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INFORME: “CIUDADANOS DE SEGUNDA” 
 
 

- Presentació del cas 

El passat dilluns 9 d’abril, la televisió pública de Madrid, TeleMadrid 3, va emetre el 
documental produït per El Mundo TV (la productora televisiva del diari El Mundo) que tracta 
sobre la situació del català i el castellà al Principat de Catalunya. En aquest reportatge 
s’informava que la situació del castellà a aquest territori està en perill, i que els 
catalanoparlants imposen la llengua catalana als castellanoparlants. D’altra banda, s’afirma 
que aquests segons se’ls tracta com a ciutadans de segona. Segons el director del 
documental, Marc Wieting, només es pretén mostrar com viuen realment les dues llengües 
oficials al Principat. Es contraposa el català i el castellà. 

- Normes i principis afectats 

Segons el Codi Deontològic del Col·legi de Periodistes de Madrid i el Consell Audiovisual de 
Madrid, el documental produït per El Mundo TV i emès per TeleMadrid ha vulnerat els 
principals principis d’aquest Codi Deontològic. 

La primera norma vulnerada és la imparcialitat. En aquest documental no es respecta la 
neutralitat, sinó que es justifica una conclusió, el castellà com a llengua de segona classe. Hi 
ha fonts contradictòries i manca exposar una segona visió: la dels catalanoparlants.  

La segona norma vulnerada és l’exactitud. La informació que es dóna en aquest documental 
no és fidel a la realitat, sinó que és falsa i enganyosa. No ha estat contrastada.  

D’altra banda, també no hi ha hagut una responsabilitat editorial, ja que en aquest 
documental no s’ha defensat una informació rigorosa i imparcial; a part, s’ha fomentat la 
discriminació per motius de la procedència social i cultural, fins al punt de poder arribar a 
incitar la crispació entre persones.  

Finalment, dir que també s’ha vulnerat el dret a l’honor i a la intimitat de les persones 
entrevistades. Encara que sàpiguen que les estan entrevistant, se’ls canvia el sentit de les 
seves argumentacions per encaminar el documental cap a les tesis que es volen defensar.  

- Conclusions, resolució del cas i justificació de les mateixes, vinculant-ho amb els 
principis constitucionals i deontològics esmentats 

Aquest documental “Ciudadadanos de segunda” ha vulnerat els principis del Codi 
Deontològic del Col·legi de Periodistes de Madrid i el Consell de l’Audiovisual de Madrid. Les 
normes vulnerades són la imparcialitat, l’exactitud, la responsabilitat editorial i el dret a 
l’honor i a la intimitat de les persones entrevistades.  

La informació que es dóna no ha estat contrarestada amb altres parts, i aquest fet ha 
provocat la incitació de la crispació entre persones. D’altra banda, s’ha manipulat la 
informació que donen algunes de les persones entrevistades; els seus comentaris no tenen 
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res a veure amb les paraules que es poden escoltar en el reportatge. Finalment, s’ha passat 
per alt el principi de neutralitat i imparcialitat, ja que no s’ha comprovat una altra opinió: com 
viu realment el català. 

Malgrat, que el Consell de l’Audiovisual de Madrid i el Col·legi de Periodistes de Madrid no 
són partidari de prohibir les emissions de documentals, programes, informatius... en aquest 
cas sí que es veuen obligat a fer aquest pas.  

Passar per alt certs principis bàsics per emetre un documental que no respecta certes 
normes importants del Codi Deontològic pot provocar una possible crispació social i, alhora, 
política entre els governs de Madrid i de Catalunya. Però també per la crispació entre 
ciutadans d’ambdues comunitats que aquest documental, dirigit per Marc Wieting, ja ha 
provocat.  


