ROGER JIMÉNEZ MONCLÚS, president de la Fundació Consell de la Informació
de Catalunya,
CERTIFICA: Que en relació a l’expedient núm. 65/2017 els membres del Consell
de la Informació de Catalunya en reunió plenària de data 14 d’abril de 2018 (CIC)
van adoptar per unanimitat el següent acord, segons la documentació de
l’expedient:
“Expedient 65/2017
ASSUMPTE: El passat 15 de desembre de 2017, la Sra. L. L. F. a través de Genera
(Associació en defensa dels drets de les dones) va formalitzar una queixa al CIC
contra El Periódico per considerar que la notícia publicada el 12 de desembre de
2017 amb el titular “Detenido un hombre por el asesinato de la prostituta del Raval”1
vulnera els articles 9 i 12 del Codi Deontològic.
ANTECEDENTS
L. L. F. de Genera explica que el mitjà es va fer ressò d'una notícia en què es donava
compte de la detenció d'un home per l'assassinat d'una “prostituta” al Raval.
L'associació es mostra disconforme amb aquesta cobertura perquè la prostitució té
unes connotacions estigmatitzades i estigmatitzants, per la qual cosa les dones que
exerceixen aquesta activitat acostumen a mantenir-la en secret i refusen l’exposició
pública sense una autorització expressa. Per tant, des de Genera reivindiquen la
protecció del dret a la intimitat de la persona assassinada, sobretot a les dades
relatives a la seva vida sexual, i que la menció de la seva professió és reduccionista
i efectista. A més, el present tractament mediàtic pot alimentar conductes
estigmatitzants i potencialment discriminatòries o violentes. Per l'associació
reclamant els següents articles del Codi Deontològic han estat vulnerats:
- Aquesta cobertura no respecta l'article que protegeix que les persones siguin
tractades amb respecte i dignitat, particularment les més vulnerables i s'evitin les
intromissions innecessàries, que puguin danyar de forma injustificada la dignitat
dels individus de paraula o amb imatges, segons l’article 9 del Codi Deontològic.
- No es respecta l'article 12 del Codi Deontològic de la professió periodística a
Catalunya, en el qual s'indica que no es pot discriminar a cap persona per la seva
condició sexual, discapacitat física o mental, creences, origen ètnic, nacionalitat i
extracció social. Així mateix, cal evitar expressions vexatòries que puguin incitar a
l'odi i l'ús de la violència. Els periodistes han de ser especialment sensibles amb la
diversitat i actuar amb sentit de justícia i respecte a les persones i els grups afectats.
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AL.LEGACIONS
El Periódico ha presentat les següents al·legacions:
“Esta señora fue asesinada precisamente por ejercer la prostitución. Difícilmente
puede contarse esto sin mencionar que se dedicaba a la prostitución. Este diario se
caracteriza por la denuncia de la violencia machista y como ustedes sin duda saben
existe el Convenio de Estambul, que insta a los países de la Unión Europea a
considerar víctimas de la violencia machista a todas las mujeres que la sufren por
su condición de mujeres, con especial énfasis en las prostitutas. España, pese a
haber suscrito ese convenio y pese a que el reciente pacto de Estado contra la
violencia de genero contempla hacerlo, todavía no lo hace. El Periódico ha dedicado
abundantes informaciones a reclamar al Gobierno que lo haga y a señalar que al
no hacerlo maquilla las estadísticas de mujeres asesinadas por esta lacra social.
Les recomendamos la lectura de la información titulada “Indignación porque España
no considera a Diana Quer víctima del machismo”, publicada en la web del diario el
pasado 2 de enero. Por otro lado, El Periódico no considera que llamar trabajadora
sexual a una prostituta la haga más digna, en primer lugar, porque creemos
firmemente en su dignidad.”

PONÈNCIA
Tenint en compte que la queixa exposada per Genera fa referència a la vulneració
de diversos criteris del codi, s'esmenta en aquest punt cada un d'aquests criteris.
- Genera critica que la cobertura realitzada no respecta l'article que protegeix que
les persones siguin tractades amb respecte i dignitat, particularment les més
vulnerables i s'evitin les intromissions innecessàries, que puguin danyar de forma
injustificada la dignitat dels individus de paraula o amb imatges, tal com indica el
criteri 9 del Codi Deontològic. En aquest punt, es pot considerar que algunes de
les informacions publicades a El Periódico, que fan referència a la edat i nacionalitat
de la parella de la víctima, ofereixen dades que podrien evitar per no ser
estrictament necessàries. Però cal indicar que cap d'aquestes dades danya la
dignitat de la víctima.
- Finalment, Genera considera que no es respecta el criteri 12 del Codi Deontològic,
en el qual s'indica que no es pot discriminar a cap persona per la seva condició
sexual, discapacitat física o mental, creences, origen ètnic, nacionalitat i extracció
social. Així mateix, cal evitar expressions vexatòries que puguin incitar a l'odi i l'ús
de la violència. Aquest criteri afegeix que els periodistes han de ser especialment
sensibles amb la diversitat i actuar amb sentit de justícia i respecte a les persones i
els grups afectats. La notícia publicada no fa servir expressions vexatòries ni
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promou la discriminació cap a la víctima, però s'esmenta en quatre ocasions que
l'home detingut per l'assassinat és d'origen italià. Es considera que aquesta
informació podria evitar-se i, en qualsevol cas, no repetir-se de la manera en què
es fa a la notícia.
Per tot això, el Consell de la Informació de Catalunya adopta el següent:
A C O R D:
Que El Periódico ha vulnerat el criteri 9 i el 12 del Codi Deontològic de la professió
periodística a Catalunya, i específicament l’annex F, tenint en compte que es podria
haver evitat la publicació de dades innecessàries així com la informació referent a
la nacionalitat del detingut.
En aquest sentit, es demana a El Periódico que adoptin les mesures necessàries
per evitar que és puguin repetir casos similars.
I per que així consti s’estén la present certificació a Barcelona en data 14 d’abril de
2018. Certifico.
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