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Sant Vicenç de Montalt, a 01 d’Octubre de 2018

Benvolguts Senyors,

Ens adrecem a vostès amb la finalitat de presentar una queixa formal 
sobre el periodista anomenat Fede Cedó que publica articles, sobre fets que succeeixen 
a la comarca del Maresme, en el mitjà periodístic de La Vanguardia.

A la nostra vila, s’ha produït un canvi d’alcaldia motivada per una moció 
de censura que hem presentat tots els partits que composem la oposició. En el decurs 
dels fets que han desencadenat en la moció de censura, s’han escrit diferents articles 
per part d’aquest periodista que no s’han ajustat al codi deontològic que com a 
declaració de principis de la professió pública periodística a Catalunya es van editar.

Tot seguit passem a enumerar i argumentar els articles i dintre d’ells les 
afirmacions que no s’ajusten a l’esmentat codi deontològic. Al final d’aquesta carta 
introductora i explicativa podran trobar còpies dels articles anomenats i numerats com 
a annexes per tal que es pugui confrontar el que aquí expressem com a queixa:

ANNEX 1
Annex 1-1 Es parla de “al conocer el resultado de una encuesta que no les otorga
ninguna representación municipal.” En aquest cas el periodista ha faltat al punt 01 del 
codi deontològic ja que hauria de “difondre únicament informacions contrastades amb 
diligència, i evitar la difusió de conjectures i rumors com si es tractés de fets” 
La informació que existeix una enquesta és absolutament falsa com queda palès a 
l’annex 2-2.

Annex 1-3 Es parla de “que han desvelado y dado a conocer la grabación” En aquest cas 
el periodista ha faltat al punt 01 del codi deontològic ja que hauria de “difondre 
únicament informacions contrastades amb diligència, i evitar la difusió de conjectures 
i rumors com si es tractés de fets” 
9SV ni va desvelar ni va donar a conèixer la gravació. És una acusació infundada en la
que es difonen conjectures i rumors.
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Annex 1-3 Es parla de “como han hecho finalmente”. En aquest cas el periodista ha faltat 
al punt 02 del codi deontològic ja que hauria de “no difondre dades imprecises o sense 
base suficient” 
Acusa a 9SV d’haver fet públiques unes dades sense disposar de cap prova que així ho 
demostri.

ANNEX 2
Annex 2-2 Es parla de “era una supuesta encuesta, fruto de la rumorología” En aquest 
cas el periodista deixa palès el que denunciem en l’annex 1-1, al haver faltat al punt 01 
del codi deontològic ja que hauria de “difondre únicament informacions contrastades 
amb diligència, i evitar la difusió de conjectures i rumors com si es tractés de fets” i 
també al punt 03 on té “L’obligació d’esmenar tant les informacions com les 
interpretacions que s’hagin demostrat falses o errònies”
No existia cap enquesta.

ANNEX 3
Annex 3-2 Es parla de “una investigación a la que ha tenido acceso este diario” En 
aquest cas el periodista ha faltat al punt 01 del codi deontològic ja que hauria de 
“d’acostar-se a la realitat dels esdeveniments amb la màxima fidelitat possible.” 
No existeix cap investigació. La informació que va obtenir aquest periodista va ser una 
gravació del mateix alcalde on va forçar al treballador a fer una declaració jurada 
fraudulenta com posteriorment s’ha reflectit en una denúncia del treballador i com el 
periodista ha tingut la possibilitat de coneix-ho de primera ma.

Annex 3-3 (1) Es parla de “También queda acreditado” En aquest cas el periodista ha 
faltat al punt 01 del codi deontològic ja que hauria de “difondre únicament 
informacions contrastades amb diligència, i evitar la difusió de conjectures i rumors 
com si es tractés de fets” 
No ha quedat res del que diu acreditat enlloc per la qual cosa no es pot començar una 
paràgraf assentant una base que és falsa.

Annex 3-3 (2) Es parla de “supuestamente fueron realizadas por otro concejal de la 
oposición, que también había amenazado al operario” En aquest cas el periodista ha 
faltat al punt 01 del codi deontològic ja que hauria de “difondre únicament 
informacions contrastades amb diligència, i evitar la difusió de conjectures i rumors 
com si es tractés de fets” i també al punt 02 on no “s’han de difondre dades 
imprecises" 
Dir que un regidor de la oposició ha amenaçat a un operari és del tot imprecís ja que al 
no senyalar a ningú en concret ens acaba senyalant a tots a l’hora.
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Annex 3-3 (3) Es parla de “comprometería seriamente la honestidad de varios regidores 
municipales” En aquest cas el periodista ha faltat al punt 02 del codi deontològic ja que 
no “s’han de difondre dades imprecises" 
Palar de varis regidors municipals és del tot imprecís ja que al no senyalar a ningú en 
concret ens acaba senyalant a tots a l’hora.

Annex 3-3 (4) Es parla de “Se conoce que otros miembros de la corporación municipal 
también obtuvieron favores de forma éticamente reprobable” En aquest cas el 
periodista ha faltat al punt 02 del codi deontològic ja que no “s’han de difondre dades 
imprecises" 
Palar d’altres regidors municipals sense concretar-ho és del tot imprecís ja que al no 
senyalar a ningú en concret ens acaba senyalant a tots a l’hora.

Annex 3-4 Es parla de “supuestamente optó por divulgarla a través de otro grupo
municipal en la oposición, que finalmente ha liderado no sólo la moción de censura, sinó 
uqe ha colocado al alcalde en el centro de la polèmica” En aquest cas el periodista ha 
faltat al punt 01 del codi deontològic ja que hauria de “difondre únicament 
informacions contrastades amb diligència, i evitar la difusió de conjectures i rumors 
com si es tractés de fets” i també ha faltat al punt 02 del codi deontològic ja que no 
“s’han de difondre dades imprecises" 
Primer no ens acusa directament però després aclareix que ha sigut el partit que ha 
liderat la moció de censura, en aquest cas nosaltres per ser els líders de la oposició. És 
una dada imprecisa a l’hora que una acusació avalada feta sobre una base de 
conjectures i rumors.

ANNEX 4
Annex 4-2 Es parla de “...después de mostrar su enfado con el operario que las colocó
“sin mi consentimiento” ” En aquest cas el periodista ha faltat al punt 02 del codi 
deontològic ja que hauria de “d’acostar-se a la realitat dels esdeveniments amb la 
màxima fidelitat possible.” 
Tal i com va publicar la pròpia Vanguardia, hi ha una gravació on l’alcalde reconeix tenir 
el material a casa seva i no diu en cap cas que estigués aquest material sense el seu 
consentiment. Escoltant la gravació quedà palès que en tenia un bon coneixement de
que les rajoles estaven a casa seva.

Annex 4-3 Es parla de “...en base al articulo publicado en La Vanguardia, a lo que el
alcalde respondía una y otra vez, que no eran declaracions suyas” En aquest cas el 
periodista ha faltat al punt 01 del codi deontològic ja que “El professional del 
periodisme està compromès amb la recerca de la veritat” i també ha faltat al punt 03
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del codi deontològic ja que té “L’obligació d’esmenar tant les informacions com les 
interpretacions que s’hagin demostrat falses o errònies”
Si la informació que dona peu a l’article de l’annex 3 acaba quedant palès que no era 
cert tal i com es pot veure en aquesta declaració de l’annex 4-3, el periodista hagés 
hagut de informar del fet i rectificar les informacions incorrectes.

ANNEX 5
Annex 5-3 Es parla de “...se conoce la existència de otra grabación en la que el 
trabajador municipal admitiría que los àudios contra el alcalde responden a una 
confabulación” En aquest cas el periodista ha faltat al punt 03 del codi deontològic ja 
que té “L’obligació d’esmenar tant les informacions com les interpretacions que 
s’hagin demostrat falses o errònies comporta fer-ho amb promptitud i amb el 
tractament i l’extensió proporcionats”
Posteriorment a aquesta publicació el propi periodista es sabedor de que la gravació 
que esmenta és falsa i aconseguida sota coacció. De moment encara no ha esmenat 
aquesta informació incorrecta.

ANNEX 6
Annex 6-2 Es parla de “...es quien la ha ido desgranando y remitiendo en segmentos a un 
medio de comunicación afín.” En aquest cas el periodista ha faltat al punt 01 del codi 
deontològic ja que hauria de “difondre únicament informacions contrastades amb 
diligència, i evitar la difusió de conjectures i rumors com si es tractés de fets” i també 
ha faltat al punt 02 del codi deontològic ja que no es poden difondre dades que puguin 
“provocar dany o descrèdit a entitats públiques o privades” 
Se’ns acusa d’haver desgranat i facilitat la informació a un mitjà de premsa escrita.
Aprofita per dir un mitjà de comunicació “afí” quan sap perfectament que la nostra 
ideologia és independentista i aquest diari és clarament unionista i espanyolista. 

Annex 6-4 (1) Es parla de “...incitados por Jaume Gumà, portavoz del 9SV” En aquest cas 
el periodista ha faltat al punt 02 del codi deontològic ja que ha acusat sense dades no 
ha de “difondre dades imprecises o sense base suficient que puguin lesionar la 
dignitat de les persones”
En aquest cas acusa al nostre regidor Jaume Gumà d’incitador sense cap mena de prova 
que ho sustenti.

Annex 6-4 (2) Es parla de “...dice comprender que un partido venido a menos como el 
9SV...” En aquest cas el periodista ha faltat al punt 01 del codi deontològic ja que hauria 
de “difondre únicament informacions contrastades amb diligència, i evitar la difusió 
de conjectures i rumors com si es tractés de fets” i també ha faltat al punt 02 del codi
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deontològic ja que no es poden difondre dades que puguin “provocar dany o descrèdit 
a entitats públiques o privades” 
En aquest cas dona per fet que 9SV és un partit que ha anat a menys sense cap mena de
dada que ho recolzi. Amb aquests missatges subliminars el que intenta aconseguir el
periodista és que la gent perdi la confiança en el nostre partit.

ANNEX 7
Annex 7-1 Es parla de “...estar detrás de la trama de las grabaciones, junto a los dos del
9 Sant Vicenç” En aquest cas el periodista ha faltat al punt 01 del codi deontològic ja 
que hauria de “difondre únicament informacions contrastades amb diligència, i evitar 
la difusió de conjectures i rumors com si es tractés de fets” i també ha faltat al punt 02 
del codi deontològic ja que no es poden difondre dades que puguin “provocar dany o 
descrèdit a entitats públiques o privades” 
Un cop més, el periodista acusa veladament a 9SV de estar darrera d’una trama sense 
cap mena de prova que ho sostingui. Amb aquests missatges subliminars el que intenta 
aconseguir el periodista és que la gent perdi la confiança en el nostre partit.

Annex 7-5 (1) Es parla de “...por sus intervencions histriónicas” En aquest cas el 
periodista ha faltat al punt 02 del codi deontològic ja que “No s’han d’usar expressions 
injurioses...que puguin lesionar la dignitat de les persones...” 
En aquest cas el periodista cataloga al regidor Jaume Gumà d’histriònic lesionant la 
dignitat de les persones.

Annex 7-5 (2) Es parla de “Orador visceral como acostumbra,” En aquest cas el 
periodista ha faltat al punt 01 del codi deontològic ja que “Els mitjans han d’observar 
sempre una clara distinció entre les informacions i les opinions, “  i també ha faltat al 
punt 02 del codi deontològic ja que “No s’han d’usar expressions injurioses...que 
puguin lesionar la dignitat de les persones...” 
En aquest cas el periodista cataloga al regidor Jaume Gumà d’orador visceral donant la 
seva opinió personal i no una informació. A més atempta a la dignitat de les persones.

Annex 7-5 (3) Es parla de “...le traicionó su propio discurso...” En aquest cas el periodista 
ha faltat al punt 01 del codi deontològic ja que “...evitar la difusió de conjectures i 
rumors com si es tractés de fets” 
En aquest cas el periodista fa una consideració sense cap mena de base on dona per 
suposat que hi ha un error en el discurs quan des d’un primer moment la posició de 9SV 
ha estat sempre la mateixa i no s’ha variat per res. Amb aquests missatges subliminars 
el que intenta aconseguir el periodista és que la gent perdi la confiança en el nostre 
partit.
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Cas apart mereix el que reflectim en l’annex 8 on recollim l’extracte d’una 
conversa del periodista amb l’alcaldable de 9SV.

Al finalitzar un Ple Municipal al que havia acudit el periodista, el nostre 
alcaldable li fa el comentari de que en els darrers articles no li estan funcionant les 
seves fonts ja que el que està publicant no s’ajusta a la realitat. Posteriorment a aquesta 
conversa que van mantenir en persona, el periodista torna a publicar un article on falta 
a la veritat en varis aspectes i el nostre alcaldable li recrimina via WhatsApp.

No hi ha qualificatius per descriure la conversa i el grau i nivell que 
demostra el periodista a l’hora de contestar i atacar al nostre alcaldable. Un vegada rere 
una altra ataca buscant la confrontació i anant al més baix nivell. Un comportament que 
creiem no és digne d’un periodista.

A l’annex 8 al final de la documentació d’aquesta queixa poden trobar la 
conversa impresa mitjançant les captures de pantalla realitzada.

Sense més i a l’espera de veure’ns atesos per la seva entitat, volem 
aprofitar la ocasió per enviar-lis una cordial salutació. 
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