
LA SÍNDICA RECOMANA PUBLICAR EL DOSSIER 

PARALITZAT SOBRE NOVES FORMES DE FAMÍLIA EN 

LA REVISTA MUNICIPAL BARCELONA METRÒPOLIS 

Vilà ha supervisat una queixa d’un col·lectiu, que defensa els drets dels 

homosexuals, que veu censura en la no-publicació del contingut, que incloïa 

articles sobre famílies formades per parelles del mateix sexe  

La defensora considera que els textos haurien de sortir en un proper número de la 

publicació i/o que haurien de ser visibles i accessibles en el web per fer rendible 

l’esforç econòmic i intel·lectual efectuat en la confecció  

La  síndica de greuges, Maria Assumpció Vilà, considera que l’Ajuntament no ha garantit 

la difusió d’un dossier sobre noves formes de família en la revista municipal Barcelona 

Metròpolis, motiu pel qual ha recomanat al consistori que publiqui aquest contingut en un 

proper número i/o asseguri que els articles siguin visibles i accessibles en el web de la 

publicació per fer rendible l’esforç econòmic i intel·lectual efectuat en la confecció. 

Aquestes són les principals conclusions de la resolució que la defensora dels barcelonins 

ha emès després de supervisar la queixa interposada per un col·lectiu, que defensa els 

drets dels homosexuals, per la no-publicació del dossier en el quadern central del número 

84 de Barcelona Metròpolis, i que va veure la llum a principis d’any. Els promotors de la 

reclamació creuen que, rere la decisió, s’hi amaga una presumpta censura envers alguns 

dels articles previstos sobre famílies formades per parelles del mateix sexe. 

Estudis científics 

A l’estiu passat, el llavors director de la revista municipal, el filòsof Manuel Cruz, va decidir 

dedicar el quadern central del número 84 de Barcelona Metròpolis, una revista crítica i de 

reflexió de periodicitat trimestral, a les diferents formes de diversitat de les estructures 

familiars des de bases científiques, amb textos de sociòlegs i antropòlegs. El dossier es 

va encarregar al catedràtic de la Universitat de Barcelona Juan Luis Bestard, i havia 

d’incloure 13 textos; entre d’altres, un article sobre les famílies lesboparentals i 

homoparentals, un estudi comparatiu sobre el tema de la concepció en diferents països, 



un estudi demogràfic sobre els nous comportaments i la transformació de les llars, i un 

text sobre matrimonis entre persones del mateix sexe. 

De moment, però, el dossier no s’ha publicat. Després de produir-se diferents canvis en la 

direcció de la publicació, el Consell d’Edicions i Publicacions, que és l’encarregat d’establir 

la política de publicacions, va decidir canviar el contingut al·legant que la sortida de la  

capçalera coincidia amb la celebració del Mobile Word Congress i aquesta cita era una 

magnífica oportunitat per a la projecció de la ciutat. Finalment, el quadern central del 

número 84 de Barcelona Metròpolis es va dedicar a les ciutats i el repte tecnològic. 

L’informe municipal que s’ha fet arribar a la síndica argumenta que es va optar pel canvi 

de contingut del dossier per raó d’oportunitat, sense que s’esmenti cap altre motiu, com 

per exemple que alguns dels textos poguessin ser motiu de controvèrsia. I afegeix, com 

per diluir qualsevol crítica que pogués sorgir, que el contingut íntegre d’aquest dossier es 

pot consultar en el web de la revista. Es posa èmfasi en el fet que el web garanteix una 

major difusió. Segons l’informe municipal, el web té prop de 10.000 visites mensuals. 

La síndica entén que el dossier va ser un compromís de l’anterior director i que els actuals 

responsables, dins les seves competències, van decidir un canvi de contingut del quadern 

central del número 84. L’opció del canvi de contingut del dossier és legítima, i també és 

plausible l’argumentació que aporta el consistori, però la justificació que el dossier tindrà 

una major difusió en el web de la revista no es correspon amb la realitat. 

Vilà ha comprovat la manca de visibilitat del dossier en el web de la revista i la dificultat 

per poder accedir-hi. Els articles no es troben en la relació de temes ni per autors, i 

tampoc no figura en l’apartat reservat als quaderns centrals. El dossier està penjat en el 

bloc del web, un apartat no habitual per a aquest tipus d’informació i pràcticament inactiu. 

Segons la informació d’aquesta pàgina web, les entrades al bloc l’any 2011 no van arribar 

a la desena i aquest any el nombre pot ser inclús inferior. 

No malbaratar els recursos públics 

Un cop estudiada tota la documentació, la síndica ha considerat que l’Ajuntament no ha 

garantit tota la difusió del dossier Noves formes de família. El dossier ha tingut un cost 

econòmic important i una bona Administració ha de vetllar per donar la màxima  

rendibilitat als recursos de la ciutadania. Per aquest motiu, la síndica qüestiona la difusió 

que es fa del dossier en el web de la revista, i creu que l’Ajuntament hauria d’haver fet 

altres gestos, com editar el contingut del quadern en un proper número, o assegurar-ne la 

difusió en un lloc visible del web. 

L’Administració pública ha de servir amb objectivitat els interessos generals i ha d’actuar 

eficientment i d’una manera imparcial i transparent. El Consell d’Edicions i Publicacions té 

la potestat d’establir la política de publicacions, però també ha d’assegurar la difusió del 

que es publica i no malbaratar els recursos públics. La síndica considera que l’actuació 

municipal ha estat ajustada a dret, però la seva gestió no ha estat eficient ni prou 

objectiva. 


