ALBERT GARRIDO LLORT, secretari general de la Fundació Consell de
la Informació de Catalunya,
CERTIFICA: Que en relació a l’expedient núm. 6/2015 els membres del
Consell de la Informació de Catalunya en reunió plenària de data 21 de
juliol de 2015 (CIC) van adoptar per unanimitat el següent acord, segons
la documentació de l’expedient:
Expedient número 6/2015
ASSUMPTE: Escrit de queixa presentat el dia 13 de març de 2015 per la
sra. A. F., secretaria de Genera (Associació en defensa dels drets de les
dones) contra el diari La Vanguardia per considerar que la fotografia de
l’article “¿La prostitución, un trabajo? Mujeres de la literatura y el
periodismo se pronuncian” publicat el 09 de març del mateix any vulnera
el dret a l’honor, a la pròpia imatge i a la seva intimitat.
ANTECEDENTS
Genera reclama que la fotografia es va publicar sense l’autorització de les
dones que hi surten. Tot i que la fotografia es va fer en un espai públic,
l’associació adverteix que l’exercici de la prostitució té connotacions
estigmatizades i estigmatitzants, raó per la qual les dones que exerceixen
aquesta activitat acostumen a mantenir-la en secret i refusen l’exposició
pública sense una autorització expressa.
A més, la queixa constata que l’honor, la pròpia imatge i la intimitat són
drets fonamentals reconeguts als articles 18.1 de la Constitució espanyola
i afegeix que “tant a la normativa estatal com a les diferents normatives
autonòmiques es concedeix, a aquests drets, una especial protecció a
través de diferents normes jurídiques entre les quals destaca la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal”.
Des de l’associació també es reclama que el “desconeixement de la
situació concreta de la dona que surt a la fotografia presenta indicis d’un
tractament de la informació molt poc rigorós”. També s’indica que la
fotografia és d’arxiu ja que la imatge es pot trobar en una notícia
publicada a La Vanguardia l’11 de desembre de 2013. Per a Genera, la
seva publicació constitueix “un fet encara més greu, ja que el fet que
s’utilitzi una imatge d’arxiu ens fa pensar que la mateixa es troba
emmagatzemada per il·lustrar notícies relacionades amb aquesta
temàtica i ha pogut ser usada en ocasions anteriors o és susceptible del
seu ús per a aquests fins en el futur”.
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Per tot això, Genera considera que s’ha vulnerat el criteri 9 del Codi
Deontològic de la professió periodística a Catalunya.

AL·LEGACIONS
El Consell de la Informació va sol·licitar les al·legacions pertinents al diari
La Vanguardia sense que, fins a la data, s’hagi rebut resposta per part de
la direcció del mitjà, fet pel qual es considera que renúncia a fer-les.

PONÈNCIA
El diari La Vanguardia va publicar un article d’opinions de veus femenines
sobre una sentència que equipara a les prostitutes amb qualsevol
treballador i va utilitzar una imatge d’arxiu de la periodista de l’ACN
Marina López on es veien dones que suposadament estan exercint la
prostitució a la Jonquera.
Segons estima la ponència, s’han comès una sèrie d’errors –tot i que el
diari va rectificar- que generen la vulneració dels “drets de les persones a
la seva pròpia intimitat i imatge” segons recull l’article 9 del Codi
Deontològic: “S’ha de respectar el dret de les persones a la seva pròpia
intimitat i imatge, especialment en posicions de vulnerabilitat i malaltia i en
casos o esdeveniments que generin situacions d’aflicció o dolor, evitant la
intromissió gratuïta i les especulacions innecessàries sobre els seus
sentiments i circumstàncies, especialment que les persones afectades ho
expliciti”
Així com es pressuposa que la fotografia que acompanya l’article de
Marina López (“La presión policial reduce el número de prostitutas en las
carreteras”) i feta per la mateixa periodista, té el permís (explícit o implícit)
de la dona que surt a la imatge, es pot considerar que la fotografia d’arxiu
usada a l’article que ens concerneix s’hauria d’haver pixelat per respectar
precisament el dret a l’honor, a la pròpia imatge i a la seva intimitat.
D’altra banda, la ponència considera irrellevant especular sobre si
aquesta és una imatge emmagatzemada en els arxius de La Vanguardia
per il·lustrar fets semblants perquè no és un fet que correspongui al CIC
avaluar. És més, si es fa un bon ús de la fotografia i no vulnera cap article
del Codi Deontològic no hi ha motiu per pensar que no es pugui fer ús de
la mateixa si s’escau.
Finalment, també es vol fer constar la poca rigorositat de la qual es queixa
l’entitat Genera. No hi ha dubte que s’ha fet un mal ús de la imatge d’arxiu
per tot el que s’ha comentat abans. No obstant, quan es va publicar la
imatge per primer cop, la fotografia reflectia amb tota rigorositat la
informació que es plasmava a l’article: Des de l’Operació Voral el mes de
juny de 2012, el nombre de prostitutes detectades a les carreteres
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gironines havia passat de 109 a 48. A més, a la Jonquera s’havia aprovat
una ordenança municipal que prohibia la prostitució. Per tant, la dona
fotografiada sí que estava realitzant una conducta prohibida i per tant
sancionable.
El peu de foto “La Jonquera persigue la prostitución en las carreteras” és
rigorós i cert.

Per tot això, de conformitat amb la ponència, el Ple del CIC adopta el
següent:
ACORD
Que el diari La Vanguardia, en la imatge publicada el dia 9 de març de
2015 ha vulnerat el criteri 9 del Codi Deontològic de la professió
periodística a Catalunya.
I per que així consti s’estén la present certificació, amb el vistiplau del
president, a Barcelona en data 22 de juliol de 2015. Certifico.

Vist i plau
Roger Jiménez
President

Albert Garrido
Secretari General
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