
  

 

Pl. Sant Jaume, 4 
Palau de la Generalitat 
08002 Barcelona 
Tel. 93 402 46 00 
Fax 93 402 48 98 

Sr. Xavier Rius      
Director editorial 
e-notícies 
C. Indústria 60, local 7 
08025 Barcelona 
 
 

Benvolgut Sr. Rius,   

 
Em poso en contacte amb vostè per informar-lo que li retirem l’acreditació a la sala de premsa 
després de la seva intervenció a la roda de premsa del Govern del passat dimarts dia 26.  
 
Com a Govern, no estem disposats a tolerar la manca de respecte constant a la institució, als 
seus representants públics, als seus treballadors i a la resta de companys i companyes 
periodistes. 
 
El malestar i rebuig pel seu comportament reiterat a la sala de premsa del Govern és 
generalitzat. La seva actitud habitual és contrària a l’esperit del codi deontològic de la professió 
periodística i així se’ns ha comunicat de manera reiterada també per altres professionals.  
 
El to i les formes de la seva intervenció del passat dimarts dia 26, menystenint la figura de la 
portaveu i denigrant les dones en general, van ser especialment rebutjables i el detonant 
d’aquesta comunicació i és el que ens ha portat a prendre aquesta decisió.  
 
Aquest Govern està absolutament compromès amb les llibertats d’expressió i d’informació. I 
treballem per garantir el lliure exercici de la professió com a element imprescindible per al bon 
funcionament de qualsevol societat democràtica. Així ho estem compartint amb entitats i 
associacions del món de la comunicació, amb les quals treballem conjuntament per enfortir el 
sector del periodisme del nostre país. 
 
I precisament per aquest motiu, no acceptarem comportaments com el que es va donar el 
dimarts passat, que degraden la relació entre institucions i ciutadania i el rol d’intermediació 
que els mitjans de comunicació han d’exercir amb responsabilitat.  
 
 
Ben cordialment, 
 
  
 

  

 

Oriol Duran i Torres  
Secretari de Mitjans de Comunicació 
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