ROGER JIMÉNEZ MONCLÚS, president de la Fundació Consell de la Informació
de Catalunya,

CERTIFICA: Que en relació a l’expedient núm. 66/2017 els membres del Consell
de la Informació de Catalunya en reunió plenària de data 17 d’abril de 2018 (CIC)
van adoptar per unanimitat el següent acord, segons la documentació de
l’expedient:

“Expedient 66/2017
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 La Vanguardia per considerar que la notícia publicada el 10 de desembre de
2017 amb el titular “Los Mossos investigan la muerte de una prostituta en el Raval”1
vulnera els articles 9 i 12 del Codi Deontològic.
ANTECEDENTS
L. L. F., de Genera explica que el diari es va fer ressò d'una notícia en què es donava
compte de la mort d'una “prostituta” amb signes de violència 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:
- Els periodistes no han extremat el seu zel professional en el respecte als drets
dels més febles i els discriminats i no mostren haver mantingut una especial
sensibilitat en els casos d'informacions o opinions de contingut eventualment
discriminatori o susceptible de incitar a la violència o a pràctiques humanes
degradants, ja que no s'abstenen d'al·ludir, de manera despectiva o amb prejudicis
a la situació de la víctima.
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- 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, 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.
AL.LEGACIONS
La Vanguardia no ha presentat cap al·legació fins a la data.
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. No es considera que aquest criteri es vulneri, ja que
cap d'aquestes dades danya la dignitat de la víctima.
- Finalment, Genera considera que no es respecta el criteri 12 del Codi Deontològic
Català, 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 promou la discriminació cap a la víctima, però algunes de les
informacions publicades, concretament les que fan referència a l'origen oriental de
la víctima, es podrien evitar per no ser estrictament necessàries.
Per tot això, el Consell de la Informació de Catalunya adopta el següent:
A C O R D:
Que el diari La Vanguardia no ha vulnerat el criteri 9 del Codi Deontològic de la
professió periodística a Catalunya. L'únic criteri que s'ha pogut vulnerar és el criteri
12 del Codi Deontològic de la Professió periodística a Catalunya i específicament
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l’annex F, tenint en compte que es podria haver evitat la publicació de dades
innecessàries així com la informació referent a la nacionalitat de la víctima.
En aquest sentit, es demana a La Vanguardia que adoptin les mesures necessàries
per evitar que es 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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