A la atenció de la Sra. Laura Baladas
Defensora de l’audiència
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Via Augusta 252, 4º planta.
08017 Barcelona

El Sr. Albert Tort Sisó, en nom i representació del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de
Barcelona, amb domicili social a c/Pujades 350, de Barcelona (08019) davant l’Oficina de la
Defensora de l’Audiència de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) exposa que:
Hem rebut diverses queixes d’infermeres i infermers en relació a alguns capítols de la sèrie “Com
si fos ahir”, actualment en emissió a Televisió de Catalunya, pels comentaris despectius envers
la professió infermera expressats per diferents personatges.
Detallem els comentaris abocats:
Episodi número 293 - La filla de la Marina infravalora a l’Andreu amb els seus comentaris. Doncs
el ser infermer no té prou nivell, és poca cosa comparat amb el pare, que és arquitecte.
Episodi número 303
En el sopar en el que estan l’Andreu, la seva mare i la Marina, es comenta que el pare d’ell estava
“decebut pel fet que decidís fer la carrera d’infermeria”. També hi ha una conversa en la que es
dona a entendre que els pares de l’Andreu pensaven que potser no estava preparat per fer una
altra carrera. Donant a entendre que és una carrera menor.
Entenent el context d’un programa de ficció, no podem tolerar que de forma reiterada es
malmeti la imatge de tota una professió donant a entendre que estudiar o ser infermera és una
decepció o que és una carrera menor en comparació amb d’altres professions, ni que sigui de
forma subtil.
Pensem que aquestes afirmacions, tot i ser en un context de ficció, vulnera els principis bàsics
del servei públic que vostè representa, començant pel respecte a les persones i als col·lectius
professionals i seguint pel rigor que esgrimeixen per no fer servir tòpics ni estereotips. Principis
i compromisos que estan recollits en les normatives i documents de referència de la CCMA.
Evitar els estereotips i respectar la imatge pública d’un col·lectiu professional integrat per més
de 52 mil infermeres i infermers a Catalunya és, al nostre entendre, una obligació moral
ineludible des de qualsevol mitjà de comunicació, especialment important en el cas d’una
televisió pública.
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Sol·licitem doncs que elevi aquest queixa al departament responsable, demanant les
explicacions que consideri pertinents i ens respongui pels canals establerts des del servei
d’atenció a l’audiència.

Albert Tort Sisó
President del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona
Barcelona, 6 de març de 2019
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