 en el tractament de les 

persones que van perdre la vida i en permet la identificació, a més de publicar 

el seu nom, nacionalitat, edat... 

Quant als diaris analitzats, s’apropen més a l’enfocament que ha atorgat 

Telecinco als atemptats que no pas al de TV3. Tant La Vanguardia com El 

Periódico han ofert imatges en les quals apareixen imatges amb elements de 

violència, sobretot en les portades del dia posterior a l’atemptat, i han permès la 

identificació de les víctimes, mitjançant la difusió de la seva imatge i 

d’informació de caire personal. 
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5.1 La teoria d’Albert Sáez, confirmada 

Com apuntàvem al marc teòric, Albert Sáez, al seu llibre El periodisme després 

de Twitter, exposava l’evolució que estava donant-se en el món de la 

informació. Segons apuntava l’assagista, la comunicació massiva ara pot ser 

una conversa. La digitalització reforça aquesta dialèctica en la mesura que el 

públic té més facilitat per expressar els seus interessos i el periodista més 

oportunitat per conèixer-los (2015). 

Un exemple d’aquesta afirmació de Sáez i que mostra que el món de la 

comunicació s’ha convertit en una conversa és la presència de vídeos 

d’afeccionats en els informatius. Per Telecinco, per exemple, els espectadors 

van servir com a font d’informació i de contingut, ja que, com hem vist a l’anàlisi 

del nostre treball, aquest canal va oferir imatges gravades a través del telèfon 

mòbil de persones anònimes. En aquestes es podien apreciar víctimes ferides 

al terra de la Rambla o un terrorista sent abatut per la policia. 

No obstant, Albert Sáez recordava que, tot i que l’autoria del material publicat 

fos aliena, el periodista no podia oblidar-se que té una responsabilitat envers el 

que publica i ofereix a l’audiència. El periodista afirma que, en el món 

convencional, per tant la supressió de la censura no va eliminar el principi de la 

responsabilitat editorial. Una cosa és no posar través a la llibertat d’expressió i 

una altra que ningú no es faci responsable d’una paraula o una imatge 

reproduïdes massivament, com ho seria una paraula o una imatge exhibides a 

una plaça (2015). 

Un dels aspectes dels mitjans pendents per solucionar després de realitzar la 

investigació és la responsabilitat editorial a què es refereix Sáez. Tot i la 

divulgació d’algunes imatges amb contingut desagradables o notícies que 

contenen informació pertanyent a les esferes privades de les víctimes per part 

d’algunes empreses analitzades en aquest treball, no trobem que cap d’elles 

tingui la sensació d’haver actuat forma inadequada o poc responsable. És a dir, 

com diu Sáez, la llibertat d’expressió existeix, però falta que hom s’ocupi que 

aquesta s’empra de forma ètica. 
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5.2 Les imatges com a protagonistes del xou 

Sens dubte, l’element que més s’ha tingut en compte durant l’anàlisi i que agafa 

més pes en la narració per part d’alguns mitjans són les fotografies i els vídeos. 

Les fonts de les imatges utilitzades per part dels mitjans analitzats són de 

procedència diversa i no totes són d’elaboració pròpia. Trobem algunes que 

són de vídeo afeccionats, altres de les xarxes socials de les víctimes, de 

càmeres de seguretat dels establiments, etc. 

Podríem establir dos grups entre els quatre mitjans analitzats segons la forma 

en què utilitzen la imatge. En el cas de TV3, seria un complement a la 

informació, no utilitzen cap imatge que sigui impactant ni que contingui 

elements que puguin produir un shock a l’espectador i dona així més 

importància al relat del narrador. Pel que fa als altres tres mitjans analitzats, les 

fotografies i vídeos emprats tenen la finalitat de tractar d’impressionar 

l’espectador, ja que s’utilitzen imatges de víctimes mortal o dels terroristes sent 

disparats per la policia. En aquests casos la imatge agafa el pes i deixa la 

informació en segon pla. El cas de TV3 és una mostra que es pot arribar a 

completar una cobertura dels atemptats acurada i rigorosa sense tenir la 

necessitat de recórrer a imatges que afectin la sensibilitat de l’audiència. 

El fet de veure en un informatiu televisiu o a un diari una persona patint, ferida 

o morta, o algú que està sent abatut per la policia és indubtable que suposa 

una reacció d’impacte a l’espectador. Però podem entendre que aquestes 

imatges són absolutament prescindibles, ja que seria suficient amb explicar el 

nombre de víctimes, sense nom, o amb explicar que un terrorista ha estat 

abatut per les forces de seguretat. Per tant, queda patent la finalitat 

espectacularitzadora d’aquestes imatges. 

A més, hem de tenir en compte el fet que les imatges no només podien contenir 

elements desagradables per a l’espectador, sinó que també poden atemptar 

contra la intimitat de les víctimes. No obstant, encara no existeix cap codi 

deontològic a nivell espanyol que prohibeixi la difusió d’imatges de víctimes o 

de vídeos realitzats per usuaris anònims. 
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Val a dir que tenir-lo, probablement, tampoc seria una solució efectiva, ja que 

en l’àmbit català sí que existeixen codis establerts pel Col·legi de Periodistes 

de Catalunya que vetllen per la intimitat de les víctimes, però El Periódico ha fet 

cas omís d’aquestes esmenes. El cas del diari del Grup Zeta tampoc no és un 

exemple il·lustratiu d’obediència al que estableix l’ètica periodística, ja que en la 

cobertura dels atemptats ha actuat contra el seu propi llibre d’estil. 

5.3 El dret a la intimitat: és “imprescriptible”? 

En el marc teòric podíem apreciar com la Llei orgànica per la protecció de la 

intimitat i la vida privada establia que el dret a la intimitat és irrenunciable i 

imprescriptible (1982). En el decurs d’aquest treball hem pogut observar com, 

segons alguns mitjans, aquest dret desapareix quan les persones perden la 

vida o bé han comès un delicte. 

Pel que fa el tractament de les víctimes, excepte en el cas de TV3, tots els 

mitjans han utilitzat la informació privada per fabricar informacions per als 

espectadors. El Conveni Europeu de Drets Humans establia que la llibertat 

d’informació acabava quan començava el dret a la intimitat i la vida privada, 

però Telecinco, La Vanguardia i El Periódico no han actuat seguint aquest 

criteri. 

Tots tres mitjans han utilitzat informació com per exemple on treballava una 

víctima, les seves aficions, situacions sentimentals, etc. Aquesta informació es 

torna noticiable perquè aquestes persones han perdut la vida. Tot i que les 

víctimes són, desgraciadament, part protagonista d’un atemptat, la seva 

intimitat i la informació privada hauria de seguir sent-ho, ja que aquesta llei 

assegura que el dret a la privacitat és imprescriptible. Per tant, tenint en compte 

que la informació privada de les víctimes no era necessària per entendre el 

relat dels fets podem concloure que és tan sobrera com espectacularitzadora. 

Seguint la mateixa línia que en el cas anterior, podem entendre que el dret a la 

privacitat dels terroristes també hauria de romandre intacte, tot i la seva 

condició de delinqüents. Evidentment, la informació referent a la investigació 

policial i al delicte que han comès ha de ser publicada ja que compleix 
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l’excepció de ser una notícia necessària en una societat democràtica, tot i que 

contingui informació de l’autor del delicte.  

No obstant, el que no fa falta que conegui la societat és la parella dels 

terroristes, els pares, els llocs on havien treballat, antecedents de mala 

conducta, etc. Dit això, podem considerar que aquesta informació és 

prescindible a l’hora de transmetre els fets a l’espectador, ja que es tracta 

d’aspectes de la vida privada que segons la llei tothom té dret de preservar, tot i 

que hagi comès un delicte. Aquesta pràctica ha estat una característica 

comuna a tots els mitjans analitzats, per tant, cap d’ells ha respectat el dret a la 

intimitat dels autors de l’atemptat. 

Per tant, tenint el compte el comportament de les empreses analitzades, podem 

entendre que, tot i que la llei diu que el dret a la intimitat i la privacitat és 

irrenunciable i imprescriptible, els mitjans no el respecten. Malauradament, tres 

dels quatre mitjans analitzats neguen aquest dret quan una persona perd la 

vida i tots consideren que si has comès un delicte ja no tens dret a la vida 

privada 

Si ens remetem a un cas prou actual, podem concloure que el respecte dels 

mitjans de comunicació pel dret a la intimitat depèn de la magnitud mediàtica 

que pot tenir el fet tractat. Un exemple el trobem abans de la sentència del cas 

La Manada. D’una banda, diversos mitjans van difondre informació sobre com 

havia actuat la víctima després que succeïssin els fets, per exemple. Tampoc 

es va respectar el dret a la privacitat dels encausats, ja que, abans que es 

publiqués la sentència, televisions i diaris havien publicat la fotografia dels cinc 

sospitosos i aspectes de la seva vida privada com el seu ofici, la seva parella o 

què van fer els dies abans de cometre el delicte. 

Per últim, i contràriament al que va succeir al Cas Paquirri, esmentat al marc 

teòric, sorprèn el fet que cap ciutadà ha denunciat que s’hagi vulnerat el dret a 

la intimitat d’aquelles víctimes que han aparegut als mitjans de comunicació, 

dels quals s’han publicat imatges seves ferides, com va succeir amb el cas de 

Francisco Rivera. Tenint en compte que ambdues situacions són semblants i 

que l’empresa Prographics, SA va ser condemnada per difondre les imatges del 



83 
 

torero ferit de mort, podem entendre que algunes de les pràctiques realitzades 

pels mitjans analitzats també són denunciables. 

5.4 El ‘shock’ de la gent també forma part de l’espectacle 

Una altra de les conclusions que podem extreure de la investigació i que, a 

més, comparteixen els quatre mitjans analitzats és la incidència en les 

reaccions de la gent i en les seves sensacions després d’una tragèdia. 

En primer lloc, el recurs més habitual que trobem la setmana posterior als 

atemptats és la connexió amb Barcelona, normalment a la Rambla. Moltes 

vegades la intervenció d’un reporter va acompanyada d’un vídeo en el qual la 

gent explica com va viure l’atemptat o com l’ha afectat. Podem entendre que 

aquesta informació pot esdevenir d’interès un dia després que hagin succeït els 

fets. Però quan aquesta apel·lació als sentiments de la gent és constant es pot 

caure en la morbositat i en la sentimentalització dels fets, ja que s’està 

recordant constantment als espectadors que la gent està trista i afectada. 

Aquest recurs no el trobem en la mateixa mesura en tots els mitjans analitzats. 

En el cas de TV3 no incideixen tant en la tristesa de la gent, ja que només es 

parla dels sentiments de la població de Barcelona el dia després de l’atemptat. 

No obstant, sí que podem veure que nombroses peces de l’informatiu estan 

construïdes des de la sorpresa de la gent. En aquest cas, l’escenari no és 

Barcelona, sinó Ripoll. Com explicàvem a l’anàlisi de contingut, TV3 utilitza 

sovint el recurs d’entrevistar els veïns de la ciutat de Ripoll perquè aquests 

expliquin com es comportaven els terroristes a la ciutat, si havien tingut 

sospites de la seva vinculació amb el terrorista, etc.  

Telecinco sí que fa més èmfasi en el dolor i l’aflicció de la gent. Com hem 

explicat anteriorment, aquest canal en els seus informatius utilitza imatges de 

gent plorant, dels familiars de les víctimes a la porta del tanatori o muntatges 

audiovisuals amb música emotiva de fons. A més, com en el cas de TV3, 

també recorre a la intervenció dels veïns dels autors de l’atemptat per tal que 

els expliquin el comportament dels autors de l’atemptat al poble, si s’esperaven 

la notícia, etc. 
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En el cas dels diaris analitzats trobem també una apel·lació als sentiments de 

la gent, però des d’un altra perspectiva pel que fa als ciutadans de Barcelona. 

Dies després de l’atemptat continuen parlant de les reaccions de la gent en el 

moment en què va succeir el crim. És a dir, no repassen l’actualitat sinó que 

continuen el relat del que va passar la tarda del 17 d’agost. Això ho fan 

mitjançant el recurs a històries que es van viure a la Rambla. Per exemple, El 

Periódico explica que un bar va oferir barra lliure a tothom quan es van produir 

els fets. Un cas similar a La Vanguardia és un microreportatge en el qual 

s’explica que un ciutadà anònim va ajudar una mare atrobar els seus fills arreu 

dels diferents hospitals de Barcelona. 

A més, com en el cas de les televisions, tant El Periódico com La Vanguardia 

parlen de la situació de sorpresa a Ripoll. Peces amb titulars com: “¿Com em 

podia imaginar que l’enemic eren els meus veïns?” o “Ripoll s’encomana ara 

als més petits”, són un exemple d’aquest fet. Dins d’aquestes, a més de 

remarcar la sorpresa per part dels habitants de la ciutat gironina, també 

s’incideix en la situació de tristesa dins de la comunitat musulmana per  la 

vinculació dels terroristes amb la seva religió. 

La noticiabilitat o no dels sentiments de la gent és quelcom que pot resultar 

discutible. Segurament, és necessari que la gent sàpiga com una ciutat ha 

reaccionat a un cop dur com és un atemptat terrorista. Tanmateix, la utilització 

de manera reiterada del recurs a les sensacions dels ciutadans pot comportar 

que arribi un moment en què més que informar-nos, els informatius busquen 

sorprendre’ns. En el cas de les reaccions de la Rambla. podem percebre que 

les notícies busquen més incidir en els sentiments dels espectadors que 

aportar informació nova. En aquestes peces es busquen, o bé incidir en la 

tristesa de les persones quan aquestes parlen constantment del dolor que ha 

causat als barcelonins l’atemptat, o bé sorprendre l’espectador mitjançant 

històries individualitzades d’herois que van sorgir a la Rambla el dia de 

l’atemptat. 

En el cas de la intervenció dels veïns de Ripoll, podem trobar certs indicis de 

morbositat quan se’ls pregunta per l’actitud dels terroristes abans de realitzar 
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l’atemptat, si tenien antecedents de mala conducte, de què treballaven o de 

què els coneixien. 

5.5 Quins mitjans analitzats han espectacularitzat la informació?  

Començant per La Vanguardia, els resultats mostren certes falta de sensibilitat 

a l’hora de publicar fotografies que poden ser desagradables per als 

espectadors. El diari no té cap mirament en publicar una fotografia de la 

Rambla en la qual apareixen víctimes mortals de l’atemptat, cosa que 

prohibeixen els codis deontològics. Un altre aspecte que no defensen els codis 

és la identificació de les víctimes mortals, cosa que La Vanguardia fa. A més, 

actuant contra la llei de defensa de la intimitat i el CEDH, el diari revela 

informació de la vida privada de les víctimes i dels terroristes que no era 

d’interès per als usuaris. Quant  a la informació oferta pel mitjà, trobem certa 

tendència a enfocar la informació des de la tristesa o la recerca de l’efecte 

sorpresa per a l’espectador amb moltes referències al dolor de les famílies de 

les persones que han perdut la vida i titulars com “Vaig apagar el mòbil i 

esperava la mort” o “Rambla de Sang”. 

Tenint en compte tots aquests factors, podem determinar que La Vanguardia 

ha tingut intenció d’espectacularitzar la informació que tracta sobre els 

atemptats de Barcelona i Cambrils. Sens dubte, l’aspecte en el qual trobem 

més patent aquest fet és en la falta de respecte envers les víctimes i la seva 

intimitat. 

El cas d’El Periódico no és gaire diferent al de La Vanguardia. De fet, són prou 

similars. Com en el cas anterior, el diari del Grup Zeta va utilitzar imatges de la 

Rambla després de l’atemptat, amb víctimes a terra. A més, va identificar totes 

les persones que havien perdut la vida a Barcelona i Cambrils el 17 d’agost i va 

difondre informació pertanyent a la seva esfera privada, contravenint els codis 

deontològics, el Conveni Europeu de Drets Humans i la llei de defensa de la 

vida privada. Aquest mitjà també ha penetrat en la intimitat dels terroristes i les 

seves famílies. Els titulars impactants com “Bombes a punt per la Sagrada 

Família” i notícies on s’aprecia gent plorant o trista també són presents a El 

Periódico. Per tant, com en el cas anterior, podem concloure que El Periódico 

també ha buscat l’espectacularització de la informació. 
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Quant a TV3, podem dir que ha estat el cas més respectuós amb les víctimes i 

el dolor de les seves famílies. La cadena pública catalana no ha publicat, en 

cap cas, fotografies de la Rambla els minuts després de l’atemptat, ni imatges 

de les víctimes per evitar la seva identificació. A més, no ha difós informació 

privada de cap de les persones que van perdre la vida als atemptats. En aquest 

sentit, podem afirmar que, pel que fa a les víctimes, TV3 ha actuat amb rigor i 

respecte. 

No obstant, sí que podem apreciar certa intenció d’intromissió a la intimitat en 

el cas de la informació sobre els terroristes, ja que ha publicat informació que 

no és d’interès públic com, per exemple, l’esport que practicaven o els seus 

antecedents de mala conducta. L’únic punt en què Televisió de Catalunya ha 

actuat contra els codis ètic en el fet d’entrevistar familiars dels terroristes. 

Telecinco potser és el cas més agreujat quant a espectacularització i falta 

d’ètica. Aquesta cadena utilitza imatges de vídeo afeccionats en la qual 

s’aprecia gent que està ferida o està morint. S’utilitzen també fotografies que 

identifiquen les víctimes i s’exposa informació privada de les mateixes. Les 

famílies dels terroristes tampoc són respectades i se les persegueix en recerca 

d’informació, a més de difondre informació privada dels delinqüents. D’altra 

banda, es realitzen muntatges que tenen intenció d’afectar als sentiments dels 

espectadors amb imatges de gent trista i música emotiva de fons. S’ha de tenir 

en compte també que aquest canal acostuma a començar l’informatiu fent 

referència a les pròpies víctimes més que analitzant la darrera hora de 

l’atemptat, donant prioritat a la informació més morbosa. 

Per tant, podem entendre que Telecinco no ha respectat la intimitat de les 

víctimes ni tampoc la de les famílies dels terroristes. A més, ha buscat més 

l’emotivitat que la informació en els seus informatius. En aquest mitjà trobem el 

cas més brusc d’espectacularització i falta d’ètica. 

5.6 On podríem trobar la solució? 

Davant aquests resultats, i atenent al fet que TV3 és el mitjà que més s’ajusta 

als codis ètics a l’hora de cobrir els atemptats, una de les justificacions que 

podem proposar és que la deontologia per part del Col·legi de Periodistes de 
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Catalunya i el CAC és més estricta que en el cas de la FAPE. Per tant, hom pot 

pensar que una possible solució de cara a escenaris futurs seria la creació de 

codis deontològics en el marc espanyol que serveixin de guia per als mitjans 

d’arreu de l’Estat per tal de vetllar per les pràctiques periodístiques ètiques.  

Sens dubte, la creació d’aquests manuals seria un bon punt de partida per 

evitar la manipulació i espectacularització de la informació en casos en què es 

tracten tragèdies que afecten molta gent. Aquesta eina serviria, almenys, per 

aconsellar els mitjans i, en cas que no segueixin els models proposats, que les 

empreses sàpiguen que ho estan fen malament. Actualment, en l’àmbit 

espanyol no existeix cap codi ètic que especifiqui que no s’han d’identificar les 

víctimes d’un atemptat, per tant, el mitjà en qüestió pot al·legar que cap 

organisme ha prohibit aquesta pràctica. 

Tot i l’existència de diversos codis deontològics en l’àmbit català que vetllen per 

les bones pràctiques periodístiques, val a dir que només un dels dos mitjans 

analitzats que realitzen la seva activitat de forma íntegra a Catalunya ha seguit 

les indicacions que aquests manuals presenten. Com hem comprovat, TV3 sí 

que és un exemple a l’hora de complir els codis. No obstant, El Periódico va 

actuar de forma paral·lela als codis ètics que proposa el Col·legi de Periodistes 

de Catalunya.  

A més, tenint en compte que mitjans com La Vanguardia o El Periódico no 

segueixen ni allò que estableixen els seus propis codis ètics, sembla massa 

optimista assegurar que uns codis aliens a l’empresa puguin canviar la seva 

forma d’enfocar la informació. 

Per tant, una possible solució que es podria establir per acabar amb 

l’espectacularització de la informació és l’existència d’un òrgan sancionador 

que vetlli pel compliment dels codis deontològics. Un exemple de bon 

funcionament d’aquest tipus d’organisme és el Consell Audiovisual de 

Catalunya, o la Comissió Nacional del Mercat i de la Competència, en l’àmbit 

espanyol. Aquestes institucions tenen com a funció principal garantir el 

compliment de la Llei General de la Comunicació Audiovisual. 
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Els àmbits que regula aquesta llei tenen a veure amb aspectes de publicitat, 

protecció dels menor, o concessió de llicències de programació. Aquesta 

legislació només afecta als canals de televisió i ràdio, però ha obligat diverses 

empreses, com és el cas de Telecinco, a modificar aspectes de la seva graella 

de programació. El darrer exemple de la intervenció de la CNMC en la cadena 

de Mediaset va tenir lloc l’abril de 2018, en una multa de 170.000 euros que la 

comissió va interposar a Telecinco per publicitat encoberta al programa 

Sálvame, que s’hi emet les tardes de dilluns a divendres. 

Per tant, la creació d’un òrgan sancionador que tingui com a objectiu principal 

vetllar per les bones pràctiques periodístiques i evitar casos d’intromissions 

il·legítimes en la intimitat dels individus, com van succeir durant els dies 

després als atemptats de Barcelona, podria ser un incentiu per al respecte a 

l’ètica periodística. 

Aquesta mesura serviria per acabar amb excessos per part dels mitjans. Si més 

no, establir un organisme que sancioni l’incompliment dels codis deontològics 

serviria per tal que els mitjans tinguin constància que no estan actuant amb el 

rigor i el respecte que haurien de ser propis de la professió periodística. 

No obstant, aquest supòsit sembla una quimera ja que per arribar a poder 

sancionar les infraccions sobre els codis deontològics, primer s’haurien de 

crear aquests últims, cosa que, en el marc espanyol, no sembla possible a curt 

termini. 
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