
Censurar paraules és censurar informació.  
L’atac de la Junta Electoral a la llibertat d’expre ssió  

 
La Junta Electoral Provincial de Barcelona, en resposta a una petició de Ciutadans, ha 
decidit prohibir als mitjans de comunicació de la CCMA fer servir les expressions “exili” o 
“presos polítics” quan es refereixen als activistes i polítics empresonats i que estan sent 
jutjats o als polítics que van marxar de Catalunya i han fixat la seva residència a diferents 
països d’Europa. 
 
Això només té una definició: censura. És un atac directe a la llibertat d’expressió i a la 
llibertat de premsa. Els magistrats han ultrapassat les seves competències i s’han 
convertit en una figura que crèiem oblidada. Tornen els censors i temem que la Junta 
Electoral Provincial vulgui iniciar una cacera de bruixes.  
 
Però la realitat, a més, és capriciosa. I és que prohibeixen sense escoltar-nos. Perquè a 
Catalunya Ràdio, el Consell Professional d’Informatius i Esports ha debatut intensament 
des del primer dia la utilització d’aquests termes i sempre hem defensat que el millor era 
utilitzar-ne d’altres. Per tant, no cal que vingui ningú de fora a dir-nos què hem de dir o 
com hem de fer la nostra feina. 
 
De fet, la llibertat de premsa consisteix a deixar que els periodistes es pronunciïn 
lliurement i marquin les prioritats informatives. Per tant, la decisió de prohibir paraules o 
canviar l’enfocament de les notícies de forma arbitrària ens remet al Ministeri de la Veritat 
que Orwell va descriure a “1984”. 
 
Aquell ministeri fictici aconseguia falsejar la veritat i, com a conseqüència, la història. Però 
nosaltres lluitarem per impedir-ho. Perquè avui és “exili” i “presos polítics”, però demà 
poden venir-ne d’altres. El risc d’obrir aquesta porta és imprevisible i pot tenir 
conseqüències incalculables. 
 
El mateix passa amb la resolució que considera que la cobertura que vam fer de la 
manifestació del passat dia 16 de març a Madrid, que tenia el suport de més de mig 
centenar d’organitzacions polítiques i socials de tot Espanya, “va vulnerar els principis de 
pluralisme polític i neutralitat informativa”. I ordena que la CCMA “compensi” aquesta 
cobertura donant temps als partits que “no hi  van donar suport”. 
 
Els magistrats no haurien de tenir cap autoritat per decidir quina ha de ser la programació 
dels mitjans públics. La decisió ha de ser, únicament i exclusiva, dels seus professionals, 
com hem reclamat sempre, lliure de cap ingerència política i, també, jurídica. Sempre hem 
treballat amb aquest esperit. 
 
En definitiva, els Consells Professionals d’Informatius i Esports rebutgem aquestes dues 
resolucions i demanem a la redacció i als responsables de la CCMA que ens ajudin a 
defensar el dret a la llibertat d’expressió i a la llibertat de premsa. I, sobretot, el dret de la 
ciutadania a rebre la informació en base al rigor i la nostra professionalitat com a servei 
públic que som. 
 

 


