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Davant	  les	  informacions	  que	  en	  els	  últims	  dies	  estan	  circulant	  per	  la	  xarxa	  en	  relació	  a	  un	  
anunci	  del	  Cercle	  Català	  de	  Negocis	  que	  el	  diari	  La	  Vanguardia	  no	  va	  publicar.	  Us	  fem	  
avinent	  el	  següent:	  
	  
Que	  en	  data	  2	  de	  setembre	  un	  comercial	  de	  Publipress	  Media,	  l’agència	  oficial	  d’insercions	  
publicitàries	  als	  mitjans	  del	  Grup	  Godó,	  contacta	  per	  escrit	  amb	  l’empresa	  que	  gestiona	  la	  
comunicació	  del	  CCN	  per	  oferir-‐li	  la	  inserció	  d’un	  anunci	  a	  La	  Vanguardia	  en	  motiu	  de	  la	  
Diada	  Nacional	  de	  Catalunya.	  
	  
Que	  en	  data	  5	  de	  setembre	  es	  reitera	  per	  escrit	  	  l’oferiment.	  
	  
Que	  després	  d’un	  procés	  de	  negociació	  en	  data	  8	  de	  setembre	  se’ns	  proposa	  i	  s’acorda	  la	  
inserció	  d’una	  doble	  plana	  de	  publicitat	  a	  color	  en	  unes	  condicions	  excepcionals	  tant	  pel	  
que	  fa	  al	  cost	  de	  la	  inserció	  com	  als	  terminis	  de	  pagament.	  Atesa	  la	  importància	  del	  mitjà	  
en	  l’àmbit	  comunicatiu	  català	  i	  de	  les	  característiques	  de	  l’oferta,	  el	  CCN	  decideix	  portar	  a	  
terme	  aquesta	  publicitat	  en	  un	  dia	  de	  tanta	  rellevància	  nacional	  com	  l’11	  de	  setembre,	  
havent	  de	  renunciar	  a	  fer	  insercions	  en	  altres	  mitjans	  que	  sempre	  li	  han	  ofert	  tractes	  
publicitaris	  preferents.	  	  
	  
Que	  el	  mateix	  dia	  8	  de	  setembre	  s’envia	  per	  correu	  electrònic	  al	  comercial	  de	  l’esmentada	  
empresa	  de	  La	  Vanguardia	  el	  contracte	  firmat,	  del	  qual	  se	  n’acusa	  rebut	  per	  la	  mateixa	  via.	  
	  
Que	  el	  dia	  9	  de	  setembre	  s’entrega	  per	  correu	  electrònic	  l’original	  corresponent	  i	  es	  
demana,	  de	  manera	  expressa,	  que	  es	  confirmi	  que	  l’original	  s’ajusta	  a	  tots	  els	  
requeriments	  que	  fa	  La	  Vanguardia,	  tenint	  en	  compte	  que	  en	  la	  primera	  inserció	  que	  el	  
CCN	  va	  fer	  en	  aquest	  mitjà,	  coincidint	  amb	  la	  sortida	  de	  la	  versió	  en	  català	  del	  diari,	  se’ns	  
va	  posar	  com	  a	  condició	  d’acceptació	  del	  contracte	  poder	  revisar	  el	  contingut	  de	  l’anunci	  
perquè	  no	  tingués	  “contingut	  polític”.	  
	  
Que	  el	  dia	  9	  de	  setembre	  a	  les	  10.54	  l’empresa	  que	  tramita	  la	  comunicació	  del	  CCN	  rep	  la	  
conformitat	  per	  correu	  electrònic	  de	  l’anunci.	  
	  
Que	  el	  dia	  9	  de	  setembre	  a	  les	  19.10,	  fora	  de	  tot	  horari	  laboral	  convencional,	  el	  comercial	  
de	  Publipress	  Media	  que	  ha	  contactat	  amb	  el	  CCN	  per	  a	  la	  inclusió	  de	  l’anunci	  comunica,	  
per	  telèfon	  mòbil	  i	  sense	  que	  hi	  hagi	  constància	  per	  escrit,	  a	  la	  nostra	  empresa	  de	  
comunicació	  que	  la	  doble	  plana	  no	  es	  pot	  publicar	  “perquè	  no	  hi	  ha	  prou	  espai	  al	  diari	  
perquè	  s’ha	  venut	  massa	  publicitat”.	  
	  
Que	  la	  resposta	  de	  l’empresa	  que	  gestiona	  la	  comunicació	  del	  CCN	  és	  que	  hi	  ha	  un	  
contracte	  firmat	  i	  que	  aquest	  s’ha	  de	  complir	  inexorablement,	  més	  tenint	  en	  compte	  la	  
rellevància	  del	  moment	  de	  publicació	  i	  s’adverteix	  que	  del	  contrari	  es	  prendran	  les	  
mesures	  legals	  oportunes	  per	  trencament	  unilateral	  de	  contracte.	  	  
	  
Que	  l’empresa	  de	  comunicació	  es	  posa	  en	  contacte	  amb	  la	  junta	  del	  CCN	  i	  que	  aquesta	  li	  
tramet	  l’obligació	  que	  l’empara	  de	  fer	  complir	  el	  contracte	  firmat	  per	  l’anunciant.	  



	  
	  
Que	  passades	  unes	  hores	  des	  que	  es	  comunica	  la	  no	  inserció	  de	  l’anunci	  per	  falta	  d’espai	  es	  
comunica	  a	  l’empresa	  de	  comunicació	  i	  per	  extensió	  al	  CCN	  que	  no	  hi	  ha	  localitzable	  cap	  
responsable	  de	  Publipress	  Media	  ni	  de	  La	  Vanguardia	  i	  que,	  en	  conseqüència,	  l’anunci	  no	  
es	  publicarà.	  Es	  demanen	  explicacions	  per	  escrit	  i	  l’oportuna	  compensació,	  però	  no	  es	  fan	  
arribar	  ni	  a	  l’empresa	  ni	  al	  CCN	  i	  se’ns	  diu	  que	  se’ns	  contestarà	  dilluns.	  
	  
Que	  l’11	  de	  setembre	  el	  CCN	  reitera	  per	  correu	  electrònic	  remès	  al	  comercial	  de	  
Publipress	  Media	  que	  s’ha	  incomplert	  el	  contracte	  en	  comprovar	  que,	  certament,	  no	  s’ha	  
publicat	  l’anunci.	  
	  
Que	  el	  12	  de	  setembre,	  dilluns,	  no	  es	  rep	  cap	  comunicació.	  
	  
Que	  el	  13	  de	  setembre	  un	  responsable	  de	  Publipress	  Media	  contacta	  per	  telèfon	  amb	  el	  
responsable	  de	  l’empresa	  de	  comunicació	  del	  CCN	  i	  que	  reitera	  els	  arguments	  pels	  quals	  
no	  s’ha	  publicat	  l’anunci.	  Preguntat	  si	  el	  contingut	  n’ha	  estat	  la	  causa	  es	  respon	  que	  no.	  Es	  
demana,	  doncs,	  la	  publicació	  de	  l’anunci	  el	  diumenge	  18	  com	  a	  compensació	  i	  tenint	  en	  
compte	  que	  hi	  ha	  un	  contracte	  que	  obliga	  les	  parts.	  Es	  diu	  que	  això	  no	  és	  possible	  perquè	  
aquella	  era	  una	  oferta	  vàlida	  només	  per	  l’11	  de	  setembre.	  S’exigeixen	  aclariments	  per	  
escrit	  que,	  de	  nou,	  no	  arriben.	  
	  
Que	  el	  15	  de	  setembre	  l’empresa	  de	  comunicació	  que	  gestiona	  la	  publicitat	  del	  CCN	  reitera	  
la	  petició	  d’explicacions	  per	  escrit.	  No	  rep	  resposta.	  
	  
Que	  el	  17	  de	  setembre	  es	  remet	  un	  burofax	  a	  La	  Vanguardia	  firmat	  pel	  president	  del	  CCN	  
on	  es	  denuncia	  l’incompliment,	  la	  falta	  d’explicacions	  per	  escrit	  i	  es	  comunica	  el	  prejudici	  
que	  ha	  suposat	  pel	  CCN	  no	  poder	  tenir	  presència	  en	  forma	  de	  publicitat	  als	  mitjans	  de	  
comunicació	  per	  haver	  contractat	  un	  anunci	  que	  no	  s’ha	  publicat.	  	  
	  
Que	  a	  dia	  d’avui	  no	  hem	  rebut	  cap	  mena	  de	  resposta	  per	  escrit	  ni	  per	  part	  de	  Publipress	  
Media	  ni	  per	  part	  de	  La	  Vanguardia.	  
	  
Per	  tot	  això	  denunciem	  la	  falta	  de	  rigorositat	  i	  seriositat	  de	  Publipress	  Media	  i	  La	  
Vanguardia	  i	  fem	  avinent	  a	  la	  societat	  catalana	  que	  aquest	  diari	  no	  compleix	  els	  
compromisos	  als	  quals	  obliga,	  legalment,	  un	  contracte.	  Considerem	  greu	  l’incompliment	  
pel	  que	  ha	  representat	  per	  a	  la	  nostra	  entitat	  en	  un	  dia	  tan	  destacat	  com	  l’11	  de	  setembre;	  
però	  encara	  ens	  sembla	  més	  vergonyós	  i	  inexplicable	  el	  silenci,	  pel	  que	  comporta	  de	  
menyspreu	  envers	  una	  entitat	  que	  aglutina	  una	  part	  significativa	  de	  l’empresariat	  català.	  
Entenem	  que	  el	  menyspreu	  es	  fa	  extensiu	  a	  aquells	  associats	  als	  quals	  representem.	  
	  
No	  volem	  valorar	  els	  fets	  produïts	  com	  a	  intencionats,	  perquè	  si	  fos	  aquest	  el	  cas	  seria	  una	  
vulneració	  gravíssima	  del	  codi	  deontològic	  publicitari	  i	  del	  codi	  ètic	  de	  qualsevol	  
publicació	  mínimament	  seriosa.	  Entenem,	  però,	  que	  tothom	  és	  lliure	  d’interpretar	  els	  fets	  
exposats	  com	  vulgui.	  El	  relat	  del	  que	  ha	  passat	  parla	  per	  si	  mateix.	  Esperem	  un	  darrer	  gest	  
del	  mitjà	  per	  restaurar	  el	  prejudici	  causat	  i	  les	  explicacions	  oportunes.	  Tot	  i	  que	  
segurament	  serà	  en	  va.	  	  
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