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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui i
en primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions.

Compareixences de la Sra. Laura Moyá Vitory,
periodista del diari Última Hora, i del Sr. Francisco Mestre
García, periodista del Diario de Mallorca, per a l'elaboració
de l'informe Els drets dels menors davant les noves
tecnologies i els mitjans de comunicació. Estat de la qüestió
i propostes de futur.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia, que consisteix en les
compareixences de la Sra. Laura Moyá, periodista del diari
Última Hora, i del Sr. Francisco Mestre, periodista del Diario
de Mallorca, per a l’elaboració de l’informe Els drets dels
menors davant les noves tecnologies i els mitjans de
comunicació. Estat de la qüestió i propostes de futur. Amb
aquestes dues compareixences començam un nou bloc, el bloc
dels mitjans de comunicació, i aquests dos periodistes, tot i que
treballen en aquests mitjans, vénen en representació del Sindicat
de Periodistes de les Illes Balears. 

En primer lloc té la paraula la Sra. Moyá per tal de fer la
seva exposició oral per un temps màxim de trenta minuts.

LA SRA. PERIODISTA DEL DIARI ÚLTIMA HORA
(Laura Moyá i Vitory):

Bona tarda. D’entrada perdó per la veu però és que estam un
poquet griposos i no en tenim més.

Ens hem partit la intervenció. Intervendrem tots dos de
forma conjunta, primer començaré jo amb una petita
introducció, sobretot pel que diu la llei pel que fa a com s’ha de
tractar el tema dels menors als mitjans de comunicació en
general, i en particular els escrits; i després el meu company,
que és qui té més contacte diari amb els temes en què puguin
sorgir menors, continuarà per després tornar a arribar a les
conclusions.

El que nosaltres volem remarcar bastant és que el tractament
sempre depèn majoritàriament, bé, el periodista és qui té la
darrera paraula sempre, el codi ètic de cada un és el que sol
prevaler a l’hora de tractar una informació on els protagonistes
són els menors, i això és el que nosaltres volem fer veure, que
és la dificultat que depèn de cada persona que es tracti d’una
forma més correcta o d’una forma menys correcta. El que sí hi
ha és una llei, que és la Llei Orgànica de protecció jurídica del
menor, on es marca el que la llei marca que s’ha de fer, com si
diguéssim, el que és bastant genèric, no és en concret. A
l’article 4 d’aquesta llei, que és la que parla del dret a l’honor,
a la intimitat i a la pròpia imatge que tenen els menors, ens
marca al 4.2 que la difusió d’informació, la utilització d’imatges
o noms dels menors o els mitjans de comunicació que puguin
implicar una intromissió ilAlegítima en la seva intimitat o
reputació, o que sigui contrària als seus interessos, determinarà
la intervenció del Ministeri Fiscal, que instarà d’immediat les
mesures cautelars i de protecció previstes a la llei i solAlicitarà
les indemnitzacions que corresponen als perjudicis causats. I
l’article 4.3 ens diu que es considera intromissió ilAlegítima en
el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia
imatge del menor qualsevol utilització de la seva imatge o del

seu nom als mitjans de comunicació que pugui implicar
menyscapte de la seva honra o reputació, o que sigui contrària
als seus interessos, fins i tot si consta el consentiment del menor
o dels seus representants legals.

També hem trobat dins el codi deontològic del ColAlegi de
Periodistes de Catalunya una altra forma de marcar aquest
tractament dels menors a la premsa. Aquest codi ens diu que
s’ha de tractar amb especial cura tota informació que afecti
menors evitant difondre la seva identificació quan apareixen
com a víctimes, excepte en el supòsit d’homicidi, testimonis o
inculpats en causes criminals, sobretot en assumptes d’especial
transcendència social com és el cas dels delictes sexuals. També
s’evitarà identificar contra la seva voluntat les persones
pròximes o parents innocents d’acusats o convictes en
procediments penals. La regla general és que sempre que es
tracta..., els menors apareixen en premsa quan són els
protagonistes d’una informació; mai no s’ha de difondre el nom
ni les inicials, ha quedar absolutament..., només s’ha de dir que
ha estat un menor de tants d’anys, perquè no es pugui localitzar
qui és per respectar precisament aquests drets seus.

EL SR. PERIODISTA DEL DIARIO DE MALLORCA
(Francisco Mestre i García):

Bones tardes. Moltes gràcies. Bé, ja ho ha dit na Laura, que
fa unes setmanes ens vàrem entrevistar, ella i jo a través de
Margalida Solivellas, i ens va presentar la diputada Marián
Suárez, i ella ens va demanar ajuda en els temes tan delicats
com és el tractament dels temes que afecten els menors als
mitjans de comunicació. Clar, nosaltres li vàrem deixar ben clar
que nosaltres sobretot el que tenim és experiència en premsa
escrita; qualque vegada hem fet televisió, però realment jo crec
que la televisió és un tema molt diferent i en concret podríem
explicar com a la premsa escrita tractam aquest tema. Doncs bé,
la nostra intenció, lògicament, va ser colAlaborar per donar un
punt de vista d’experiència, insistesc, i sobretot per explicar les
dificultats i llacunes legals amb què ens trobam moltes vegades
quan tractam els temes dels menors. 

Jo d’inici faria una gran diferència entre el que és menor
víctima i el que és menor autor o agressor. La primera part,
encara que pareixi la més fàcil, en realitat és al contrari. Primer
hem d’analitzar de quin tipus de víctima es tracta i el que
realment ha patit; si es tracta, per exemple, d’un menor o d’un
nin que ha mort en un accident de trànsit, per exemple, que sol
ser més o manco habitual, o per exemple un menor que està
patint l’assetjament dels seus companys d’escola, que per
desgràcia és un tema que més o manco ara s’està repetint
bastant i, bé, aquests són jo diria els casos més habituals. 

Des del meu punt de vista està clar que quan un menor per
exemple ha mort, o ha quedat molt ferit, un cas extrem, en un
accident de trànsit, al escriure el seu nom, almanco teòricament,
no li fas cap tipus de mal; dones un doble llenguatge: per una
part informes de l’accident de trànsit, per exemple, i és un
accident de trànsit que molta gent hi ha passat per davant, ho ha
vist, s’interessa, i provoca molta més commoció si a sobre saps
que és un menor. I també moltes vegades aquestes escenes de
trànsit les has vistes a través d’imatges per televisió, amb la qual
cosa ja a sobre ets un doble protagonista de la notícia: ho veus
en directe i després ho veus a través de la televisió. A més, quan
tu dones la identificació completa del nin, encara que moltes
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vegades vostès han vist que donen noms i els llinatges els donen
amb dues inicials, amb el nom sencer dones al lector la
possibilitat de saber si coneixien aquest nin o almanco la seva
família, i tothom sap que si a vegades tu tens un amic que li ha
pogut passar un tema d’aquests, idò tothom s’interessa i bé, no?

Jo personalment crec que posar el nom del nin no suposa cap
problema, però és vera que hi ha companys de feina que pensen
tot el contrari i per tant a vegades no ens posam d’acord, perquè
aquests companys defensen que el menor com a màxim s’ha
d’informar del nom de pila i les seves inicials dels llinatges. És
cert també que si segueixes aqueixa segona línia de només noms
i els llinatges amb dues inicials t’evites problemes amb la
família, de la família del menor o de la víctima, perquè és vera
que nosaltres quan escrivim un tema d’aquests mai no saps com
reaccionarà la família; les reaccions de les famílies són molt
variades, molt distintes i mai, mai no et deixen de sorprendre. I
també evidentment tu has d’estar preparat per a la reacció del
lector i a més a més de la família en aquest cas de la víctima.

En canvi, per exemple, quan tractam el tema d’un menor que
està patint assetjament per part dels seus companys ja canvia
radicalment la cosa. Aquí per una part el periodista es troba amb
la dificultat d’anunciar que a les escoles, en aquest cas de les
nostres illes, evidentment, s’està produint, igual que passa en
altres comunitats, el fenomen que es coneix com a bullying, i
molts de pares que no sabem res del que passa a les escoles dels
seus fills volen saber si això es produeix en el centre escolar que
els pertoca tant de prop. Evidentment en aquest cas el nom de
la víctima no es menciona mai encara que se sàpiga, perquè
d’això també hem de dir que el fet que no aparegui el seu nom
no significa que no es conegui, normalment quasi sempre sabem
el nom de la víctima. Però en canvi posar el nom del centre
escolar, quan tu poses el nom del centre escolar on es produeix
aquest fenomen, en certa forma també facilites conèixer el nom
de la víctima, i en lloc d’ajudar-la el que fas alhora és per una
banda denunciar els fets però també per una altra banda el que
estàs fent és fer patir o afegir més dolor al seu patiment, la qual
cosa és un tema realment amb què ens trobam i és un tema
complicat.

La veritat és que no hi ha molts d’estudis sobre el tractament
d’aquest tipus de notícies que afecten els menors. Hem estat
mirant i efectivament tots els periodistes coincidim que els nins
estan exposats a diari en els mitjans de comunicació, ja no tant
els escrits, sobretot els visuals, i a més a més en aquests
moments els mitjans s’han convertit en uns dels factors que
modelaran una part de la seva educació. 

Evidentment el periodista mai no sap en quin moment tendrà
el menor o la seva família com a receptors d’una notícia, mai no
ho saps; tu escrius, esperes que el diari surti demà i te n’oblides,
com aquell que diu, i resulta que cada dia es produeix una
reacció de moltíssimes persones que estan interessades o
s’interessen per una notícia. En el meu cas, que jo escric
habitualment d’aquests temes i d’altres, és possible que un nin
amb capacitat suficient agafi un dia el diari i es posi a llegir, i
mai no saps quina notícia tendrà, si és que la té, ni quin missatge
ha rebut amb aquesta notícia i tampoc no saps quina reacció
tendrà en mirar la fotografia que es publica, que això també és
un altre tema, si podem treure fotografies del nin, que
normalment no es treuen, no es treuen però que es podrien
treure, ni sap tampoc si aquest nin que ha llegit aquesta notícia
ha sabut comprendre el missatge d’aquesta notícia. 

En canvi jo personalment crec que si jo fos un periodista de
televisió he de ser molt conscients que són moltes les
possibilitats que un nin escolti i vegi en qualque moment la
notícia que jo presentaré, entre altres coses perquè diuen que hi
ha estudis que els nins en aquests moments tenen, la meitat dels
nins de Baleares tenen una televisió a la seva habitació, i a més
la meitat d’ells estan mirant la televisió sense cap tipus de
control per part dels seus pares o per part dels seus adults.

En qualsevol dels dos casos, tant la televisió com els diaris,
la recomanació que fan els experts és que no s’abundi en els
detalls morbosos. Podríem dir si posar el nom és morbós o no
morbós; supòs que no ens posaríem d’acord. O tampoc el que no
hem de fer és ajudar a fer un dolor gratuït, encara que això
normalment és vera que, almanco a Balears, els mitjans de
comunicació ho tenen molt en compte i es compleix, la veritat
és que es compleix, i és una cosa que és important quan tu
escrius una notícia, perquè nosaltres som periodistes però al
mateix temps som competidors entre nosaltres, i nosaltres feim
feina per a uns senyors que el que volen és vendre diaris, i tu
quants més dades i detalls dones i més informació dones,
teòricament, perquè això és teòricament, idò el diari es ven més.
Això també es podria discutir, però bé... Per tant el que vull dir
és que el periodista a més d’informar també competeix.

Ara bé, jo vull tornar ara mateix als temes dels nins com a
protagonistes de la notícia. Aquí sempre el periodista és el
màxim responsable de la notícia que escriu, i sobretot del que
s’ha de preocupar és que sigui respectuosa amb els drets del
menor. A més ja no es tracta tant que èticament ens hem de
comportar d’una forma o d’una altra, sinó que la llei és molt
clara, i a més si no la complim hi ha la possibilitat que la
Fiscalia actuï contra nosaltres, i també és cert que la Fiscalia té
tanta feina que poques vegades..., en aquest moment jo no
record que la Fiscalia hagi actuat contra nosaltres; de fet, vaja,
puc assegurar que la Fiscalia de Menors no ha presentat mai cap
denúncia ni crec que cap queixa contra una notícia; no sé si és
que els agrada o que no tenen temps de perseguir-la, que
segurament deu ser això segon. 

Bé, per tant el que jo vull dir és que, primer de tot, quan
tractes aquest tema has de tenir molt clar que el menor, igual
que un adult, té el dret a l’honor, a la intimitat personal i
familiar, i sense cap dubte també té honor a protegir la seva
imatge. Però a més la difusió d’una informació o la presentació
d’imatges o nom de menors als mitjans que poden implicar una
intromissió ilAlegítima en la seva intimitat, honra o reputació,
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que això també és important, o que sigui contrària als seus
interessos, determinarà la intervenció immediata del menor.
Aquí el que s’ha de veure és que si presentar el nom d’un menor
a una determinada informació, com per exemple un accident de
trànsit, que seria el més habitual, en aquest cas afecta la seva
intimitat. Jo, clar, no puc dir una afirmació concreta, assegurant,
sinó que jo crec que depèn d’aquest cas, de cap cas, no?, i això
ens dóna molt de debat. 

Jo per exemple ara record així el cas de fa un mes i escaig
d’aquest alAlot que varen atropellar al carrer Aragó, va ser un
cotxe..., vostès més o manco estan interessats, d’un senyor que
havia robat un cotxe. Aquest alAlot l’endemà complia 18 anys,
per tant en aquell moment de l’accident és un nin, és un nin, és
un menor. Això és una desgràcia que afecta moltíssim, no hi ha
ningú que no es commogui davant aquestes informacions, i per
tant què fas aquí?, poses el nom o no poses el nom? Tenint en
compte que és un nin que jugava a futbol, que jugava a un equip
de futbol, que els seus companys han suspès l’equip, que resulta
que han fet una espècies d’homenatge i li han penjat la
camiseta, han posat fotos, jo crec que en aquest cas s’ha de
posar el nom, s’ha de posar el nom perquè tu a més, jo
personalment sé que a través del nom l’han identificat, l’han
recordat amics que han jugat amb ell a futbol de petits,
professors que varen donar escola a aquest alAlot... Quin mal fas
en aquest cas al nin o al menor? Jo crec personalment que cap.
Ara bé, si la família s’hagués queixat també possiblement
tendria raó; jo no m’he trobat en aquest cas però també hem de
respectar el dolor de la família, que supòs que no agrada a ningú
que el nom del teu fill que ha patit un mal d’aquesta categoria
idò a sobre la família o el llinatge de la teva família aparegui en
primera línia d’informació.

Això és un debat, supòs que, això, ho debatrem.

Bé, això, encara que pareixi mentida, a vegades hi ha pares
que no es preocupen de defensar la imatge dels seus fills. Dit
així pareix fort. El cas més clar darrerament amb què jo m’he
trobat d’això és el cas per exemple d’Eusebio Ebulabate, que era
aquell alAlot de color que varen apunyalar dos nins davant el
cinema Rívoli, i aquí per una part això va produir una notícia
que, al marge de l’impacte que duia per si al tractar-se d’un
homicidi, encenia un fenomen que fins aquells moments no ens
havíem trobat mai, sobretot a Mallorca, que és el tema de les
bandes; fins aquell moment ens deien que no hi havia bandes,
que era un fenomen que pràcticament era a Barcelona i a
Madrid, i es va demostrar que era mentida, a Mallorca hi havia
o hi ha, hi ha, bandes, i per tant... A més a més no eren bandes
d’alAlots que es reuneixen per jugar a futbol o per (...), són
bandes que són capaces de matar els seus enemics, vull dir que
és un fenomen que era nou, que ens plantejàvem com el tractam.
Clar, aquí ja quasi el que menys importava era el nom de l’alAlot
que ho va patir, ni les ferides que havia tengut, ni tan sols com
l’havien atrapat ni com l’havien tancat a un racó i que..., bé, és
a dir, en aquells moments el que interessava era la història de les
bandes.

En aquest cas tots els mitjans escrits de Balears vàrem actuar
més o manco igual. És vera que es va dir el nom de la víctima,
recordem que era un menor i era víctima, i entre altres coses dic
això de la família perquè la família mateixa es va preocupar que
tothom sapigués el nom de víctima: va fer manifestacions, va
repartir les fotos, i sobretot el que volia la família és que la gent
sapigués el mal que havien patit i com de malament ho estaven
passant. Clar, davant això què feim?, no posam el nom quan la
família ens autoritza? Evidentment jo crec que tothom en aquest
cas posa el nom de la víctima, entre altres coses perquè estàs
segur que la família no et perseguirà.

En canvi també sabran vostès que els agressors, les dues
persones que varen matar n’Eusebio, eren dos menors, i en
aquest cas sí que estam obligats a protegir-los en tot moment. Jo
els puc assegurar que sabíem perfectament no només els noms
d’aquests nins sinó on vivien, el que feien, el que havien
estudiat, com s’havien comportat..., bé, ho sabíem tot però,
clar... Bé, amb el temps a més sabran que, aquests dos alAlots,
els varen condemnar per homicidi, tema que també es va tractar.
I en canvi pareix mentida -també és ho puc dir a nivell personal-
que en aquest cas els mitjans varen ser molt més cauts que la
mateixa família, perquè jo em vaig entrevistar amb son pare i
estic segur que no li hagués molestat que hagués sortit els noms
dels nins, amb la qual cosa, clar, en aquest tema, si el pare
s’estira i no és conscient del que ha passat, nosaltres sí que hem
de ser conscients que no podem marcar el futur d’aquests dos
nins. En aquest cas, insistesc, hi ha hagut més precaució per part
dels mitjans que per part de la família. Dic això de per part dels
mitjans perquè mai no han sortit imatges d’aquests dos alAlots,
que no són alAlots, n’hi ha un que ja és major d’edat i també
suposam que han tengut oportunitats de fer fotografies d’aquests
nins i no les hem fet perquè tampoc no aporta res i hem de
complir la norma tal i com està marcada. 

Un altre cas que jo crec que ens situaria en la dificultat
d’aquests temes és el tema del fill d’Eto’o, no sé si vostès estan
al corrent d’aquest cas. Aquest nin, presumptament, havia estat
violat per un amic del seu pare, bé tothom sap qui és Eto’o
m’imagín, encara que després aquest senyor ha estat exculpat,
però bé, encara que ha estat exculpat aquest senyor va passar
quasi un any de presó preventiva. Per tant, la versió de la
denúncia se la va creure un jutge i després un tribunal no se la
va creure, com passa moltíssimes vegades. Supòs que tots
coincidirem que era una notícia que anava més enllà del que
podien ser les fronteres de Balears, parlam d’una notícia que un
fill d’una estrella d’un dels equips més importants del món, un
senyor que coneixen milions de persones, aquest nin ha estat
violat o presumptament ha estat violat. Per tant, aquí ens trobam
amb un problema, en aquest cas era més important el nom del
pare que el nom del nin, però si posàvem el nom del pare també
al mateix temps fèiem mal al nin perquè tothom que va a
l’escola, el cercle on es mou el nin, tothom sap que aquest nin
petit era el fill del crac.

Com es va resoldre aquest tema? Primer de tot pareix
mentida, però la família no li hagués provocat cap mal, al
contrari, no vull emprar la paraula “incitar”, posar el nom, posar
tal, però tenia molt d’interès que aquesta història sortís, es fes
pública, però no tant per defensar el nin, no tant per defensar els
drets del nin, sinó per fer mal al pare. Darrera hi havia un
conflicte familiar que aquest conflicte familiar ha tengut una
certa repercussió, també és veritat que hi ha molts de mitjans
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que l’han tapat per interès, perquè no volen fer mal a un jugador
de futbol, cadascú que faci el que vulgui. Davant això, quan
vaig anar al director li vaig dir: “escolta, tenc aquest tema,
aquest senyor és un amic d’Eto’o i ha anat a la presó per violar
el seu fill”. Evidentment el director va quedar amb un cara
dient: “Home, cada dia m’hauries de dur una noticia d’aquest
tipus”, perquè és així, i jo vaig dir: “sí, però alerta perquè no
podem dir el nom del seu pare perquè a aquest alAlot l’enfonsam,
aquest nin va a l’escola”. També és veritat que això era una
primícia en aquell moment, però sabem que aquest tema més
prest o més tard els altres mitjans també el sabran. És un tema
que és allà, i què vàrem fer? No podíem oblidar la notícia,
evidentment, era certa, estava plenament confirmada, estava
jutjat, havia hagut un decisió del jutge d’un senyor que va anar
a la presó, què vàrem fer? Vàrem trobar una solució intermèdia,
evidentment no posar el nom del nin, no posar el nom del seu
pare i l’únic que vàrem dir va ser, record els titulars més o
manco: “en prisión el presunto violador de un hijo de un
exjugador del Real Mallorca”.

Aquesta és, sense emprar mai la paraula violació crec que
vàrem posar agressió, mai no vàrem parlar de delictes sexuals
perquè amb això podia fer més mal i ho vàrem tapar. Nosaltres
també ens sentim contents perquè donam una primícia,
personalment pensava que tendria molta més repercussió de la
que va tenir en un moment immediat, va tenir més repercussió
després, però bé mai no saps com reaccionaran. És curiós
perquè amb aquest titular renunciàvem a una notícia de nivell
internacional, que no ens passa cada dia, ens passa poques
vegades.

Un altre tema que també hem de tractar, encara que estigui
sub iudice, és el tema de Rodrigo de Santos, no tant el tema de
la targeta sinó el segon capítol del tema de les agressions
sexuals o presumptes agressions sexuals a menors. Aquí ens
trobam, per una banda, amb un personatge públic, un polític
destacat, amb uns valors personals; i per una altra banda unes
víctimes, no totes menors en aquests moments, no totes menors,
que denuncien uns fets molt greus. Personalment em consta que
hi ha hagut, diguem, informadors, periodistes, el que li vulguin
dir, que han fet un seguiment d’aquests nins, fins i tot, hi ha
hagut gent que els ha intentat entrevistar, han intentat més o
manco saber per on es mouen aquests nins, s’han intentat posar
en contacte amb les famílies. Tot això personalment no ho he fet
ni tan sols se’ns ha passat pel cap. Crec que, gràcies a Déu,
aquests intents han fracassat perquè en aquests moments hi ha
poques persones que podrien determinar o ens podríem trobar
davant aquests nins i no sabríem qui són. Jo em trob amb ells i
no sé qui són, vaja, crec que no, estic segur que no.

S’ha criticat també molt que, i això m’afecta a mi
personalment perquè ho vaig escriure jo en aquest cas, es
publicassin detalls de la relació que ha tengut Rodrigo de Santos
amb aquest nin. Personalment vaig adonar-me, no només vaig
adonar-me sinó que vaig esperar i ho vaig confirmar perquè era
un tema greu, que presumptament aquest senyor havia colAlocat
droga a un dels nins mentre dormia, crec que és un fet
gravíssim, vaig considerar que en aquell moment era un tema
que s’havia de saber i hi ha hagut gent que ha trobat que no, que
donam massa detalls morbosos i també s’ha criticat que
diguéssim que s’investigava que Rodrigo de Santos hagués
pagat els serveis sexuals a un dels nins, al seu pare, mentre ell

feia coses rares. És un motiu de debat i supòs no ens hi
posaríem d’acord.

Aquestes crítiques pens que tampoc no tenen molt de sentit
perquè és veritat que hi ha hagut detalls d’aquesta relació, s’ha
fet pública a través dels diaris, però aquests detalls en cap
moment no han duit a la identificació dels nins. Crec que el
99,99% de la població no sap qui són ni sap on trobar-los i
segurament, entre d’altres coses, perquè tenim l’obligació de
defensar i protegir aquests nins. Insistesc, n’hi ha dos que ja no
són nins per tant tampoc no ens podrien dir res, si ens trobam
amb ells i els entrevistam doncs legalment ho podríem fer, no
passaria res, però bé, la veritat és que personalment no tenc cap
interès i crec que no ho farem.

Ara bé, se’ns planteja un problema, què passarà el dia que es
produeixi el judici d’aquest senyor? Què passarà? Serà un judici
que seguiran tots els mitjans, supòs que locals, insulars,
nacionals, tots, i segurament hi haurà molts de mitjans que
tendran interès a parlar amb aquests alAlots, sense posar noms i
tal vegada publicar fotografies d’aquests nins. Tots els mitjans
faran el mateix? Jo puc parlar personalment, no sé què faran els
altres, jo evidentment ni fotografies i si parl amb ells i em
conten qualque cosa ja em preocuparé que en cap moment no
els puguin identificar. Identificar en aquests moments a aquests
alAlots és molt fàcil i, fins i tot, si han tengut oportunitat de llegir
la qualificació de les parts hi ha una pàgina web que et du
directament a les fotografies d’un d’ells. Per tant, és una
informació que qualsevol persona que tengui accés als sumaris,
evidentment un altre debat que podem tenir o no tenir, però bé
el tenim t’han donat un camí que tu no has cercat te l’ha facilitat
una de les parts implicades i què es pot fer davant això?
Personalment no tenc cap interès ni crec que els meus lectors
tenguin cap interès a publicar la imatge, ara bé, la direcció
d’aquesta imatge ha arribat a les meves mans o a altres i, més o
manco, tothom ha actuat igual. Tothom, després, quan tengui
aquesta pàgina actuarà igual? No ho sé. 

Això és, més o manco, el que puc explicar. Hi ha gent que
diu que moltes vegades la Fiscalia no actua, pot ser, hi ha com
a una febre que tothom ha de criticar la Fiscalia, no hi estic
d’acord. Vull dir una altra qüestió, publiques una fotografia, per
exemple, siguem realistes, publicam demà una fotografia
d’aquests nins; els mitjans, sobretot els grossos, saben que això
no es pot fer, però al mateix temps saben que tendran molta
venda, guanyaran molts de doblers i estan disposats a córrer
aquest risc. Aquí, i això sí que és una crítica als tribunals, és
veritat que després hi hagut demandes, el demandant l’ha
guanyada, però les quantitats econòmiques són de rialles. Per
tant, el mitjà ho sap, el mitjà té advocat i sap que li costarà, més
o menys, aquesta demanda. Pot fer-li mal a la imatge, però li és
igual, et marca una línia concreta i sap que treu això i vendrà
moltíssimes revistes, diaris, el que sigui.
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Per tant, aquí fa falta que els jutges o qui sigui també
tenguin sancions exemplars. Record un cas en concret no era
una menor, però era una mallorquina que va sortir a Gran
Hermano, a la primera etapa, i varen contar tota la seva imatge,
si aquesta alAlota feia de prostituta, crec que era a Alacant, i
l’havien venuda com a una veïna de Son Gotleu i resulta que
tenia una doble vida. Tot això va commocionar Palma i aquesta
nina va haver de sortir del programa. Aquesta nina al cap del
temps va presentar una demanda contra Interviu la revista que
ho va treure i evidentment va vendre tots els exemplars, fins i
tot en varen tirar més, però varen pagar cinc milions de pessetes
a Mònica i amb aquests cinc milions has de pagar el teu
advocat, el teu procurador, totes les despeses judicials, peritatge.
Jo no sé que li ha quedat net, però posa que li hagin quedat dos
milions de pessetes, i destrossar la seva vida, val dos milions de
pessetes? Jo crec que no, supòs que molt més, però clar, ella va
fer el que li havia recomanat tothom, els seus advocats, tu has
de demandar i has de fer. 

Res més. Moltes gràcies.

LA SRA. PERIODISTA DEL DIARI ÚLTIMA HORA
(Laura Moyá i Vitory):

Jo ja seré breu.

EL SR. PERIODISTA DEL DIARIO DE MALLORCA
(Francisco Mestre i García):

M’he allargat. Perdó. 

LA SRA. PERIODISTA DEL DIARI ÚLTIMA HORA
(Laura Moyá i Vitory):

Només remarcar com a conclusions, després de l’explicació
que ha fet el meu company, és el fet de la regla, hi ha una regla
general que ve marcada per una llei que la majoria de la premsa
escrita la seguim de forma estricta, és a dir, no identificar el
menor quan és una víctima, víctima, depèn de quina víctima, és
clar, quan és víctima d’una agressió com pugui ser sexual. Entre
nosaltres discutim molt el que és correcte i el que no, i aquest és
el problema, el que èticament s’ha de fer i el que no s’ha de fer,
hauríem de tenir tots el mateix criteri, però no existeix. Record
un cas de bona actuació com el d’Eusebio Ebulabate, va ser una
bona actuació perquè efectivament no es va identificar el menor
que va matar un altre menor, què es va dir el nom de la
víctima?, això podríem discutir-ho més. 

En canvi sí es va actuar molt malament fa molts d’anys, parl
del pleistoceno, però bé, amb un alAlot, José Rabadán, que tenia
setze anys, va matar el seu pare, la seva mare i la seva germana
amb una catana, se li deia “l’assassí de la catana”. Des del
primer dia va sortir la foto d’aquest alAlot, es va saber qui era i
era un menor, o sigui, teòricament tot això no es podia fer i es
va fer. i això no s’ha de repetir i no s’ha de permetre des de cap
punt per molt que siguem una empresa i per molt que defensem
uns interessos econòmics. Això és el de sempre, tot queda a la
voluntat del periodista i també de la direcció del mitjà.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies per l’exposició. Ara passam a la intervenció
dels grups parlamentaris de menor a major. Vostès podran
contestar com vulguin, a cadascun, a tots junts, com desitgin.
Pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-El Verds té
la paraula el Sr. Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Moyà, Sr. Mestre, per
la visita al Parlament. Vostès ja estan informats que fa una sèrie
de mesos que treballam aquest tema amb intenció de poder
arribar a unes conclusions i formular unes propostes d’actuació
respecte de tot el que tengui a veure amb la defensa del dret del
menor tant davant noves tecnologies, davant videojocs, com
davant mitjans de comunicació. Efectivament, com a dit la
presidenta, el bloc de mitjans de comunicació el començam
avui.

He percebut una primera diferència respecte del que havíem
fet fins ara quan parlàvem de noves tecnologies i de videojocs,
hi havia molt el debat de regulació davant d’altra regulació, de
si ser més normatius o menys normatius i crec que en el tema
mitjans de comunicació això és diferent, és un altre cas, aquí
sembla que és molt difícil posar en dubte que allò principal
haurà de ser l’autoregulació i el codi deontològic de la professió
perquè tots els que apreciam l’estat de llibertat sabem que entrar
en mitjans de comunicació és un terreny molt perillós i és un
terreny explosiu que supòs que el criteri és anar sempre al
mínim.

De totes formes sí hi ha unes fronteres que marquen les lleis,
tant el Codi Penal com la Llei Orgànica de protecció de drets
del menor, però clar, si després, segons se’ns ha contat, quan
s’ha d’aplicar aquesta normativa i s’ha d’arribar a les sancions
les sancions no són realment dissuasives ens trobam que l’única
barrera que hi havia i l’única barrera que en definitiva hi ha
d’haver, crec, també falla. Jo no sé si el que falla són els
reglaments, els tribunals, si és una cosa de la normativa o el
reglament que la desenvolupa que no fixa unes sancions
realment dissuasives o si són els tribunals o els jutges que les
apliquen malament, perquè realment és una situació molt
llastimosa que una empresa, que fa una utilització indeguda
d’aquesta informació, pugui calcular que la sanció li ve a
compte i que la pugui posar en la balança de despeses i que li
surti a compte tenir una sanció perquè el benefici que en treurà
serà molt important.

S’ha fet referència a un tema molt curiós, que sempre em
crida molt l’atenció, que és el tema de les famílies.
Efectivament, les famílies sembla que sempre haurien de ser les
primeres interessades a defensar els drets del menor i sembla
que el seu paper sempre hauria de ser aquest. Quan es formen
aquests famosos casos que es converteixen en circ mediàtic i
supòs que aquest tema del circ mediàtic és un tema molt més
per quan parlem de televisions que no quan parlem de premsa
escrita; en qualsevol cas en aquests casos que són famosos, els
que són grans boom, ja fa molts d’anys les famoses alAlotes
d’Alcàsser i després Madelaine i després aquests que hi ha
hagut a Espanya ara fa més poc, que tots sabem quins són.
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El paper de les famílies, jo tampoc no som un gran seguidor
d’aquest casos, però a vegades un pensa que, com a mínim, a
vegades és dubtós, a vegades sembla que se sumen a aquest circ.
En principi un ha de pensar que quan hi ha aquests casos la
situació de família s’ha de tenir el màxim respecte perquè ha de
ser una situació de molt dolor i molta commoció, però de
vegades un veu unes coses i també li entren dubtes sobre com
estan actuant aquestes famílies i com reaccionen sobre això.

I una darrera pregunta o observació. Ha sortit el famós cas
de l’assassinat de la catana, de l’alAlot aquest de la catana, jo no
volia entrar a la qüestió sobre si va sortir el nom o no, però la
qüestió és que surten crims, assassinats moltes vegades on els
menors no són les víctimes, sinó els agressors. Aquí també hi ha
un altre debat, hi ha el debat sobre si ha de sortir el nom, però
també hi ha un altre debat que supòs que afecta la qüestió de
l’autoregulació i dels codis deontològics, i és fins a quin punt
reflectir aquests fets dóna lloc a aquell famós efecte contagi. Per
exemple, en el Regne Unit és on han aparegut els casos més
esgarrifosos de crims comesos per infants molt petits, per
menors d’una edat molt baixa, però és que tots els que s’han
repetit són en el mateix país, per tant, un té el dubte de si la
mateixa informació genera aquest efecte còpia, aquest efecte
emulació. No sé si em podran informar per on van les reflexions
entorn aquesta qüestió.

EL SR. PERIODISTA DEL DIARIO DE MALLORCA
(Francisco Mestre i García):

Aquest debat no es farà, igual quan es parla de si has de
treure les fotos d’un atemptat terrorista, perquè els fa publicitat
als terroristes. Possiblement, possiblement tant respectable és el
que pensa un grup com el que pensen els altres. Jo insistesc,
quan escrius una cosa d’aquestes característiques, i podíem dir
que les circumstàncies en què escrius, si és tard, és prest, o tens
temps de reflexionar, si tens moltes o poques dades, de vegades,
això passa, però clar, mai no saps la reacció que tendrà la gent,
i normalment t’equivoques fins i tot, perquè de vegades la
notícia més intranscendent és la que té més repercussió; i en
canvi, la que trobes que en tendrà, al final no en té. És a dir...,
jo no sé endevinar, tal vegada no tenc aquesta condició, però de
vegades et sorprens, he escrit una pardalada, un tema que em
varen dir fa temps, però aquests dies no tenc res, no tens res i
dius, venga!, i resulta que té una repercussió brutal. I en canvi,
un dia que has tractat amb això, has reflexionat, te’n tems que
tendrà... i al final no en té. No ho sabem.

Per exemple, xerrant del tema de la catana, però podríem
parlar sobretot del tema de la sanció, el tema de Marta del
Castillo, aquesta nina. Jo no entenc que el seu pare es passegi
per totes les televisions d’Espanya, per exemple, per no dir que
un programa especialitzat en crònica negra sigui capaç de dur
una menor a un programa de màxima audiència. Jo no ho
entenc, jo no ho faria, però és el que deim, per què s’ha tret?,
perquè aquí hi ha una proposta de la Fiscalia de sanció de
100.000 euros. Què ha guanyat aquest programa traient aquest
tema? Perquè tothom en parla, tothom critica, però aquest
programa s’ha fet famós, ha augmentat la seva audiència. Els
anuncis que posen són més cars, és que li surt a compte,
realment li surt a compte treure això. No hi estarem d’acord,
però tampoc no podem obviar la realitat, li surt a compte.

LA SRA. PERIODISTA DEL DIARI ÚLTIMA HORA
(Laura Moyá i Vitory):

També cal dir que a la premsa d’aquí no ens aferram a
segons quins tipus d’informacions. És una cosa molt més local
i aquí la majoria, no vull dir tots, jo sé com funcionam nosaltres,
la resta no ho sé gaire, es respecta bastant la llei a nivell..., la llei
es respecta. No van que si ara publicam això guanyarem més si
treim la calculadora. Ara això sí, hi ha grans publicacions que
sí que ho fan.

I pel que fa a si té efecte contagi, no ho sé. És clar que la
societat està canviant i així com es reprodueixen aquests tipus
de casos, també se’n reprodueixen d’altres, homes que
s’estavellen contra una torre i altres coses. No sé si és un reflex
de la societat actual, o que som nosaltres que feim incidència i
la gent després vol fer el mateix que ha fet aquell altre. Esper
que no.

EL SR. PERIODISTA DEL DIARIO DE MALLORCA
(Francisco Mestre i García):

Perdona. Després hi ha la reacció de les famílies. Et trobes
amb famílies que t’espanten. Persones que telefonen per
amenaçar-te, perquè has dit que un nin va robar un telèfon
mòbil, sense donar cap dada, telefonen i t’amenacen. Hi ha
famílies que els seus fills han fet coses més greus i que no els
preocupa, no els preocupa ni que surti, ni que es donin detalls,
ni que els identifiquin a ells. Vull dir que les reaccions de les
famílies són... No es poden entendre.

LA SRA. PERIODISTA DEL DIARI ÚLTIMA HORA
(Laura Moyá i Vitory):

S’ha de remarcar que la llei deixa ben clar que la família no
té res a dir en això. Si realment per molt que els pares vulguin,
també es pot condemnar igualment, encara que hi hagi el permís
patern o dels representants legals del menor. O sigui, que
teòricament no és l’excusa que els pares volen sortir o no, la llei
em diu que això no pot sortir. Per tant, per molt que tu siguis el
seu pare no pot sortir..., hauria de ser, ja ho sé.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Socialista té
la paraula la Sra. Rita.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes, senyores i senyors
diputats. Moltes gràcies per venir a les dues persones periodistes
que avui ens han fet aquesta xerrada tan ilAlustrativa. Jo voldria
començar per, a part d’aquest agraïment, explicar els passos que
es varen seguir en aquesta comissió, per on va començar i
quines han estat les seves finalitats. 
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Ja s’ha dit altres vegades, però vostès no sé si ho saben, que
la Mesa d’aquesta comissió, amb tots els grups polítics, ens
vàrem reunir a iniciativa d’Amnistia Internacional i també de la
Comissió de Drets Humans del ColAlegi d’Advocats per cercar
un tema en relació amb els drets humans que poguéssim
acceptar les tres institucions i pogués ser profitosa per a les tres
bandes. Amb una sèrie de temes, precisament aquest dels
menors davant les tecnologies de la informació i els mitjans de
comunicació, vàrem pensar que era l’adequat perquè pensam
que els menors és el colAlectiu més vulnerable de la nostra
societat. Per açò vàrem decidir fer aquesta comissió dins la
Comissió de Drets Humans.

Aquesta xerrada d’avui em sembla que és molt pertinent
perquè..., jo ho enllaçaria amb les altres intervencions que hem
tingut els altres dies, que han tractat sobretot de les tecnologies
de la informació i la comunicació, perquè crec que la premsa en
general també està ajudant molt a donar a conèixer aquesta
vulnerabilitat dels menors davant d’aquestes tecnologies, que és
una cosa que vosaltres no heu tractat, però que jo ho voldria
treure per si podeu dir algunes coses. Jo no sé si és precisament
perquè aquests mesos hem tractat aquest tema que m’he estat
fixant en els diaris i contínuament treuen notícies alertant dels
perills de les xarxes socials, que ara estan tan de moda, etc. 

És un tema que ara estan posant molt damunt la taula els
mitjans de comunicació i que jo trob que és molt interessant de
cara a la presa de consciència social. Vull dir que aquesta és una
feina que fan els mitjans de comunicació, els de premsa de
consciència social; per altra part la informació, és a dir, la
informació a la població en general i ens fa que ens connectem
a allò que està passant pel món, totes aquestes coses són
positives, però després té la doble vessant, com hem vist aquí.

Per exemple, em preocupen de vegades coses que veim tots
a la premsa en relació als menors, tal vegada no aquí, o de les
coses que heu tractat vosaltres, però sí com ja ha comentat el
diputat que m’ha precedit, de la televisió, de com fan els
tractaments d’alguns temes, que tenen a veure amb accions
sobre agressions a menors. I no només açò, sinó també la
premsa rosa i que no compleixen allò que deis vosaltres. Moltes
vegades surten els menors amb la cara dissimulada, però no
sempre. Açò va en contra del dret de la pròpia imatge. Vull dir
que aquesta part és més preocupant en els mitjans de
comunicació.

També és preocupant que allò que en realitat s’apliqui,
perquè hi ha llacunes legals, com heu dit, sigui al final un codi
ètic personal que és el que preval a l’hora de tractar tots aquests
temes. I molt subjecte per tant, al criteri personal del periodista.
Clar i açò és preocupant perquè el criteri pot ser molt divers i
sobretot perquè moltes vegades hi ha interessos confrontats. Hi
ha els interessos informatius, de competència, vosaltres
mateixos ho heu dit aquí; i després els altres interessos que és el
dret del menor, el dret de la família, del seu entorn en general.
És clar que el que hauria de prevaler és el del menor, la part més
vulnerable o més dèbil en aquest cas, però clar, no sempre
aquests dos drets, el dret a la informació i el dret del menor, no
sempre el del menor, que és el que hauria de prevaler, preval en
realitat.

Per tant, jo voldria demanar si aquest límit tan subtil que
existeix entre la informació i el morbo per vendre diaris o per
vendre informació. I després si podríeu concretar un poc més les
llacunes legals, com ho veieu vosaltres com a subjectes de la
legislació, de la llei, què trobeu que hi fa falta, perquè al final el
que hem de treure aquí, som a un Parlament i el que nosaltres
volem és treure unes conclusions, volem extreure després
iniciatives encaminades a açò, a millorar la legislació que tenim
actualment, si es pot.

Moltes gràcies.

LA SRA. PERIODISTA DEL DIARI ÚLTIMA HORA
(Laura Moyá i Vitory):

Pel que fa al límit entre informació i morbo, aquí
probablement no ens posarem d’acord. Jo consider una cosa i tal
vegada els meus companys en consideren unes altres. Per a mi
la paraula morbo és molt ampla, quan es detallen segons quins
tipus d’actuacions que s’han fet on hi ha menors implicats, el
cas de Rodrigo de Santos que ara està molt damunt la taula, per
a mi la informació que es va publicar el dia que començava la
instrucció...

(Remor de veus)

Bé és igual, fa unes setmanes es va contar com s’havia
actuat..., què havien fet als menors. Jo com a persona trobava
que allò, segons quines coses eren morbo i els altres companys
trobaven que no, que allò s’havia de dir. El límit és molt difícil
de dir-ho, també depèn... probablement Quico considerava que
estava ben fet, mentre i això és molt important, no se sigui qui
és. Però clar, per a mi segons quines coses crec que no s’haurien
de contar. Jo no ho faria, però altres companys sí.

Pel que fa a les llacunes legals, jo crec que són molt
genèriques. És a dir, és una norma que et diu “la difusió
d’informació que creï, menyscabi el dret de l’honor, la
intimitat”. I tu dius clar, quan és que es falla?, no has de dir qui
és, no posis el nom ni les inicials perquè no s’identifiqui. Bé, tu
pots complir i si no compleixes ja transgredeixes aquesta norma.
La justícia hauria d’actuar acte seguit, perquè el ministeri fiscal
pot actuar d’ofici, però moltes vegades no es fa. Què passa? Que
les coses passen, succeeixen i no hi ha una conseqüència. Crec
que tal vegada seria necessari que la pròpia societat civil quan
veu que allò no es compleix, que es rebelAlés, que pitgés un poc
a la fiscalia i tal vegada..., mesures exemplars, no econòmiques,
senzillament exemplars com fer publicar aquesta informació és
incorrecte i no s’hauria d’haver tractat d’aquesta forma.

EL SR. PERIODISTA DEL DIARIO DE MALLORCA
(Francisco Mestre i García):

D’acord que la norma és molt general i jo torn posar
l’exemple de l’accident de fa un mes al carrer Aragó. Si aquesta
notícia..., el primer dia no, però el segon la vaig fer jo, si jo no
pos el nom del nin, a mi tracten de colló i per mal informador.
Per què? Perquè no t’has assabentat del nom, quan surt als altres
mitjans, quan tu ho has sabut el primer dia, saps tota la vida
d’aquest alAlot, fins i tot saps què ha passat. Clar, probablement
no passa res, perquè saps que de 90 mitjans que hi deu haver, 89
ho posaran i si tu no ho poses, ets un mal professional o no te
n’has assabentat.
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Tema de les noves tecnologies. No sé què passa que quan hi
hagi una normativa clara, aquestes noves tecnologies ja seran
velles. Per exemple una notícia que sol passar bastant, les
detencions dels pederastes per internet. Ja ha desaparegut la
figura del pederasta que va a les escoles, tot això ja ha
desaparegut. Ara estan darrera un ordinador. Qualsevol de
nosaltres, demà té interès per davallar una pelAlícula del que
sigui i resulta, li han canviat el títol i resulta que se troba una
pelAlícula de sexe de menors, potser. I ningú no sap que quan et
passa això, tu has d’anar a comissaria i dir, escolta m’ha passat
això, perquè si no, tu no saps si hi ha un policia de Canadà, de
Tailàndia que segueix la teva línia i resulta que en aquell
moment te’n tems que formes part d’una xarxa internacional de
pederàstia i l’únic que has fet és davallar una pelAlícula. Això
passa i no sé per què a Mallorca cada dia n’hi ha un.

Per tant, amb les noves tecnologies no hi ha fronteres, és
molt fàcil que tu puguis caure en això. I bé, tampoc no som
conscients de les imatges que pots arribar a trobar.
L’administració tampoc no es preocupa gens de saber qui ha fet
aquestes fotos, qui s’ha enriquit fent tot això. Això no som els
periodistes que ho hem de fer, perquè no tenim mitjans, això ha
de ser la policia, qui sigui. Però no es fa. No sé si li hem
contestat.

LA SRA. PERIODISTA DEL DIARI ÚLTIMA HORA
(Laura Moyá i Vitory):

Allò que comentaves al principi de la consciència social,
d’informar d’aquestes coses, crec que sí que s’ha de fer, s’ha dir
que existeix això i els altaveus, els mitjans per donar a conèixer
aquestes situacions que existeixen per desgràcia. I quan arriben
a la veu pública, doncs es pugui contar que hi ha aquests casos
i que internet de vegades s’està utilitzant molt malament.

Ja està.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Popular
té la paraula la Sra. Pastor.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, en primer lugar quiero
agradecer a la Sra. Laura Moya y al Sr. Francisco Mestre su
presencia aquí esta tarde que será muy fructífera para esta
comisión, como lo han sido las anteriores.

Me gustaría empezar para decir que nos conviene no olvidar
que de la protección que tengamos de nuestros menores
constituye un claro indicador del desarrollo cívico alcanzado
por un país. A veces parece que todos nos olvidamos un poco
del tema. Los medios de comunicación y la tecnología han
supuesto siempre un importantísimo avance en la historia
humana. Las nuevas tecnologías están de alguna manera
cambiando el mundo para el que educamos a nuestros hijos y a
nuestros jóvenes. Quizás deberíamos hacer un esfuerzo para
cambiar a corto plazo las cosas, la forma que hemos tenido
hasta ahora. La revolución en la que está inmersa nuestra
generación, los medios electrónicos, la digitalización nos lleva
a consecuencias que hemos empezado a experimentar ya, y la
información viaja infinitamente mucho más rápida y nos coge
desprevenidos a veces, en esta generación muy influida, como
hemos visto hasta ahora, por la imprenta y la televisión, se
adaptan mal a estos tiempos cibernéticos, ¿no?

Nuestros jóvenes tienen su uso como una forma de vida. Las
redes informáticas en internet son ejemplo de interacción entre
los chicos, y la preocupación por la infancia en los últimos años
con respecto a los medios de comunicación es algo que está en
la sociedad. Creo que nos preocupa mucho de un tiempo a esta
parte. Los últimos acontecimientos acaecidos, que acabáis de
decir, en nuestro país nos deberían llevar a tener en cuenta los
derechos de los menores de edad a quienes toda la sociedad
debe cuidar y a hacernos una pregunta que os traslado: ¿Se debe
evitar el exceso de descripciones y la exposición de hechos o
detalles morbosos, tomáis fotografías de las víctimas? De
alguna manera me habéis contestado antes, pero no sé si todos
en general lo tienen igual de claro.

¿Cómo pueden ayudar los periodistas y los medios de
comunicación a los niños y a las niñas adolescentes que son
víctimas de corrupción y los más vulnerables en la cadena de
despropósitos que se vienen sucediendo en la nueva forma de
organización y expansión criminal, no? Otra pregunta que me
gustaría hacer es si la información es una mercancía más en un
mercado cada día más ávido de noticias sensacionalistas, sin
que les importen muchas veces las consecuencias. 

No me quiero extender mucho más, pero plantearía otras dos
preguntas más, si se plantean muchas veces los periodistas
denunciar a los clientes, a los explotadores, a los proxenetas y
a todas las personas que conociendo la explotación, pues la
consienten de alguna manera, ¿no?

Por último, se habla siempre -pregunto- del problema con
conocimiento de causa o se hace un poco desde la indiferencia
o la ignorancia. Me gustaría también que me contestasen.

Nada más, creo que ha sido muy clarificadora vuestra
presencia por vuestra experiencia. Muchas gracias.

EL SR. PERIODISTA DEL DIARIO DE MALLORCA
(Francisco Mestre i García):

Gracias, le voy a contestar lo último que usted me ha
preguntado. ¿Hay desconocimiento? Por supuesto. Soy
especialista en información judicial, hace mucho tiempo, y veo
una serie de tonterías de medios punteros. Es decir, no saben lo
que es, yo qué sé, una demanda por violar a un niño, pues no es
una demanda por violar a un niño... Es decir, no se sabe
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diferenciar ni lo que es una demanda ni lo que es una querella
ni absolutamente... ni lo que es hurto ni lo que es un robo con
violencia, nada, nada. 

¿Quién lo sabe? Pues lo sabe un 20% de las personas que
escriben esto. ¿Por qué? Porque... en los medios escritos nos
especializamos mucho, en los medios audiovisuales ahora
empiezan un poquito y los medios de radio para nada. Una
persona que va a veinte ruedas de prensa, ¿qué va a hacer? Esto
pasa, por ejemplo, cuando hay grandes declaraciones de gente
mediática digamos, claro lo que sacan en los medios escritos no
es lo que sacan los otros. 

¿Por qué? Porque tú tienes, primero, tienes más acceso a la
fuente, la fuente es buena, tienes más acceso a la información,
a los escritos, en fin, muchísima gente. Claro, no es un problema
mio, porque sé lo que tengo que intentar saber. Evidentemente,
si tuviera que escribir una crónica de arte, pues me costaría
muchísimo también. ¿Por qué? Porque no... no sé, y una crónica
de toros ya no hablemos y seguramente ¿qué pasa? Que en estos
temas tienes que tener unos conocimientos generales muy
fuertes porque estás hablando de la libertad de la gente y de la
reputación de la gente. Tú puedes escribir mañana una crónica
de fútbol y decir que Julián ha jugado mal y resulta que ha
marcado los dos goles y no pasa nada, pero en cambio si
escribes según qué, puedes hacer mucho daño, le puedes hundir
la vida a una persona, la puedes hundir.

Un caso que pasó y perdone que vaya a casos muy
concretos: el delegado del Reial Mallorca, por ejemplo. Es un
abogado de reconocidísimo prestigio en Mallorca,
reconocidísimo prestigio, este señor fue detenido hace dos
meses -creo- o tres meses porque decían que había falsificado
un atestado, no sé cuánto y tal. Bueno, tienes que ir con mucho
cuidado porque resulta que en unos sitios sí apareció el nombre,
en otros sitios no apareció el nombre. Resulta que a este señor
le han absuelto de todo, le han exculpado de todo, pero el daño
ya está hecho, ha salido en fotografías, al padre le dio una
angina de pecho, su hija resulta que iba bien en el colegio, ahora
resulta que tiene problemas, claro, pero ¿qué pasa?, que el
periodista... esa información viene de fuentes públicas. Viene de
fuentes públicas, entonces, ¿tú tienes que ir más allá que los
especialistas de la policía?, ¡hombre!, no lo sé, esto es una cosa
que a veces..., porque la propia fuente seguramente es un cateto
y no sabe absolutamente nada porque no es consciente de la
repercusión que pueda hacer el tema.

Ha hablado usted de las nuevas tecnologías evidentemente.
A mí me decían en mi casa “ve alerta con la gente que te regala
caramelos delante del colegio” o “ve alerta a la gente que te
pida los bocadillos”, pero no he oído decir “ve alerta con lo que
miras por internet”. Internet es un campo abierto donde hay de
todo y nadie tiene absolutamente nada de nada. Y allí es donde
ahora mismo -digo- se producen los grandes proxenetas y los
enfermos sexuales y ¿qué hay que hacer? Pues no lo sé porque
evidentemente nosotros informamos y si detienen a 20 en vez de
a 3 pues incluso para nosotros mejor porque nos dan material,
es así. 

Claro, nosotros los periodistas vivimos de la noticia y
cuantas más noticias hay, mucho mejor para nosotros, pero
como padre diré que a mí no me hace ninguna gracia, pero es
una realidad que existe y es la responsabilidad de cada familia.
Las familias no tienen que buscar tampoco la responsabilidad en
los periodistas, los periodistas tienen una cosa ..., pero no toda
la culpa la tienen los periodistas ni la tiene la policía ni la tienen
los fiscales ni la tienen los jueces. Aquí se aplica lo que hay, y
punto. 

No sé si le he contestado...

LA SRA. PERIODISTA DEL DIARI ÚLTIMA HORA
(Laura Moyá i Vitory):

Pel que fa a la primera pregunta, era allò de, com podem
ajudar els mitjans en el tema de les víctimes, contra els menors,
bé, les agressions contra els menors? És senzillament denunciar
que allò existeix. Crec que és el millor que podem fer, que no
sigui una cosa que s’amagui i que quedi tapat per altres coses,
senzillament que existeix i que s’ha d’actuar contra aquests fets.

Si la informació és una mercaderia més? Probablement, els
mitjans de comunicació està clar que han assolit uns nivells de
creació d’opinió pública molts grans en els darrers anys i més
ara quan més mitjans hi ha, més televisions hi ha, més premsa
hi ha, més revistes hi ha. Hi ha molta cosa de la qual tots vivim.
És a dir, nosaltres com a periodistes informam de les coses, les
notícies succeeixen de manera molt ràpida, com s’atura això,
aquest circ mediàtic que crec que la regidora socialista abans...,
la diputada perdó, abans comentava o tu no me’n record, tu,
perdó..., és el circ mediàtic que s’ha creat i això és molt difícil
aturar-ho, com es pot fer? Nosaltres mateixos hauríem de ser els
autoreguladors d’aquest circ mediàtic que s’ha fet massa gran.

Denunciar nosaltres els proxenetes? Home!, podríem fer
periodisme d’investigació, dedicar-nos... és a dir, deixar premsa
diària, dedicar-nos durant mesos a perseguir proxenetes i
probablement després oferir aquella informació a la policia i
publicar-ho, aquesta és l’única manera en què es podria fer, de
manera directa. 

Pel que fa al coneixement de causa, ell ho ha explicat molt
bé, a premsa cada redactor té unes funcions molt delimitades i
tu t’especialitzes en allò, no succeeix igual a ràdio, segur, ni a
agències ni a televisions, bé a televisions ara un poquet més.
Supòs que això és, no sé si falta de recursos o no sé com es pot
dir o senzillament perquè funcionen d’una manera molt més
immediata que no nosaltres que funcionam molt més al llarg del
dia. Sabem que hem d’acabar a les onze del vespre, però tenim
tot el dia per poder recaptar més informació. Això és tot.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Moyá, Sr. Mestre. 
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Algun altre diputat o grup vol intervenir?, alguna altra
diputada? No? Doncs agraïm la seva presència. 

Com que no tenim més assumptes a tractar, s’aixeca la
sessió. Moltes gràcies.
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