ACORD 98/2019, de 6 de novembre, del Ple del
Consell de l’Audiovisual de Catalunya
Recomanacions sobre el tractament informatiu de la infància i l’adolescència
tutelada per l’Administració

Una de les funcions del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) és promoure
l’adopció de normes d’autoregulació del sector audiovisual. En aquest marc, el CAC,
en col·laboració amb diversos agents del sector audiovisual i amb altres entitats,
elabora recomanacions sobre temàtiques diverses que tenen com a objectiu millorar la
qualitat de la informació i dels continguts emesos als mitjans audiovisuals.
La normativa vigent i els codis ètics professionals del periodisme estableixen uns
mecanismes de garantia de drets i de protecció a la infància i a l’adolescència. La
Convenció sobre els Drets de l’Infant de Nacions Unides disposa que l’interès superior
de l’infant preval per damunt de qualsevol altra consideració. Aquest principi rector de
la Convenció també ha de ser respectat a l’hora d’informar. La Llei 14/2010, dels drets
i les oportunitats en la infància i l’adolescència, estableix que els mitjans de
comunicació social que difonen a Catalunya han de tractar amb una cura especial
qualsevol informació que afecti infants, adolescents i joves. Així, també la Llei 22/2005,
de la comunicació audiovisual de Catalunya, indica que no es poden difondre dades
que permetin d’identificar-los si en poden quedar afectats l’honor, la intimitat o la
imatge.
El CAC, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i el Col·legi de Periodistes
de Catalunya han impulsat l’elaboració d’unes recomanacions sobre el tractament
informatiu de la infància tutelada per l’Administració. En el procés d’elaboració hi han
participat la Casa Amaziga de Catalunya, el Col·legi d’Educadores i Educadors de
Catalunya, el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, el Consell Nacional de la
Joventut de Catalunya, Creu Roja de Catalunya, Migra Studium, el Programa BCN
Interculturalitat de l’Ajuntament de Barcelona, el Síndic de Greuges, Tot Raval i
Xenomedia.
Les recomanacions parteixen del principi que els infants i adolescents són membres
actius de la societat i subjectes de drets que s’han de garantir. En aquest sentit, volen
esdevenir una guia per fomentar un tractament mediàtic que respecti l’interès superior
de la infància i l’adolescència, especialment la més vulnerable, i, en aquest cas, la
tutelada per l’Administració, amb l’objectiu que cap acció comunicativa pugui
contravenir els seus drets universals i per tal de transformar els discursos estereotipats
que donen una visió negativa de la infància i l’adolescència tutelada. En primer lloc, el
document incorpora 12 recomanacions generals, i en segon, un decàleg específic pel
que fa al tractament informatiu de la infància i adolescència migrada sola.

Per tot el que s’ha exposat, el Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya adopta,
per unanimitat dels presents, el següent
ACORD
Únic. Aprovar el document Recomanacions sobre el tractament informatiu de la
infància i l’adolescència tutelada per l’Administració, que s’adjunta a aquest acord com
a part integrant.
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