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El Síndic recorda la necessitat de buscar fórmules flexibles 
per donar la informació electoral als mitjans públics  
 

 
El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha recordat avui la necessitat de 
buscar fórmules més flexibles que els blocs actuals per donar la 
informació electoral als mitjans públics. 
En una resolució del gener de 2005, el Síndic va recomanar valorar “la 
possibilitat d’incloure fórmules més flexibles que permetessin als 
professionals un cert marge d’apreciació de la informació en l’ordenació 
dels minutatges, sense que això signifiqui deixar de banda l’objectiu 
que es vol assolir:  assegurar la neutralitat  dels mitjans de comunicació  
en el tractament de les campanyes electorals i permetre que els 
electors puguin decidir la seva opció política de forma lliure i 
informada”. 

El sistema en blocs consisteix a imposar uns criteris generals del 
repartiment de temps dedicat a cada partit en funció dels resultats 
obtinguts en les eleccions anteriors. 
Cal vetllar, però, pel  dret a la informació dels professionals, que sovint 
la consideren reduïda amb el sistema de blocs. 
Tot i que es podria afirmar que el pluralisme ja s’aconsegueix 
mitjançant l’atribució d’espais gratuïts de propaganda electoral, s’ha de 
reconèixer també que la informació política a les campanyes electorals 
es duu a terme, de forma primordial, per mitjà dels espais informatius, i 
garantir el pluralisme en aquests espais és una manera de fer realitat 
un element bàsic de la democràcia.  
 
Igualment, el Síndic en unes jornades, que van tenir lloc el 3 de maig de 
2005 sota el títol “La qualitat de la informació en els processos 
electorals”,  va demanar un pacte  nacional per tal d’assegurar tant el 
dret a la informació i a la comunicació veraç en períodes electorals, com 
les possibles restriccions protegides per la llei. Ribó va instar el 
president de la Generalitat perquè liderés el procés  amb la col·laboració 
d’altres instàncies de control, com ara el Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya i el mateix Síndic, i es dugués a terme en un moment 
allunyat de períodes electorals. 

  

 
 


