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Salutació

ACN, l’agència nacional de notícies

Catalunya té vocació de disposar dels instruments de què gaudeixen els 
països i les comunitats culturals i lingüístiques que volen vertebrar un 
sistema de comunicació propi. Entre aquests elements imprescindibles 
es compten les agències nacionals de notícies, un pilar fonamental per 
assegurar la producció de continguts informatius i per posar-los a dis-
posició del conjunt de mitjans de comunicació existents en cada espai 
territorial o lingüístic. Al nostre país, l’Agència Catalana de Notícies és, 
juntament amb la televisió i la ràdio públiques, una eina al servei de la 
ciutadania que té com a objectiu assegurar una cobertura informativa 
completa arreu del territori. És, doncs, en l’aspiració de bastir un siste-
ma català de comunicació complet que trobem l’origen de l’ACN. 

Avui l’agència nacional de notícies ha aconseguit fer-se un lloc en el 
complex món dels mitjans de comunicació de Catalunya, i també de 
més enllà de les nostres fronteres. Ha esdevingut un mitjà de caràc-
ter transversal que els nodreix de continguts informatius rigorosos i 
objectius, en tots els formats possibles, i de tots els territoris. En altres 
paraules, l’ACN és un element estructural que contribueix a vertebrar 
el nostre sistema de comunicació i és, alhora, una magnífica escola de 
formació de nous professionals en benefici de tot el sector.

En el context europeu han estat molt poques les agències de notícies 
de nova creació que han començat la seva activitat en els últims anys. 
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La majoria de les agències existents acumulen dècades de funciona-
ment, i el seu naixement va estar vinculat a la creació de nous estats 
i a la consolidació dels mitjans de comunicació de masses. Són, per 
tant, estructures molt consolidades que en els últims temps han hagut 
d’afrontar el repte d’adaptar-se a les noves tecnologies de la informació 
per poder atendre els requeriments dels usuaris.

L’ACN, en canvi, va ser creada l’any 1999, en plena eclosió dels 
entorns digitals, un context que necessàriament ha conduït a una nova 
forma de produir els continguts informatius i que també ha generat 
nous canals d’accés i nous hàbits de consum d’aquests continguts. Per 
aquest motiu, segurament sense ser-ne del tot conscients ni respondre 
a un pla meticulosament traçat, l’ACN ha esdevingut un model pioner 
d’empresa informativa multimèdia, una de les primeres agències de 
notícies digitals, concebuda des de l’inici com a tal.

Amb la consciència de treballar en un escenari sempre canviant i amb 
unes tecnologies en constant evolució, l’Agència Catalana de Notícies 
s’ha dotat d’una estructura i unes rutines de producció flexibles per 
respondre amb celeritat a les noves necessitats que va plantejant el 
sector. Això inclou disposar d’uns professionals molt versàtils capaços 
de produir informació de qualitat en els formats més diversos.

Per aquestes raons entre d’altres, l’ACN és tractada com un model 
innovador en el llibre News Agencies in the Turbulent Era of the 
Internet (col·lecció Lexikon, núm. 5, 2010), una anàlisi de la situació 
global de les agències de notícies en aquests moments de canvis 
tecnològics a través de l’estudi de diferents casos de tot el món. 
Oliver Boyd-Barrett, editor del llibre i expert reconegut mundialment 
en aquest camp, afirmava en una entrevista a la mateixa ACN que 
“les agències seran encara més importants en el futur” i que “el model 
multimèdia de l’Agència Catalana de Notícies demostra com l’era dels 
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mitjans multiplataforma pot incrementar la diversitat de veus que hi ha 
en el negoci dels mitjans”.

Però la versatilitat i la capacitat d’adaptació no estan renyides amb el 
rigor i la constància per a la consecució d’uns objectius de base. Si bé 
la professionalitat de les persones que treballen i han treballat a l’ACN 
ha garantit que durant els deu primers anys de funcionament l’Agència 
avancés a bon pas sense perdre de vista aquests principis, l’edició 
del Llibre d’estil posa a les seves mans una eina bàsica per facilitar el 
dia a dia de la seva feina i estableix criteris per fer coherent, rigorosa i 
identificable aquesta tasca.

L’Agència Catalana de Notícies té el seu nord fixat en l’acompliment 
de la missió de servei públic que té encomanada. Per fer-ho, ha de ser 
un mitjà que garanteixi la visibilitat dels principals esdeveniments del 
nostre sistema institucional, polític, econòmic, social, cultural, associa-
tiu, acadèmic i de recerca. Aquesta tasca l’ha de realitzar en tots els 
àmbits, des del local a l’internacional, donant veu a tots els agents, per-
sones i col·lectius per tal de garantir un punt de vista plural i equilibrat 
en les informacions.

Diu qui ha estat conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació de la 
Generalitat de Catalunya (2006-2010), Joan Manuel Tresserras, que 
“l’ACN és una agència possible però no inevitable”. Aquestes paraules 
no contenen ni un gram de desànim ni de conformisme. Ben al contra-
ri, són un estímul per fer de l’ACN una eina cada dia més forta, més 
arrelada a la realitat i a l’actualitat, amb la responsabilitat pròpia de ser 
i d’exercir com l’agència nacional de notícies al servei dels mitjans de 
comunicació i de la ciutadania.

Carles Mundó
President
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Un regal col.lectiu d’aniversari

L’Agència Catalana de Notícies tanca la commemoració del desè ani-
versari amb l’edició del Llibre d’estil. Des de la seva creació, el 1999, 
els professionals de l’ACN han treballat sense disposar d’una eina 
fonamental en tot mitjà de comunicació de prestigi, rigorós i seriós 
com és el Llibre d’estil. Aquest document que ara publiquem conté els 
principis fundacionals de l’Agència, la seva missió de servei públic, 
els criteris periodístics de la redacció, les exigències deontològiques, 
l’estil de llengua, el Manual d’identitat corporativa i molta informació 
d’utilitat a l’hora d’elaborar les notícies en una redacció multimèdia. 
Precisament aquesta és una de les singularitats de l’Agència Catalana 
de Notícies. A diferència d’altres agències, l’ACN ha estat pionera en 
l’aposta tecnològica i multimèdia, de tal manera que els periodistes són 
polivalents, és a dir, professionals capaços d’elaborar informació en 
els formats de text, àudio, fotografia i vídeo que es difonen a través de 
diferents plataformes. 

De llibres d’estil de mitjans de comunicació publicats n’hi ha molts i 
de tota mena. De llibres d’estil d’agències de notícies, menys. Aquest 
és el d’una agència de notícies pública, de l’agència nacional de 
Catalunya. És el llibre d’estil d’una de les primeres d’Europa creada a 
partir d’Internet, capdavantera al nostre continent en teletreball, multi-
format i informació territorial. 
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Aquest Llibre d’estil pretén ser una referència per als professionals i 
per als mitjans de comunicació catalans que aposten pel periodisme 
multimèdia. L’objectiu és doble: aclarir dubtes als periodistes de l’ACN 
i fixar-los de manera aclaridora els criteris, els paràmetres i els detalls 
tècnics; d’altra banda, també intenta contribuir al fet que altres profes-
sionals i empreses del país vegin que la polivalència i el multiformat 
són possibles, i que a Catalunya existeix un projecte solvent i de llarg 
recorregut en el sector de la comunicació que assumeix des del 1999 
amb encert un model que els últims anys es mostra com a tendència de 
futur. Per tant, aquest Llibre d’estil enllaça perfectament amb l’esperit 
de servei públic i la voluntat contributiva amb el sector, ja que històrica-
ment l’Agència Catalana de Notícies ha fet la funció de vertebrar l’espai 
català de comunicació.

El Llibre d’estil, que s’afegeix als recentment elaborats Manual d’acollida 
i Manual d’identitat corporativa de l’Agència Catalana de Notícies, aporta 
gruix al projecte d’agència nacional. En l’etapa actual s’ha fet un esforç 
notable per recollir, estructurar i documentar el coneixement intern. 
Lògicament, aquests manuals s’han de revisar contínuament i esde-
venen fotografies fixes que requereixen actualitzacions en tots aquells 
àmbits evolutius per evitar que es converteixin en imatges desenfocades 
d’escassa utilitat. Els principis i les autèntiques raons de ser, però, són 
tan vigents ara com a la dècada dels noranta del segle passat, quan el 
periodista Ramon Barnils proclamava la necessitat d’una agència de 
notícies pròpia per a Catalunya. 

Una agència nacional catalana que, molt ben arrelada al territori però 
amb una mirada global i les antenes de les delegacions internacionals 
recentment obertes a París, Berlín, Londres i Nova York –que reforcen 
les ja existents de Madrid i Brussel·les–, proporciona informació de 
qualitat de Catalunya i d’interès català per a un ampli ventall d’abonats: 
televisions, ràdios, diaris impresos i digitals, institucions i empreses.
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En aquest sentit, el creixement de l’Agència en els últims anys ha estat 
espectacular. No només pels formats en què s’elabora la informació 
–els periodistes de l’ACN de totes les delegacions territorials del país 
i també de l’estranger elaboren vídeos d’actualitat, a més de textos, 
àudios i fotografies–, sinó també pel reforçament de la informació 
especialitzada de Comunicació, Cultura, Economia, Política i Societat, 
la incorporació d’informació d’àmbit internacional –en una secció que 
anomenem Món–, l’augment del nombre de clients en un centenar –ara 
ja en són 300– i la triplicació de la xifra d’ingressos provinents del sector 
en un període de només tres anys, entre el 2007 i el 2009. Aquests 
paràmetres, entre molts d’altres, expliquen la consolidació de l’Agència 
Catalana de Notícies en l’espai català de comunicació.

Aquest Llibre d’estil, que s’haurà d’anar actualitzant a mesura que la 
tecnologia, els nous formats i els serveis creixents impactin sobre els 
sistemes i les rutines de treball de la redacció, és el resultat d’un treball 
en equip. Fruit de l’experiència dels professionals que des de l’inici han 
format part del projecte de l’Agència, el coneixement acumulat a la casa 
ha estat aportat per la subdirectora, Anna Nogué, que ha comptat amb 
la col·laboració inestimable del redactor en cap, Salvador Cargol, i amb 
les aportacions precises i especialitzades d’Àlex Fernàndez i Sònia 
Luque (apartat de llengua), Gemma Ustrell (comunicació), Oriol Burgada 
(vídeo), Oriol Campuzano (fotografia), Anna Oms (gestió de la informa-
ció), Jordi Pueyo (eines 2.0) i Gaspar Pericay, Laura Pous i Albert Segura 
(“Món” i traducció a altres llengües). Ha estat un bon treball en equip.

Aquest Llibre d’estil, a més, és el resultat de la col·laboració entre 
l’Agència Catalana de Notícies i l’Institut de la Comunicació (Incom) de 
la Universitat Autònoma de Barcelona, ja que en són coautores Anna 
Nogué i Carme Ferré Pavia, professora de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB) i investigadora de l’Incom, qui n’ha coordinat el projec-
te. Hem intentat que el Llibre d’estil serveixi per aplegar l’experiència i 
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les especificitats de la casa amb una mirada externa més universitària. 
Un document que sintetitzi informació útil i necessària per al dia a dia 
dels professionals, però també amb aportacions de caire deontològic i 
acadèmic per contextualitzar l’actuació diària. 

La sinèrgia entre empresa de comunicació pública i món acadèmic va 
més enllà de la coautoria entre l’ACN i l’Incom. En l’edició de l’obra 
també hi ha implicada la Universitat Oberta de Catalunya, gràcies a 
l’entesa amb el director de l’Editorial UOC, Lluís Pastor, i al conveni de 
col·laboració signat amb la rectora de la UOC, Imma Tubella, que recull 
un projecte de col·laboració més ampli entre la Universitat i l’Agència, i 
que aquest any permet la posada en marxa per al curs 2010-2011 del 
Postgrau en Producció Periodística Multimèdia UOC-ACN. 

La vinculació de l’Agència amb el món acadèmic en l’edició d’aquest 
Llibre d’estil també es concreta en la presentació que ha acceptat 
d’escriure el director d’estudis de Periodisme de la Universitat Pompeu 
Fabra (UPF), Salvador Alsius, amb qui l’ACN manté uns lligams estrets 
en l’aplicació d’un conveni de col·laboració amb la Universitat Pompeu 
Fabra que comporta l’obertura d’un web de notícies de Catalunya en 
anglès i que és la finestra al món del projecte Catalan News Agency.

Una agència de notícies nacional que edita el seu llibre d’estil per 
culminar la gran feina que tots els seus professionals han fet al llarg 
d’aquests anys i que volem compartir amb tots vosaltres com si es 
tractés d’un regal col·lectiu d’aniversari.

Saül Gordillo
Director
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Vegem què diu

Això que ara explicaré va succeir quan faltaven uns dos o tres anys 
per a la celebració dels Jocs Olímpics de Barcelona. Em refereixo a 
un sopar a què Felipe González, aleshores president del govern cen-
tral, va convidar una bona part dels membres de la Junta del Col·legi 
de Periodistes de Catalunya. En aquella època el degà n’era Carles 
Sentís, i existien bones condicions contextuals per tenir una conversa 
distesa i interessant amb el cap de l’executiu espanyol.

Ja a l’hora de les postres es va sortir a enraonar d’un tema que en 
aquell moment ocupava força espai als diaris editats a Catalunya: si 
TV3 tindria o hauria de tenir dret a transmetre els Jocs Olímpics en 
paral·lel a TVE. La possibilitat que així fos era remota, en tant que la 
televisió pública estatal tenia en exclusiva els drets per fer-ho, però 
l’interès a disposar d’una narració en català havia anat prenent uns tints 
clarament reivindicatius. El que s’estava demanant des dels cercles 
nacionalistes era que els catalans poguessin seguir els Jocs en català 
i, a més, explicats des d’una òptica pròpia.

Els comensals d’aquella nit a la Moncloa de seguida van poder compro-
var que el president espanyol es comptava entre els que no entenien 
aquella aspiració, o que la trobaven absurda, o innecessària. I, tot 
encenent un Cohiba d’aquells que solia fumar, va dir:
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–Al fin y al cabo, el recordman mundial de salto de altura va a saltar lo 
mismo si los Juegos se siguen en un lengua o en otra...

Ho juro, va dir això.

Un dels periodistes catalans presents, que estava situat en un extrem 
de la taula, va obrir la boca per primer cop en tota la nit i va replicar 
una cosa així com:

–Pues mire usted, aunque parezca mentira, igual no, igual no salta lo 
mismo.

L’amfitrió va mirar cap a aquell costat de la taula per veure quin aspecte 
tenia la persona que havia respost allò. Crec que algú li va xiuxiuejar 
a l’orella que es tractava precisament d’un periodista que treballava 
a TV3. El senyor president va mirar l’autor de la rèplica amb cara 
d’estupefacció, com si pensés que li havien introduït un extraterrestre 
en el seu feu. I a continuació va proferir un comentari que he oblidat 
en la seva textualitat exacta però que estava carregat d’incredulitat i de 
sornegueria, per no dir de befa pura i dura.

Algú va canviar ràpidament de tema. Potser va ser en aquell moment que 
se li va plantejar com i quan es rebria la subvenció que el govern espan-
yol s’havia compromès a atorgar al Centre Internacional de Premsa de 
Barcelona. O alguna cosa així.

La transmissió televisiva dels Jocs finalment va estar a càrrec d’un ano-
menat Canal Olímpic que es va crear per a l’ocasió i que era compartit, 
jo diria que a parts iguals, per Televisió de Catalunya i per Televisión 
Española en la seva versió d’aquí, que aleshores semblava una mica 
més potent del que se l’ha permès ser després. Tot va dur-se a terme 
en bona harmonia i força correctament, i el guanyador de la medalla 
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d’or del salt d’alçada va ser el cubà Javier Sotomayor amb una indis-
cutible marca de 2,34.

Però, d’una altra part, quan va es va fer la cerimònia inaugural dels Jocs, 
un equip universitari dirigit pel professor Miquel de Moragas va realitzar 
un dels treballs més brillants i imaginatius que s’han fet a la història de 
la recerca en comunicació del nostre país: va enregistrar les retransmis-
sions de l’acte que s’havien fet a una seixantena de països de tot el món 
i les va comparar. Els resultats van ser espectaculars. Dels mateixos 
fets i de les mateixes imatges (tot allò de La Fura dels Baus, i les sar-
danes convertides en anelles olímpiques, i els castellers, i la sageta de 
foc llençada per l’arquer) els narradors en van “construir” esdeveniments 
ben diferenciats. Les conclusions d’aquella recerca deien clarament que 
no havien “vist” la mateixa cerimònia a França que a la Xina, o al Perú, 
o a Nigèria.

A on anem a parar amb tot això? A una reflexió que és ja molt vella a la 
història de la comunicació humana, la que gira al voltant de l’objectivitat. 
El periodisme treballa amb dades, i les dades són les que són. En això 
tenia raó el senyor González, ve-t’ho aquí. Però és molt difícil, per no dir 
impossible, obviar l’existència d’un biaix subjectiu en la interpretació de 
les dades. Les notícies circulen per aquests mons després d’haver estat 
seleccionades, escrites i difoses des de determinats prismes. En una 
enquesta sobre les actituds ètiques dels periodistes que va fer recent-
ment un equip d’investigació de la UPF no arribaven al deu per cent 
els professionals catalans que manifestaven creure que l’objectivitat és 
possible. La resta deien que la informació és necessàriament subjectiva, 
encara que, això sí, una majoria dels que reconeixien això també deien 
que el periodista ha de fer tot el possible per acostar-se a l’objectivitat.

Hi ha sempre un punt de vista. No és el mateix un fet explicat en català 
que explicat en una altra llengua. No és el mateix un fet explicat des 
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de Catalunya que explicat des de fora. No és el mateix un fet explicat 
amb sensibilitat nacional que explicat sense ella o, encara més, si és 
explicat des de la sensibilitat d’una altra nació. Hi ha un punt de vista, 
deia, i això segurament no és ni bo ni dolent. No fa la informació millor 
ni pitjor. La fa diferent.

És per tot això, com a mínim, que persones com Ramon Barnils 
defensaven ja fa trenta anys la importància de disposar d’una agència 
de notícies catalana. Qui subscriu aquestes línies no havia coincidit 
sempre amb la manera de pensar i de fer de Barnils però en aquest 
tema li donava tota la raó, i en alguna ocasió li havia fet costat. Als 
anys vuitanta es van establir una sèrie d’elements fonamentals per a la 
normalització de la llengua i la cultura catalanes en l’àmbit de la comu-
nicació social, començant per TV3 i per les emissores de la Generalitat. 
Dit d’una altra manera, es van posar les bases d’allò que després va 
ser batejat per Josep Gifreu com “espai català de comunicació”. Hi 
havia qui pensava que a aquest espai li faltava una peça fonamental 
si no s’hi sumava una agència informativa. Al cap i a la fi, una agència 
no deixa de ser un subministrador que treballa a l’engròs, i que resulta,  
doncs, clau ja en la selecció de les notícies i també en la seva manera 
d’elaborar-les i de difondre-les. Però no faltava tampoc qui devia pen-
sar que aquesta funció no era una prioritat, i entre els qui creien això 
n’hi devia haver que manaven força, perquè el cert és que l’agència va 
trigar a arribar.

Bé, però ho va fer. Va arribar. I la sospirada agència de notícies cata-
lana, ves per on, es diu Agència Catalana de Notícies. Un mitjà de 
comunicació normal en un país que malda per ser normal. Aconseguit 
això, i podríem dir que consolidat després de deu anys de funciona-
ment, aquest mitjà té l’obligació o el repte d’assolir allò que busquen, 
poc o molt, tots els mitjans: la confiança del públic. Tractant-se d’una 
d’agència, hauríem de parlar en primera instància de la confiança dels 
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seus abonats, però de retop també de la del públic que, finalment, és 
el destinatari últim de la informació.

De la confiança com a base de la relació entre els emissors i els recep-
tors de les notícies ens en va parlar fa uns anys Vicenç Villatoro quan 
va fer la lliçó inaugural d’un curs als professors i els estudiants de la 
llicenciatura en Periodisme a la UPF. L’admirat col·lega ho explicava 
amb aquell to tan pedagògic que el caracteritza. El que ens demana la 
gent als periodistes, ens deia, és que mirem cada dia el món per ells. 
Han d’anar a la feina, o al súper, o al gimnàs, i no tenen temps d’estar 
pendents constantment d’allò que està passant. I ens diuen: la vostra 
feina, periodistes, consistirà a estar al cas de tot el que vagi succeint i 
després cada dia, o cada matí, o cada vespre, ens ho aneu explicant 
ben explicat. I, afegia Villatoro, un encàrrec com aquest no es pot fer 
ni es pot rebre si no hi ha pel mig una dosi forta de confiança. Una 
confiança que, per cert, pot incloure la identificació amb el punt de vista 
aquell que dèiem abans.

¿I com es guanya un mitjà informatiu la confiança de la gent? En pri-
mera instància i de manera principal fent informació de qualitat. Fent-la 
cada dia, minut a minut, rengle a rengle, fotografia a fotografia. Això és 
el que més compta i, si no es té això, no hi ha invents que valguin. Però 
si el punt de partida és aquest (i això a l’Agència Catalana de Notícies 
se li suposa), hi ha mecanismes per fer la confiança més explícita. Un 
d’aquests mecanismes, no pas l’únic, és el llibre d’estil. ¿Què és un lli-
bre d’estil? Bàsicament és un compromís que un mitjà de comunicació, 
de la mena que sigui, pren amb els seus clients. Amb un llibre d’estil un 
mitjà de comunicació ve a dir als seus lectors, als seus oients, als seus 
espectadors o a altres mitjans de comunicació “nosaltres les coses les 
fem així, i esperem que així és com els sembli bé a vostès”. Ve a ser 
com una proposta d’homologació de la qualitat.
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De llibres d’estil n’hi ha de moltes menes. Tots comparteixen aquesta 
voluntat homologadora, però per vies que de vegades són diferents. 
Hi ha llibres d’estil que tenen només un abast lingüístic. Estableixen 
normes i criteris sobre els usos que faran els periodistes d’un instru-
ment bàsic de la comunicació com és la llengua, o respecte d’altres 
llenguatges gràfics o visuals, com la tipografia, els criteris d’edició de 
les fotografies, etc. I, encara, quan es circumscriuen a la llengua hi ha 
diverses maneres de fer-ho. De vegades, els llibres d’estil es refereixen 
només a aspectes contingents o potestatius del llenguatge. En altres 
ocasions, inclouen recordatoris sobre qüestions de caràcter normatiu, a 
manera de vademècums que poden resultar útils als redactors.

Les empreses que disposen de llibres d’estil d’abast exclusivament 
lingüístic de vegades promouen i exhibeixen també una altra mena de 
documents que aborden aspectes diferents de l’activitat periodística. 
En solen dir llibres de normes, o principis de conducta, o codis d’ètica 
professional. Recullen aquests documents qüestions com el tractament 
informatiu que rebran determinats assumptes delicats, com ara la 
immigració, el terrorisme, o la violència contra les dones. També solen 
referir-se al necessari respecte a drets que poden entrar en conflicte 
amb el dret del públic a rebre la informació, com és el cas del dret a 
la privadesa. O bé aborden la qüestió dels conflictes d’interessos que 
poden afectar la tasca informativa: els advertiments sobre quina mena 
de regals o tractes de favor poden acceptar els periodistes o les incom-
patibilitats en què poden incórrer.

També hi ha llibres d’estil que, amb aquest nom o un altre, són un 
compendi dels dos tipus de documents descrits. És a dir, llibres que 
tenen unes parts dedicades a les prescripcions lingüístiques i d’altres 
que contenen normes o recomanacions sobre la conducta dels profes-
sionals. El present Llibre d’estil de l’Agència Catalana de Notícies és 
un d’aquests documents eclèctics, amb continguts diversos. Vol ser, 
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doncs, el gran manual de capçalera dels professionals de la casa, el 
constant referent que ha d’unificar els seus criteris i que ha de guiar 
les seves decisions en aquelles situacions de dubte que tot sovint 
s’esdevenen en qualsevol sala de Redacció.

L’han preparat de forma pacient i minuciosa Carme Ferré Pavia i Anna 
Nogué Regàs, dues persones d’una solvència incontestable. Ambdues 
són doctores, però tenen en comú altres característiques que resulten 
encara més definitòries a l’hora d’avaluar la seva capacitat per a aquest 
menester. Comparteixen la doble condició de ser professionals del 
periodisme i també haver conreat la vida acadèmica, encara que ho 
han fet en proporcions diferents i en certa manera complementàries. 
Carme Ferré és professora titular a la UAB, on ha fet docència i recer-
ca en diversos àmbits de les ciències de la comunicació, però a més 
ha estat present de manera ben activa a l’arena professional. Per la 
seva part amb Anna Nogué es dóna una situació que en certa manera 
podríem considerar inversa: ella és sotsdirectora de l’ACN i coneix, 
doncs, perfectament les tribulacions diàries dels periodistes, i la pressió 
i les presses amb què han de desenvolupar la seva activitat; però està 
vinculada també al món universitari, en l’actualitat concretament impar-
tint docència als Ensenyaments de Periodisme de la UPF.

Aquest Llibre d’estil disposa, doncs, de garanties més que suficients pel 
que fa a la seva autoria. Però en el gènere que ens ocupa això no és 
suficient. Hi ha una altra condició necessària perquè els llibres d’estil 
o els codis de conducta siguin realment útils i eficaços: que els facin 
seus tots i cadascun dels col·lectius implicats. Està demostrat, aquí i 
arreu del món, que aquesta mena de manuals (com qualsevol obra 
que vulgui ser coherent) no poden ser escrits de forma assembleària. 
Podríem dir que no hi ha més remei que encarregar-li a algú la seva 
redacció. Però després cal que el tinguin com a propi tots els profes-
sionals. Òbviament el cas de l’ACN no ha de ser una excepció, i cal 
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desitjar, doncs, que aquest Llibre d’estil sigui realment valorat, assumit 
i fet servir per tota la gent que elabora la informació en aquest mitjà.

He començat referint-me a la importància que té disposar d’una agència 
de notícies en què els seus periodistes pensin en català i s’expressin en 
català. Cal també valorar com a summament convenient que ho facin 
bé. A això hi ha de contribuir sens dubte aquest Llibre d’estil. I a partir 
d’aquí, és clar, hem de desitjar que, a més, les notícies siguin interes-
sants. Ja és prou conegut com va capgirar Joan Fuster el vell aforisme 
“puix parla català, Déu li’n do glòria”. El gran murri valencià va dir: “puix 
parla català, vejam què diu”.

Salvador Alsius
Director dels Ensenyaments de Periodisme de la UPF
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1. Identitat

 Agència

Una agència de notícies té la funció d’oferir informació amb una visió 
independent i plural, sotmesa a un criteri d’imparcialitat i amb voluntat 
de servir a l’interès general. L’Agència Catalana de Notícies (ACN) ha 
nascut quan Internet ha fet possible arribar a tot arreu, d’una manera 
fàcil i assequible, i ha aprofitat les grans possibilitats periodístiques que 
brinda la xarxa per explicar el que passa fent ús dels canals que més 
eficaçment ho transmeten.

L’ACN procura donar resposta als requeriments del mercat: ofereix 
una renovació flexible de l’oferta, innova en gèneres, experimenta amb 
nous formats i estrena aparadors amb la filosofia web 2.0. Aquesta 
aposta decidida per la modernitat, però, la farà sempre sobre els pilars 
essencials del periodisme: la professionalitat, el rigor i la qualitat. En 
l’era de la participació ciutadana, els periodistes han de gestionar amb 
més professionalitat que mai tots els recursos informatius.

El periodisme d’agència té implícits alguns condicionants específics, 
dirigits sobretot a satisfer les necessitats dels mitjans abonats. La imme-
diatesa, la varietat i l’objectivitat en són alguns. El paper tradicional de 
les agències ha anat canviant: cada vegada es demanen productes més 
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elaborats i l’ACN intenta acomplir aquesta demanda amb una innovació 
constant. El seu caràcter multimèdia l’obliga a ser encara més flexible 
en l’adaptació del model tradicional a les noves necessitats: passa les 
informacions en diferents formats i elabora productes finals, com les 
cròniques locutades i els vídeos editats.

 Catalana 

Les agències de notícies no són impermeables a la idiosincràsia, a 
l’àmbit polític ni a la cultura, com tampoc a la sensibilitat territorial. La 
condició de servei públic, doncs, va lligada a una visió de país i a la 
defensa de l’interès general; és reconeguda la incidència que té en la 
construcció de les consciències col·lectives i en la identitat nacional. 
D’aquí la històrica revindicació d’una agència nacional a Catalunya, 
abanderada sobretot als anys vuitanta pel periodista Ramon Barnils.

L’ACN és una agència pensada des de Catalunya, que narra els fets 
en clau catalana i vol explicar el país al món amb aquesta mateixa visió 
nacional. La llengua vehicular és el català, tot i que per assolir aquest 
objectiu d’internacionalització també distribueix informació en altres 
llengües. Explica bàsicament el que passa als territoris de parla catala-
na i el que ocorre en altres centres de decisió i que afecta directament 
Catalunya i els catalans. 

 Notícies 

L’Agència serveix només allò que considera noticiable i ho vehicula a 
través dels gèneres i formats més adequats en cada cas. No s’ha de 
fer ressò de simples rumors ni tampoc d’informació interessada que no 
tingui un criteri periodístic clar.
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Els comunicats poden esdevenir una bona font, com ho pot ser 
l’aportació ciutadana, però cal filtrar professionalment el que arriba per 
aquestes vies, reelaborar-ho, completar-ho si cal i garantir el mateix 
rigor i el mateix estil que a la informació pròpia. Aquestes aportacions 
s’han de valorar com a complementàries de la tasca periodística, i en 
cap cas com a substitutives.
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2. Orígens digitals

 Internet

L’Agència Catalana de Notícies va néixer el febrer de 1999 a Internet, en 
una iniciativa pionera a Europa. L’ús de la xarxa evitava les grans inver-
sions que requerien les infraestructures tradicionals per a la transmissió 
de teletips i permetia arribar amb immediatesa i poc cost a tot tipus de 
mitjans: una connexió era suficient per rebre les notícies de l’Agència 
en qualsevol dels formats. Així, el sistema no només ha contribuït a la 
revolució tecnològica, sinó sobretot a la democràtica, que implica l’ús 
d’Internet.

 Multimèdia

Les noves tecnologies han facilitat des de la fundació de l’ACN un plan-
tejament periodístic multimèdia: la tecnologia digital permet enregistrar 
documents d’àudio i imatges que es poden passar sense cap dificultat 
al sistema de distribució. Ja des de l’any 1999 s’oferien talls de veu i 
fotografies, i també estava previst facilitar imatges de vídeo a través 
del mateix circuit, però aleshores la xarxa encara no estava preparada. 
Superat aquest escull tècnic, actualment es publiquen documents audio-
visuals de moltes notícies i s’ofereix un servei diari de vídeos editats.
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 Polivalència

L’accessibilitat tecnològica ha fet possible i natural experimentar la 
polivalència: després d’una formació bàsica, un mateix redactor pot ela-
borar informació en tots els seus formats (text, àudio, fotografia i vídeo) 
i ser autor i responsable de tot el procés. La versatilitat dels redac-
tors, però, no es limita només al domini tècnic per afrontar un model 
multimèdia, sinó que implica també la possibilitat de fer-se càrrec de 
qualsevol temàtica informativa i tenir capacitat expressiva per adaptar 
la informació a diferents mitjans i plataformes. Aquesta polivalència no 
vol dir necessàriament que tots els redactors hagin d’assumir sempre 
tots els formats ni és incompatible amb l’especialització de formats i 
àrees temàtiques.

 Teletreball

La facilitat per enviar i per rebre informacions ha donat opció a posar en 
pràctica el model de teletreball: el periodista pot estar al circuit des de 
qualsevol connexió telefònica, fixa o mòbil, i publicar la notícia des del 
mateix lloc on s’origina. Aquest model de treball garanteix més imme-
diatesa en el lliurament de les informacions i permet que els redactors 
estiguin desplegats pel territori en les mateixes condicions que des d’un 
centre de treball. 

 Innovació

La innovació, aplicada a l’entorn de treball, a la difusió multiformat i 
multiplataforma i al sistema de distribució, ha estat un dels grans actius 
de l’ACN des dels seus orígens. El camí recorregut de manera pionera 
i gairebé en solitari la col·loquen en un lloc privilegiat per adaptar-se 
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al dinamisme comunicatiu per captar les necessitats del mercat i per 
aprofitar les oportunitats de negoci amb nous productes i estratègies. 
Internet, l’allau d’informació i els hàbits de consum moderns obliguen 
a una transformació permanent, perquè el panorama evoluciona cons-
tantment i passa per sobre dels que pretenen estabilitzar-se amb una 
fórmula estàtica. 
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3. Funció

 Consolidació de l’espai comunicatiu català

Una de les funcions que justifiquen el caràcter públic de l’ACN és la 
vertebració de l’espai català de comunicació a través de la seva activi-
tat periodística. L’ACN ha de ser una eina que faciliti la transversalitat 
informativa entre tots els territoris catalans i que afavoreixi el reconeixe-
ment extern d’aquest espai diferenciat. A banda d’aportar productes 
estrictament informatius en català i pensats des de Catalunya, també 
contribueix a aquesta funció amb col·laboracions molt variades amb el 
món acadèmic i institucional. Aquests contactes converteixen l’ACN en 
un motor d’iniciatives en l’àmbit universitari, empresarial i formatiu.

 Democratització de la informació

L’ACN, amb una tecnologia accessible per a tot tipus de mitjans, a 
preus assequibles i amb una visió territorial generosa –atenta a la 
proximitat i a la realitat nacional–, ha suposat una contribució innega-
ble a la pluralitat de la informació. Una simple connexió a Internet és 
suficient per tenir accés a totes les notícies, i l’abonament s’adequa 
en relació a la difusió i a l’abast de cada mitjà, de manera que ni la 
tecnologia ni el preu no són obstacles per tenir informació de qualsevol 
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àmbit i en tots els formats que serveix l’Agència. La democratització de 
la informació es potencia encara més amb la interactivitat que permet 
la tecnologia.

 Equilibri territorial

Els continguts han de reflectir tot allò d’interès informatiu que succeeix al 
país i garantir que no es produeixin buits temàtics ni territorials. L’ACN 
fa una atenció especial a la informació de proximitat i la valora en funció 
del seu interès nacional, per tal que cada aportació territorial contribueixi 
a configurar la visió informativa de país. Igualment, aborda la informació 
nacional posant èmfasi en les particularitats territorials i facilita informa-
ció internacional d’interès català.
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4. Empresa

 Caràcter públic

L’empresa propietària de l’ACN i del portal www.acn.cat és Intracata-
lònia SA, societat de capital públic de la Generalitat de Catalunya, 
amb una participació minoritària de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals (CCMA). 

L’ACN ja va néixer amb capital íntegrament públic, sota el paraigua 
del Consorci Local i Comarcal de Comunicació, però durant una 
etapa breu va estar en mans de la iniciativa privada, sota el control de 
Planeta 2010 i d’Invercartera, i amb una participació minoritària del 
consorci públic inicial. El 2002 va entrar com a accionista l’empresa 
pública Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (actualment 
CCMA), que el 2005 es va convertir en soci únic de la companyia.

El Govern va assumir l’any 2007 el 70% de la propietat, a través del 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, mentre que la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals en va conservar el 30% restant.
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 Consell d’Administració

L’ACN té un Consell d’Administració presidit pel secretari de Mitjans 
de Comunicació del Govern de la Generalitat. Els membres del Consell 
d’Administració provenen de diferents departaments del Govern i de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Té àmplies facultats 
per a la gestió de la societat i per a la seva representació en tots els 
assumptes que li són propis. També aprova el pressupost de l’empresa, 
així com l’informe de gestió de cada exercici.

 Contracte-programa

La relació entre el Govern i Intracatalònia SA es regeix per un contrac-
te-programa que concreta periòdicament el pla d’activitats i els objec-
tius que es persegueixen. El conveni garanteix les aportacions econò-
miques necessàries per tal que es potenciï l’activitat de la societat com 
a agència de notícies, a fi i efecte de consolidar l’espai comunicatiu 
català. El finançament es complementa amb els ingressos comercials 
que s’obtenen del sector, que han anat creixent a mesura que s’ha 
consolidat l’empresa.
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5. Organització 

L’ús d’Internet i els entorns virtuals ofereixen un nou model laboral: el 
teletreball. Gràcies a la redacció virtual, els periodistes no han de ser 
presents físicament als centres de treball per accedir al procés de crea-
ció de les notícies ni per fer ús de les eines pròpies de l’Agència. Poden 
publicar les informacions en qualsevol dels formats des del mateix lloc 
on es produeix la notícia, i per tant poden estar desplegats pel territori 
sense que aquesta situació impedeixi estar plenament integrats en el 
circuit professional de l’ACN.

L’organització periodística es basa en la descentralització i en el tele-
treball, i s’articula a través d’una estructura jeràrquica que facilita i 
agilita la coordinació amb la xarxa de redactors a partir de la direcció, 
la redacció en cap i els delegats temàtics i territorials.

Els redactors es divideixen en territorials (tenen assignada una àrea 
geogràfica), especialistes temàtics i de taula. Excepte els redactors de 
taula, que treballen des de la seu central, a Barcelona, la resta priorit-
za el teletreball: passen les primeres informacions des del mateix lloc 
on s’originen i acaben la feina des de la seu o des de les delegacions 
territorials a Girona, Lleida i Tarragona, si hi són a prop.
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Cada redactor s’ha d’editar i publicar les peces, en qualsevol dels for-
mats, per agilitar el procés. Aquesta autonomia l’adquireix gradualment, 
en funció de la qualitat de la feina que dugui a terme.

 Seus 

L’empresa té la seu a Barcelona, on hi ha els àmbits de direcció, 
redacció, comunicació, gerència, edició, serveis tècnics i administració. 
A banda, disposa de delegacions a Girona, Tarragona i Lleida, i no 
descarta obrir-ne de noves al territori.

 Àmbit territorial 

L’ACN cobreix informativament Catalunya, així com altres territoris de 
parla catalana (País Valencià, les Illes Balears, la Catalunya del Nord, 
la Franja de Ponent i Andorra). També ofereix informació d’allò que 
afecta directament Catalunya però que passa a altres centres de deci-
sió, com Madrid i Brussel·les, on l’ACN té delegacions. 

Per cobrir la informació exterior d’interès per als mitjans catalans, 
l’ACN també té delegacions a Berlín, Londres, París i Nova York, 
i col·laboradors en altres punts. Aquest servei, que s’integra en la 
secció Món, es reforça amb aliances i acords amb altres agències de 
caràcter internacional. 

 Distribució geogràfica

La majoria dels redactors de l’ACN són repartits pel territori, per garan-
tir que tot allò d’interès que passi a qualsevol punt arribarà al màxim 



49

Estructura i serveis de l’ACN

nombre de mitjans de comunicació del país: respon a l’aposta funda-
cional d’assegurar una cobertura informativa completa per contribuir a 
l’equilibri territorial.

Barcelona, a banda de centralitzar l’estructura directiva i allotjar alguns 
serveis periodístics i d’empresa, concentra els redactors especialitzats 
(temàtics), que aprofiten la capil·laritat territorial de l’ACN per difondre 
les informacions que es generen a la capital. També reuneix els redac-
tors de taula i els territorials de Barcelona.

 Redacció virtual

No només la plataforma de distribució de continguts de l’ACN és a 
través d’Internet, sinó que l’entorn de treball dels periodistes també és 
una redacció virtual que inclou les eines i els espais necessaris per al 
funcionament diari de l’Agència en una dinàmica no presencial.

La tasca de creació de les peces informatives, en tots els formats, es 
fa a partir de la web de producció, el mateix lloc des d’on es controla 
l’edició o s’accedeix als recursos i als documents interns. També el 
consell de redacció entre la redacció en cap i els delegats temàtics i 
territorials queda reflectit diàriament en una web interna de previsions.

El correu electrònic, el xat corporatiu i el telèfon mòbil vehiculen també 
bona part de les consultes i les comunicacions del dia a dia.
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6. Abonats

 Perfil dels abonats

El perfil de l’abonat de l’ACN és variat i complex. D’una banda es com-
binen els mitjans de comunicació dedicats a la premsa local i comarcal 
amb els grans mitjans de comunicació generalistes, tant públics com 
privats, i tant d’àmbit català com espanyol. L’Agència té el 2010 uns 
300 abonats i una trentena de clients esporàdics.

D’altra banda, l’ACN ofereix tots els formats; per tant, comparteixen 
espai els mitjans impresos, les ràdios, les televisions i els digitals. A 
més, aproximadament un 30% del total d’abonats correspon a institu-
cions, sindicats, empreses, gabinets de comunicació i partits polítics. 
Tots aquests col·lectius també tenen interès a tenir accés immediat a 
l’actualitat informativa. Un percentatge molt petit –però en creixement– 
està integrat per particulars que volen rebre informació directa, bàsica-
ment a través de les alertes en SMS i dels titulars de diaris.

 Tarifes i servei públic

L’ús que es fa de la informació servida requereix un tractament diferen-
ciat a l’hora de fixar les tarifes d’abonament. En termes generals, men-
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tre que els mitjans de comunicació difonen públicament les notícies que 
els proporciona l’Agència, i per tant en poden treure un potencial ren-
diment econòmic, les institucions, els partits i les empreses –i encara 
més els particulars– les utilitzen internament.  En aquesta línia, no seria 
proporcionat ni justificable que un petit mitjà de proximitat hagués de 
fer front al mateix cost que una gran empresa de comunicació d’abast 
nacional per poder tenir accés als continguts. 

La tipologia i la cobertura dels abonats té una correspondència real en 
l’aplicació de les tarifes de l’ACN i aquest equilibri és essencial per com-
patibilitzar el caràcter de servei públic amb la rendibilitat de l’Agència. 
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7. Sistemes de distribució 

L’ACN va néixer en l’entorn digital i amb caràcter multimèdia: va ser pio-
nera en l’aplicació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. 
Durant aquest temps ha desenvolupat un sistema propi de difusió de 
vídeo per IP, i no s’ha desmarcat de la filosofia web 2.0, amb iniciatives 
com la sindicació de continguts (RSS) i la difusió de vídeos a través 
d’un canal a Youtube. Ara continua explorant aquest horitzó per facilitar 
l’accés a la informació, adaptant-se als requeriments d’un públic que té 
interès a estar informat a través de suports i aparadors diversos.

Es tracta de facilitar la distribució del missatge tot aprofitant el gran poten-
cial de la tecnologia i els nous hàbits de l’audiència amb la filosofia 2.0. 
L’ACN busca la manera d’arribar que més s’adapti a l’audiència: la sindi-
cació de continguts, la creació d’interfícies de programació d’aplicacions 
(API) o els widgets o ginys.

 Web

El principal aparador de l’ACN és el web corporatiu. Per accedir a 
aquest servei restringit, l’abonat no necessàriament ha d’entrar de 
manera expressa a l’adreça www.acn.cat. 
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L’ACN ofereix una línia directa de recepció de notícies al repositori de 
cada abonat i ja fa anys que comercialitza el Notiweb, un servei que 
permet la incorporació automàtica amb els RSS de continguts als seus 
webs a partir del perfil predeterminat de notícies que demanin i en 
temps real de publicació. Així mateix, ofereix la recepció d’informació 
de servei –com les previsions informatives, els avisos de vídeo o els 
serveis en general– a través de correu electrònic.

 Dispositius mòbils

La convergència entre ordinador i telefonia mòbil és cada cop més 
generalitzada. Per aquest motiu, l’ACN prepara formats compatibles 
amb suports mòbils i ja n’ha consolidat alguns: fa arribar cada nit els 
titulars de portada dels principals diaris via SMS o correu electrònic 
i difon diàriament alguns flaixos informatius molt seleccionats a un 
determinat nombre de mòbils. Concretament, a través de les capça-
leres ACN Informa, Entrevista ACN i Exclusiva ACN, distribueix amb 
missatges de text –fins  i tot abans que a través del web– alguns titulars 
d’informacions destacades i declaracions en exclusiva.

 Nous aparadors

L’accés massiu a les xarxes socials i l’actitud activa que comporta 
per part dels usuaris de crear, comunicar-se, relacionar-se i compar-
tir, plantegen un escenari interessant i ineludible per als mitjans de 
comunicació.

L’ACN, conscient del gran valor de la participació i del poder d’aquesta 
àgora virtual, vol ser-hi present, no només utilitzant-la com a canal 
de distribució, sinó integrant-s’hi. Per aquest motiu té activa la seva 
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presència a les xarxes socials com a estratègia per potenciar el perio-
disme col·laboratiu i per vehicular les aportacions de la ciutadania, que 
cada cop té un accés major a les Tecnologies de la Informació i de la 
Comunicació.

L’objectiu és crear i consolidar un col·lectiu ACN a la xarxa i aconseguir 
que els usuaris incorporin l’Agència en la seva identitat digital. Deixar 
que els mateixos usuaris de les xarxes socials facin de corretja de 
transmissió dels continguts; que no només els coneguin, sinó que els 
usin, que hi interactuïn i que generin un retorn.

Amb aquesta finalitat, ha obert un perfil de Facebook per integrar tota 
la informació de l’Agència que es distribueixi a partir de les eines 2.0. 
Concretament, aglutina els continguts en format de text que publica 
a través de Twitter, els vídeos difosos a través de Youtube i les fotos 
penjades a Flickr. D’aquesta manera, es consolida dins les comunitats 
virtuals, molt actives a Catalunya, amb la publicació de continguts en 
tots els formats.
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8. Estil periodístic

 Rigor i neutralitat

El periodista s’ha de limitar a narrar de forma imparcial fets comprovats, 
de la manera més completa possible i sense utilitzar mai la primera  
persona. Els rumors no es consideren notícia i no s’ha de donar 
per segur res que no hagi estat raonablement verificat. No s’hi han 
d’incloure expressions interpretatives pròpies ni elements d’opinió que 
no estiguin avalats per dades. Les declaracions s’han de triar i valorar 
pel seu interès i importància, i descartar-les si no aporten res o són 
simples exposicions propagandístiques o interessades.

 Immediatesa

El redactor ha de transmetre les informacions com més aviat millor, un 
cop fetes les comprovacions essencials. La rapidesa en la publicació 
de la notícia és un dels trets propis de l’Agència, i així ho afavoreixen 
els mitjans tècnics i les característiques de treball pròpies de l’empresa.

La immediatesa, en la publicació de les informacions imprevistes i en el 
moment de servir als abonats el material anunciat en les previsions, no 
pot anar mai en detriment del rigor. Les inexactituds i els errors que es 
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poden derivar de la precipitació es reprodueixen simultàniament a través 
de la diversitat de formats i plataformes pels quals es difon la informació, 
i posen en perill greument la credibilitat i el prestigi de l’ACN.

 Informació inèdita

L’ACN subministra informacions inèdites i no plagia textos de cap mena, 
cosa que no implica renunciar a recollir una notícia rellevant que ha 
publicat un altre mitjà. Quan per l’interès informatiu es decideix publicar 
una peça no inèdita, s’ha de citar el mitjà que ha difós la informació en 
primícia. Cal tenir present que, si la notícia ha estat publicada per un mitjà 
d’àmbit local o comarcal, l’ACN la pot difondre als mitjans d’altres territo-
ris, on la informació no és coneguda, i enriquir-la amb els recursos propis.

La informació reproduïda s’ha d’actualitzar, però no cal forçar l’originalitat 
d’un titular enfocant la notícia a partir d’un aspecte secundari o una 
reacció posterior per evitar “copiar” el titular del mitjà original:

Sí: Una nena d’11 anys mor en un alberg de Cabrera de Mar on 
estava de colònies

No: La mort d’una menor d’11 anys en un alberg de Cabrera de 
Mar obliga a activar el protocol de prevenció per una possible 
malaltia infecciosa

 Homogeneïtat

Els fets noticiables poden arribar al periodista per vivència directa o a 
través de testimonis, treballant temes propis, mitjançant convocatòries 
o per comunicats ja elaborats. Malgrat la diversitat de vies que poden 
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donar origen a la notícia, cal garantir un estil homogeni de la producció 
informativa que serveix l’Agència.

Les notícies elaborades a partir de comunicats i notes de premsa han 
de tenir un enfocament periodístic, i s’han d’adequar a les normes de 
correcció lingüística i d’estil de l’Agència. No s’ha de transcriure el 
comunicat de forma íntegra, sinó reproduir-ne aspectes fonamentals i 
ordenar-los amb criteris informatius. El llenguatge promocional s’ha de 
detectar i rebutjar: 

Sí: El Saló Immobiliari i Decorhàbitat s’uneixen en un únic cer-
tamen per mantenir el nombre de visitants

No: Els salons Immobiliari i Decorhàbitat assoleixen el 95% 
d’ocupació tot i la crisi 
(la nota de premsa ho destacava així i obviava que s’havien unit 
els dos certàmens i que, per tant, el percentatge era interpretable)

 Signatura personal

L’ACN té com a norma que tots els periodistes signin les peces elabora-
des: reivindicar l’autoria dels textos i de les imatges sota el paraigua de 
la marca contribueix a donar credibilitat a les informacions i a combatre 
l’anonimat històric i sovint injust dels periodistes d’agència. En identifi-
car l’autoria, el periodista assumeix la responsabilitat del que publica. 

Aquesta norma afecta tant les notícies que es tenen en exclusiva o en 
primícia com les que s’han treballat a partir de convocatòries o rodes 
de premsa, actes informatius en general i amb documentació. També 
es poden signar les que han arribat a través de comunicats i notes de 
premsa si la informació s’ha reelaborat d’una manera substancial, tant 
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en el fons com en la forma. Així queda justificada l’autoria i la respon-
sabilitat del redactor. 

El periodista pot demanar renunciar a firmar una informació en qualse-
vol dels formats sempre que en justifiqui el motiu davant el responsable 
de la secció. Les entrevistes i els reportatges es firmen sempre.

En el cas de documents cedits per fonts externes, com pot ser el de les 
fotografies procedents de la policia o d’altres agències, cal especificar-
ne bé l’autoria i vigilar que per defecte no hi aparegui el nom del redactor 
que les ha publicades. La forma correcta serà Cognom, Nom / Empresa. 
Si es tracta de fotos cedides per col·lectius, en citarem el nom.

Si són imatges capturades d’una pàgina web, hi farem constar el domi-
ni (Google.com, Twit.cat); si s’usa una fotografia Creative Commons 
(d’accés lliure), caldrà incloure l’autoria que s’hi especifica.

Quan es reutilitzin imatges d’arxiu de l’Agència per il·lustrar temes 
d‘actualitat, cal afegir a l’autoria / Arxiu ACN, deixant clar que la imatge 
no és actual. La forma resultant seria Cognom, Nom / Arxiu ACN:

Campuzano, Oriol / Arxiu ACN

En el cas d’imatges promocionals d’Internet, en citarem l’autoria, inde-
pendentment de la via per la qual s’hagin descarregat:

Ruano, David / TNC
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9. Gèneres

 Notícia 

– Estructura

a) El títol: és la part més important de la notícia. Recull un aspecte 
fonamental de la informació i el transmet de forma clara i simple, també 
amb l’objectiu de captar l’atenció. La informació ha de ser bàsica però 
suficient, i ha de ser coherent amb l’entradeta. No s’hi han de posar ele-
ments informatius de segon ordre i s’ha d’apostar per una idea única:

Sí: Els Estats Units anuncien un nou pla per limitar l’ús de les 
armes nuclears

No: Els Estats Units anuncien un pla per limitar l’ús de les armes 
nuclears i aquest dijous signaran a Praga un tractat nou

En alguns casos, les informacions es publiquen amb una capçalera 
que precedeix el titular i que en determina alguna especificitat. En 
serien exemples l’ampliació d’un text ja avançat, una aportació de 
fotos o talls de veu, o que es tracta d’una informació embargada i que, 
per tant, no es pot publicar fins a una hora pactada. També porten 
capçalera les entrevistes, els reportatges i els resums.
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Les capçaleres estan predeterminades i se seleccionen del desplegable 
que apareix a l’editora:

b) El subtítol: fa de segon titular i destaca algun aspecte important de 
la notícia que el títol no preveu. Cal que recordem que aquest element 
de la titulació forma una unitat sintàctica independent, per la qual cosa 
hem d’evitar els lligams referencials amb el títol:

Sí:  Títol: Localitzen l’excursionista desaparegut al massís del 
Garraf      
Subtítol: La policia feia un mes que buscava el jove
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No:   Títol: Localitzen l’excursionista desaparegut al massís del 
Garraf      
Subtítol: La policia feia un mes que el buscava  

c) L’entradeta: és el primer paràgraf de la notícia i està diferenciat dels 
altres tipogràficament. Desenvolupa la idea del títol i recull els aspectes 
bàsics de la notícia, de manera que la lectura ha de permetre compren-
dre la informació sense llegir el text complet.

Els elements bàsics d’aquesta part de la notícia són el què i el qui, i la 
situació en l’espai i en el temps (on i quan). També hi inclourem la font 
de la notícia, però preferiblement en una posició posterior als elements 
principals.

d) El cos del text: desenvolupa i amplia amb dades noves les idees 
bàsiques de l’entradeta, sempre seguint un ordre de major a menor 
importància. 

Els paràgrafs han de ser curts (fins a 700 caràcters). Es recomana que 
cada paràgraf refereixi un aspecte concret de la notícia. Les frases han 
de ser breus i de lectura senzilla; cal evitar les construccions complica-
des, les subordinades innecessàries i els incisos llargs.

En les notícies que giren entorn de les declaracions d’un mateix per-
sonatge, s’ha d’evitar començar cada paràgraf de la mateixa manera, 
amb el nom del personatge (menys encara amb el seu nom i el càrrec), 
per no caure en un estil monòton i repetitiu. Una forma d’evitar-ho és 
alternar paràgrafs que comencen amb el nom del protagonista amb 
d’altres que arrenquen amb una afirmació seva.

Algunes notícies poden portar intertítols. Es tracta de títols petits que 
s’intercalen al cos del text amb una doble funció: es poden posar quan 
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es vol destacar un aspecte de la notícia que no figura en el titular i 
també perquè una notícia molt extensa respiri, per a una millor lectura. 
Els intertítols no han de tenir més de cinc paraules, es destaquen en 
negreta i no van sagnats.

– Extensió

L’extensió de la notícia dependrà de la importància que tingui i de la 
quantitat d’informació disponible. En funció d’aquests factors es triarà 
una plantilla estàndard o una d’extensa. En la majoria de convocatòries 
i actes previstos, la informació sol ser abundant i s’ha de seleccionar: 
és poc periodístic abocar-ho tot.

Estàndard

El cos de la notícia no sobrepassarà el límit de les 30 línies. És l’extensió 
adequada per a la majoria de notícies que es publiquen diàriament i 
també per a fets rellevants quan es disposa de poca informació.

Extensa

L’extensió és il·limitada. Es reservarà aquesta opció per a les notícies 
rellevants, els reportatges i els resums que s’elaborin a partir d’una 
successió de notícies ja publicades sobre un mateix tema. No s’ha 
de triar aquesta plantilla per a informacions d’abast escàs encara que 
disposem de molta informació.
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– Tipologies

Avançament/ampliació

Un avançament és un primer text de la notícia que es complementa 
posteriorment amb ampliacions. L’extensió de l’avançament equival 
a una entradeta, tot i que en alguns casos incorpora dos paràgrafs al 
cos del text. L’ampliació conserva el títol i el text inicial ja publicat, i és 
estàndard o extensa en funció de la dimensió.

Aquesta fórmula pretén agilitar la publicació de la informació en aquells 
casos en què la urgència o l’envergadura del contingut ho aconsellin. Hi 
haurà casos –especialment en successos– en què el més convenient 
no sigui usar la fórmula avançament/ampliació perquè el tema no és 
tancat, i el més pràctic sigui anar fent actualitzacions del mateix objecte 
informatiu, amb diferents titulars, a mesura que apareguin dades noves.
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Versions

L’Agència dedica molta atenció a l’actualitat local i comarcal. Per aquest 
motiu, sempre que sigui oportú s’hauran de fer versions territorials d’una 
notícia general, per adaptar la informació a les necessitats informatives 
de cada territori. Les versions es poden fer per demarcacions supraco-
marcals, per vegueries o per qualsevol altre àmbit territorial: les dades de 
l’atur, la inflació, l’ocupació turística, l’aprovació d’un pla d’infraestructures, 
un pla d’hospitals, dades educatives, matriculacions universitàries, etc.

El procediment consisteix a publicar primer la notícia general i després 
les diferents versions. Les versions territorials tenen una part específica 
adaptada a un territori concret (el títol, l’entradeta i una part del text) i 
una segona part, que s’extreu de la notícia “general” i que és comuna 
a totes les versions. No és oportú fer versions territorials d’una notícia 
si la informació específica de cada territori és escassa. 

Actualització

És una notícia que conté dades noves respecte d’altres ja publicades 
sobre un mateix tema quan encara és obert. L’actualització s’utilitza molt 
en els successos: sovint la informació inicial és incompleta i cal anar-la 
ampliant i revisant a mesura que se’n van coneixent nous aspectes, de 
manera que es forma una sèrie de peces entorn del mateix succés. Per 
tal d’evitar la dispersió de les peces d’una mateixa sèrie i de millorar-ne 
la lectura al web, totes les notícies del mateix tema queden vinculades 
en un únic document, de manera que l’abonat visualitza l’actualització i 
les notícies anteriors en un sol teletip:

La xifra de morts en l’incendi d’Horta de Sant Joan s’eleva a cinc
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Resum

Es tracta d’una peça elaborada a partir de les notícies que s’han gene-
rat durant el dia sobre el tema més rellevant. Normalment es publiquen 
al vespre o abans si la successió informativa ha quedat tancada. La 
funció del resum és facilitar als abonats la comprensió de la notícia, 
ja que reuneix en una sola peça els aspectes bàsics de les diferents 
informacions que s’han generat durant el dia sobre la mateixa notícia. 

L’elaboració d’un resum comporta ordenar la informació dispersa, 
jerarquitzar-la i donar-hi l’enfocament adient. El titular del resum no ha 
de ser una simple suma de titulars, sinó una síntesi. 

Les notícies resum porten capçalera:

Resum: La gran nevada col·lapsa Barcelona

Última hora

És una notícia rellevant que s’acaba de saber, però de la qual encara 
es té molt poca informació. Es limita a un titular que no apareixerà a 
la graella de notícies, sinó com un tíquer dinàmic a la part superior de 
la web. Posteriorment a la publicació de l’última hora, i en el moment 
en què es disposi de prou informació, s’elaborarà la notícia completa.

Alertes

Són les notícies més destacades de la jornada, que es difonen de 
manera immediata a través d’SMS als abonats que tenen contractat 
aquest servei. Al mateix temps, també les rep per correu electrònic la 
totalitat de la plantilla de l’ACN. 
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L’alerta té un text màxim de 160 caràcters i s’ha d’entendre per si 
sola, sense necessitat de més informació. Cal tenir en compte que el 
servei de missatgeria manifesta algunes limitacions tècniques a l’hora 
d’escriure certs caràcters, com ara l’apòstrof, els accents o el punt volat. 

El servei d’alertes comença a les vuit del matí i acaba a mitjanit.

N’hi ha de tres tipus, amb les capçaleres corresponents:

ACN Informa. Sintetitza una informació rellevant o urgent que es preveu 
que tindrà pes entre les més destacades del dia:

ACN INFORMA: El president de Polònia, Lech Kaczynski, mor 
en un accident d’avió sense supervivents a Rússia

Exclusiva ACN. Es reserva per a les primícies i exclusives de l’ACN:

EXCLUSIVA ACN: Una constitució amb símbols franquistes 
i amb el lema ‘Una, grande y libre’ encara representa l’estat 
espanyol a l’Eurocambra 

Entrevista ACN. Destaca la declaració més interessant d’una entrevista 
feta en exclusiva per l’ACN:
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ENTREVISTA ACN: Raimon: “De la meva vida vaig fer el cant i 
del cant he fet vida” 

Després de la publicació de l’alerta, i quan es disposi de prou informació, 
s’elaborarà un avançament o la notícia completa. 

Criteris bàsics de noticiabilitat:
– Informacions rellevants i contrastades d’interès nacional
–  Notícies d’immediatesa: són rellevants perquè s’acaben de produir 

o s’acaben de conèixer
–  Seguiment d’una alerta anterior per tancar la informació (reaccions o 

evolució de la notícia)
–  Exclusives o primícies de l’ACN
–  Prèvies (només quan són de grans notícies)

Comunicació:
–   Notícies importants que afecten grups de comunicació catalans 
–  Canvis en els òrgans directius d’ens i mitjans públics

Cultura:
–  Atorgament dels principals premis culturals i literaris catalans (Premis 

Nacionals de Cultura, Sant Jordi, Pla/Nadal, Ramon Llull, Cinema de 
Sitges, Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, etc.)

–  Atorgament a catalans o a empreses catalanes de premis i reconeixe-
ments culturals (Oscar, Goya, Venècia, Berlín, Canes i Sant Sebastià, 
en el cas del cinema, o Max, en el cas del teatre, entre d’altres)

Economia:
–  Alertes sistemàtiques amb les dades de l’IPC, l’atur, els tipus d’interès 

del Banc Central Europeu, l’euríbor i els resultats d’algunes grans 
empreses de capital català, operacions empresarials, fusions, ven-
des, opes, etc.
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–  Circumstancialment, previsions econòmiques del Govern
–  Tancament d’empreses rellevants o acomiadaments significatius de 

treballadors (a partir del centenar d’empleats)

Política:
–  El principal acord del Consell Executiu (aquesta alerta, sistematitza-

da, és cada dimarts)
–  Les nits electorals, amb els resultats molt avançats o pràcticament 

definitius (eleccions al Parlament de Catalunya, al Congrés dels 
Diputats, al Parlament Europeu i a les capitals de vegueria en les 
municipals; només en el cas dels comicis al Parlament de Catalunya 
farem alerta d’enquestes abans de l’escrutini, però només dels 
mitjans públics catalans i mai abans del tancament de les meses 
electorals)

–  Els resultats del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) o del Centre 
d’Investigacions Sociològiques (CIS) referents a la intenció de vot o 
en casos en què s’adeqüin als criteris de rellevància social o política

–  Declaracions, només aquelles que siguin exclusives (entrevistes de 
l’ACN per a les quals hi ha encapçalament propi) o bé tinguin un gran 
ressò o conseqüències polítiques immediates

–  Nomenaments, destitucions, cessaments o canvis de govern a les 
principals institucions i empreses del país (Govern, Parlament, partits, 
sindicats, empreses de gran dimensió, ajuntaments de capitals de 
comarca, diputacions o consells comarcals)

Societat:
–   Pel que fa als successos i als accidents, aquelles notícies que tenen 

un impacte social gran, s’hi inclouen incidències importants ferro-
viàries i de trànsit (per l’afectació en el servei públic o per un nombre 
elevat de víctimes mortals)

–  Alertes meteorològiques de rellevància (previsió i conseqüències si 
són greus)
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–  Detencions, operacions policials i sentències judicials d’interès 
general

–  Atemptats terroristes amb víctimes mortals o danys molt considera-
bles a l’Estat o d’àmbit global, quan siguin de gran transcendència 

–   No en farem en el cas de la kale borroka o d’accions anomenades 
d’intensitat baixa (excepte que sigui en època electoral o en un con-
text en què l’acció tingui una interpretació política clara)

–  Quan l’atemptat provoqui víctimes mortals catalanes a qualsevol 
indret del planeta

–   La mort de personatges àmpliament reconeguts (cultura, societat, 
economia, política...)

Tweet (piulada)

L’Agència publica al Twitter les notícies destacades als espais grans 
del portal, les que provenen d’ACN Informa i les que puguin tenir un 
interès especial per als internautes, com per exemple les que parlen 
d’Internet o de tecnologia.

Les que depenguin més de l’actualitat normalment s’hauran de twee-
tejar amb un enllaç a un text perquè serà el primer recurs. Amb les 
atemporals, es poden combinar vídeos i fotografies.

Quan el titular provingui d’un ACN Informa i encara no es disposi de cap 
enllaç a la notícia, escriurem al Twitter només el titular. Minuts després, 
quan sigui possible, es repetirà el tweet amb l’enllaç corresponent a la 
notícia del portal de l’ACN.

És important que entre piulada i piulada passin com a mínim quinze 
minuts, excepte amb els fets d’última hora. Cal anar distribuint la infor-
mació pausadament per mostrar que hi estem atents i que la servim 
manualment i no de manera automàtica.
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Producció dels tweets:
–   Una piulada o tweet no pot tenir més de 140 caràcters, 120 per al 

titular i 20 per a l’enllaç. Per aquest motiu, s’utilitzarà un programari 
per escurçar les adreces de les pàgines web de les notícies, que 
solen ser llargues i no es poden encabir dins d’una entrada a Twitter.

–  En cas d’haver de mencionar algun usuari del Twitter, la fórmula 
preferent serà utilitzar el seu nom precedit per @ i el seu nom a la 
xarxa social:

Aquesta nit Los Planetas han celebrat els deu anys de 
Primavera Sound @primaverasound al castell de Montjuïc http://
ves.cat/afE5 #ps10

Si sobren caràcters i no podem retallar el titular, es pot escriure 
directament:

Aquesta nit Los Planetas han oficiat la celebració dels deu anys de 
@primaverasound al castell de Montjuïc http://ves.cat/afE5 #ps10

–  Els tweets també inclouen, a vegades, paraules clau que col·loquen 
els titulars de l’ACN a les llistes de conversa. Hem de posar les parau-
les clau al final si no apareixen al titular, sempre precedides per #:

La premsa destaca el fracàs de Montilla a convèncer Rajoy 
sobre l’#Estatut http://ves.cat/ae1Q  

Irlanda reobre els aeroports després de les restriccions pel núvol 
de cendra http://ves.cat/ae1R #volcanicash 

Restablerta la normalitat a les línies R1 i R4 de rodalies, afecta-
des per un esvoranc http://ves.cat/ae1U #rod1 #rod4
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 Crònica

És una informació sobre un tema d’actualitat redactada amb certa lliber-
tat d’estil, que incorpora elements de valoració i interpretació i no està 
lligada a l’estructura de la piràmide invertida (progressió informativa de 
més a menys importància). El periodista exposa la visió particular que 
té sobre els fets que comenta, amb un estil directe, personal i menys 
rígid que en la redacció d’una notícia. Inclou notes de color, descrip-
cions d’ambient i interpretacions que ajuden el lector a anar més enllà 
dels elements purament informatius.

N’hi ha de diferents tipus, en funció del tema que tracten: crònica 
política, crònica de successos, crònica d’un enviat especial, etc. Es 
pot escriure una crònica quan el periodista ha viscut personalment 
els fets que comenta o bé si ha tingut un contacte directe amb els 
protagonistes.

 Reportatge 

És un relat ampli i profund sobre un tema d’interès que no ha de ser 
necessàriament d’actualitat estricta. En el reportatge, els elements 
informatius es combinen amb recursos narratius, com ara expressions 
interpretatives i declaracions, descripció de llocs, sensacions, situa-
cions i objectes.

El text ha d’atreure l’interès des del principi, amb la distribució dels 
elements que captin l’atenció. El lector ha de saber des de l’inici quin 
és el tema central del reportatge, que s’ha d’anar desplegant i enriquint 
des de diversos angles i punts de vista.
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El reportatge no porta un títol informatiu i no està sotmès a l’esquema 
piramidal. Es pot fraccionar amb l’ús d’intertítols, si és llarg, i formal-
ment duu capçalera:

Temes en xarxa

Els temes en xarxa són una variant del reportatge i són concebuts per 
explicar qüestions de rellevància nacional des de la proximitat, aprofi-
tant l’avantatge d’una redacció que cobreix tot el territori i que pot donar 
exemples i testimonis clau per entendre el titular del reportatge. Tota la 
informació es converteix en un gran tema que pot tenir versions terri-
torials per als mitjans locals. Aquest format permet més aprofundiment 
i respon a la idea que la suma de realitats locals pot donar lloc a una 
informació nacional:
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Les bicicletes prenen Europa
Terrassa (ACN).- Canviar quatre rodes per dues. Aquest és 
l’objectiu que moltes ciutats europees s’han plantejat per mini-
mitzar l’ús de vehicles de combustió, un dels principals factors 
de l’emissió de gasos contaminants a l’atmosfera. Moltes han 
pres exemple de casos com el d’Amsterdam, reconeguda his-
tòricament com la capital mundial de la bicicleta, on el 75% de la 
població en té una i el 50% la utilitza cada dia. Les ciutats cata-
lanes s’hi han volgut sumar. A Barcelona el Bicing ha superat les 
expectatives inicials i el sistema a poc a poc s’està implantant en 
altres punts del territori com ara Terrassa, Granollers o Girona. 
Tot plegat amb l’esperança de poder lluitar conjuntament per 
frenar el canvi climàtic.

Els festivals d’estiu neguen que hi hagi sobreoferta 
d’espectacles
Girona (ACN).- Els grans festivals d’estiu de Catalunya han tan-
cat la temporada amb altes ocupacions i havent assolit els objec-
tius. Tot i l’amenaça de la crisi, les programacions han atret el 
públic, que ha omplert un any més els auditoris. La Costa Brava 
concentra els tres grans festivals d’estiu: Porta Ferrada, Cap 
Roig i el Festival de Peralada. Els dos primers han exhaurit les 
entrades i el tercer encara no ha presentat el balanç en un any 
en què, a banda dels espectacles més mediàtics, no ha fet ple. 
Només a les comarques gironines es concentren 32 festivals de 
formats i pressupostos diferents. Hi ha lloc per a tots? Els seus 
directors aposten per l’especialització de cada festival i per una 
línia programàtica clara per triomfar.
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 Entrevista

És la transcripció d’un diàleg, en el format pregunta-resposta, amb un 
personatge d’interès informatiu. Incorpora davant del titular la capçalera 
corresponent: 

L’ACN publica bàsicament entrevistes de declaracions que donin a 
conèixer l’opinió de l’entrevistat sobre uns fets d’actualitat. De vega-
des, aquestes declaracions no acaben transcrites en format pregunta-
resposta, sinó que donen lloc a una notícia en què s’insereixen citacions 
entre cometes. En aquest cas, ho tractarem com una notícia, tant 
informativament com formalment, i per tant, no portarà la capçalera 
d’entrevista.
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A l’hora de reproduir el diàleg s’ha de seleccionar només el que té 
interès. La transcripció no consisteix a abocar a la pàgina el que s’ha 
enregistrat, sinó adaptar-ho amb les formes pròpies de la comunicació 
escrita. No s’han de reproduir les expressions mal formulades ni els tics 
propis del llenguatge oral.

El titular ha de dur el nom i el cognom de l’entrevistat i una declaració 
que desperti l’interès per llegir el text. El primer paràgraf (o entradeta) 
ha de servir per orientar el lector. Ha de tenir una breu pinzellada del 
personatge i de la seva opinió i pensament; és un paràgraf important 
per convèncer el lector que ha de continuar llegint.

La declaració que serveix per al titular no ha d’aparèixer necessària-
ment en les primeres respostes de l’entrevistat, tot i que sí al cos del 
text. Les preguntes van en negreta per diferenciar-se tipogràficament 
de les respostes. No van precedides de guions, no van sagnades ni cal 
diferenciar de cap més manera les preguntes de les respostes.

 Informació de servei

Avisos als abonats

Previsions: cada vespre l’ACN publica les previsions i propostes infor-
matives, és a dir, els actes, les convocatòries i els temes propis que es 
compromet a cobrir per als seus abonats, com també els formats en 
què ho servirà. També es pot donar el cas d’imprevistos que posterior-
ment l’ACN decideixi cobrir i que siguin de prou interès per avisar del 
servei els abonats, ja que no són inclosos en les previsions. En tots els 
casos, les notícies que s’han anunciat en aquestes previsions han de 
ser completes, amb un text suficient, talls de veu de qualitat, fotogra-
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fies variades i, si s’ha ofert així, imatges de vídeo. El servei d’aquestes 
notícies anunciades no ha de portar retard.

Anuncis de serveis fixos o esporàdics: l’ACN avisa els abonats a 
través del web propi de productes nous i serveis informatius que ofe-
reixi, tant si tenen caràcter permanent com si es posen en marxa amb 
motiu d’un esdeveniment concret:

L’ACN desplega un dispositiu especial per a les eleccions 
europees

Titulars de diari

Cada nit s’avança un recull dels titulars de les portades dels diaris prin-
cipals. Es publica en forma de notícia al web dels abonats, titulada pel 
tema més destacat, i es marca a la secció de Comunicació:

Títol: La prostitució, el ‘sí’ al Tractat de Lisboa i els Premis 
Nacionals, a les portades

Així mateix, se’n fa una versió en SMS per enviar als dispositius mòbils 
dels abonats al servei. Aquests missatges es limiten a reproduir els 
titulars de cada diari. Les capçaleres s’abrevien: EPE (El Periódico); 
PUB (Público); EMU (El Mundo); RAZ (La Razón); AVU (Avui); VAN 
(La Vanguardia); EPA (El País); EPU (El Punt); DGI (Diari de Girona).
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Modificacions i anul·lacions

Si es detecta un error en una informació publicada, cal avisar-ne imme-
diatament la redacció en cap per tal d’esmenar-lo a través de la fórmula 
més adequada i generar la notificació que escaigui.

Quan es tracti d’una errada greu, quedarà marcat a l’historial de la 
notícia amb la fórmula “S’ha modificat el text de la notícia” i s’alertarà 
els abonats que hi hagin tingut accés. No es marcarà, en canvi, quan 
es tracti d’una correcció menor (per exemple, alguna errada ortogràfi-
ca). En aquest cas, es modificarà directament sense avís, sempre amb 
l’autorització prèvia de la redacció en cap. Si cal anul·lar la notícia, 
s’avisarà també els abonats que l’hagin consumida o que s’hi hagin 
subscrit a través de la previsió corresponent.
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En cas que l’error no sigui responsabilitat de l’ACN, sinó de la font, es 
crearà una notícia nova amb la rectificació al titular, i s’atribuirà a qui 
pertoqui: 

El Tribunal de Comptes rectifica i reconeix que va rebre l’informe 
de l’empresa intervinguda

De vegades no cal utilitzar verbs tan contundents com ara rectificar 
i n’hi ha prou amb dir que la font “precisa” o “puntualitza”. Aquesta 
mateixa fórmula s’utilitzarà quan un afectat negui la veracitat d’una 
informació:

L’associació Inshuti de Manresa ha negat qualsevol tipus 
d’implicació amb un grup armat ruandès refugiat al Congo des-
prés que, aquest dimecres, les Nacions Unides hagin denunciat 
que diverses ONG estrangeres, entre les quals Inshuti i la 
Fundació S’Olivar de Mallorca, presumptament hagin desviat 
diners procedents de subvencions públiques per finançar els 
rebels hutus.
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10. Formats

L’ACN és una agència multimèdia que ofereix informacions en diferents 
formats: text, àudio, fotografia i vídeo. Tots els formats són autònoms 
i tenen prou entitat pròpia com per poder-se publicar sense estar 
necessàriament vinculats ni sotmesos al text previ d’una notícia. Queda 
superat el concepte tradicional de la unitat informativa presidida per un 
text que es complementava amb diferents documents adjunts d’imatge 
i so, i també es flexibilitza la cronologia d’entrega de les peces, d’acord 
amb el que aconselli el criteri periodístic en cada cas.

El que relacionarà tots els formats d’una mateixa notícia serà el titular, 
que al mateix temps estarà vinculat a un número de referència unívoc. 
En canvi, les entradetes poden canviar per a cada format, amb l’objectiu 
de poder remarcar característiques pròpies de cadascun dels materials. 

 Text

Tots els textos han de respectar les normes de redacció i estil de l’Agèn-
cia: despertar interès, estar justificats periodísticament i tenir l’enfocament 
apropiat; han de ser intel·ligibles i estar escrits correctament.
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Les normes de redacció, pel que fa al contingut i a la forma, estan 
especificades àmpliament en altres apartats. 

Els textos que no es vulguin publicar immediatament (tal com passa per 
exemple en les notícies embargades o en les biografies dels obituaris) 
es poden arxivar en un apartat creat específicament per a aquesta 
funció. 

 Fotografies

Les fotografies són documents amb valor informatiu propi que poden 
complementar un text o bé constituir-ne l’element principal. En qual-
sevol cas, tenen sentit si contribueixen a comunicar amb eficàcia el 
contingut informatiu. Les fotografies sempre s’agrupen en àlbums sota 
dels elements de titulació.

Fer una fotografia requereix pensar el contingut, executar-la amb des-
tresa tècnica i, si convé, saber-la postproduir, amb criteri periodístic i 
respectant els principis ètics que conformen l’estil de l’ACN. Les notí-
cies inclouran imatges habitualment, ja siguin especialment captades 
per a la notícia (opció que prioritzarem) o bé reutilitzant les de l’arxiu 
de l’Agència. També podem usar fotografies d’arxius externs dels quals 
tinguem drets de reproducció.

El peu de foto ha de ser independent del text informatiu i ha d’explicar i 
situar la imatge. No pot ser una frase extreta del text ni estar redactada 
com un titular. No cal que reiteri el que és evident a través de la imatge 
(El conseller Maragall dóna la mà a un nen), però sí que ha d’incloure 
detalls que la situïn (El conseller Maragall, durant la inauguració de 
l’Escola Mossèn Joan Batlle de Blanes). Cal evitar especificacions tem-
porals com “aquest dissabte” o “ahir a la nit”, ja que aquestes referèn-
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cies perden sentit amb el pas del temps. Preferentment escriurem “el 
desembre del 2008” o “l’estiu del 2010”. 

Existeix la possibilitat d’arxivar fotografies que no es volen publicar 
immediatament: galeries temàtiques de recurs, galeries embargades o 
reculls de fotografies que il·lustrin els obituaris.

– Recomanacions

Amb pautes sotmeses a certa flexibilitat, hi ha un seguit de recomana-
cions bàsiques aplicables a la majoria de les imatges que pot publicar 
l’ACN, que fan referència tant a aspectes tècnics com de contingut. Se 
sintetitzen en els següents punts:

Fotografies narratives

Les fotografies han de tenir relat, no ens limitarem a fer la fotografia ofi-
cial d’una roda de premsa, que habitualment afegeix poca informació, 
i buscarem la imatge que pugui il·lustrar més bé la notícia. Cal evitar 
especialment caure en la imatge repetitiva de la “taula de micròfons”. 
Per exemple, si es presenta una biblioteca nova, no ens quedarem 
amb el regidor fent la presentació i la fotografia exterior de l’edifici. 
Buscarem també la imatge de la gent fullejant els llibres.

Imatges dinàmiques

Cal bandejar les fotografies en què el personatge estigui posant i cercar 
més aviat imatges dinàmiques i naturals. Si es presenta un estudi, per 
exemple, és millor fotografiar l’autor quan arriba, amb el document sota 
el braç, que no pas fer-lo posar, dret i estàtic, mostrant el dossier.
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Anar al detall

No ens conformarem amb les imatges generals; cal anar al detall, bus-
car especialment aquella informació que només pot aportar la imatge. 
És aquest punt el que justificarà la publicació d’una fotografia. En una 
manifestació, posem per cas, la imatge de la pancarta és massa òbvia 
i ja es pot explicar a través del text. Capturar la cara dels manifestants 
cridant o xiulant, encara que no es pugui llegir el text de la pancarta, té 
més sentit i ens aporta una informació que difícilment es pot transmetre 
amb paraules.

Nitidesa

Les imatges han de ser nítides, enfocades i no poden estar mogudes. 
Aquest factor és determinant per valorar si una fotografia és tècnica-
ment apta o no per ser publicada. La composició també ha de ser neta. 
Sempre que sigui possible, s’han d’evitar objectes que molestin al mig 
de la imatge.

Aire 

En plans oberts no podem tallar els peus o les mans del personatge. Cal 
deixar aire per sota dels peus; és millor que tallar la imatge a l’alçada 
dels turmells.

Cares

Les cares han de ser clarament identificables i els ulls han d’estar 
oberts. És recomanable evitar els picats i els contrapicats innecessaris, 
i aprofitar el gest per transmetre la notícia.
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Contrast

El personatge principal de la presa ha de quedar destacat sobre el 
fons. Un personatge enfocat amb un fons desenfocat ajudarà. Si escau 
utilitzarem el flaix de reforç.

Exposició

Si el càlcul automàtic del temps d’exposició de la càmera fa que la imat-
ge aparegui emboirada, farem els canvis manuals necessaris (obertura 
del diafragma, reducció del temps d’exposició o augment de l’ISO) per 
evitar-ho.

Captures

La captura d’un fotograma de vídeo haurà de ser sempre la darrera 
opció quan no tinguem cap més imatge.

Postproducció

És molt important practicar la postproducció amb el programa d’edició 
d’imatges. Amb un mínim de temps de dedicació se’n pot millorar molt 
el resultat. Bàsicament, cal adequar la dimensió de la imatge als parà-
metres establerts en el manual de retoc, corregir els nivells de llum i el 
contrast, i exportar-la sempre amb la qualitat suficient.

Publicació

Per a la publicació no es valorarà tant la quantitat de fotografies difoses 
com la qualitat. Només s’han de publicar les fotografies que aportin 
contingut. 
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 Vídeo

Una part de les informacions que cobreix l’Agència Catalana de 
Notícies se serveixen també en format vídeo. Del material recollit en 
aquest suport se n’ofereixen dos productes diferents, en funció del grau 
d’elaboració: vídeos compactats i vídeos editats.

– Compactats

Inclouen només els elements bàsics per a l’elaboració d’una notícia. 
Són les imatges preparades per al muntatge, amb prou qualitat visual i 
sense material sobrer. Poden contenir declaracions.

Cues

Les cues són les imatges d’un fet noticiable, seleccionades, polides i 
ordenades, però sense editar.

Totals

Es tracta de les declaracions més rellevants sobre un fet noticiable, les 
quals introduirem amb un marge de cinc segons més de declaració per 
davant i per darrere.

Durada

Generalment, les cues i els totals es distribueixen en un únic compactat 
d’un màxim de tres minuts. Primer es col·loquen les declaracions i, tot 
seguit, les imatges. 
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Ordre

Per ordenar els editats es fa un preeditat, a fi de facilitar al màxim el 
muntatge definitiu. S’evita l’enllaç d’imatges en moviment (tràvelings, 
panoràmiques, plans subjectius, etc.).

Tipus de plans

Els plans estàtics duren cinc segons. Els zooms i les panoràmiques 
seran curts, amb principis i finals sense moviment, restringits i subordi-
nats a la lògica narrativa de l’audiovisual informatiu. Sempre que sigui 
possible, el gros de les imatges ha d’estar enregistrat amb trípode i, si 
escau, complementat amb plans fets a pols, en funció de les necessi-
tats narratives.

Declaracions

L’aire ha de quedar en la direcció de la mirada de l’entrevistat. La 
càmera ha d’estar situada a l’alçada dels ulls. És preferible evitar les 
declaracions de roda de premsa i fer-les després particularment per 
a l’Agència. En altres casos, si és possible, s’ha de contextualitzar 
l’entrevistat en un escenari, d’acord amb l’argument informatiu, i evitar 
els despatxos.

So

El so també és informació i és crucial treure tot el rendiment al llenguat-
ge audiovisual. Durant l’enregistrament s’ha de vetllar igualment per la 
captació del so ambient que per la imatge. En les declaracions, com a 
norma general, s’utilitza el micròfon de mà, amb el cub de l’ACN situat 
en un punt ben visible. El micròfon de corbata es fa servir per recollir 
declaracions demostratives que s’utilitzen com si fossin so ambient. 
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Per exemple, un agent rural que ensenya el sotabosc o un agent dels 
Mossos d’Esquadra mentre posa una multa de trànsit.

– Editats

Són notícies muntades i locutades, preparades per emetre en un infor-
matiu de televisió, ja sigui presentat o no. Cadascun dels editats és una 
notícia que s’entén autònomament. A diferència de la resta de serveis, 
aquest és un producte final, cosa que permet més marge per a la crea-
tivitat i la interpretació. Els editats de l’ACN estan confeccionats bàsica-
ment a partir dels compactats que distribueix l’Agència i es divideixen 
en quatre tipus: notícia, reportatge, entrevista i bateria de declaracions.

Notícia

Es tracta d’una informació estricta, d’una durada d’entre 40 i 50 segons 
(si no hi ha cap declaració), i d’entre un minut i un minut i mig si n’hi 
ha. Les declaracions poden tenir una durada màxima de 30 segons, 
però la duració ideal són uns 20 segons. Comencen amb frases curtes i 
d’impacte, amb les imatges que cridin més l’atenció i que expliquin més 
bé el missatge que l’ACN vol transmetre.

Reportatge

És un format que admet la interpretació i el punt de vista, amb una lli-
cència literària que està exclosa en el cas de la notícia. Té sempre més 
d’una font en declaracions. La durada habitual oscil·la entre un minut 
i mig i dos minuts i mig; només s’excedeix aquest marge excepcional-
ment. Queden inclosos en aquest apartat els editats que formen part de 
sèries temàtiques i que poden incloure stand-up.
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Els stand-up són la firma del redactor en una notícia de televisió, quan 
el periodista apareix en pantalla amb una breu intervenció en què apor-
ta el punt de vista o informació de valor afegit.

Entrevista

Es tracta d’una notícia creada a partir d’una conversa amb la nostra 
font informativa, que pot incloure off o no. Té una durada d’entre un i 
dos minuts.

Bateria de declaracions

És una peça editada sense off, amb declaracions successives sobre un 
mateix argument informatiu. Els cara a cara estan inclosos en aquest 
apartat. Té una durada màxima d’un minut i mig, però pot ser superior 
excepcionalment.

Presentació

Tots els videos editats es distribueixen amb la cortineta pròpia de 
l’Agència Catalana de Notícies col·locada sempre al principi de la 
peça. 

El periodista mai no utilitza la primera persona, ni en singular ni en 
plural:

Sí: Els pescadors expliquen què ha passat. / Els pescadors 
expliquen a l’ACN què ha passat.

No: Els pescadors ens expliquen què ha passat.
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Text subordinat a la imatge

El text dels editats està sotmès a les imatges. No són textos de ràdio ni 
premsa escrita “tapats” amb imatges, sinó tot el contrari. Les imatges 
condicionen els textos, que han d’estar expressament pensats i escrits 
per a aquest suport audiovisual. El text ha de justificar l’ús de les imat-
ges i els sons de què va acompanyat, i aquesta base audiovisual ha de 
ser tan demostrativa com sigui possible.

L’off, les imatges i els sons s’han de convertir en un únic element en lloc 
de ser-ne dos de paral·lels. Per aquest motiu, les imatges en moviment 
estan subordinades al relat. No són un recurs habitual en el llenguatge 
informatiu, però poden ser molt efectius si se’n fa un ús justificat. Malgrat 
que l’ortodòxia audiovisual considera que no es poden enllaçar imatges 
en moviment, si el muntatge és atractiu pot millorar l’impacte perseguit.

Ordre i simplicitat

La informació audiovisual és efímera, per aquest motiu els missatges 
han de ser al màxim de simples. Cal evitar la concreció informativa que 
no es pugui retenir en un minut i mig, la qual cosa també obliga a ser 
molt ordenat i estructurat.

Separadors

En els editats, els separadors serveixen per mantenir l’atenció de 
l’espectador. En cal almenys un cada 30 segons. També ajuden a 
ordenar la informació en blocs d’imatges i fer-la més clara, agradable, 
estructurada i entenedora. Fan aquesta funció el so ambient, les decla-
racions i els stand-up. S’utilitzen per diferenciar localitzacions, fotogra-
fies d’arxiu de les imatges actuals o la nit i el dia, la qual cosa obliga a 
redactar l’off en funció dels blocs que componen l’editat.
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Gràfics

Els editats incorporen gràfics senzills i molt llegibles quan la concreció 
en les dades és imprescindible, com ara en els casos de l’atur, l’IPC o 
els resultats electorals.

Declaracions

Les declaracions dels editats es poden encavalcar amb imatges. 
Aquest recurs dóna continuïtat al relat i permet aprofitar les bones imat-
ges que, d’una altra manera, quedarien excloses de la peça i, per tant, 
desaprofitades. Unir declaracions és especialment útil quan les decla-
racions duren més de vint segons; fa que la peça sigui més atractiva. 
Aquest recurs també és útil quan es retalla i enganxa una declaració. 
Si no es poden enllaçar amb imatges, el punt d’unió s’ha de marcar 
amb un flaix blanc.

En el cas que les declaracions siguin en una llengua que no és la 
catalana, en farem la traducció corresponent al camp “Traducció”.

Novetat

Els editats són notícies preparades per difondre en multiplataforma i 
que s’ofereixen a clients diversos. Per aquest motiu, quan es tracta 
d’informacions de seguiment, no es munten cronològicament sinó a 
partir de la novetat, amb independència de si algun dels mitjans a qui 
se subministra ha explicat o no el principi de la informació. El context i 
l’explicació cronològica dels fets s’inclou sempre després d’informar de 
l’última novetat en relació amb el cas.
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Ficcions

En els casos en què sigui estrictament necessari per configurar el 
relat, es poden introduir fets enregistrats expressament preparats, 
sempre que no suposin una manipulació de la realitat (s’acceptaria, per 
exemple, un comissari dels Mossos que entra en una comissaria o un 
telefonista atenent una trucada).

En qualsevol cas, no es distribueixen mai imatges que no es correspon-
guin amb la realitat ni manipulades en la postproducció.

 Àudio

L’ACN també serveix talls de veu i cròniques locutades.

Els talls de veu han de tenir una durada d’entre mig minut i un minut, i 
per norma se’n publicaran dos o tres per notícia, tot i que en poden ser 
més en funció del nombre de declaracions destacades. Els reportatges 
també requereixen més talls de veu que els complementen.

Els talls es passen en format MP3 i han de garantir una qualitat sonora 
que els faci aptes per ser emesos a través de qualsevol ràdio o cadena 
emissora. 

Cal indicar expressament quan el tall no s’ha pres directament al prota-
gonista a través del micròfon, sinó que s’ha gravat a través de la línia 
telefònica. Aleshores s’especificarà al costat del peu del tall d’aquesta 
manera: “(so telefònic)”. El peu ha d’incloure sempre de forma clara el 
nom i el càrrec de qui parla.
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El tall de veu seleccionat ha d’estar recollit en el text. Així mateix, el 
titular de la notícia ha d’aparèixer reflectit en algun tall de veu. Quan les 
declaracions siguin fetes en una llengua estrangera, s’hi ha d’incloure la 
traducció literal del tall. La definició i les característiques de la crònica 
locutada estan incloses a l’apartat 9.
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11. Gestió de la informació

El tractament de la producció documental facilita l’accés als continguts 
de l’ACN i a tota aquella informació que formarà part de la memòria cor-
porativa; és a dir, aquella que genera i rep l’Agència en l’exercici de les 
seves funcions i que es pot convertir en un actiu intel·lectual per com-
partir. És un element estratègic clau que contribueix a una major efi-
ciència en l’organització. L’objectiu és facilitar l’intercanvi d’informació i 
de coneixements entre els treballadors de l’Agència, i garantir que tota 
la producció sigui recuperable i reutilitzable a llarg termini, amb estalvi 
de despeses i de temps.

 Tractament de la informació

Per tal de facilitar l’accés als documents, independentment de qui 
els ha rebut o generat, haurem de fixar criteris i pautes comunes 
d’organització i de gestió de la informació. 

Caldrà identificar inequívocament els documents amb dades que repre-
sentin el text, les imatges i els sons que els componen. 
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 Política de selecció

Determina quina part del material generat pels redactors de l’ACN 
passa a formar part de l’arxiu i quina es descarta.

Els originals de rodatge es conservaran a l’arxiu de forma selectiva: 
quan continguin imatges de qualitat que poden servir com a recurs en 
una altra notícia o un altre reportatge, i imatges difícils d’aconseguir 
o fets d’actualitat que tindran previsiblement un ressò posterior. En 
aquest cas, el responsable de la peça hauria de gestionar aquesta 
documentació i fer-ne una descripció correcta per assegurar-ne la 
recuperació, sempre sota la tutela del cap de Gestió de la Informació.

 Paraules clau

Ens caldran mots o conjunts de mots que descriguin els documents, 
amb l’objectiu d’identificar-ne el contingut principal i facilitar la recu-
peració de la informació. Les paraules clau aniran separades per 
comes i entre aquestes comes hi pot haver un o més mots en el cas 
de constituir una entitat amb significat propi. També es respectaran les 
majúscules en els noms propis:

Sí: Festival Temporada Alta, Salvador Sunyer 

No: festival, temporada, alta, salvador, sunyer

Disposem d’una llista fixada d’entitats i noms de personalitats per tal 
de garantir la unificació dels criteris de cerca. També hem de tenir en 
compte que els diversos formats d’una mateixa notícia poden incloure 
paraules clau diferents.
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Hem d’escriure els termes que defineixin més bé el document i usar 
les formes més comunes d’aquests termes. Es recomana consultar 
diccionaris o enciclopèdies electròniques per resoldre dubtes i desco-
brir possibles sinònims o termes relacionats més adients.

No hem d’usar conceptes que siguin excessivament generals, ja que 
a l’hora de fer la cerca s’obtindrien massa resultats, i cal que evitem 
paraules buides de contingut com ara articles, adverbis o preposicions. 
Tampoc no és recomanable la utilització d’homògrafs i paraules polisè-
miques, per no generar confusions:

Residència per a persones amb malaltia mental del Vendrell

Sí: residència, malalt mental

No: places, Vendrell

Vídeos de Sant Jordi

Sí: Sant Jordi, parada, rosa, llibre, festa popular

No: Sant Jordi crisi

Fotografia d’uns obrers que estan construint una residència 
d’avis

Sí: obra, operari, maó, construcció, residència

No: gent gran, servei, jubilat, llar, serveis, activitats
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Tall de veu amb el títol: La platja de la Savinosa de Tarragona 
ja està a punt per a l’estiu amb accessos nous i la millora de 
l’entorn mediambiental

Sí: platja, accessos, Teresa Pallarés, Josep Fèlix Ballesteros 
(noms de les persones que fan declaracions)

 Autoritats

La llista d’autoritats, dins el camp de paraules clau, té com a objectiu 
unificar els punts d’accés als documents vinculats a persones i a enti-
tats, com també facilitar als redactors i abonats la recuperació de la 
informació unívoca dins la base de dades. Es millora l’accés a la infor-
mació i la recuperació, s’afavoreix la qualitat de la indexació i s’evita la 
dispersió de les dades vinculades a una persona o entitat.

Al camp de paraules clau existeix un sistema d’ajut a l’escriptura que, a 
mesura que el redactor escriu, proposa autoritats acceptades. Es tracta 
d’un sistema que es va retroalimentant. Per aquest motiu, si no trobem 
l’entrada i tenim dubtes de com entrar-la, cal consultar l’àrea de Gestió 
de la Informació.
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Si volem afegir a les paraules clau “Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB)”, Cerquem “univer...”, “autòn...” o “barcel...”:

En cas que hi volguéssim afegir Andreu Buenafuente, cercaríem 
“buen...” o andreu”:
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Entitats

Sí: FC Barcelona

No: Futbol Club Barcelona, Barça

Sí: Unió de Pagesos (UP) 

No: UP

Persones

Sí: Lluís-Anton Baulenas

No: Lluís A. Baulenas

Sí: Àlex Susanna

No: Susanna

Aquestes codificacions, combinades amb el llenguatge natural del 
camp “Paraules clau”, permetran més punts d’accés a la informació i 
una major precisió en les cerques.

 Codificació

La codificació és el sistema per classificar i distribuir les informacions. 
Les peces han d’estar codificades tant des del punt de vista temàtic 
(seccions i subseccions) com territorial (zones, comarques i municipis), 
perquè es difonguin pels canals adients i arribin als abonats en con-
dicions òptimes. També és important perquè els RSS es distribueixin 
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correctament. Aquesta exigència s’ha d’aplicar a tots els formats: text, 
àudio, fotografia i vídeo. 

Codificació temàtica

Els camps de la base de dades permeten identificar el material infor-
matiu en tots els formats i vincular-lo a una temàtica a través de les 
seccions i subseccions. 

En total hi ha set seccions i una trentena de subseccions, relacionades 
en aquesta classificació:

a)  Comunicació: Premsa, Ràdio i televisió, TIC, Telecomunicacions, 
Web

b)  Cultura: Art, Castells, Cinema, Circ, Dansa, Festa i tradicions, 
Gastronomia, Llengua, Lletres, Música, Teatre

c)  Economia: Bancs i caixes, Camp, Pesca i alimentació, Infraestructures, 
Innovació, Transports i energia, Treball i empresa, Turisme i comerç

d)  Política: Govern, Partits
e)  Societat: Consum, Cooperació, Educació, Ciència, Esports i oci, 

Habitatge i urbanisme, Judicial, Medi ambient, Religió, Sanitat i salut, 
Serveis, Successos, Universitat i recerca

f)  Unió Europea (sense subseccions)
g) Món (sense subseccions)

La majoria de notícies no generen dubtes a l’hora de codificar-les en 
una secció o una altra: l’activitat parlamentària és política; els resultats 
del Banc de Sabadell són economia; la investigació de l’activitat d’unes 
clíniques abortives és una notícia de societat, i una exposició sobre el 
romànic al MNAC és una peça cultural, per exemple. Amb tot, hi ha 
casos més discutibles, d’informacions que encaixen clarament en més 
d’una secció.
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En aquesta situació, podrem fer una doble o triple codificació, sempre 
triant i marcant una secció prioritària:

Titular: Arriben a Madrid els fèretres dels guàrdies civils i 
l’intèrpret morts a l’Afganistan

Ocasionalment, algunes notícies s’aglutinen sota temes d’actualitat. 
Aquests epígrafs enllacen notícies en qualsevol format, contribueixen a 
tenir una visió de conjunt sobre un tema concret i faciliten la navegació 
i la cerca al web. Cal codificar cadascun dels formats de la notícia amb 
l’epígraf corresponent (per exemple, Segrest a Mauritània o Cas Millet), 
sense oblidar marcar la secció o seccions a què pertany.
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Codificació territorial

L’ACN publica les notícies per edicions territorials o zones. Cada notícia 
ha d’estar codificada en una o més zones, en funció d’on s’ha produït i 
de l’àmbit en què repercuteix informativament. 

Les notícies que tenen una dimensió nacional es codifiquen a Catalunya. 
Una notícia pot estar en dues edicions territorials diferents si té reper-
cussió en aquestes dues zones. Les notícies que es produeixen en un 
àmbit territorial concret però que tenen una repercussió nacional s’han 
de codificar amb totes dues etiquetes (per exemple, Ponent i Catalunya):

La localització de la notícia és el municipi on s’ha produït. Al menú des-
plegable apareixen tots els municipis catalans. Si se situa en un territori 
de fora de Catalunya, s’haurà d’escriure el nom en el camp groc:
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 Documents electrònics propis

Per anomenar els arxius i les carpetes, cal que tinguem en compte 
que els noms o títols sempre siguin breus, significatius i precisos. Cal 
escriure’ls sense accents per evitar problemes, en cas de canvi de 
servidor o migració de dades, i utilitzar el guió baix per combinar els 
diferents elements d’un nom, si en té:

Manual de fotografia: 20090102_manual_fotografia_vd
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Si un element del nom és la data, cal escriure-la amb el format: 
AAAAMMDD. També és útil identificar la versió del document en què 
treballem de la següent manera: v0, v1, v3, vd (versió definitiva):

2 de gener de 2009 és 20090102

Pel que fa a documents de Word, s’aconsella complementar el resum 
de les propietats de l’arxiu (fitxer>propietats), amb els camps “Títol”, 
“Tema”, “Autor”, “Paraules clau” i “Comentaris” (taxonomia, data de 
creació, número de versió, etc.).

És recomanable omplir, com a mínim, els camps següents:

“Títol”: ha de ser com més descriptiu millor per identificar el 
document.
“Autor”: el pot donar l’ordinador de manera automàtica.
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 Gestió del correu electrònic

El correu electrònic és una tipologia més de document i, per tant, s’ha 
de gestionar i classificar de la mateixa manera que la resta de documen-
tació. Treballarem, sempre que sigui possible, amb missatges encade-
nats, a fi que es desi l’historial dels rebuts i generats.

Quan el cos del correu contingui informació rellevant, haurem de desar 
el missatge a la carpeta corresponent. En aquests casos, caldrà que 
el desem en format TXT o PDF per assegurar la preservació de la 
informació que conté. Si duu documents adjunts, també els haurem 
d’arxivar correctament.

Si no hem de conservar el missatge electrònic, l’eliminarem un cop hagi 
deixat de ser útil. No caldrà que conservem els correus electrònics si 
han circulat amb finalitats exclusivament d’informació o referència, són 
reenviaments o tenen caràcter personal.

Pel que fa a la redacció, es recomana que l’assumpte sigui clar i des-
criptiu i fer diferents correus per a cadascuna de les matèries que vul-
guem tractar, en lloc de barrejar-les en un mateix missatge electrònic. 

Els destinataris han de ser exclusivament aquelles persones a les 
quals va dirigit el correu electrònic. Si cal informar altres persones del 
contingut, les hi haurem d’afegir com a destinataris amb còpia (camp 
CC). S’ha d’evitar utilitzar els missatges electrònics com a mitjà de 
comunicació massiu. En aquesta circumstància és preferible utilitzar la 
intranet o les carpetes compartides de la xarxa.
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12. Criteris deontològics generals

 Drets humans i característiques del periodisme

La professió periodística està marcada per unes característiques, des 
del punt de vista del comportament ètic dels que l’exerceixen, ben prò-
pies. Es treballa amb un material molt delicat, però sota una regulació 
personal i col·lectiva, poques vegades externa o jurídica.

És pel tractament de la informació sobre persones, adreçada a perso-
nes i sobre temes de vegades conflictius que la professió s’ha d’atenir, 
en primer lloc, a un respecte elemental dels drets humans.

L’exercici professional de la informació i la comunicació té implicacions, 
per exemple, en el dret a la llibertat d’opinió i expressió (article 19 de la 
Declaració Universal dels Drets Humans). També sobre el respecte a 
la igualtat de drets de les persones i de la seva consciència (article 1), 
en el de la no-intromissió en la seva vida privada (article 12) i en el del 
respecte a la presumpció d’innocència (article 11). Encara hem de tenir 
en compte les derivacions de la tasca periodística en el tracte no degra-
dant de cap individu (article 5) ni discriminatori per qualsevol motiu, com 
ara el sexe, la llengua o l’origen (article 2) i el dret a la seguretat de la 
persona (article 3).
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Una informació irresponsable o malèvola pot conculcar alguns drets 
que són fonamentals, internacionals i transversals a diferents cultures.

En casos de col·lisió dels drets fonamentals a la informació i a la inti-
mitat, l’ACN defensa que preval sempre el dret a la informació. Tot el 
que succeeixi a la via pública és susceptible de ser enregistrat i difós, 
excepte quan una autoritat judicial indiqui el contrari.

 Implicació ciutadana, criteris socioètics

El fet de manipular o interactuar amb persones o dades humanes ha 
generat uns criteris concrets d’ètica professional que concerneixen 
les ciències socials. Aquest seria també el cas de la comunicació i el 
periodisme.

Els criteris bàsics, anomenats socioètics per paral·lelisme amb als 
bioètics, es resumeixen en la no-maleficència (no danyar voluntària-
ment la vida ni la imatge de les persones implicades en la nostra tasca 
informadora), la beneficència (ser, per contra, benèfics en la cura dels 
drets humans, de les normes ètiques i en el mateix exercici de la lliber-
tat d’informar i el dret a ser informat), l’autonomia (el respecte a les 
decisions autònomes de les contraparts, la seva personalitat jurídica i 
igualtat) i la justícia (les implicacions de la justícia social, que en el cas 
periodístic freguen molt amb el pluralisme).

Les agències de notícies, malgrat que en alguns casos no siguin el darrer 
filtre de la informació, no estan exemptes dels acompliments ètics.



113

Informació i normes ètiques

 Codi professional i col.legial

Encara que els professionals del periodisme no estiguin col·legiats, 
s’assumeix que el respecte del Codi Deontològic d’aquest col·legi 
professional els implica a tots. Alguns dels criteris fonamentals se 
superposen als drets humans (com ara l’observació escrupolosa de la 
presumpció d’innocència o el respecte a la intimitat) i d’altres emanen 
específicament del periodisme.

Els criteris de la Declaració de Principis de la professió periodística a 
Catalunya són:

1.  Observar sempre una distinció clara entre els fets i les opinions o 
interpretacions, i evitar tota confusió o distorsió deliberades, així com 
la difusió de conjectures i rumors com si es tractessin de fets.

2.  Difondre únicament informacions fonamentades, tot evitant afirma-
cions o dades imprecises i sense base suficient que puguin lesionar 
o menysprear la dignitat de les persones i provocar dany o descrèdit 
injustificat a institucions i entitats públiques i privades, així com la 
utilització d’expressions o qualificatius injuriosos.

3.  Rectificar amb diligència i amb tractament adequat a la circumstàn-
cia, les informacions –i les opinions que se’n derivin– que s’hagin 
demostrat falses i que, per tal motiu, resultin perjudicials per als drets 
o interessos legítims de les persones o els organismes afectats, 
sense eludir, si calgués, la disculpa, amb independència d’allò que 
les lleis disposin al respecte.

4.  Utilitzar mètodes dignes per obtenir informació o imatges, sense 
recórrer a procediments il·lícits. 
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5.  Respectar l’off the record quan aquest hagi estat expressament invo-
cat, d’acord amb la pràctica usual d’aquesta norma en una societat 
lliure.

6.  Reconèixer a les persones individuals o jurídiques el seu dret a no 
proporcionar informació ni respondre preguntes, sense perjudici del 
deure dels periodistes a atendre el dret dels ciutadans a la informa-
ció. Aquest dret protegeix molt especialment l’estricta confidencialitat 
sobre la salut o la malaltia d’una persona com a nucli de la seva 
privacitat, malgrat la curiositat que pugui haver-hi en el cas de perso-
natges coneguts públicament, fins i tot més enllà de la seva mort. Pel 
que fa a assumptes relacionats amb les administracions públiques, 
el dret fonamental a la informació ha de prevaler sempre per damunt 
de qualsevol restricció que vulneri injustificadament el principi de la 
transparència informativa a què estan obligades.

7.  No acceptar mai retribucions o gratificacions de tercers per pro-
moure, orientar, influir o haver publicat informacions o opinions. En 
tot cas, no s’ha de simultaniejar l’exercici de l’activitat periodística 
amb altres activitats professionals incompatibles amb la deontolo-
gia de la informació, com la publicitat, les relacions públiques i les 
assessories d’imatge, ja sigui en l’àmbit de les institucions o els 
organismes públics, com en entitats privades.

8.  No utilitzar mai en profit propi informacions privilegiades obtingudes 
de forma confidencial com a periodistes en exercici de la seva funció 
informativa.

9.  Respectar el dret de les persones a les seves intimitat i imatge, 
especialment en situacions de vulnerabilitat i malaltia i en casos o 
esdeveniments que generin situacions d’aflicció o dolor. Evitar la 
intromissió gratuïta i les especulacions innecessàries sobre els seus 
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sentiments i circumstàncies, especialment quan les persones afec-
tades ho explicitin.

10.  Observar escrupolosament el principi de presumpció d’innocència 
en les informacions i opinions relatives a causes o procediments 
penals en curs.

11.  Tractar amb especial cura tota informació que afecti menors, tot 
evitant difondre la seva identificació quan apareixen com a víctimes 
(excepte en supòsit d’homicidi), testimonis o inculpats en causes 
criminals, sobretot en assumptes d’especial transcendència social, 
com és el cas dels delictes sexuals. També s’evitarà identificar 
contra la seva voluntat les persones pròximes o parents innocents 
d’acusats o convictes en procediments penals.

12.  Actuar amb especial responsabilitat i rigor en el cas d’informacions 
o opinions amb continguts que puguin suscitar discriminacions per 
raons de sexe, raça, creences, extracció social i cultural i malal-
tia, així com les que puguin incitar a l’ús de la violència, i defugir 
expressions o testimonis vexatoris o lesius per a la condició perso-
nal dels individus i de la seva integritat física i moral.

Els annexos sobre manipulació d’imatges, fotoil·lustració, Internet, 
acceptació de retribucions i cobertura de conflictes armats o bèl·lics es 
poden consultar a: www.periodistes.org/documents_codi_deontologic 
[consulta: agost del 2010].
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 Autoregulació, acords institucionals

A més del Col·legi de Periodistes de Catalunya, altres associacions pro-
fessionals, les institucions reguladores i les trobades de col·laboració 
entre l’acadèmia i la professió emeten recomanacions de comporta-
ment ètic respecte d’aspectes concrets de la feina periodística.

Sense que tingui caràcter normatiu, l’autoregulació mena a seguir els 
consells proposats pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya, el Consell 
de la Informació de Catalunya i els acords presos sobre tractament de 
la migració, la violència de gènere, la discapacitat o el pluralisme reli-
giós. És un deure del periodista estar atent a aquests pactes i assumir-
los com a capacitació i aprenentatge professional.

 La qualitat, compromís social

La qualitat dels productes periodístics implica la bona factura informa-
tiva o divulgativa, també en termes ètics. En tant que els mitjans són 
una referència social, haurem de ser curosos en tots els aspectes que 
difonguem.

Una qüestió bàsica i inicial és assumir que la qualitat lingüística també 
forma part del compromís ètic amb la ciutadania, que sovint atén a les 
formes difoses pels mitjans com a normatives i imitables.
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13. Pluralisme informatiu

El pluralisme informatiu d’allò que es publica està marcat per la gestió 
interna de les empreses de comunicació, com també per la composició 
i les normes de funcionament de la plantilla, a més de l’aplicació de la 
deontologia per part de cada professional.

Com a agència catalana, l’ACN procurarà donar visibilitat a tot el 
territori, sense que els llocs menys habitats quedin desatesos i no 
siguin notícia únicament per casos de desastres o conflictes. És un 
objectiu de l’Agència Catalana de Notícies respectar el pluralisme 
territorial, lingüístic i ideològic de Catalunya.

 Pluralisme polític

– Denominacions polítiques

País

El terme país sempre farà referència a Catalunya, igual com el terme 
nació i derivats (com ara nacional). 

El terme Països Catalans remetrà a la globalitat dels territoris del domi-
ni lingüístic i cultural català. No és un terme que superposarem a nació, 
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però l’utilitzarem amb naturalitat quan reproduïm declaracions o ano-
menem iniciatives en què aparegui, especialment en l’àmbit cultural.

Quan informem d’allò que passi a les comarques del Vallespir, el 
Capcir, el Conflent, la Fenolleda, el Rosselló i l’Alta Cerdanya parlarem 
de la Catalunya del Nord i no pas de la Catalunya francesa ni del sud 
de França. De la mateixa manera, no ens referirem a l’Alta Cerdanya 
com a Cerdanya francesa.

La paraula Espanya es podrà utilitzar com a sinònim d’estat espanyol o 
quan ens referim a la selecció espanyola. Parlarem de realitats espan-
yoles o estatals quan tinguin aquest abast:

Sí: Espanya és l’estat membre de la Unió Europea on més ha 
crescut l’atur des que va començar la desacceleració econòmica 
l’any 2007. 

No: Espanya ha estat el país de la Unió Europea on més ha 
crescut l’atur des que va començar la desacceleració econòmica 
l’any 2007.

Demarcacions

No farem ús del terme autonomia com a expressió de país ni de 
l’adjectiu autonòmic en relació a Catalunya: 
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Sí: La policia li imputa vuit atracaments en gasolineres, totes 
situades al terme municipal de Manresa: set consumats i un en 
grau de temptativa.

No: La policia autonòmica li imputa vuit atracaments en gaso-
lineres, totes situades al terme municipal de Manresa: set 
consumats i un en grau de temptativa.

Sí: Dades del Gremi de Constructors mostren que la Generalitat 
i les administracions locals van augmentar la licitació d’obra 
pública un 71,8% i un 17,2%, respectivament, durant els deu 
primers mesos de l’any.

No: Dades del Gremi de Constructors mostren que les adminis-
tracions autonòmiques i local van augmentar la licitació d’obra 
pública un 71,8% i un 17,2%, respectivament, durant els deu 
primers mesos de l’any.

En seran excepcions els contextos periodístics en què sigui inevitable: 

El govern espanyol distribuirà els projectes entre els governs 
autonòmics 

Prioritzarem els termes demarcació i vegueria, davant del de província:

Sí: Les cases rurals han tingut plena ocupació a la demarcació 
de Girona.

No: Les cases rurals han tingut plena ocupació a la província 
de Girona.
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Institucions

Pel que fa a les institucions catalanes, no caldrà mai adjectivar-les per-
què s’entén que no cal adjectivar la normalitat. Així, direm el president 
quan ens referim al president de la Generalitat o el Parlament quan ens 
referim al Parlament de Catalunya.

En el cas de l’administració estatal, hi ha diferents termes per fer-hi 
referència. El govern i el president del govern espanyol sempre duran 
l’adjectiu pertinent. El mateix criteri val per a l’administració, la policia 
o qualsevol altre subjecte, que acompanyarem de l’adjectiu espanyol 
quan pertoqui: 

El govern espanyol no eliminarà l’IVA dels llibres de text 

El president espanyol visita les tropes de l’OTAN a Kosovo

La policia espanyola desarticula un grup dedicat al tràfic 
d’éssers humans

Mai no emprarem govern central o administració central, ja que remet 
a una referència de relació perifèrica:

Sí: El conseller de Medi Ambient, Francesc Baltasar, ha asse-
gurat que les mesures del Govern per incentivar les vendes 
d’automòbils han de tenir en compte el límit màxim d’emissions de 
diòxid de carboni i el preu màxim que estableix el govern espanyol.

No: El conseller de Medi Ambient, Francesc Baltasar, ha asse-
gurat que les mesures del Govern per incentivar les vendes 
d’automòbils han de tenir en compte el límit màxim d’emissions de 
diòxid de carboni i el preu màxim que estableix el govern central.
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El mateix criteri s’amplia a tot allò que fa referència a les administra-
cions i als seus servidors: per exemple, un policia serà sempre un 
mosso d’esquadra. En els casos en què intervinguin diferents cossos 
policials i hi podria haver confusió, utilitzarem Mossos d’Esquadra per 
referir-nos a la policia catalana.

– Fonts plurals

Cal que evitem caure en una representació de la política que calqui 
l’agenda dels partits majoritaris. Evitarem reduir-ho a un periodisme de 
declaracions i contradeclaracions en què no intervenen els altres actors 
socials, els sectors implicats en la notícia ni la ciutadania. Donarem veu 
a totes les fonts implicades i intentarem abordar-ho des de la perspec-
tiva que més impliqui la societat.

Si s’utilitzen imatges ja editades per les fonts, s’especificarà amb la 
fórmula “Imatges cedides per...”.

– Atribució precisa

És fonamental, per no crear confusions i perquè el receptor pugui 
localitzar bé les fonts, que les atribucions de les declaracions sempre 
es facin correctament i es revisin. Existeix un cert marge per retocar-
les (escurçar-les o corregir-ne errors), però mai no es trauran fora de 
context ni se’n variarà el sentit.

En els títols de les peces escrites cal fer constar qui fa una declaració. 
Mai no començarem amb una citació, llevat de casos particulars, sem-
pre que siguin curtes i clarament atribuïdes:
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Sí: La televisió Think1.tv es podrà veure únicament a Internet, i 
segons una de les seves creadores, Marta Estruch, la intenció 
és “acostar l’educació a tothom per fer avançar en la societat del 
coneixement”. Estruch, una de les cinc monges impulsores pro-
vinents d’escoles cristianes catalanes, ha afirmat que es tracta 
d’una plataforma interactiva en què els usuaris podran veure 
reportatges, notícies sobre educació o fer cursos de formació.

No: La televisió Think1.tv es podrà veure únicament a Internet, i 
segons les seves principals creadores, cinc monges provinents de 
cinc escoles cristianes catalanes, la intenció és “acostar l’educació 
a tothom per fer avançar en la societat del coneixement”. Es trac-
ta d’una plataforma interactiva en què els usuaris podran veure 
reportatges i notícies sobre educació o fer cursos de formació.

–  Contrastació

La pràctica de la contrastació és una norma bàsica de la feina periodísti-
ca, ens dóna garanties per no escampar rumors i afavoreix el pluralisme 
de la informació que produïm. Estarem sempre molt atents a no relegar-
ne la verificació per la manca de temps, especialment en assumptes 
delicats. En cas de dubte, consultarem a la redacció en cap si les fonts 
de què disposem són suficients i garanteixen una contrastació mínima. 

Farem constar expressament si en una roda de premsa no s’ha permès 
als periodistes formular preguntes. Així mateix, quan ens hagin impedit 
gravar, també ho indicarem.
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– Partits polítics i informació

La interiorització dels mecanismes del món de la comunicació per 
part dels partits polítics ha fet que aquestes formacions generin la 
seva informació i n’enviïn molta ja processada. Quan la usem sempre 
n’indicarem l’origen, però procurarem crear les nostres notícies, amb 
versions contrastades.

Quan es tracti de les versions de diferents partits sobre qualsevol 
assumpte, cal oferir una informació equilibrada, en la qual totes les 
forces puguin intervenir.

Serem curosos en l’exercici de l’off the record, que reservarem a 
casos especialment delicats per la repercussió que té. Si no és 
una d’aquestes situacions, evitarem repetir cap dada de la qual no 
puguem citar la font. El periodista s’ha de blindar contra els rumors i 
no servir-ne de transmissor.

 Pluralisme religiós

–  Col.lectius

La societat ha evolucionat cap a una pluralitat d’opcions religioses, tant 
per la llibertat de culte com per l’arribada de comunitats d’altres punts 
del món. Sense defugir la tradició cultural cristiana mediterrània (festes 
i costums), tindrem a l’abast fonts de totes les comunitats religioses 
per si en algun cas ens cal contrastació i per mostrar la diversitat de 
religions, d’esglésies i de creences que existeix.
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Serem sempre respectuosos amb totes les tendències religioses i 
espirituals, i procurarem conèixer les denominacions correctes per als 
rituals, els càrrecs i tot allò que envolta cada culte per no caure en cap 
falta de correcció i respecte.

– Centres de culte

La presència de noves comunitats religioses a Catalunya ha dut a 
l’aprovació d’una llei sobre els centres de culte. Caldrà que ens hi refe-
rim amb precisió i no confonguem oratoris musulmans, mesquites (n’hi 
ha poques, la majoria són oratoris sense els elements arquitectònics de 
les mesquites), sinagogues o temples de culte diferents, com ara els 
gurdwara, de la comunitat sikh. 

– Denominacions religioses

El periodista no s’ha d’encomanar del vocabulari que genera el recel 
social. Cal que faci una distinció clara entre les nacionalitats i les pro-
fessions d’una fe. Per exemple no podem confondre israelians i jueus, 
ja que no tots els israelians formen part d’aquesta comunitat religiosa. 
De la mateixa manera, no ho canviarem per israelita, que es refereix a 
l’antic poble d’Israel.

També evitarem caure en les parelles simplificadores i discriminatòries 
que associen per defecte islamisme i fonamentalisme. Cal que recor-
dem que el terme islamisme fa referència a un moviment proselitista 
de la fe. Islàmic, en canvi, és el referent a l’islam, però d’una manera 
àmplia, ja que també inclou altres àmbits, com la cultura i la tradició 
artística. Per tant, és menys precís parlar d’integrisme islàmic que 
d’integrisme islamista:
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Sí: La top-model israeliana, i exparella de l’actor de Hollywood 
Leonardo Di Caprio, Bar Rafaelli ha fet una sessió fotogràfica 
aquest matí a les pistes d’esquí de la Bonaigua per promocionar 
l’últim model de cotxe de la casa Batton.

No: La top-model israelita, i exparella de l’actor de Hollywood 
Leonardo Di Caprio, Bar Rafaelli ha fet una sessió fotogràfica 
aquest matí a les pistes d’esquí de la Bonaigua per promocionar 
l’últim model de cotxe de la casa Batton.

 Tractament dels conflictes

El conflicte entès d’una manera oberta: la diversitat, la novetat o la polè-
mica alimenten d’una forma natural els interessos informatius. Sense 
els canvis que alteren la normalitat, difícilment tindríem tants ítems 
noticiables. És per aquest motiu que cal saber tractar el conflicte, no 
fomentar-lo forçadament, i intentar equilibrar els més marcats. 

De manera genèrica, en els temes conflictius, els consells a seguir són: 
ser especialment curosos, disposar de fonts informatives variades, no 
repetir el llenguatge de les parts que s’enfronten i adoptar el punt de 
vista de la ciutadania. Si tenim versions de la policia, informes mèdics 
o altres d’especialitzats, n’adaptarem el llenguatge tècnic i farem de filtre 
de l’argot de cada sector.

– Conflicte social

Les infraestructures, els recursos, les crisis econòmiques o els conflic-
tes mediambientals poden fer que informem de conflictes en termes 
socials. En tots els casos serà imprescindible explicar el context en 
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què es formula la notícia i donar a cada part enfrontada l’oportunitat 
d’explicar-se públicament si ho vol. 

Per tal de no fomentar el conflicte, evitarem verbs d’interpretació dels 
estats d’ànim, sentiments o formulacions de pensament que no estiguin 
reflectides en les declaracions, i ens remetrem als fets i les accions:

Sí: Sànchez ha considerat que la situació “s’està reconduint” 
i ha manifestat que espera que en l’assemblea extraordinària 
“comenci una nova etapa”.

No: L’entorn de Sànchez es mostra esperançat amb la seva 
tornada.
(en aquest cas no hi ha cap citació literal que doni suport a la 
interpretació)

– Conflicte polític

En el cas que haguem de tractar un conflicte polític, extremarem la cura 
per no repetir les versions d’una de les parts, reinterpretarem els mots 
eufemístics o que minimitzen la duresa d’algunes realitats (ERO per 
acomiadaments, falsos positius per assassinats per encàrrec, danys 
col·laterals per víctimes civils, etc.) i filtrarem els falsos conflictes que 
només es basen en declaracions de resposta que busquen visibilitat 
mediàtica:
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Sí: Els treballadors de Nissan recullen signatures contra els 
acomiadaments

No: Els treballadors de Nissan recullen signatures contra l’ERO

– Conflicte bèl.lic

Si informem sobre conflictes bèl·lics, buscarem fonts neutrals, allunya-
des de les parts, recorrerem a experts que ens ajudin a construir el con-
text i entrevistarem fonts civils que ens parlin des de la ciutadania. Hem 
de ser conscients que el front informatiu el juguen tots els contendents i 
no podem fer de caixa de ressonància de versions tergiversades.

En tots els casos, i en aquest especialment, estarem atents als acom-
pliments ètics més bàsics, com ara la contrastació, la cerca de la pre-
cisió, el respecte a la privacitat i el respecte a la persona i a la vida. 
El Col·legi de Periodistes de Catalunya ha afegit al Codi Deontològic 
unes recomanacions bàsiques sobre la cobertura de conflictes, que és 
aconsellable que seguim.
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14. Drets humans i respecte informatiu

 Drets del menor

– Identitat i imatge

La identitat dels menors està preservada, cosa que implica que calen 
permisos per fotografiar o filmar escoles o llocs amb presència de 
menors i que no se’n podran difondre imatges sense autorització. 
Aquest respecte afecta també els fills de personatges públics i els 
menors de col·lectius minoritaris o de països pobres o en conflicte.

En cap cas no farem servir imatges d’arxiu en què apareguin menors 
per il·lustrar uns altres casos sense indicar-ho. Buscarem, si cal, pers-
pectives que respectin la identitat dels nens. Si la notícia és la partici-
pació de menors en algun aspecte de l’actualitat negatiu o conflictiu, 
buscarem les imatges menys lesives per a l’infant. Per exemple, en 
el cas d’un reportatge sobre la prostitució de menors, el testimonia-
rem amb imatges en què no es reconeguin els nens, encara que ho 
denunciem.

Serem molt curosos amb imatges de menors amb discapacitats, malalts 
o ferits. La producció audiovisual de l’Agència es fa amb respecte a les 
recomanacions del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC).
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– El menor com a font

Si els menors d’edat són una font informativa, hi tindrem una cura 
especial sobretot quan es tracti de temes delicats o conflictius. Amb 
el benentès que disposem del permís citat anteriorment, es tractarà el 
testimoni amb respecte i en citarem el nom i els cognoms.

– Menors, mort i crim

Són especialment delicats els casos de crims, catàstrofes, accidents i 
suïcidis en què estiguin implicats menors. Se’n respectarà la identitat 
malgrat la possible espectacularitat del fet.

En el cas dels accidents i crims, els acords professionals són clars pel 
que fa a no revelar noms ni imatges, com tampoc detalls escabrosos. 
Quan es tracti d’un suïcidi, és un acord tàcit no publicar-ne la informa-
ció, per preservar l’àmbit familiar:

Sí: Barcelona (ACN).- Un dels joves acusats de matar una com-
panya de classe a Ripollet (Vallès Occidental) la Castanyada 
passada ha estat condemnat a 5 anys d’internament i a 3 anys 
més de llibertat vigilada per assassinat amb traïdoria i acar-
nissament, la pena màxima que es pot imposar quan l’acusat 
és menor de 16 anys. L’altre processat ha estat condemnat a 
4 anys i nou mesos d’internament per assassinat amb traïdoria. 
Tots dos hauran d’indemnitzar amb 525.000 euros els pares i 
el germà de la víctima, a la qual van apallissar i matar en un 
descampat del barri de Can Mas.

No: Barcelona (ACN).- Un dels joves acusats de matar 
una companya de classe a Ripollet (Vallès Occidental) la 
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Castanyada passada, Sergio, ha estat condemnat a 5 anys 
d’internament i a 3 anys més de llibertat vigilada per assassi-
nat amb traïdoria i acarnissament, la pena màxima que es pot 
imposar quan l’acusat és menor de 16 anys. L’altre processat, 
Luis, ha estat condemnat a 4 anys i nou mesos d’internament 
per assassinat amb traïdoria. Tots dos hauran d’indemnitzar 
amb 525.000 euros els pares i el germà de Maores, que va 
morir després de ser apallissada i degollada en un descampat 
del barri de Can Mas.

 Identitat i delicte

– Presumpció d’innocència

La presumpció d’innocència és un dret constitucional que imposa certs 
comportaments dels mitjans de comunicació. Els acusats sempre seran 
tractats de sospitosos fins que no se’n declari la culpabilitat. Aquesta 
indicació afecta tot tipus de càrrecs; no farem excepcions en el cas de 
delictes de contingut polític:

Sí: El jutge Gomis ha ordenat presó incondicional per als 
càrrecs municipals presumptament implicats en la trama de 
corrupció del ‘cas Tentacle’.

No: El jutge Gomis ha ordenat presó incondicional per als 
càrrecs municipals implicats en la trama de corrupció del ‘cas 
Tentacle’.

Farem constar que una persona ha quedat absolta si abans hem infor-
mat de la seva implicació en un cas.
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Amb tot, el redactor ha d’evitar la repetició de l’adjectiu presumpte 
o de l’adverbi presumptament per no generar un estil feixuc. Quan 
siguin criminals confessos o descoberts a l’acte, farem constar aques-
ta circumstància.

– Identificació

Sempre identificarem els protagonistes i les fonts de les notícies amb 
nom i cognoms, i amb el càrrec, quan calgui. També és essencial 
l’atribució correcta de les citacions.

Hem de tractar els entrevistats, testimonis i protagonistes de vostè. 
Serem curosos amb l’ús dels malnoms o renoms en notícies que no ho 
necessitin. Cal que ho tinguem en compte especialment en les informa-
cions sobre crims, ja que en aquest àmbit se’n fa un ús abusiu. També 
en aquests casos preservarem la identitat de les víctimes:

Sí: Carles Boldú, propietari de la cadena d’hotels Paradís, 
s’enfronta a 4 anys i nou mesos de presó pels delictes de 
coaccions, maltractaments i amenaces. La fiscal considera que 
el processat va agredir la seva parella, el 21 d’agost del 2007, 
quan tots dos estaven allotjats en un hotel de la seva propietat 
de Mijas (Màlaga).

No: Carles Boldú, propietari de la cadena d’hotels Paradís, 
s’enfronta a 4 anys i nou mesos de presó pels delictes de 
coaccions, maltractaments i amenaces. La fiscal considera que 
el processat va agredir Sara Martínez, de qui era parella, el 21 
d’agost del 2007, quan tots dos estaven allotjats en un hotel de 
la seva propietat de Mijas (Màlaga).
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– Crim i imatge

Valorarem la necessitat de revelar o no la identitat dels acusats quan 
es tracti d’un càrrec o d’una imputació abans de la resolució judicial. 
Tot i que la repercussió d’alguns casos (escàndols, actes terroristes, 
assassinats, etc.) fa que aquest dret quedi superat pels mitjans, cal 
reflexionar sobre antecedents en què s’ha danyat irreversiblement la 
imatge de persones acusades que posteriorment han quedat absoltes.

Només es distribueixen imatges dels cossos i forces de seguretat quan 
són expressament la notícia. En la resta de casos en què hi hagi inter-
vencions policials, els agents no hi apareixeran com a protagonistes. 
Com a norma general, s’evitarà que es puguin identificar, però no se’n 
distorsionaran les cares si no hi ha un compromís amb les fonts o les 
autoritats. Aquesta opció quedarà a criteri dels abonats.

Pel que fa a la publicació de fotografies, sempre es farà una atenció 
especial a no difondre cap imatge que pugui ferir la sensibilitat del lector.

 Discapacitat

Cada cop més, els col·lectius organitzats de persones amb discapaci-
tats, físiques o mentals, demanen ser tractats amb autonomia, no pas 
com a persones tutelades. Segons les seves demandes, no parlarem 
de la gent amb discapacitats amb paternalisme ni llàstima. Referirem la 
condició de discapacitat si fa falta informativament i parlarem de perso-
na amb discapacitat i no pas de minusvàlid:

Sí: La Generalitat ha adaptat a les persones amb problemes de 
mobilitat el 82% d’estacions de Metro i Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya (FGC) i el 75% dels autobusos interurbans.
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No: La Generalitat ha adaptat als minusvàlids el 82% d’estacions 
de Metro i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i el 
75% dels autobusos interurbans.

 Malaltia

– La precisió

Qualsevol tipus de malaltia, coneguda o nova, física o mental, ha de 
tenir un tractament acurat, precís pel que fa a la informació i respectuós 
cap a la persona que la pateixi. Evitarem el sensacionalisme positiu 
dels avenços mèdics que encara són incerts o trigaran molts anys a ser 
aplicats, ja que difondre notícies esperançadores en fals pot perjudicar 
els col·lectius afectats.

El camp de la salut, la sanitat i la ciència, però, són àrees informatives 
en expansió, atès l’interès que generen.

– L’eufemisme

Buscant la precisió informativa, cal que evitem tòpics del tipus “una 
llarga malaltia” per parlar del càncer o de malalties degeneratives. 
L’elevada mortalitat, malgrat l’augment constant dels índexs de gua-
riment, ha construït aquesta expressió eufemística. Sempre que la 
família no indiqui el contrari o demani el secret, caldrà citar les malalties 
amb el seu nom, acomplint una tasca divulgativa i de difusió també de 
les que són menys conegudes:
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Sí: L’exalcalde de Santpedor, Josep Maria Sagrado, de 71 
anys, ha mort aquest dilluns a l’Hospital de la Vall d’Hebron de 
Barcelona com a conseqüència d’un càncer, segons han infor-
mat fonts municipals.

No: L’exalcalde de Santpedor, Josep Maria Sagrado, de 71 
anys, ha mort aquest dilluns a l’Hospital de la Vall d’Hebron de 
Barcelona després d’una llarga malaltia, segons han informat 
fonts municipals.

– La malaltia mental

Les malalties mentals tenen un tractament periodístic que a vegades 
s’apropa a la broma. Hem de fugir dels títols informatius que usin 
l’anorèxia, el trastorn bipolar o l’esquizofrènia com a metàfores d’altres 
comportaments que pugui semblar que fan més exòtica la informació. 
Atesa la gravetat i l’augment d’aquest tipus de patologies, caldrà que 
siguem respectuosos i precisos:

Sí: El Partit Liberal considera que l’oposició “no sap què vol fer” 
a les eleccions generals.

No: El Partit Liberal considera que l’oposició té “esquizofrènia 
política” perquè “no sap què vol fer” a les eleccions generals.
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 Migració

– Immigració

El moviments migratoris formen part de la normalitat de la vida social. 
Tenint en compte la complexitat de la informació sobre la migració, la 
immigració irregular i la presència de col·lectius immigrants, cal que 
manegem un vocabulari precís.

Parlarem d’immigrants en el cas que la informació tracti sobre aquest 
tema i no si ens referim a col·lectius arrelats de fa temps a Catalunya. 
Si parlem de la situació administrativa irregular d’alguns immigrants 
evitarem, segons un acord professional, dir-los il·legals, així com fer un 
ús abusiu de l’etiqueta sense papers. Podem parlar de clandestinitat, si 
és que arriben així al nostre país:

Sí: Un nou operatiu policial a Salou finalitza amb divuit deten-
cions a immigrants clandestins

No: Un nou operatiu policial a Salou finalitza amb divuit deten-
cions a immigrants il·legals

– Nacionalitat

Referirem la nacionalitat o l’origen geogràfic dels protagonistes de les 
notícies quan el fet noticiable hi estigui relacionat, com ara les notícies 
sobre premis, o referides a artistes internacionals o en d’altres en què 
aquesta dada sigui rellevant.

En el que anomenem successos, com ara la informació sobre delictes, 
crims o accidents, citarem l’origen dels protagonistes només si és signi-
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ficatiu per a la comprensió de la notícia. No en farem referència a la titu-
lació per evitar que es pugui vincular una comunitat a la causa del fet:

Sí: Detenen quatre joves per robar en un edifici en construcció 
de Manresa

No: Detenen quatre joves romanesos per robar en un edifici en 
construcció de Manresa

En el cas de la violència masclista, no amagarem l’origen de víctimes i 
agressors, però evitarem aportar aquesta dada al titular.

 Pobresa

La presència de les elits econòmiques i polítiques a les informacions 
fa que molts altres protagonistes socials quedin amagats. La pobresa 
és una realitat estructural i no anecdòtica de la nostra societat. 
Informar-ne amb respecte ha de ser una responsabilitat dels mitjans, 
com també ho és no caure en el classisme de tractar de manera 
diferent els testimonis d’extraccions socials o capacitats econòmiques 
diferents.

 Sexisme i violència masclista 

– Informació igualitària

El sexisme a la informació es pot mostrar de maneres molt diferents. 
Per tal d’evitar-lo i consegüentment cercar la igualtat entre gèneres, 
propiciarem la visibilitat de les dones. Així, hem d’estar atents a com-
pensar els punts de vista entre homes i dones en el plantejament dels 
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temes i en la consulta a les fonts. Conèixer i accedir a expertes ens farà 
no caure en el classisme per motiu de sexe.

– Imatge de les dones

Cal reflexionar sobre la manera diferent que de vegades es té de 
tractar la imatge femenina i la masculina, per exemple pel que fa als 
esports o en l’atenció a com es vesteixen o es comporten els uns i les 
altres, sovint en els mateixos càrrecs o llocs de responsabilitat. Quan 
generem imatges, hem de mirar de no caure en la reproducció i creació 
d’estereotips que contribueixin a la discriminació de la dona, com ara 
un grup de científics, posem per cas, en què tots siguin homes.

– Llenguatge no sexista

La primera responsabilitat d’un llenguatge no discriminatori és la de no 
invisibilitzar les dones, la qual cosa implica no parlar d’un col·lectiu atri-
buint-li el gènere masculí quan sigui completament femení, ni esmentar 
en masculí els càrrecs i els adjectius referits a dones. En aquest sentit, 
farem un ús igualitari de l’article davant de noms de persona:

Sí: L’aparició conjunta als mitjans de José Luis Rodríguez 
Zapatero i de María Teresa Fernández de la Vega va sorprendre 
l’oposició.

No: L’aparició conjunta als mitjans de José Luis Rodríguez 
Zapatero i de la María Teresa Fernández de la Vega va sor-
prendre l’oposició. 
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Preferirem els noms de referència plural que no indiquen cap sexe 
(col·lectiu, professorat, ciutadania, plantilla, etc.), sense forçar la dupli-
cació masculina-femenina, que s’allunya de l’agilitat del llenguatge 
periodístic:

Sí: L’alumnat de l’Escola Oficial d’Idiomes de Tremp es queixa 
per falta de professorat

No: Els i les alumnes de l’Escola Oficial d’Idiomes de Tremp es 
queixen per falta de professors i professores

Cal estar atents a no reproduir tics, com ara parlar dels cònjuges com 
la dona de o el marit de sense atorgar-los personalitat:

Sí: Cortès diu que les seves paraules sobre els càrrecs d’Anna 
Manlleu, esposa del president del CF Catalunya, es limiten a 
una valoració política.

No: Cortès diu que les seves paraules sobre els càrrecs de la 
dona del president del CF Catalunya es limiten a una valoració 
política.

– Violència sexista o de gènere

Ens referirem al fenomen de la violència sexista, tal com ho fa la Llei 
5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència masclista, o com 
a violència de gènere, però no pas com a violència domèstica, ja que 
aquesta denominació minimitza l’abast d’aquest fenomen:
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Sí: La dona trobada morta aquest dilluns a la tarda al seu 
domicili de Cornellà de Llobregat tenia uns 50 anys. Ara els 
Mossos busquen la seva parella sentimental com a suposat 
autor del crim i treballen amb la hipòtesi que es tracta d’un 
cas de violència sexista, tot i que tampoc no es descarten 
altres mòbils.

No: La dona trobada morta aquest dilluns a la tarda al seu 
domicili de Cornellà de Llobregat tenia uns 50 anys. Ara els 
Mossos busquen la seva parella sentimental com a suposat 
autor del crim i treballen amb la hipòtesi que es tracta d’un 
cas de violència domèstica, tot i que tampoc no es descarten 
altres mòbils.

Quan es tracti d’un cas de violència a la família però no sexista parlarem 
de violència familiar, com ara en el cas de les agressions a progenitors.

Evitarem el tractament melodramàtic o justificador del cas, com també 
relacionar el que hagi passat amb l’origen dels implicats, ja que el 
problema té un abast internacional i ocorre en diverses cultures. No 
ens recrearem en els detalls de la informació d’origen policial i judicial, 
especialment en aquells casos de tracte vexatori envers la figura de les 
dones, com ara els abusos o les violacions.

No difondrem testimonis que no aportin informació i que només afe-
geixen morbositat i donen peu a judicis paral·lels. Aprofitarem per 
incloure-hi veus expertes que alertin sobre l’abast real del problema i 
ofereixin recursos d’ajuda a les víctimes.
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 Víctimes

– Catàstrofe

La informació sobre catàstrofes, amb víctimes o destrosses, ha de ser 
especialment curosa amb les dades i amb el respecte als afectats. 
Evitarem el tractament sensacionalista, les imatges morboses que 
puguin evidenciar les identitats de les víctimes i la poca cura amb les 
xifres, en aquests casos molt feridores. Si hi ha llistes de víctimes, 
abans de difondre-les haurem de comprovar que la família propera hagi 
estat avisada dels fets. 

En tots els casos amb víctimes, cal seguir les recomanacions del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya. Es tracta fonamentalment de no 
forçar les declaracions de ferits i familiars ni captar imatges que han de 
quedar preservades del públic.

No mostrarem la identitat ni els primers plans de morts o ferits i serem 
curosos amb els elements que s’hi relacionen, com ara les matrícules 
dels vehicles. Si utilitzem imatges d’arxiu, atendrem els mateixos con-
sells i intentarem no fer-ne servir de fets que puguin tornar a generar 
dolor.

– Amenaces de bomba

L’ACN no considera una amenaça de bomba com a notícia, tret que 
les repercussions que generi tinguin una importància informativa. Com 
en altres casos, el periodista tindrà en compte l’abast de l’alarma social 
de les notícies.
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– Suïcidi

Com a norma general no publicarem les morts per suïcidi, llevat que 
hi hagi elements de caràcter informatiu que facin raonable difondre els 
fets i, excepcionalment, també el motiu de la mort. 

L’interès informatiu pot derivar dels efectes del succés, si per si sols 
es considera que són noticiables. Seria el cas, per exemple, que 
l’aparatositat hagués creat una gran expectació veïnal, hagués obligat 
a tallar l’accés a una zona molt transitada o, encara més greu, hagués 
causat danys a tercers:

Un home mor a Viladecans en caure-li a sobre una dona que es 
va llançar d’un vuitè pis

Una altra situació que pot fer qüestionar la norma general és si el 
protagonista és una persona famosa o un càrrec públic conegut. En 
aquest supòsit –i en tots aquells en què sigui possible– s’explicarà la 
causa de la mort en lloc de recórrer genèricament al terme suïcidi, per 
tal de complir amb l’objectiu de rigor i precisió que ha de caracteritzar 
la informació:

Sí: La cineasta nord-americana Hillary Fleckhart mor per una 
sobredosi de barbitúrics a San Francisco

No: La cineasta nord-americana Hillary Fleckhart s’ha suïcidat 
a San Francisco

Ni en aquests casos ni en cap altre en què hi hagi víctimes o ferits és 
lícit donar detalls morbosos o escabrosos de com s’han produït les 
morts. Per exemple, si han existit tortures, el fet de citar-ho ja és prou 
aclaridor i informatiu, i no ens hi recrearem.
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Aquestes consideracions no impedeixen que es pugui publicar informa-
ció sobre el suïcidi de manera genèrica, a partir d’estadístiques, estudis 
socials o investigacions científiques.

Els atropellaments de tren es publicaran encara que es tractin de suï-
cidis, perquè impliquen incidències en el trànsit ferroviari que afecten 
centenars d’usuaris. Evitarem entrar en cap detall sobre la circumstàn-
cia de la mort:

Un atropellament provoca retards d’una hora i mitja a la línia 
Barcelona-Portbou

En el cas que es tractés d’un accident i no d’un suïcidi, el titular se 
centraria precisament en els fets i no en les conseqüències que hagués 
provocat en el servei: 

Almenys deu persones moren per l’atropellament múltiple d’un 
tren a Castelldefels
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15. Model de llengua

 Un català per a periodistes 

– Model periodístic

Redacció clara i concisa

La redacció de tots els textos ha de ser correcta, clara, precisa i con-
cisa. Les frases han de ser breus (un màxim de vint paraules) i s’han 
d’evitar les construccions enrevessades:

Sí: Un tren descarrila i obliga a tallar la línia 2 de Rodalies

No: Renfe afirma que la línia 2 de Rodalies està tallada per una 
incidència

Un bon costum és seguir l’ordre neutre de la frase: subjecte, verb i 
complements. En català el complement de lloc o de temps que inicia la 
frase no trenca aquest ordre neutre:

Aquest dimarts les temperatures han arribat als 27ºC. 
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Cal evitar sempre que sigui possible la veu passiva i restringir l’ús de 
subordinades:

Sí: El conseller d’Interior ha inaugurat la nova comissaria dels 
Mossos a Mollet del Vallès.

No: Ha estat inaugurada la nova comissaria dels Mossos a 
Mollet del Vallès per part del conseller d’Interior.

Sí: La nova estació funcionarà com a intercanviador per a tres 
línies de metro i disposarà d’un aparcament públic.

No: La nova estació, que funcionarà com a intercanviador per a 
tres línies de metro, disposarà d’un aparcament públic.

En els elements de titulació, la forma habitual és una frase amb sub-
jecte i el verb que hi concorda. Quan no hi càpiga o no calgui citar el 
subjecte, evitarem tant les frases nominalitzades (sense verb) com la 
veu passiva. El participi també és una veu passiva. Valorarem quina 
forma genera menys problemes:

Sí: Detenen el camioner implicat en l’accident de Bellvei

No: Detingut el camioner implicat en l’accident de Bellvei
(en aquest cas és normal que la detenció l’efectuï algun cos de 
policia, per tant, la falta de subjecte no genera cap dubte) 

Registre

Cal tenir en compte que l’ACN és un mitjà d’informació generalista.
Així, els tecnicismes i el llenguatge especialitzat s’han d’adaptar a un 
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llenguatge planer i tampoc no s’han de calcar les expressions pròpies 
del món administratiu ni tècnic:

Sí: La Policia Municipal d’Igualada multa dinou comerços per 
tenir material pornogràfic a l’abast dels menors.

No: La Policia Municipal d’Igualada obre dinou actes sanciona-
dores a comerços per tenir material pornogràfic a l’abast dels 
menors. 

S’han d’evitar les expressions buides o de significat excessivament 
genèric. També cal rebutjar els eufemismes, que són molt presents en 
el llenguatge econòmic, polític i institucional:

Sí: Encara no s’han negociat els acomiadaments.

No: S’abordaran properament els possibles desacords sobre el 
tema de la regulació.

– Varietat lingüística del català

La llengua de l’ACN és la catalana, en la varietat que es considera 
adequada per als mitjans de comunicació: l’estàndard. Caldrà que tin-
guem en compte que a cada zona del país, però, aquest estàndard pot 
presentar modificacions pròpies de la variant geogràfica corresponent.

De manera general, cal que evitem emprar una variant específica d’una 
zona molt concreta (per exemple, endimari, ‘trasto’, pròpia del Garraf i 
del Penedès). Serem flexibles, però, a l’hora de reproduir alguns mots, 
quan siguin dins de l’àmbit normatiu i no dificultin la comprensió del text 
(per exemple, granera, ‘escombra’, pròpia de les variants occidentals i 
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una part de les orientals). En especial, els reproduirem si apareixen en 
declaracions incloses entre cometes en els textos publicats.

Pel que fa als parlars occidentals, inclourem formes pròpies com ara 
teua, femení de teu. Amb tot, preferirem les formes verbals pròpies del 
català estàndard central.

També respectarem sempre la denominació genuïna d’institucions 
i de càrrecs locals. Direm paer i paeria per referir-nos a l’alcalde i a 
l’ajuntament a les Terres de Ponent, o parlarem de cònsol major i 
parròquies per referir-nos a l’alcalde i a les divisions territorials d’Andorra. 
Usarem el terme batle per referir-nos a un alcalde de les Balears.

 Locució

Estàndard oral

Pel que fa a l’estàndard de la locució dels vídeos, cada professional res-
pectarà la normativa de la llengua d’acord amb la seva variant lingüística. 

El redactor pot consultar manuals de pronunciació en català, guies 
fonètiques i diferents manuals d’ús de l’estàndard de cada zona 
(Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana, Institut 
d’Estudis Catalans; Guia fonètica per a les televisions locals, 
D. Paloma et al.; Manual de pronunciació, J. A. Castellanos; Manual 
d’ús de l’estàndard oral, J. Lacreu, per al valencià, i Un model de 
llengua estàndard oral, A. Aragonés, per al parlar de les Terres de 
l’Ebre).

Respectarem i publicarem en la versió original els documents d’àudio 
en què els protagonistes s’expressin en la seva varietat lingüística, i 
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afavorirem que siguin els redactors de cada zona geogràfica els que 
locutin els vídeos del seu territori, per tal de fer palesa la riquesa lin-
güística dels territoris de parla catalana. 

Correcció fonètica

Independentment de l’estàndard territorial del periodista, la locució dels 
mitjans de comunicació ha de ser clara, correcta i en un registre formal. 
Hi ha alguns aspectes que poden resultar problemàtics:

–  La pronúncia correcta de la vocal neutra en el cas dels parlants de 
català oriental: casa, mare (aquestes dues vocals sonarien igual, 
neutres).

–  La sonorització dels sons africats sonors, que per la influència del 
castellà es poden pronunciar sords: setge, dotze, que erròniament 
serien setxa, dotsa.

–  La pronunciació de consonants que en altres contextos són mudes: 
Sant Antoni, pronunciant la te; cinc anys, pronunciant la ce; amb 
interès, pronunciant la be; aquest estiu, pronunciant la essa.

–  La clara distinció entre les esses sonores i les sordes: zel, rasa, mati-
sar (sonores); cel, rossejar, força (sordes).

–  La correcta pronúncia de les síl·labes tòniques: acne i no pas acné, 
guru i no pas gurú, termòstat i no pas termostat.

Locució periodística

La locució periodística ha de tenir un aire natural però formal, ha de 
ser directa i sense cantarelles; les frases tenen una entonació ascen-
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dent però baixen al final de la frase. Cal trencar el to monòton i marcar 
expressivament, sense exagerar, els continguts de la informació.

El ritme ha de variar (alternarem frases de llargada diferent) i podem 
locutar més lentament aquells mots que vulguem remarcar. Serà útil 
que els locutors treballin els aspectes de la correcta respiració, les pau-
ses i el ritme adequat per projectar una veu nítida i agradable a l’oïda.

 Assessorament lingüístic

Competència lingüística

Un periodista que treballa a l’ACN ha de ser competent per redactar les 
notícies sense supervisió periodística ni lingüística. Un treball autònom 
ha de passar per la formació adequada del professional. La tutela dels 
redactors que s’incorporin a l’Agència durarà fins que aquesta persona 
assumeixi els criteris i el model propis.

Cal que els redactors estiguin atents a la cura i a la precisió, que 
mostraran el rigor de la nostra activitat. Els dubtes lingüístics es poden 
resoldre via telefònica, a través del xat o del correu electrònic. El servei 
d’assessorament lingüístic elaborarà indicacions periòdiques i, si cal, 
informes personalitzats.

Recursos lingüístics

Cal que fem servir el corrector automàtic i també els recursos de la 
llengua que tenim en línia:
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Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans:
http://dlc.iec.cat

Diccionari d’Enciclopèdia Catalana: 
http://www.grec.cat

Termcat (Centre de Terminologia):  
http://www.termcat.cat

Optimot: 
http://optimot.gencat.cat

Els serveis lingüístics de les universitats, els centres de terminologia i 
les eines d’alguns altres mitjans ens poden ser útils. No s’ha de buscar 
mai genèricament a Internet cap terme si no és en una font contrastada. 

 Denominacions

Pel que fa a les denominacions de festes, institucions o tradicions, 
atendrem a la màxima genuïnitat i a algunes especificitats de l’ACN.

Institucions

Usarem la majúscula a Govern en referir-nos al català. En canvi, escriu-
rem govern espanyol en minúscula en el cas de l’estatal, així com en el 
dels governs valencià o balear. 

Quan ens referim a l’estat espanyol sense l’adjectiu, escriurem la 
paraula Estat en majúscula.
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El nom de la policia catalana és Mossos d’Esquadra. La primera 
referència en el text serà amb el nom complet, després podem referir-
nos-hi com a Mossos. Si parlem dels oficials, de les persones, serà en 
minúscula, mossos d’esquadra.

De les eleccions al Parlament de Catalunya no en direm eleccions 
catalanes ni eleccions autonòmiques.

En les institucions araneses conservarem el nom en aranès (per exem-
ple, Conselh Generau d’Aran).

Festivitats i tradicions

De la festa religiosa del 8 de desembre en direm la Puríssima, no pas 
la Immaculada. Ens referirem a la festa oficial de la Constitució si par-
lem de celebracions polítiques del 6 de desembre. Si ens referim al 
pont festiu, en direm pont de la Puríssima.

La festa nacional de Catalunya és l’Onze de Setembre, tot i que també 
en podrem dir la Diada. També podem parlar de la diada de Sant 
Jordi o simplement dir-ne Sant Jordi. Les designacions Carnaval i 
Carnestoltes poden ser usades indistintament.

La nit del 24 de desembre s’anomena nit de Nadal (mai Nit Bona). Així 
mateix, parlarem de Cap d’Any (mai Fi d’Any ni Nit Vella). 

Traducció al català

En el cas de les traduccions, cal que fem atenció a no cometre calcs o 
traduccions literals i a ser curosos en la revisió.
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En cada llengua hi ha uns noms forans (institucions, topònims, etc.) 
amb forma pròpia. De tota manera, podem fer algunes indicacions 
d’allò que cal traduir i el que cal deixar en la llengua original.

Es tradueixen:

–  El nom de personatges bíblics, històrics i de ficció (Moisès, Anníbal, 
la Caputxeta Vermella)

–  Els noms d’entitats i organismes, partits polítics i sindicats (Partit 
Republicà Socialista)

–  Els càrrecs (presidenta del Parlament Europeu)

–  La part genèrica de centres d’ensenyament, d’edificis i d’instal·lacions 
(Museu del Prado, Observatori del Roque de los Muchachos)

–  Les sigles que tenen tradició catalana (OAP, Organització per 
l’Alliberament de Palestina)

–  Els topònims no catalans amb una forma catalana (el Caire, Conca)

–  Fets històrics i moviments artístics (Dilluns Negre, el prerafaelitisme)

–  Premis i lemes (Premi Príncep d’Astúries, ‘Ni oblit ni perdó’)

–  Operacions militars (‘Tempesta del Desert’)

No es tradueixen:

–  Els noms propis de persones ni d’animals, llevat dels d’éssers mitolò-
gics (Jürgen Habermas, però Pegàs)
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–  Els renoms o àlies (Il Cavaliere)

–  Els noms de grups artístics (Keane, El Gran Silencio)

–  Els noms d’empreses i de mitjans de comunicació (Deustche Bank, 
‘Il Manifesto’)

–  Les marques (Carrefour, Victoria’s Secret, Maurice Lacroix)

–  Les obres artístiques o científiques que no tinguin versió catalana, tot 
i que hi podem afegir entre parèntesis una traducció feta per nosal-
tres, si escau (‘Yesterday’, ‘Middlesex’, ‘La maja desnuda’)

–  Els topònims sense forma catalana (El Hierro, Buenos Aires)

–  La part no genèrica, el nom, dels topònims menors (avinguda 
d’Insurgentes)

–  Noms d’elements culturals únics i de fenòmens meteorològics  
(la Bajada del Ángel de Tudela, ‘El Niño’)

Traducció a l’anglès

Quan escrivim en anglès, deixarem en la llengua original:

–  Els noms propis de persones o d’animals (Quim Monzó, Floquet de 
Neu)

–  Els renoms o àlies, tot i que podem afegir entre parèntesis la nostra 
traducció (lo Pelat)
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–  Els noms de monarques i altres títols nobiliaris (King Juan Carlos I, 
Prince Phillippe of Belgium)

–  Els noms de grups artístics (Manel, Els Pets, El Tricicle)

–  Els noms de mitjans i d’empreses de comunicació. En deixem el 
nom original, tot i que al davant hi podem posar una referència  
(the Catalan public television, TV3, o the Catalan newspaper ‘El Punt’)

–  Les marques comercials i empreses (Gallina Blanca, Aigües de 
Barcelona)

–  Les obres artístiques o científiques que no tinguin versió en anglès, 
tot i que es recomana afegir entre parèntesis la nostra traducció (‘La 
maleta de l’Agustí’ / Agustí’s suitcase)

–  Els topònims de ciutats catalanes o espanyoles (Barcelona, Girona, 
Madrid; n’és una excepció Seville). La resta durà el nom en anglès 
(London, New York, Brussels). També traduirem Catalunya i els 
noms de països (Catalonia, Spain, Germany). Els topònims que 
duguin accents el mantindran (València, Málaga, Düsseldorf) 

–  La part no genèrica, el nom propi, dels topònims menors (Pere IV 
Avenue, Sant Jaume Square)

–  Noms d’elements culturals únics, explicant breument en què consis-
teix (the Catalan tradition of ‘correfocs’; n’és una excepció bullfighting 
per toreig, ja que és una paraula molt estesa en anglès)

–  La part de nom propi d’entitats culturals (the Liceu Theatre, l’Auditori 
Concert Hall, the Palau de la Música Auditorium o Palau de la 
Música Catalana Auditorium, la Llotja Theatre; es recomana afegir-
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hi una referència per contextualitzar, com ara the Liceu Theatre / 
Barcelona’s opera theatre)

Ara bé, adaptem altres mots o expressions:

–  Els noms de partits polítics i sindicats, però deixem les sigles catalanes:

Catalan People’s Party (PPC)
Catalan Socialist Party (PSC)
Centre-Right Catalan Nationalist Party (CiU)
Left-Wing Catalan Independentist Party (ERC)
Catalan Green Socialist Party (ICV)
Citizens’ Party (C’s)
Workers’ Commissions Trade Union (CCOO)
General Workers’ Union (UGT)

–  Els noms d’organismes catalans, espanyols o internacionals:

The Constitutional Court (pel Tribunal Constitucional)
 Spanish Constitution (en canvi, diem Estatut i hi posem una 
referència: the Catalan Constitutional Act) 
 Catalan Ministry of Education o Catalan Department of Education
 Spanish Ministry of Education o Spanish Department of 
Education
Barcelona City Hall o Canet de Mar Town Hall
Girona Provincial Council (per Diputació de Girona)
NATO (North Atlantic Treaty Organisation)
United Nations (UN)
International Monetary Fund (IMF)
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–  Els càrrecs:

 Catalan President, President of the Catalan Government o 
Prime Minister
 Spanish President, President of the Spanish Government o 
Prime Minister
 Catalan Minister for Education (conseller) i Spanish Minister for 
Education (ministre). (si es repeteix en el text pot ser que no 
calgui repetir Catalan o Spanish, sempre que no fem referència 
en el mateix article a l’abast català i a l’espanyol)
Mayor of Barcelona o Mayor of Girona (alcalde)
President of the Catalan Parliament

–  Els noms dels papes (Pope Benedict XVI)

–  Fets històrics i moviments artístics (Spanish Civil War, Catalan 
Modernism, Art Nouveau, Symbolism). N’és una excepció renaixença 
(Catalan Romanticism)

–  Cal que estiguem molt atents a no deixar calcs o traduccions literals. Per 
exemple, Setmana Santa és Easter, no pas Holy Week. Ara bé, la diada 
de Sant Esteve és Saint Stephen’s Day, no pas Boxing Day, que és el 
nom de la diada del 26 de desembre al Regne Unit i a altres països.

Sempre elaborarem una breu explicació si és una festa especial cata-
lana, un esdeveniment molt concret, una entitat el nom de la qual no és 
explicatiu o un mitjà de comunicació (currently one of the most popular 
Catalan newspaper, ‘La Vanguardia’; Òmnium Cultural, the main civic 
organisation promoting Catalan culture). 
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Quan usem superlatius cal que estiguem segurs que estiguin actualit-
zats; si no queda clar, en podem citar la font (according to Forbes’ list, 
the richest man in the world is the Mexican Carlos Slim).

–  No utilitzarem les contraccions que són pròpies de l’anglès informal:

Sí: The Council did not vote on the issue.

No: The Council didn’t vote on the issue.

–  En el cas de les xifres, farem servir un punt per separar els decimals i 
una coma per als milers. De la mateixa manera, escriurem en minús-
cula els noms de les divises (6,543.21 euros).

 Antropònims (noms propis de persona)

En els casos de noms o cognoms propis d’altres llengües, sempre 
farem prevaldre la decisió de la persona en qüestió, tant pel que fa a la 
pronúncia com a la traducció o adaptació ortogràfica:

Javier Faus (no es tradueix i es pronuncia en castellà)

Joan Manuel Serrat (no pas Joan Manel Serrat)

 Topònims

Toponímia catalana

Hem de conèixer la forma correcta i completa dels topònims catalans, 
d’acord amb la denominació oficial.
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Cal estar atents a no calcar formes no catalanes en aquells topònims 
amb forma tradicional pròpia:

Àlaba (no pas Álava)

Bangla Desh (separat)

Pakistan (amb k)

Sant Sebastià (no pas Donosti)

Xangai (amb x)

Pel que fa als noms de les comarques catalanes i valencianes, totes 
duen article excepte Osona. Quan parlem d’un topònim que no sigui 
capital de comarca, indicarem entre parèntesis el nom de la comarca a 
què pertany. Només en aquests casos escriurem el nom de la comarca 
sense l’article. 

Toponímia no catalana

Tractarem els topònims no catalans però amb una forma tradicional en 
català igual com si fossin del nostre territori. Que n’existeixi o no una 
forma pròpia ve marcat per la tradició de les relacions culturals. A tots 
els efectes lingüístics i d’estil (com ara l’article en minúscula), aquests 
topònims segueixen les mateixes normes que els catalans.

Aquells topònims dels quals no tenim una forma pròpia els respectarem 
en la forma original, adaptada a l’alfabet llatí, si cal.

Cal que fem atenció quan escrivim alguns noms de països, ja que 
poden dur article (el Marroc, la Xina, el Paraguai, l’Argentina). 
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Escriurem els topònims aranesos amb la forma oficial aranesa (Vielha 
e Mijaran).

Fonts de cerca toponímica

Topònims de Catalunya:

Generalitat de Catalunya: http://www10.gencat.net/ptop/AppJava/
cat/documentacio/llengua/toponimia/nomenclator/index.jsp

Topònims de les Illes Balears:

Universitat de les Illes Balears: Nomenclàtor de nuclis de població 
de les Illes Balears. http://bibiloni.cat/toponimiabalear/general.htm 
[pàgina personal del director de l’obra]

Topònims de la Catalunya del Nord:

Institut d’Estudis Catalans: http://www.iec.cat/gc/digitalAssets/ 
9590_NomenclatorCatNord.pdf

Topònims del País Valencià:

Universitat de València: http://www.uv.es/~fjglez/pais/toponims/

Topònims de la resta del món:

Enciclopèdia Catalana: http://www.enciclopedia.cat
Portal lingüístic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals: http://esadir.cat/toponims

[consulta: agost del 2010]
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16. Aspectes lingüístics

 Dubtes ortogràfics

Accentuació

Les normes bàsiques d’accentuació gràfica són senzilles (mots aguts, 
acabats en vocal, vocal +s, -in o -en; plans, a l’inrevés, quan no acaben 
en cap de les anteriors; esdrúixols, tots).

Malgrat això, cal estar atents a excepcions, possibles confusions i 
dubtes.

–  L’accentuació correcta dels topònims depèn del fet que els sapiguem 
pronunciar correctament:

Munic, Biarritz, Tibet, Carpats (paraules agudes)

Marràqueix, Etiòpia (paraules planes)

Kàtmandu, Hèlsinki, Bàssora, Míkonos, Himàlaia (paraules 
esdrúixoles)
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–  Els accents diacrítics són aquells que no segueixen les regles gene-
rals d’accentuació i serveixen per diferenciar significats d’una mateixa 
paraula:

be (animal) / bé (propietat, adverbi)

bota (calçat) / bóta (recipient del vi)

coc (verb coure) / cóc (pastís o coca)

deu (font, nombre) / déu (deïtat)

dona (femella) / dóna (verb donar)

es (pronom reflexiu) / és (verb ser)

fora (adverbi) / fóra (verb ser)

molt (adverbi) / mòlt (verb moldre)

mon (possessiu) / món (planeta)

net (adjectiu) / nét (relació familiar)

venen (verb vendre) / vénen (verb venir)

ves (verb veure) / vés (verb anar)

–  És útil recordar que les formes d’infinitiu, gerundi, futur i condicional 
dels verbs que acaben en -ir no duen dièresi (agrair, oint, beneiré, 
fruiria).



165

Opcions lingüístiques i d’estil

Apostrofació

S’apostrofen els articles el i la quan s’anteposen a paraules que 
comencen en vocal (l’amalgama, l’estranger, l’oratori). També la prepo-
sició de, en els mateixos casos (d’avançada, d’espart, d’una vegada).

–  Adoptarem la mateixa norma quan es tracti de números i de xifres 
que es pronuncien amb vocal inicial (l’1,76%, l’XI edició del premi).

–  Cal recordar l’excepció de les paraules femenines que comencen en 
i o u àtones (la internacionalització, la universitat; la humanitat, la his-
tòria). Les tòniques, però, s’apostrofen (l’Índia, l’illa, l’ínfula, l’única).

–  Tant en el cas dels articles com de la preposició de, la h aspirada en 
serà una excepció, també pel que fa a la pronúncia (la Haifa antiga, el 
barri de Harlem, la biografia de Hitler, artistes de Hollywood).

–  Davant d’essa líquida, apostrofem el, però no pas la ni la preposició 
de (La Scala de Milà programa una adaptació de l’‘Scherzo fantasti-
que’ de Stravinsky).

–  Pel que fa a les sigles, apostrofem:

Si es llegeixen lletrejades i comencen en vocal o en consonant pronun-
ciada amb vocal inicial (l’ONU, l’AP-7, l’ONG, l’FMI; en canvi, la UPC, 
la UAB, el PSC).

Si les pronunciem com una paraula, segueixen les normes generals 
d’apostrofació (l’EFTA, l’ESO, l’ONCE: en canvi, la UNESCO (u àtona), 
la UEFA (u semiconsonàntica), l’UCE (u tònica).
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Grafies problemàtiques

Sovint hi ha grafies que ens susciten dubtes:

–  És el cas de les esses simples o dobles, cal que revisem els plurals 
en -sos o -ssos, ja que hi ha un gran nombre de noms que dupliquen 
la essa en el plural masculí:

embussos, congressos, interessos, pastissos, progressos, 
successos

abusos, compromisos (però compromissari), matisos, mesos, 
països

–  Hem de fer atenció a no desfigurar paraules (matisar i no pas matit-
zar, corregir i no pas corretgir, passejar i no pas passetjar).

–  Excepcions ortogràfiques i canvis del castellà amb v/b (abortiu (però 
avortar i avortament), calvície (però calb), labial (però llavi), mòbil 
(però moviment); vamba, govern, almívar).

–  No hem d’afegir vocals a finals de paraula (text i no pas texte; el 
mateix passaria amb perplex, pretext, mixt, fix).

–  Confondre u/o (cònsol i no pas cònsul, botifarra i no pas butifarra, 
pogués i no pas pugués).

–  Confondre a/e per la pronúncia de la vocal neutra (ambre, alcaldable, 
autodidacte, nacre, sutge).
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Calcs del castellà

Dubtem d’algunes grafies per la influència de la forma castellana; cal 
estar-hi atents i consultar, si cal, les que ens generin dubtes:

assemblea ( i no pas assamblea)

càmera (i no pas càmara)

duana (i no pas aduana)

orde religiós (i no pas ordre)

pelegrí (i no pas peregrí, que vol dir ‘rar’)

 Morfologia

Noms

La formació habitual del plural dels noms és la terminació de singular 
més -s.

–  Els plurals masculins dels mots que acaben en -ig, -sc, -st, -xt tenen 
dues formes possibles:

passeigs/passejos

discs/discos
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tests/testos

texts/textos

–  Són invariables alguns noms que ja acaben en -s (atles, dilluns, fons, 
llapis, pols, socors, urbs, temps).

–  Els noms que fan d’adjectiu també són invariables:

ciutats dormitori

hores punta

bars restaurant

paraules clau

plans pilot

productes estrella

situacions límit

vehicles tot terreny

taxis rosa

La formació del femení de noms sol ser la forma de masculí més la 
vocal a, malgrat que hi ha també moltes formes diferents, com ara la 
terminació -essa.
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Alguns noms d’oficis femenins s’obliden pel fet que durant molts anys 
només els han ocupat homes: 

alcalde/alcaldessa

àrbitre/àrbitra

jutge/jutgessa

síndic/síndica

tinent/tinenta

xofer/xofera

–  Altres noms, però, són invariables (gerent, cònsol).

–  Alguns noms no tenen el mateix gènere en català que en castellà, la 
qual cosa sovint genera confusions:

els afores

una anàlisi

un avantatge 

el compte

el deute

el senyal 
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–  També hi ha noms que no volen dir el mateix en masculí que 
en femení:

el llum (objecte) / la llum (energia)

un ordre (arranjament) / una ordre (manament)

el pols (batec) / la pols (partícules)

el son (dormida) / la son (ganes de dormir)

el terra (paviment) / la terra (sòl vegetal, entre d’altres)

–  Pronoms: el bon ús de tots els pronoms és un punt que denota la 
genuïnitat de la llengua. Cal que fem una atenció especial als pro-
noms en i hi, ja que sovint en prescindim erròniament.  

Pel que fa als pronoms relatius, cal distingir tres contextos ben dife-
renciats:

–  Quan apareix sol, el pronom que equival a les formes compostes el 
qual, la qual, els quals, les quals, tret de les frases especificatives:

L’alcalde, que / el qual feia sis anys que ocupava el càrrec, va 
presentar la dimissió.

El regidor que feia sis anys que ocupava el càrrec va presentar 
la dimissió.
(en aquest segon cas no podríem optar per el qual)
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–  Quan el pronom relatiu va precedit d’una preposició, duu accent (què) 
i equival igualment a les formes compostes el qual, la qual, els quals, 
les quals. Cal que recordem que ens aquests contextos aquestes 
estructures no són equivalents a el que, la que, els que, les que:

Sí: L’escàndol de què / del qual parlen es va produir l’any 2000.

No: L’escàndol del que parlen es va produir l’any 2000.

–  Quan el pronom relatiu fa referència a una frase sencera, cal optar 
per la forma la qual cosa o bé per cosa que (o estructures sem-
blants, com ara fet que, situació que, etc.). En aquest cas, aquestes 
formes tampoc no són equivalents a el que:

Sí: L’alcalde va presentar la dimissió, la qual cosa / cosa que va 
provocar una gran polèmica.

No: L’alcalde va presentar la dimissió, el que va provocar una 
gran polèmica.

Adjectius

–  Ordre: en català els adjectius van darrere del nom, llevat que per un 
motiu concret els vulguem destacar (dissabte passat, dijous vinent, 
tradició antiga, conversa discreta).

Hi ha, però, expressions en què l’ordre canvia (presumpte estafador, 
pobre mestre per indicar un lament, no pas pobresa). Sovint el canvi 
d’ordre es combina amb una exageració tòpica que cal evitar (dantesc 
espectacle, brutal col·lisió, espectacular desgràcia).

–  De vegades tenim confusions amb el significat precís d’alguns adjectius:
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bianual (dues vegades a l’any) / biennal (cada dos anys)

bimensual (dos cops al mes, quinzenal) / bimestral (cada dos 
mesos)

complet (sencer) / complert (del verb acomplir)

–  Gentilicis: els catalans tenen formes i terminacions variades, per 
tant, caldrà que consultem aquells que no ens siguin familiars. Ho 
podem fer als diccionaris, al servei d’assessorament lingüístic i a les 
societats onomàstiques. No tenim forma catalana d’alguns gentilicis:

algerí (d’Alger, ciutat)

algerià (d’Algèria, país)

almoiner (d’Almoines, a la Safor)

canareu (d’Alcanar, al Montsià)

cubellès (de Cubells, a la Noguera)

osonenc (d’Osona)

tunisenc (de Tunis, ciutat)

tunisià (de Tunísia, país)

de Salamanca (sense forma catalana)

 



173

Opcions lingüístiques i d’estil

– Possessius: per influència d’altres llengües, solem fer un ús abusiu 
dels possessius. Sempre tindrem en compte els casos en què en 
podrem prescindir o en què podrem optar per fórmules més genuïnes, 
com ara amb la inclusió del pronom en:

Sí: L’incident s’ha produït després que l’exèrcit turc hagi intensi-
ficat la lluita contra els rebels kurds.

No: L’incident s’ha produït després que l’exèrcit turc hagi inten-
sificat la seva lluita contra els rebels kurds. 
(en aquest cas el possessiu és redundant i en podem prescindir)

Sí: Els bombers van rescatar els propietaris i en van salvar els 
immobles.

No: Els bombers van rescatar els propietaris i van salvar els 
seus immobles. 
(en aquest exemple podem substituir el possessiu amb el pro-
nom en)

–  Propi/mateix: és un error confondre el sentit de propi i de mateix. 
Propi indica propietat i mateix té un sentit d’identitat i també serveix 
per emfasitzar:

Sí: La nova llei permet l’administració dels béns propis. 
(té un valor de propietat)

Sí: La mateixa ministra ha confirmat que no es canviarà l’impost.

No: La pròpia ministra ha confirmat que no es canviarà l’impost. 
(amb valor emfàtic propi és incorrecte)
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Verbs

En general, pel que fa al llenguatge periodístic, hem d’usar verbs curts, 
precisos i que no generin confusió (influir millor que influenciar; dictar 
sentència millor que emetre sentència; no és el mateix reafirmar un 
compromís que refermar-lo). Haurem d’estar atents a aspectes que de 
vegades generen dubtes.

– Perífrasis: hem d’evitar les perífrasis verbals que no calguin:

Sí: Les grues han netejat el solar.

No: Les grues han procedit a la neteja del solar.

No emprarem la forma tenir que + infinitiu, que és incorrecta. Hem de 
dir i escriure haver de + infinitiu per indicar obligació:

Sí: La fiscalia ha de decidir si es queixarà del retard judicial.

No: La fiscalia té que decidir si es queixarà del retard judicial.

Farem una atenció especial a les perífrasis que expressen probabilitat. 
Evitarem usar els temps de futur i condicional amb aquest valor, i opta-
rem per la forma deure + infinitiu o bé per altres construccions que 
denotin el mateix matís: 

Sí: En aquests moments la participació deu fregar el 20%.

No: En aquests moments la participació fregarà el 20%.
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Sí: Els lladres suposadament han entrat a l’edifici de nit, quan 
tothom dormia.

No: Els lladres haurien entrat a l’edifici de nit, quan tothom 
dormia.

–  Gerundi: en català, el gerundi indica estricta simultaneïtat. Per tant, 
no l’usarem quan vulguem indicar posterioritat, conseqüència o bé 
s’utilitzi per especificar:

Sí: Va entrar aixecant el puny (simultaneïtat)

No: Va caure fent-se una ferida oberta al braç (conseqüència, 
posterioritat)

No: Instal·len els senyals indicant el final de la pacificació del 
trànsit (especificació)

També acceptarem el gerundi quan expressi anterioritat:

Sí: Havent plegat, les treballadores acampen davant la fàbrica.

–  No emprarem la forma al + infinitiu. Usarem la construcció en + 
infinitiu:

Sí: En arribar, els acusats s’han tapat la cara.

No: A l’arribar, els acusats s’han tapat la cara.
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–  Verbs pronominals (que es conjuguen amb un pronom): alguns verbs 
de moviment no són pronominals, per tant, no hem de caure en aquest 
error. Hem d’anar amb compte amb aquesta influència del castellà:

Sí: El cotxe ha pujat a la vorera per esquivar el ciclista.

No: El cotxe s’ha pujat a la vorera per esquivar el ciclista.

Sí: El nen va caure en el moment en què el tren va frenar.

No: El nen es va caure en el moment en què el tren va frenar.

–  Concordança del verb amb el nom. Pel que fa a subjectes compostos, 
hem d’anar amb compte de no perdre la concordança de nombre 
malgrat els incisos o els signes de puntuació:

Sí: Els grups de la banda nord i el de la zona sud, que era més 
reticent, s’han posat d’acord amb el Govern.

No: Els grups de la banda nord i el de la zona sud, que era més 
reticent, s’ha posat d’acord amb el Govern.

Pel que fa als noms que fan referència a col·lectius, preferirem la con-
cordança en singular quan el substantiu no dugui complements: 

La gent es manifesta als carrers contra el canvi climàtic 
(preferible a La gent es manifesten al carrer contra el canvi 
climàtic)

En canvi, optarem per la concordança en plural quan el substantiu vagi 
acompanyat d’un complement en plural:
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La majoria dels votants no van acudir a les urnes.
(preferible a La majoria dels votants no va acudir a les urnes)

–  El verb haver-hi és invariable, no té plural. Per tant, no hem de fer 
concordar aquest verb amb el complement que acompanya: 

Sí: Al poble de Plan hi ha més homes que dones. 

No: Al poble de Plan hi han més homes que dones.

Preposicions

–  Un dels dubtes més habituals en les preposicions és la delimitació de 
l’ús entre a i en davant de locatius. 

Quan emprem verbs de moviment (anar, venir, arribar, baixar), sempre 
emprarem a. També podrem usar en, però, davant de demostratius, 
adverbis, un o algun:

El president es dirigeix al poble afectat.

El president es dirigeix a/en un poble de la rodalia.

Quan emprem verbs de situació o repòs (romandre, restar, dormir, 
viure), en canvi, sempre emprarem en tret que el complement comenci 
amb un article definit:

Tots els premiats resideixen en països diferents.

Tots els premiats resideixen al mateix país.
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Davant de topònims, sempre usarem la preposició a, independentment 
de la naturalesa del verb:

En aquests moments, l’avió es dirigeix a Colòmbia.

En aquests moments, l’avió ha aterrat a la Xina.

Finalment, quan es tracti de llocs figurats, escriurem a. També podrem 
utilitzar en en aquests casos quan el locatiu comenci per un article 
definit i el verb no sigui de moviment:

Enguany hi haurà un excés de nens a primària.

La novel·la té lloc a/en la Barcelona del segle XIX.

–  Una altra qüestió problemàtica és el règim preposicional en les locu-
cions. Cal no confondre algunes preposicions:

gust de (no pas gust a)

olor de (no pas olor a)

igual que (no pas a l’igual que)

tenir por de (no pas tenir por a)

a mitjan (no pas a mitjans de)

des que (no pas des de que)

amb motiu de (no pas en motiu de)
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ser a la presó (no pas en presó)

De vegades, dues preposicions són correctes en el mateix context:

respecte de / respecte a

de vegades / a vegades 

–  Sovint l’ús de per o per a pot crear confusió. En distingirem tres 
contextos d’ús:

a) Davant d’infinitiu optarem sempre per la preposició simple per:

Sí: El director aragonès retrocedeix fins al segle XVIII per 
recrear al cinema l’òpera de ‘Don Giovanni’.

No: El director aragonès retrocedeix fins al segle XVIII per a 
recrear al cinema l’òpera de ‘Don Giovanni’.

b)  Davant de substantiu o altres sintagmes usarem per quan introdueixi 
una causa o per a quan es tracti de la finalitat o el destinatari:

Augmenten a quatre el nombre de morts per l’explosió d’una 
bomba prop d’un complex militar a Istanbul (causa)

El tribunal inicia la segona jornada de ple per a l’estudi de la 
ponència (finalitat)

Lorenzo da Ponte escriu la lletra per al prestigiós músic austríac. 
(destinatari)
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c) Per introduir una opinió farem servir sempre la preposició per:

Per Carlos Saura l’obra permet la llibertat d’utilitzar aspectes del 
teatre i de l’òpera.

–  Cal que recordem que els verbs preposicionals (que necessiten una 
preposició davant del complement que els segueix) canvien la pre-
posició en o amb per a o de quan van seguits d’una forma verbal en 
infinitiu:

Sí: Els partits confien a arribar a un acord abans del juny

No: Els partits confien en arribar a un acord abans del juny

Sí: L’Ajuntament amenaça de prohibir les obres durant l’estiu

No: L’Ajuntament amenaça amb prohibir les obres durant l’estiu

Aquests verbs sempre perden la preposició quan precedeixen una 
frase que comença amb el relatiu que:

Sí: Els partits confien que arribaran a un acord abans del juny

No: Els partits confien en que arribaran a un acord abans del 
juny

Sí: L’Ajuntament amenaça que prohibirà les obres durant l’estiu

No: L’Ajuntament amenaça amb que prohibirà les obres durant 
l’estiu
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Cal fer notar que la caiguda d’aquesta preposició pot donar lloc a frases 
estranyes. En aquests casos, introduirem en la frase fragments que la 
puguin fer més natural i entenedora:

El president s’ha referit al fet que / a la qüestió que cal ser ferms 
en les decisions econòmiques. 
(preferible a El president s’ha referit que cal ser ferms en les 
decisions econòmiques) 

La majoria dels verbs són transitius, cosa que vol dir que duen comple-
ment directe i, per tant, no necessiten la preposició a:

Sí: El foc ha afectat el bloc que s’ha ensorrat i els del costat, a 
banda i banda.

No: El foc ha afectat al bloc que s’ha ensorrat i els del costat, a 
banda i banda.

Sí: La jutgessa ha condemnat els venedors de falsa Viagra.

No: La jutgessa ha condemnat als venedors de falsa Viagra.

 Puntuació

Coma

La coma separa elements dins d’una mateixa frase, però no tots:

–  No separarem el subjecte i el predicat (tret que el subjecte en qüestió 
sigui molt llarg).
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–  Tampoc no separarem el verb dels complements.

–  No escriurem coma després del complement de lloc o de temps que 
inicia la frase, tret que aquests complements siguin molt llargs.

Van entre comes els incisos, els diferents elements de les enume-
racions (tret del penúltim element i l’últim, els quals separem amb la 
conjunció i) i les frases explicatives (càrrecs únics):

El fundador i líder del Partit Pirata, el suec Rick Falkvinge, 
defensa que “davant la pantalla de l’ordinador és un dels llocs 
més segurs on poden estar els nostres fills”. 
(càrrec únic)

El líder del Partit Pirata Rick Falkvinge defensa que “davant la 
pantalla de l’ordinador és un dels llocs més segurs on poden 
estar els nostres fills”. 
(càrrec compartit, frase especificativa, sense coma)

Punt

El punt separa frases completes. No l’escriurem, però, al final dels 
elements de titulació.

Punt i coma

El punt i coma s’usa en les enumeracions, quan els elements contenen 
comes, per separar les diferents clàusules:
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En l’acte hi participaran líders com ara Angela Merkel, can-
cellera alemanya; David Cameron, primer ministre britànic, i 
l’expresident dels EUA Bill Clinton. 

Notem que en aquests casos canviarem el punt i coma per una coma 
davant de la conjunció i.

Dos punts

Els dos punts serveixen per introduir les citacions després d’una frase 
sencera o en els titulars, després del nom de la persona:

El conductor va fer una declaració molt breu: “Sóc culpable i no 
em fa res anar a la presó”.

Guions

Preferirem les comes als guions per indicar incisos. Si per ser clars 
optem pel guió, farem servir guions llargs i no els tancarem si el guió 
de tancament coincideix amb el punt final de la frase:

Les carreteres tallades fins al moment són la C-53, l’N-340, la 
B-24, la C-7 i l’AP-7 –només al tram de Martorell.

Parèntesis

Els parèntesis serveixen per introduir informació addicional, com ara 
dates, sigles, traduccions o per indicar la comarca a què pertany un 
municipi quan no en sigui la capital:
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La nevada més important ha estat la de Pardines (Ripollès).

Signes d’interrogació i d’exclamació

Només n’escriurem un, al final de la frase. També escriurem el signe 
d’interrogació al començament quan la frase ocupi més d’una línia.

 Lèxic

Precisió

El lèxic periodístic s’ha d’adequar a un registre formal, però sense 
caure en cultismes o tecnicismes, encara que les nostres fonts siguin 
els experts o les institucions. Tampoc no incorrerem en els vicis tradi-
cionals del llenguatge periodístic:

–  Abús de polisíl·labs (desacceleració, reconcentració, climatologia, 
expansionar-se, implementar, disfuncionalitat)

–  Mots crossa o buits de sentit (tema, cosa, element, factor)

–  Perífrasis inútils (procedir a l’obertura, fer menció, desenvolupar una 
investigació)

–  Tecnicismes (sinergia, vector, directriu)

–  Imprecisions (límit/limitació, fluix/flux)
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Dubtes lèxics

Cal que evitem emprar paraules o expressions que no existeixen en 
català o que usem en construccions de manera impròpia:

esdeveniment (no pas aconteixement) 

amortir (no pas amortiguar)

acte (no pas event)

donar suport (no pas recolzar)

a mesura que (no pas a mida que) 

a causa de (no pas degut a ni donat que)

quant a (no pas en quant a)

per descomptat (no pas per suposat)

Frases fetes

Un altre àmbit problemàtic és el de les frases fetes. L’evolució dels usos 
socials i els calcs ens fan oblidar les frases genuïnes:

ser a càrrec, fer (no pas córrer a càrrec)

estar de braços plegats (no pas estar de braços creuats)

anar-se’n del cap (no pas anar-se’n el sant al cel)
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aixecar polseguera (no pas aixecar ampolles)

aclarir, esvair els dubtes (no pas sortir de dubtes)

sortir-se’n (no pas sortir-se amb la seva)

Podem consultar els diccionaris de frases fetes (Diccionari de frases 
fetes, Raspall i Martí, i Diccionari de frases fetes, refranys i locucions, 
Enciclopèdia Catalana).

També és responsabilitat dels mitjans trobar expressions pròpies per a 
termes que entren dins les notícies (com ara pelotazo, que es podria 
traduir per ‘inflament’, ‘pessigada’, ‘fartanera’).
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17. Normes d’estil

 Citacions

Riquesa

Hem de triar les citacions, tant les escrites com els talls de veu de 
l’audiovisual, d’acord amb la significació que tenen, ja que aporten 
vivacitat i il·lustren el que narrem. 

Les citacions directes es marcaran amb dues cometes d’entrada i de 
tancament altes i rectes (" "). Les citacions directes són elements que 
tenen un fort caràcter personal i valoratiu, per la qual cosa cal que 
evidenciem que no són una afirmació del periodista. Evitarem, doncs, 
la interpretació dels sentiments que no es derivin de la citació que hi 
fem constar.

Tenim un marge de manipulació de les citacions que afecta la durada 
total del que s’ha dit, els defectes habituals de la parla (digressions, 
repeticions, errades) i les perífrasis. Podem fer canvis mínims per ser 
més econòmics en el llenguatge.
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Adequació

La tria d’una citació mai no inclourà vexacions ni elements que, per més 
que es puguin atribuir, no són objecte de la informació respectuosa. Si 
cal, farem referència a insults sense reproduir-los, llevat que la referèn-
cia sigui obligada en el context de la informació.

Si barregem citació directa i indirecta (la literal entre cometes i la repor-
tada), haurem de vigilar de no trencar cap regla de concordança. Els 
elements verbals, temporals, adjectius, demostratius o d’altres que no 
corresponguin als de la frase principal segons les normes gramaticals, 
s’hauran de corregir. És a dir, una mateixa frase que no vagi separada 
per dos punts no pot barrejar la tercera i la primera persona, posem per 
cas, o parlar d’aquí quan no és el del periodista:

Sí: Els membres de la junta han avalat Sorell i s’han mostrat 
contents amb la seva gestió. (indirecta)

Sí: Els membres de la junta han avalat Sorell: “Estem molt con-
tents amb la seva gestió”, ha afirmat el portaveu. (directa)

Sí: Els membres de la junta han avalat Sorell i s’han mostrat 
“molt contents” amb la seva gestió. (mixta)

No: Els membres de la junta han avalat Sorell i han dit que 
“estem molt contents de la seva gestió”, segons el seu portaveu.

Atribució de citacions

Una citació sempre s’ha d’atribuir amb nom i cognoms el primer cop i 
variant amb el cognom o el càrrec després. S’ha d’anar especialment 
amb compte amb les peces que puguin començar amb una citació, ja 
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que costaria de contextualitzar. També en la titulació les citacions han 
de ser degudament atribuïdes. 

Estil

Hem d’atribuir i introduir les citacions de manera variada i no hem 
d’incórrer en cap error gramatical. La riquesa estilística també inclou la 
variació dels verbs de dicció (dir, afirmar, sostenir, manifestar, respon-
dre, recalcar, etc.).

Els estils de citació i atribució poden ser:

–  Verb de dicció en una citació indirecta o mixta:

El jugador sosté que la Lliga ja està pràcticament “sentenciada”.

–  Verb de dicció en una citació introduïda per dos punts (correcte però 
repetitiu, cal moderar-ne l’ús):

El president de l’associació ha assegurat: “La mostra ha estat 
un èxit rotund”.

– Frase completa que introdueix una citació directa amb dos punts:

La detinguda ha amenaçat amb delacions: “No penso carregar 
sola amb el mort de l’extorsió”.

– Citació directa amb l’atribució al darrere:

“No penso carregar sola amb el mort de l’extorsió”, ha afir-
mat la primera persona detinguda en el cas del xantatge als 
empresaris.
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– Citació indirecta:

La primera persona detinguda en el cas de l’extorsió a empre-
saris ha declarat que no ha actuat sola i que en donarà dades.

– En els títols, el nom introdueix una citació directa amb dos punts:

Carla Bruni: “Ho confesso, he espiat a les ordres de l’MI6”

 Abreviatures i símbols

Inicials

Quan haguem de fer servir inicials del noms (preservació de la identi-
tat), deixarem un espai després del punt:

El presumpte autor del robatori, D. R. C., és menor d’edat.

Ordinals

L’abreviatura dels ordinals es forma amb el número i la darrera lletra de 
l’ordinal escrit. En el cas del plural, les dues darreres lletres (1r, 2n, 3r, 
4t, 36è, 23a, 78es, 16ns, etc.). No duen punt final ni van en superíndex 
les lletres que els conformen.

Símbols internacionals

Encara que les notícies no són l’espai habitual d’ús de la simbologia 
internacional, hi ha alguns símbols que s’usen molt (km/h, m2, %, oC, 
etc.). Els escriurem sense cap punt i separats amb un espai de la xifra 
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que acompanyen (en són excepcions els símbols del percentatge i dels 
graus centígrads, que van enganxats a la xifra):

Els vents de fins a 105 km/h han complicat la tasca de desen-
runament.

Prevaldrà la forma euro, euros a la del símbol €.

 Sigles i acrònims

Sigles

Les sigles són una forma d’abreviació que es compon de les inicials de 
cadascuna de les paraules de la designació que abreugen. Les sigles 
s’escriuen en majúscula i sense punts entre cada lletra (FMI, ONU, 
PSC). Cal evitar la profusió de sigles, sobretot les poc conegudes, i 
aquelles que puguin ser confoses amb unes altres.

Si no es tracta de sigles gaire conegudes, citarem el nom de la institució 
la primera vegada que apareix i, després, la sigla. La titulació n’és una 
excepció.

Les sigles no tenen plural ni es dupliquen (en són excepcions el cas 
històric de Comissions Obreres (CCOO) i PPCC (Països Catalans), que 
és popular i serveix per evitar la sigla PC, que es podria confondre amb 
el Partit Comunista):
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Sí: Les ONG de cooperació internacional tindran una tributació 
especial

No: Les ONGs de cooperació internacional tindran una tributa-
ció especial

Acrònims

Els acrònims són abreviacions formades per alguna part del nom que 
conforma la institució, ja sigui una síl·laba, una lletra o una part d’un mot 
(Renfe, Incasòl, Adif). Aquesta llibertat en la composició d’acrònims es 
produeix perquè es busca un nom que soni bé en pronunciar-lo. Només 
va en majúscula la inicial.

 Usos tipogràfics

Majúscules i minúscules

L’ús de la majúscula inicial s’aplica als noms propis de persones, llocs, 
institucions, empreses, marques registrades i a alguns esdeveniments, 
com ara els congressos.

Escriurem Govern en majúscula per fer referència al català i govern 
espanyol, amb l’adjectiu i minúscula, per referir-nos a l’estatal.

En català els càrrecs van en minúscula (alcalde, presidenta), llevat 
de Papa i Rei, quan apareixen sols (El Papa ha anunciat que visitarà 
Montserrat el 2012).
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Tot i que els topònims van en majúscula, només ho fa la part del nom 
propi i no el genèric del tipus d’element geogràfic (riu Llobregat, canal 
de Seròs, golf de Sant Jordi, delta de l’Ebre).

Cursiva i cometes simples

En els usos habituals de la cursiva (estrangerismes, noms de creacions 
artístiques, noms de naus), farem servir les cometes simples. Així, ani-
ran entre cometes simples (altes, rectes):

– Capçaleres (el nom) de publicacions periòdiques

– Noms de programes de ràdio i de televisió

– Títols de discos, llibres, escultures, quadres

– Noms d’exposicions, taules rodones o debats

– Noms populars de casos o escàndols

– Noms dels àlies que acompanyen el nom real

Cometes dobles

Les cometes dobles s’usaran únicament en el cas de les citacions 
directes i mixtes.
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 Les xifres

Dates

Les dates sempre s’expressaran en xifra (13 de desembre del 2009). 
Els segles els escriurem en xifres romanes (segle XVII).

Edats

Les edats sempre s’escriuen en xifra, llevat de l’any, que també es 
pot escriure un any. El nombre dels mesos dels nadons l’escriurem en 
lletres.

Parlarem de nen fins als 14 anys, de jove fins als 25 i d’adult (home o 
dona) a partir dels 26 anys.

Hores

Escriurem les hores a partir del sistema de quarts (un quart, dos quarts, 
tres quarts). Fora del text de la notícia i quan ens calgui precisar molt, 
el format correcte serà el de les 00.00 h-24.00 h (22.46 h).

Les franges horàries són flexibles, sovint els límits s’encavalquen, per 
exemple a l’estiu encara parlem de set de la tarda, en canvi a l’hivern 
en diem del vespre. En tenim una orientació:

Matinada: d’una a sis
Matí: de sis a dotze
Migdia: de dotze a tres
Tarda: de tres a vuit (a l’hivern de tres a set)
Vespre: de vuit a onze (a l’hivern de set a onze)
Nit: d’onze a una
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Sí: L’aturada s’ha produït a dos quarts de nou del matí.

Sí: L’aturada s’ha produït a les 8.27 h.

No: L’aturada s’ha produït a 2/4 de 9 del matí.

Numeració

També escrivim en xifres les sèries de números (habitació 334), la 
referència als números mateixos (el 14 del Barça) i els percentatges 
(IPC del 3,07%), entre d’altres.

Quantitats

Les quantitats (nombres) es poden expressar en lletres fins a vint i en 
xifres a partir de 21. De tota manera, cal unificar-les totes en xifres si 
surten al mateix paràgraf. Farem prevaldre l’escriptura en xifres en 
contextos en què n’apareguin moltes.

Cal no oblidar el punt de les unitats de miler (que no duen els anys ni 
les sèries de números):

Les 1.700 denúncies per oferiment i demanda de serveis 
sexuals a Barcelona que s’han presentat en els deu primers 
mesos d’aquest any superen les de tot el 2008.

Fem servir les formes cent, mil i milió, escrites, per tal d’estalviar l’espai 
de les xifres. Escriurem els anys de condemna en xifres.
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Imatge corporativa

La comunicació externa d’una empresa es concreta també en elements 
de la imatge corporativa, que la identifica i a través de la qual la ciuta-
dania la reconeix. És important que les normes i les pautes de disseny 
que s’estableixin s’apliquin de manera coherent, amb els seus valors 
i atributs.

Totes les persones que intervenen en la realització de qualsevol dis-
seny relacionat amb la imatge corporativa són les principals respon-
sables que s’apliqui correctament, així com vetllar perquè passin els 
controls de qualitat corresponents.

Les constants que asseguren la coherència entre els múltiples ele-
ments, una vegada sistematitzades, actuen com a normes que prote-
geixen la unitat, la claredat i l’eficàcia de la comunicació externa.
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18. Elements d’identificació

Símbol

El símbol està creat amb una tipografia dissenyada exclusivament que 
representa les inicials de l’Agència Catalana de Notícies. 
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Versions aptes del símbol

Les versions acceptades del símbol són:

– El símbol 

– El símbol dins d’una pastilla

– El símbol transparent dins d’una pastilla

Logotip

El logotip és la plasmació gràfica del nom de l’Agència Catalana de 
Notícies i es compon amb la tipografia Din Bold. La composició és en 
caixa baixa. El logotip sempre va acompanyat del símbol.
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Marca

La marca és la unió del símbol i del logotip. Tots dos s’alineen 
d’aquesta manera. Per a una correcta aplicació és imprescindible con-
sultar el Manual d’identitat corporativa.

Versions de la marca

a)  El logotip s’alinea fent caixa amb la C, seguint les proporcions de la 
imatge.
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b)  El símbol i el logotip estan separats verticalment per la distància que 
sigui necessària. S’alineen fent caixa esquerra.
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Color corporatiu

El color corporatiu és el Pantone 202 C, CMYK: 0 / 100 / 61 / 43 i RGB: 
152 / 0 / 46.

Colors secundaris

El blanc i el negre actuen com a colors secundaris. També s’utilitza un 
gris mitjà i un gris clar.

Gris mitjà: CMYK: 50 / 42 / 42 / 6; negre RGB: 114 / 114 / 114

Gris clar: CMYK: 2 / 3 / 2 / 0; RGB: 244 / 241 / 241
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Tipografia corporativa

Les dues variants de lletra amb què es compon el logotip són la Din 
Regular (rodona) i la Din Bold (negreta).

E1a
abcçdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCÇDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890.,;:!”( )[&$%>< /*

E1a
abcçdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCÇDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890.,;:!”( )[&$%>< /*
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Tipografia secundària

S’utilitzen l’Helvètica Neue Regular, Italic (cursiva), Bold (negreta) i 
Bold Italic (negreta cursiva) com a tipografies complementàries.

Ús del codi gràfic

Aquestes pastilles emmarquen el símbol, el logotip i altra informació. 
L’alçada de les unes i les altres varia, però quan n’hi ha més d’una 
sempre tenen la mateixa amplada.

a) El símbol i el logotip dins la mateixa pastilla.

E1a
abcçdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCÇDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890.,;:!”( )[&$%>< /*
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b) El símbol en una pastilla i el logotip a sota. Hi ha una altra pastilla 
situada sota la primera que separa una informació de l’altra.

c) Igual que la B però més separades verticalment.
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19. Aplicacions de la imatge corporativa

Micròfon 

Al micròfon s’hi aplica el símbol en blanc sobre fons grana al cub i en 
positiu a l’escuma: 
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Micròfon de corbata

Càmera de vídeo
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Portàtil

Plafó de TV

En els plafons de TV hi ha dues versions amb la marca aplicada, sem-
pre en blanc sobre fons del color corporatiu.
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Mosca
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Previsions
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Signatura de missatges electrònics

Aquest exemple mostra l’ordre de la firma: nom de la persona, càrrec, 
telèfon (i fax, si escau) i adreça electrònica del portal de l’ACN.
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Acreditacions

Cara i dors de les acreditacions de premsa.
Mides: 50x80 mm
Impressió: a dues cares. Pantone 202 C i negre (1+2)

NOM 
Cognoms
CàrrecFotografia





Índex  
conceptual
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Índex conceptual

A

Abonats  10, 17, 22, 23, 33, 45, 51, 52, 59, 69, 79, 80, 81, 100, 102, 133
Abreviatures  28, 190
Accents diacrítics  164
Accentuació  27, 163
Acords institucionals  25, 116
Acreditacions  30, 215
Acrònims  28, 191, 192
Actualització  68
Adequació  28, 188
Adjectius  28, 138, 171, 188
Agència  1, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 31, 33, 34, 37, 42, 
44, 47, 49, 52, 55, 59, 61, 62, 83, 84, 89, 90, 97, 117, 129, 152, 201, 
202

Agència nacional  5, 7, 9, 10, 34
Aire  23, 86, 86, 89, 151
Alertes  22, 51, 69, 70, 72
Àmbit territorial  21, 48, 68, 105
Amenaces de bomba  26, 141
Ampliació  63, 67



220

© Editorial UOC Llibre d’estil

Antropònims  27, 160
Anul·lacions  23, 81
Aplicacions de la imatge corporativa  30, 197, 209
Apostrofació  27, 165
Arxiu  62, 84, 92, 98, 107, 129, 141
Aspectes lingüístics  27, 145, 163
Assessorament lingüístic  27, 152, 172
Atribució  25, 28, 121, 132, 188, 189

Atribució de citacions  28, 188
Atribució precisa  25, 121

Àudio  9, 24, 37, 38, 83, 94, 103, 150
Autoregulació  25, 116
Autoria  19, 61, 62
Autoritats  24, 100, 133
Avançament  22, 67, 71
Avisos als abonats  23, 79

B

Bateria de declaracions  24, 90, 91

C

Calcs del castellà  27, 167
Càmera de vídeo  30, 210
Capçalera  19, 63, 69, 76, 78
Captures  23, 87
Caràcter públic  21, 41, 43
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Catalana  1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 21, 27, 33, 34, 37, 43, 44, 
48, 93, 117, 121, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 160, 161, 
162, 172, 186, 201, 202
Català per a periodistes  27, 147
Catàstrofes  130, 141
Centres de culte  25, 124
Citacions  28, 78, 132, 183, 187, 188, 189, 193

Citacions directes  187, 193
Citacions mixtes  193

Claredat  199
Codi  25, 29, 113, 115, 127, 207

Codi gràfic  29, 207
Codi professional i col·legial  25

Codificació  24, 102, 103, 104, 105
Codificació temàtica  24, 103
Codificació territorial  24, 105

Col·laboracions  41
Col·lectius  7, 19, 25, 51, 62, 129, 133, 134, 136, 176
Color  29, 75, 205, 211

Color corporatiu  29, 205, 211
Colors secundaris  29, 205

Coma  28, 181, 182, 183
Cometes  29, 78, 150, 187, 188, 193

Cometes dobles  29, 193
Cometes simples  29, 193

Compactats  24, 88, 90
Competència lingüística  27, 152
Comunicació  3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 41, 43, 44, 48, 
49, 51, 52, 53, 54, 55, 71, 79, 80, 103, 108, 111, 112, 117, 123, 131, 
149, 151, 156, 157, 159, 199



222

© Editorial UOC Llibre d’estil

Comunicats  35, 60, 61
Conflictes  18, 25, 115, 117, 125, 126, 127

Conflicte bèl·lic  25
Conflicte polític  25, 126
Conflicte social  25, 125

Consell d’Administració  21, 44
Consell de la Informació de Catalunya  116
Consell de l’Audiovisual de Catalunya  116, 129, 141
Consell de redacció  49
Contraccions  160
Contracte programa  21
Contrast  23, 87
Contrastació  25, 122, 123, 127
Correcció fonètica  27, 151
Correu electrònic  25, 49, 54, 69, 108, 152
Cos del text  65, 67
Credibilitat  60, 61
Crim  26, 130, 133, 140

Crim i imatge  26, 133
Criteris  7, 9, 10, 18, 19, 25, 61, 71, 72, 97, 98, 109, 111, 112, 113, 152

Criteris deontològics generals  25, 109, 111
Criteris socioètics  25, 112

Crònica  22, 75, 95
Cues  24, 88
Cultismes  184
Cultura  3, 7, 11, 16, 43, 71, 73, 103, 124
Cursiva  29, 193, 207
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D

Dates  29, 183, 194
Declaracions  24, 54, 59, 65, 75, 78, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 100, 
118, 121, 126, 141, 150
Delegats  47, 49

Delegats temàtics  47, 49
Delegat territorial  5, 9, 21, 24, 34, 41, 42, 48, 49, 68, 102, 105, 
117, 151

Demarcacions  25, 68, 118
Democratització de la informació  21, 41, 42
Denominacions  25, 27, 117, 124, 153

Denominacions polítiques  25, 117
Denominacions religioses  25, 124

Descentralització  47
Direcció  47, 48
Discapacitat  26, 116, 133
Discriminacions  115
Dispositius mòbils  22, 54, 80
Disseny  2, 199
Distribució geogràfica  21, 48
Diversitat  7, 60, 123, 125
Documents  18, 25, 37, 49, 61, 62, 83, 84, 97, 98, 100, 106, 107, 108, 
115, 150

Documents cedits  62
Documents electrònics propis  25, 106

Dos punts  28, 183, 188, 189, 190
Drets  13, 18, 25, 26, 84, 109, 111, 112, 113, 129

Dret a la informació  112
Drets del menor  26, 129
Drets humans  25, 26, 109, 111, 129
Dret a la intimitat  112, 113, 114
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Dubtes  10, 27, 28, 99, 100, 103, 152, 163, 166, 174, 177, 184, 186
Dubtes lèxics  28, 184
Dubtes ortogràfics  27, 163

Durada  24, 88, 90, 91, 94, 187

E

Economia  11, 71, 73, 103
Edats  29, 194
Editats  13, 24, 34, 37, 88, 89, 90, 91, 92, 93
Elements d’identificació  29, 197, 201
Empresa  6, 12, 21, 31, 43, 44, 48, 49, 52, 59, 62, 82, 103, 199
Entradeta  63, 65, 67, 68, 79
Entrevista  6, 23, 24, 54, 70, 78, 90, 91
Equilibri territorial  21, 42, 49
Error  81, 82, 173, 176, 189
Espai comunicatiu català  21, 41, 44
Estàndard oral  27, 150
Estil periodístic  22, 57, 59
Estructura  6, 21, 22, 45, 47, 49, 63, 75
Eufemisme  26, 134
Excepcions  131, 163, 166, 191
Exclusiva  13, 54, 61, 70
Exposició  23, 87, 103
Extensió  22, 66, 67

Estàndard  22, 27, 66, 67, 149, 150, 151
Extensa  22, 66
Il·limitada  66



225

Índex conceptual

F

Facebook  55
Festivitats  27, 154
Ficcions  24, 94
Filtrar  35
Flaixos informatius  54
Flickr  55
Font  26, 35, 65, 82, 90, 123, 130, 153, 160, 164

Fonts de cerca toponímica  27, 162
Fonts plurals  25, 121

Formats  5, 6, 9, 11, 23, 33, 34, 37, 38, 42, 47, 48, 49, 51, 54, 55, 60, 
62, 77, 79, 83, 98, 103, 104
Fotografies  10, 11, 18, 23, 62, 73, 79, 84, 85, 87, 133

Fotografies narratives  23, 85
Frases fetes  28, 185, 186
Funció  10, 16, 21, 31, 33, 41, 42, 48, 65, 66, 67, 69, 75, 84, 89, 92, 
94, 105, 114

G

Gèneres  33, 34, 137
Gerundi  164, 175
Gestió de la informació  11, 24, 57, 97
Gestió del correu electrònic  25, 108
Gràfics  18, 24, 93
Grafies problemàtiques  27, 166
Guions  28, 79, 183



226

© Editorial UOC Llibre d’estil

H

Homogeneïtat  22, 60
Hores  29, 168, 194

I

Identificació  17, 26, 29, 115, 132, 197, 201
Identitat  9, 10, 21, 26, 31, 33, 34, 55, 129, 130, 131, 133, 141, 173, 
190, 203

Identitat digital  55
Identitat i delicte  26, 131
Identitat i imatge  26, 129

Imatge  24, 26, 29, 30, 62, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 92, 112, 114, 129, 
133, 138, 197, 199, 209

Imatge corporativa  29, 30, 197, 199, 209
Imatge de les dones  26, 138
Imatges d’arxiu  62, 129, 141
Imatges dinàmiques  23, 85
Imatges en moviment  89, 92
Imatges morboses  141

Immediatesa  22, 33, 37, 38, 59, 71
Immigració  18, 26, 136
Imparcialitat  33
Implicació ciutadana  25, 112
Indexació  100
Infinitiu  164, 174, 175, 179, 180
Informació  6, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
33, 34, 35, 38, 39, 41, 42, 48, 51, 53, 54, 55, 57, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 
67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 79, 81, 82, 85, 86, 89, 90, 91, 92, 93, 97, 



227

Índex conceptual

98, 100, 102, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 122, 123, 130, 
134, 135, 136, 137, 140, 141, 142, 143, 148, 152, 183, 188, 207, 208

Informació de proximitat  42
Informació de servei  23, 54, 79
Informació embargada  63
Informació en primícia  60
Informació igualitària  26, 137
Informació inèdita  22, 60
Informació interessada  34

Inicials  28, 77, 190, 191, 201
Innovació  21, 34, 38, 103
Institucions  10, 25, 27, 51, 52, 72, 113, 114, 116, 120, 150, 153, 154, 
155, 184, 192
Interactivitat  42
Internet  6, 9, 21, 33, 37, 39, 41, 47, 49, 62, 73, 115, 122, 153
Intertítols  65, 66, 76
Invariables  168, 169

J

Jerarquitzar  69

L

Lèxic  28, 184
Llengua  2, 9, 11, 15, 16, 18, 27, 34, 93, 95, 103, 111, 145, 147, 149, 
150, 152, 155, 156, 170
Llenguatge  18, 26, 61, 79, 89, 92, 102, 125, 138, 139, 148, 149, 174, 
184, 187



228

© Editorial UOC Llibre d’estil

Llenguatge no sexista  26, 138
Llenguatge planer  149
Llenguatge promocional  61
Llenguatge tècnic  125

Localització  105
Locució  27, 150, 151
Logotip  29, 202, 203, 204, 206, 207, 208

M

Majúscules  29, 98, 192
Malaltia  26, 60, 99, 114, 115, 134, 135

Malaltia mental  26, 99, 135
Marca  15, 29, 61, 80, 203, 211
Menor  26, 60, 65, 81, 129, 130, 131, 190

Menor com a font  26, 130
Menors, mort i crim  26, 130

Micròfon  30, 89, 94, 209, 210
Micròfon de corbata  30, 89, 210
Micròfon de mà  89

Migració  26, 106, 116, 136
Minúscules  29, 192
Model  6, 10, 21, 27, 31, 34, 38, 47, 125, 147, 150, 152

Model d’agència  21, 31
Model periodístic  27, 147

Modificacions  23, 81, 149
Morfologia  28, 167
Mosca  30, 212
Multimèdia  6, 9, 10, 12, 21, 34, 37, 38, 53, 83



229

Índex conceptual

N

Nació  16, 117
Nacionalitat  26, 136
Neutralitat  22, 59
Nitidesa  23, 86
Noms  28, 98, 100, 106, 130, 138, 139, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 
161, 166, 167, 168, 169, 170, 176, 190, 192, 193
Normes  18, 25, 28, 61, 83, 84, 109, 112, 117, 145, 161, 163, 165, 187, 
188, 199

Normes d’estil  28, 145, 187
Normes ètiques  25, 109, 112

Notes de premsa  61
Notícia general  68
Notícies  1, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 33, 34, 37, 41, 
44, 47, 52, 54, 61, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 79, 80, 84, 90, 93, 103, 
104, 105, 112, 122, 123, 132, 134, 136, 141, 152, 186, 190, 201, 202

Notícies d’immediatesa  71
Notiweb  54
Nous aparadors  22, 54
Novetat  24, 93, 125
Numeració  29, 195

O

Objectivitat  15, 33
Off the record  114, 123
Opcions lingüístiques i d’estil  27
Opinió  59, 72, 78, 79, 111, 180



230

© Editorial UOC Llibre d’estil

Ordinals  28, 190
Ordre  24, 63, 65, 88, 92, 147, 167, 170, 171, 214
Organització  21, 45, 47, 97, 155
Orígens digitals  21, 31, 37

P

País  5, 10, 11, 15, 16, 25, 34, 42, 48, 49, 72, 80, 117, 118, 136, 149, 
162, 172, 177
Països Catalans  117, 191
Panoràmiques  89
Paraules clau  24, 74, 98, 100, 101, 102, 107, 168
Parèntesis  156, 157, 161, 183
Participació ciutadana  33
Partits polítics i informació  25, 123
Perfil dels abonats  22, 51
Perífrasis  174, 187
Periodisme  10, 12, 15, 17, 19, 20, 22, 25, 33, 55, 57, 111, 112, 113, 
121

Periodisme col·laboratiu  55
Periodisme de declaracions  121
Periodisme integrat  22, 57

Piulada  22, 73, 74
Plafó de TV  30, 211
Plans estàtics  89
Pluralisme  25, 109, 112, 116, 117, 122, 123

Pluralisme ideològic  117
Pluralisme informatiu  25, 109, 117
Pluralisme polític  25, 117
Pluralisme religiós  25, 116, 123
Pluralisme territorial  117



231

Índex conceptual

Pluralitat  41, 123
Pobresa  26, 137, 171
Polèmica  125, 171
Política  11, 24, 72, 73, 75, 98, 103, 121, 135, 139
Política de selecció  24, 98
Polivalència  10, 21, 38
Portàtil  30, 211
Possessius  173
Postproducció  23, 87, 94
Precisió  26, 28, 102, 124, 127, 134, 142, 152, 184
Preeditat  89
Preposicions  28, 99, 177, 178, 179
Presentació  12, 24, 85, 91
Presumpció d’innocència  26, 111, 113, 115, 131
Prèvies  71
Previsions  30, 49, 54, 59, 72, 79, 212
Producció  5, 6, 12, 49, 61, 74, 97, 129
Professionalitat  7, 33
Pronoms  170

Pronoms relatius  170
Pronúncia  151, 160, 165, 166
Publicació  2, 23, 54, 55, 59, 67, 69, 71, 86, 87, 133
Punt  7, 15, 16, 17, 28, 48, 70, 80, 86, 89, 90, 91, 93, 100, 102, 111, 
157, 160, 170, 182, 183, 190, 195
Punt i coma  28, 182, 183
Puntuació  28, 176, 181

Q

Qualitat  6, 10, 17, 25, 33, 48, 79, 87, 94, 98, 100, 116, 199
Quantitats  29, 195



232

© Editorial UOC Llibre d’estil

R

Recomanacions  18, 23, 85, 116, 127, 129, 141
Recursos lingüístics  27, 152
Redacció  9, 11, 19, 21, 27, 47, 48, 49, 75, 76, 81, 83, 84, 108, 122, 147

Redacció clara i concisa  27, 147
Redacció en cap  47, 49, 81
Redacció virtual  21, 49

Registre  27, 148, 151, 184
Registre formal  151, 184

Reportatge  23, 24, 75, 76, 90, 98, 129
Respecte informatiu  26, 109, 129
Responsabilitat  7, 61, 62, 82, 115, 137, 138, 186
Resum  22, 69
Rigor  7, 22, 33, 35, 59, 115, 142, 152
Riquesa  28, 151, 187, 189
Ritme  152
Rumors  34, 59, 113, 122, 123

S

Selecció  16, 24, 98, 118
Separadors  24, 92
Servei públic  7, 9, 10, 22, 34, 51, 52, 72
Serveis  11, 21, 45, 48, 49, 54, 80, 90, 99, 103, 153, 195
Seus  21, 48
Sexisme  26, 137
Sigles  28, 191
Signatura  22, 30, 61, 214

Signatura de correus electrònics  30, 214
Signatura personal  22, 61



233

Índex conceptual

Signes  176, 184
Signes d’interrogació  184
Signes d’exclamació  184

Símbols  28, 70, 190, 191
Símbols internacionals  28, 190

Simplicitat  24, 92
Sindicació de continguts  53
Síntesi  69
Sistemes de distribució  22, 45, 53
So  24, 83, 89, 92, 94
Societat  11, 43, 44, 72, 73, 103, 114, 121, 122, 123, 137
Stand up  90, 92
Subordinades  65, 92, 148
Subtítol  64, 65
Successos  67, 68, 72, 75, 103, 136, 166
Suïcidi  26, 130, 142, 143

T

Talls de veu  63, 79, 94, 187
Tarifes  22, 51, 52
Tecnicismes  148
Teletreball  9, 21, 38, 47
Temes en xarxa  23, 76
Text  2, 9, 23, 24, 38, 54, 55, 63, 65, 67, 68, 70, 73, 75, 79, 81, 83, 84, 
86, 91, 92, 95, 103, 120, 149, 154, 159, 166, 194

Text subordinat a la imatge  24, 91
Tipografia  18, 29, 201, 202, 206, 207

Tipografia corporativa  29, 206
Tipografia secundària  29, 207

Tipologies  22, 67



234

© Editorial UOC Llibre d’estil

Tipus de plans  24, 89
Títol  63, 64, 65, 67, 68, 76, 80, 100, 107
Titulars de diaris  23, 51
Tòpics  134
Topònims  27, 155, 156, 157, 160, 161, 162, 163, 178, 193

Toponímia catalana  27, 160
Toponímia no catalana  27, 161

Totals  24, 88
Tractament de la informació  24, 97, 111
Tractament dels conflictes  25, 125
Tradicions  27, 103, 153, 154
Traducció  11, 27, 93, 95, 154, 156, 157, 160

Traducció a l’anglès  27, 156
Traducció al català  27, 154

Tweet  22, 73, 74
Twitter  55, 73, 74

U

Última hora  22, 69, 73
Ús del codi gràfic  29, 207
Usos tipogràfics  29, 192



235

Índex conceptual

V

Varietat  27, 33, 149, 150
Varietat lingüística  27, 149, 150

Verbs  28, 82, 126, 164, 174, 176, 177, 180, 181, 189
Verbs pronominals  176

Versions  22, 29, 68, 76, 123, 126, 127, 202, 203, 211
Versions aptes del símbol  29, 202
Versions de la marca  29, 203
Versions territorials  68, 76
Versió original  150

Vicis del llenguatge periodístic  184
Víctimes  26, 72, 73, 115, 126, 137, 140, 141, 142
Vídeo  9, 11, 24, 30, 37, 38, 53, 54, 80, 83, 87, 88, 103, 210

Vídeos compactats  88
Vídeos editats  34, 37, 88

Violència  18, 26, 115, 116, 137, 139, 140
Violència de gènere  116, 139
Violència familiar  140
Violència masclista  26, 137, 139
Violència sexista  26, 139, 140



236

© Editorial UOC Llibre d’estil

W

Web  12, 33, 49, 53, 54, 62, 68, 69, 74, 80, 104
Web interna de previsions  49
Web 2.0  33, 53

Widgets  53

X

Xat corporatiu  49
Xifres  29, 141, 160, 165, 194, 195

Y

Youtube  53, 55

Z

Zooms  89






