Vot particular concurrent de la consellera Carme Figueras Siñol contra l’Acord 35/2020
d’aprovació de l’Informe 51/2020, de 24 de març, de l’Àrea de Continguts, sobre els continguts a
YouTube i xarxes socials que promocionen productes de suposada eficàcia curativa del COVID-19

El meu vot particular en relació amb aquest acord no és tant en contra de l’Informe, sinó pel fet
que considero que el Consell de l’Audiovisual de Catalunya no ha de fer públic l’existència
d’aquests vídeos a Youtube per no contribuir a la desinformació que, en aquest cas i en els
moments actuals de gran preocupació per la pandèmia del Covid-19, no faran més que donar a
conèixer l’existència d’uns personatges que diuen que el diòxid de clor, que anomenen MMS, o
d’altres compostos químics, tenen efectes curatius contra el virus.
Aquestes no són les úniques falsedats que corren per Internet, n’hi ha moltes sobre les
suposades vacunes o suposats medicaments que curen el coronavirus. De fet, les autoritats
sanitàries no paren d’alertar sobre les mateixes. En el mateix Informe de l’Àrea de Continguts
també s’expliquen els advertiments de les autoritats sanitàries que surten per Twitter i per
Facebook i que redirigeixen a les pàgines oficials del Ministeri de Sanitat o del Canal salut de la
Generalitat.
En relació amb l’Informe:
•
De les 340.000 visualitzacions que hi ha d’aquests 16 vídeos, la gran majoria (gairebé
290.000) son corresponents a 4 vídeos, que són tots del mateix personatge, AK, algun d’ells
conjuntament amb un altre JP (que ja coneixement d’altres temes com la falsa curació del càncer
i que el mateix Col·legi de Metges va denunciar a Fiscalia en altres ocasions).
•
La majoria dels 16 vídeos fan referència als suposats efectes curatius del diòxid de clor
(MMS). Els suposats efectes curatius del diòxid de clor no són nous ara pel coronavirus. De fet,
aquest és un producte químic que s’utilitza a l’agricultura (con a fungicida, bactericida... ) en
piscines, i usos similars. Ja ve de lluny que es digui que cura moltes coses. Altres com la monja
Teresa Forcades ja l’any 2004 i 2005 van fer campanya a favor del MMS com a suposada cura de
gairebé totes les malalties (càncer, ebola, grip A, grip comuna, etc.). Després de tots aquests
anys, la seva incidència real ha estat minsa.
•

10 dels vídeos son dels mateixos personatges AK i JP

Ara bé, a mi el que em preocupa d’aquest tema és el fet que considero que el CAC no s’ha de fer
ressò públicament de l’existència d’aquests vídeos que diuen que el diòxid de clor cura el
coronavirus. Crec que en un moment de tanta transcendència del tema, amb la gent confinada
a casa, amb la por que hi ha, amb tants malalts i tantes morts, donar a conèixer a dos
personatges com els autors d’aquests vídeos, i el diòxid de clor, amb una nota de premsa del
CAC denunciant-ho, pot ser més contraproduent que no pas beneficiós. D’aquest tema la gran
majoria de la població no n’està al corrent i no cal que nosaltres els hi fem saber. Ho crec
sincerament.
Així ho he manifestat en el sí del Consell. Si el que volem és evitar que aquests vídeos es puguin
seguir veient per part de gent inconscient, que encara que sembli mentida els pugui fer cas, el
que cal és instar a Youtube perquè els tregui, però sense donar-ne publicitat. Crec que no és el
moment de posar-nos medalles sinó de col·laborar amb les autoritats sanitàries per desactivar
fake-news, com venen fent cada dia diferents institucions i estaments. Contràriament, donant
publicitat a aquests vídeos els estaríem donant un ressò que ara no tenen.

Vull agrair també l’esforç fet per l’Àrea de Continguts, a l’igual que totes les altres àrees del CAC,
que continuen fent la seva feina a distància amb les limitacions que això suposa. Crec que
aprovar l’informe per enviar-ho a Youtube instant-los a retirar els vídeos detectats seria la millor
manera de reconèixer-ho. Al cap i a la fi, aquest ha de ser la finalitat en aquests moments, al
meu entendre.
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