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MOCIÓ PER ELIMINAR ELS BLOCS D'INFORMACIÓ POLÍTICA MINUTATS EN 

FUNCIÓ DE LA REPRESENTACIÓ POLÍTICA EN ELS MITJANS D'INFORMACIÓ 

PÚBLICS DE L'HOSPITALET DURANT LA COBERTURA INFORMATIVA DE LES 

ELECCIONS MUNICIPALS DEL 26 DE MAIG. 

Amplis sectors de la professió periodística fa dècades que denuncien la interpretació que 

s'ha fet fins ara del principi de la proporcionalitat que estableix la Llei Orgànica de Règim 

Electoral General (LOREG) que, en la pràctica, ha quedat reduït a una mera fórmula 

matemàtica, que assigna un temps predeterminat a cada formació política, en funció del 

percentatge de vot obtingut en les eleccions anteriors. És el que popularment es coneix com 

a «blocs electorals». 

Aquests sectors fa temps que reclamen que la cobertura de les campanyes electorals s'han 

de regir per criteris periodístics, no pas per la proporcionalitat estrictament matemàtica que 

s'imposa en forma de blocs electorals. Des de la professió periodística es qualifica aquesta 

situació «d'anomalia democràtica i de vulneració de la llibertat de premsa i del dret a la 

informació». 

Un sistema pensat per regular la col·locació de banderoles i els espais gratuïts de 

propaganda electoral és difícil d'admetre i d'entendre que s'apliqui també als espais 

informatius. Cal destacar també que els blocs electorals només funcionen d’aquesta manera 

a l’Estat Espanyol, ja que en cap altre país democràtic s'aplica mesura. 

La persistent protesta dels sectors de la professió periodística més bel·ligerants contra els 

blocs electorals o contra la dictadura del cronòmetre i del full d'Excel ha permès que en els 

últims anys els blocs electorals s'hagin pogut flexibilitzar, de tal manera que el còmput ara es 

fa al final de la campanya i no de forma diària i l'ordre d'aparició de les candidatures també 

pot variar. 

Han estat petits avenços. Però el rerefons de la protesta periodística, la proporcionalitat no 

pas entesa com una forma d'equitat, de ponderació de la representativitat de les diverses 

forces polítiques en termes d'interès periodístic, sinó com una fórmula matemàtica –tal 

percentatge de vots, tal quantitat de temps en els plans de cobertura de les campanyes 

electorals– es manté invariable. 

Però les pròximes eleccions municipals del 26 de maig han tornat a posar sobre la taula el 

debat dels blocs electorals. I diferents organitzacions sindicals i professionals periodístiques 

tornen a recordar que són una anomalia antidemocràtica del tot absurda. 

Tota la feina que des de fa un temps realitzen aquestes entitats del periodisme comencen a 

fructificar i la realitat és que els blocs electorals s’esquerden. Ja hi ha exemples a seguir, ja 

que diversos ajuntaments ja no els apliquen en els mitjans de comunicació locals que 

depenen de la seva corporació. Per posar fi a aquest anacronisme democràtic només cal 

voluntat política, amplitud de mires i compromís democràtic. 

D’altra banda, el Codi Deontològic, la responsabilitat professional, l’interès general... són 

elements que els periodistes han de tenir en compte a l’hora de realitzar la seva feina cada 

dia de l’any i configurar l’esmentat criteri periodístic, ja que amb la seva tasca aquests 

professionals no només exerceixen el seu dret constitucional a la llibertat de premsa, sinó 
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que també tenen una gran responsabilitat en fer possible allò que és tant o més important, el 

dret de la ciutadania a rebre una informació veraç. 

Compromès amb l’important paper democràtic, social i cohesionador que desenvolupen els 

mitjans de comunicació públics locals, el Ple Municipal de l’Ajuntament de l'Hospitalet de 

Llobregat hauria d'eliminar la presència dels blocs electorals a l'hora de configurar els espais 

informatius en aquests mitjans i confiar en la professionalitat dels seus treballadors i 

treballadores perquè la informació que es difongui estigui condicionada només per l'interès 

públic de la ciutadania del municipi. 

En aquests moments cal que el Ple de l'Ajuntament de l'Hospitalet sigui agosarat en termes 

democràtics i estableixi un pla de cobertura sense blocs electorals, regit per un criteri 

estrictament periodístic. Cal que els i les professionals dels mitjans de l'Hospitalet puguin 

treballar com ho fan la resta de l'any, sense haver d'estar sotmesos de forma arbitrària a full 

de càlcul d'Excel. És la reclamació d'amplis sectors de la professió periodística amb les 

entitats professionals més representatives del sector al darrere. 

 

El Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet a proposta dels Grups Municipals d’Esquerra 

Republicana de Catalunya i CiU-PDeCAT acorda:  

 

Primer.- Instar l’Ajuntament a què impulsi les accions i consensos necessàries amb les 

forces polítiques locals per tal que el pla de cobertura de la campanya dels mitjans de 

comunicació públics de L’Hospitalet per a les eleccions municipals del 26 de maig es pugui 

desenvolupar sota criteri periodístic, sense blocs electorals. 

Segon.- Instar les forces polítiques locals a arribar a consensos per permetre que la 

informació durant la campanya electoral s’elabori seguint criteris periodístics, de manera que 

els professionals puguin treballar en favor de l’interès i el servei públic, sense la interferència 

que representen els blocs electorals, evitant reclamacions davant la Junta Electoral,  

Tercer.- Instar l’Ajuntament a impulsar la creació d’una comissió de periodistes externs 

perquè realitzi el seguiment de la informació durant la campanya electoral, presentant 

informes setmanals que incloguin suggeriments en termes de pluralitat i/o neutralitat de les 

informacions de forma que pugui ser tingut en compte pels mitjans públics de la ciutat. 

Quart.- Traslladar aquests acords als membres del Consell de Ciutat, als Consells de 

Districte, a la F.A.V, a totes les Associacions de veïns i veïnes de l’Hospitalet, al Col·legi de 

Periodistes de Catalunya.  


