INFORME QUEIXA DE TRAMITACIÓ NO ORDINÀRIA A/2017

ASSUMPTE: Escrit de queixa de L.P.O., mare d’una nena de 12 anys contra el
diari digital anomenat ADOLESCENTS. CAT adreçat a un públic pre-adolescent i
adolescent.
ANTECEDENTS
La queixa té a veure amb l´article titulat 5 fotos provocatives però artístiques
per penjar a Instagram el qual, va acompanyat de 5 fotos a tall d´exemple de
l´esmentat article publicat el 29 de desembre de 2016, segons assenyala la
reclamant.
Confirma que va enviar un e-mail expressant el seu parer i la conveniència de
revisar certs continguts i “la intenció d´utilitzar els canals oportuns que tenim a la
nostra disposició els ciutadans per a protegir els nostres fills i filles menors
d´edat”, sense rebre resposta. Però que “al cap d´uns minuts l´article ha
desaparegut de la web...la qual cosa els honra, tot i que l´article estava penjat
des. de el 29 de desembre de 2016”.
“A la meva manera de veure, articles com aquest contenen un missatge
subliminar que pot incitar o encoratjar als nois i noies a publicar imatges del seu
cos a Instagram en actituds provocatives impunement tot qualificant-les
“d´artístiques” per tal d´obtenir més likes i més seguidors a la xarxa.
Intento indagar mes sobre els continguts de la web i tot i que alguns no són del
meu gust ja que sembla més adreçat al públic femení i hi abunden articles sobre
com aprimar-se, reforcen el culte al cos, articles on et conviden a convertir-te en
“influencer” compartint el teu look sota el títol de com guanyar diners des de casa
,....això és, fent propaganda de marques de roba, notícies que fan referència a
violacions amb un to morbós, etc...tot això entra en contradicció amb el contingut
de l´apartat de consultori on s´aborden temes de sexualitat, psicologia i
alimentació, que semblen contestats amb professionalitat, sensibilitat i cura.
Al meu parer, els que som pares i mares de fills i filles en aquestes edats i som
coneixedors de la fragilitat i vulnerabilitat d´aquesta etapa de la vida ens hem
d´esmerçar dia a dia per tal d´educar els nostres fills en uns valors i uns criteris
per tal d´afrontar i gestionar el millor possible el seu futur.
Actualment davant la pressió i influència que tenen sobre ells les xarxes socials
la nostra tasca ja prou difícil de per si, encara es troba amb més entrebancs...
Que consti que la meva queixa no fa referència a les imatges que conté l´article,
que en cap cas es podrien considerar pornogràfiques ni de mal gust, sinó al
contingut de l´article que malauradament no vaig estar a temps de poder
fotografiar, però que es fa evident en el títol que l´encapçala”.
“Si més no, una pàgina adreçada a adolescents i a més amb la col.laboració de
la
Generalitat de Catalunya, hauria de ser molt curosa quan a la informació i
imatges
que ofereix als menors i garantir als pares i mares d´aquests plena confiança”

RESPOSTA DEL CIC
Donat que la publicació Adolescents.cat va retirar la informació i fotos objecte de
la queixa, el Consell de la Informació no pot tramitar la reclamació de manera
ordinària perquè s’entén que la direcció del mitjà ha rectificat sobre el que havien
publicat, suposem, davant la petició i altres comentaris a l’article.
No obstant això, la presidència i secretaria general va considerar que seria
pertinent convocar als representants d’ aquesta publicació digital al CIC per tal
d’informar-los de la importància d’aplicar el Codi Deontològic de la professió
periodística i tenir especial cura amb el que publiquen per tractar-se d’un públic
menor d’edat.
REUNIÓ AMB ELS REPRESENTANTS DEL MITJÀ
A la reunió amb els responsables de adolescents.cat, del dia 22 de febrer, se'ls
hi va recordar que d'acord amb la legislació general i el Codi Deontològic, els
menors són objecte d'especial protecció. De manera que les imatges que es
publiquen han d'estar autoritzades, menys quan es tracte de situacions no
personalitzades: una platja, un carrer, un espectacle, etcètera.
Igualment, tenint en compte la queixa rebuda, des de el CIC se’ls hi demanà que
pel tipus de contingut del digital que pot servir de referència a un públic menor
d’edat, han de tenir molta cura i precisió en les informacions i les imatges que es
difonen per les conseqüències que poden tenir. En la sessió, també se'ls va
orientar sobre el lèxic en la titulació i els textos.
Tot plegat els responsables de la publicació ho van entendre, es van mostrar
favorables a l’assessorament del CIC , i es van emportar exemplars del Codi
comprometent-se a tenir-lo en compte en el seu treball periodístic.
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