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El CAC eximeix l'InfoK d'haver
vulnerat cap norma sobre protecció
de menors
El Consell rebutja que s'hagi perjudicat cap dels menors que hi van aparèixer, i
ressalta que la Via Catalana es va tractar d'un "fet noticiable" meritori d'aparèixer
a l'informatiu
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=H2JZM9HDq0o
L'informatiu InfoK de Televisió de Catalunya sobre la Via Catalana no va vulnerar el marc normatiu
que empara els drets de la personalitat jurídica del menor. Així ho assegura el Consell de
l'Audiovisual de Catalunya (CAC), que aquest dimarts va valorar la situació arran de la polèmica
generada per tot un seguit de mitjans de comunicació editats a Madrid, que van assenyalar
l'informatiu com un cas d'adoctrinament.
El CAC considera "que l'interès informatiu i excepcional de l'esdeveniment, així com el fet de
tractar-se d'una peça informativa dins d'un teleinformatiu adreçat a infants i joves, que té la
voluntat d'explicar amb un llenguatge planer i proper notícies d'actualitat adequades a l'edat, la
maduresa i el nivell cognitiu del seu públic objectiu, permet concloure que la seva emissió no
vulnera cap de les previsions establertes en matèria de protecció de menors".
Informativament parlant, el CAC té clar que la Via Catalana era un fet prou noticiable com per
aparèixer a l'informatiu infantil de TV3 "i que, en conseqüència, els inserts dels participants en
recullen el seu punt de vista".
Sobre les crítiques rebudes que no hi havia cap opinió contrària a la independència, l'organisme
apunta que "el pluralisme informatiu només és valorable quan es tracten períodes de temps
suficientment representatius", no pas a l'hora d'informar d'un fet concret.
Segons el dictamen del ple, la notícia tampoc no va suposar cap perjudici per als menors que hi
van aparèixer: "La difusió de la imatge i del nom de pila que permetin identificar els menors no es
pot considerar perjudicial per a l'interès del menor, ni suposa un menysteniment de la seva honra
o reputació, o contrària als seus interessos."
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