
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIÓN DA COMISIÓN PERMANENTE

NON LEXISLATIVA DE CONTROL DA

CORPORACIÓN DA RTVG
 

Día: 30.01.2018        Hora: 10:30



REXSTRO XERAL SAÍDA 

LIii 
Núm 

A Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación da RTVG, da que 
vostede forma parte, reunirase o próximo día 30 de xaneiro de 2018, ás 10:30 horas, no 
pazo do Parlamento. 

A orde do día é a seguinte: 

Punto único. Preguntas 

22247 (10/POC-003628) 

Grupo Parlamentario de En Marea 
Vázquez Verao, Paula e 3 máis 
Sobre o tratamento mediático no eido da CRTVG do caso de Diana Quer e 
a observancia das "Recomendacións do Consello de Administración da 
CRTVG sobre o tratamento dos casos de violencia machista nos medios de 
comunicación públicos galegos" 
Publicación da iniciativa, BOPG n.°242, do 18.01.2018 

2 	22989 (10/POC-003788) 

Grupo Parlamentario Popular de Galicia 
Arias Rodríguez, Raquel e 6 máis 
Sobre os últimos datos da audiencia rexistrada pola Televisión de Galicia 
en relación coa programación especial de Nadal, a evolución que presentan 
os referidos ao ano 2017 e a valoración da Corporación Radio e Televisión 
de Galicia dos índices acadados 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 246, do 24.01.2018 

O que lle comunico para o seu coñecemento e a súa convocatoria á devandita reunión. 

Santiago de Compostela, 25 de xaneiro de 2018 

Aurelio Alfonso Núñez Centeno 
Presidente da Comisión 

Asinado dixitalmente por: 
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 25/01/2018 13:51:49 
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1.1 22247(10/POC-003628)

Grupo Parlamentario de En Marea

Vázquez Verao, Paula e 3 máis

Sobre o tratamento mediático no eido da CRTVG do caso de

Diana Quer e a observancia das "Recomendacións do Consello de

Administración da CRTVG sobre o tratamento dos casos de

violencia machista nos medios de comunicación públicos

galegos"

Publicación da iniciativa, 242, 18.01.2018



 
 

 

 

 

Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Paula Vázquez Verao, Anxeles Cuña Bóveda, Paula Quinteiro Araújo e 

Marcos Cal Ogando, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

Parlamentar de En Marea, ao abeiro do  disposto no artigo 156 do 

Regulamento da Cámara presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral 

na Comisión da CRTVG. 

 

O 31 de decembro de 2017, a Guardia Civil localiza o corpo de Diana Quer 

nunha nave industrial abandonada en Rianxo, localización que desvelou o seu 

presunto raptor e asasino confeso logo de ser detido o 29 de decembro polo 

intento de secuestro a unha moza o 25 de decembro en Boiro. 

Así, os focos mediáticos volveron retomar o caso da madrileña Diana Quer, 

abríndose de novo un debate social sobre o carácter de vítima de violencia 

machista e sobre o tratamento da nova por parte dos medios de comunicación, 

que ao longo dos 16 meses de desaparición da moza ofreceron mostras de 

sensacionalismo e banalización da violencia contra as mulleres. 

O 3 de xaneiro de 2018 o Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia fixo un 

chamado a “tratar o caso de Diana Quer como violencia de xénero (sen prexuízo 

do que puideren estabelecer noutro sentido as investigacións policiais e xudiciais 

sobre os motivo e circunstancias do caso) e reclama respecto á intimidade das 

menores”, en referencia á difusión de “informacións nas que se ten compartido 

material das redes sociais ou fornecido datos que poden levar á identificación de 

dúas menores, unha delas familiar da vítima e outra do presunto homicida.” 

 



 
 

 

 

 

Deste xeito, ser tratado o caso Diana Quer como un caso de violencia machista 

implica, como sinala a Declaración de Compostela, “abordalo como unha 

violación dos dereitos humanos e un atentado contra a liberdade e a dignidade 

das persoas, encadrandoo no seu contexto ideolóxico e social e combatendo a 

ideoloxía que o provocou: o supremacismo patriarcal polo que o rol feminino 

estivo e está supeditado ao masculino.” 

Un dos puntos da “Declaración de Compostela”, sobre o papel dos medios de 

comunicación no tratamento da violencia de xénero, propón que se debe “evitar o 

sensacionalismo, o morbo e o dramatismo -tanto no tratamento do texto como 

das imaxes-, o que obriga aos medios audiovisuais a coidar non só a recollida de 

imaxes e son, senón tamén a súa edición e difusión, desbotando os recursos 

propios dos "reality shows", dos programas de sucesos ou das series de ficción.” 

O punto 9 da citada Declaración apela a “coidar a relación coas fontes, que han 

ser diversas e plurais, sen cinguirse exclusivamente por iso ás oficiais, tendo en 

conta sempre aquelas fontes expertas que contribúan a contextualizar 

informativamente non só o suceso en si, senón tamén os procesos aos que se terá 

que enfrontar con posterioridade a vítima (acollida e asistencia, tribunais, 

situación laboral, vivenda…), desbotando os testemuños de fontes espontáneas 

cando non acheguen datos relevantes para a información.” 

En 2010, o Consello de Administración da CRTVG aprobou un documento coas 

pautas sobre o tratamento informativo da violencia contra as mulleres, que 

propón como criterio xeral que “as informacións relacionadas coa violencia de 

xénero deben ser obxecto dun tratamento serio, delicado e rigoroso que prime 

ante todo o respecto extremo perante as vítimas.” Entre outros criterios, destácase 

“a conveniencia de extremar o celo no manexo das fontes de información e das 

declaracións, incidindo tamén na idea de que os medios públicos galegos non se 



 
 

 

 

limitan ao tratamento dos feitos dramáticos senón que tamén divulgan os casos 

de éxito en que as mulleres conseguen liberarse dos malos tratos para que sirvan 

de exemplos a outras vítimas. Sempre se inclúe nas informacións o número de 

teléfono de atención aos casos de violencia machista”. Ditas recomendacións 

foron actualizadas en 2015. 

 

Polo exposto, as deputadas e o deputado que subscriben presentan a seguinte 

Pregunta para a súa resposta oral na CRTVG:  

 

1. Tratou a CRTVG as informacións do caso Diana Quer como as dun asasinato 

machista? 

2. Seguíronse as “Recomendacións do Consello de Administración da CRTVG 

sobre o tratamento dos casos de violencia machista nos medios de comunicación 

públicos galegos” nas informacións sobre o caso Diana Quer? 

3. Considera a CRTVG que as imaxes persoais de Diana Quer difundidas na 

TVG evitaron o “sensacionalismo, morbo e dramatismo” en todos os casos? 

4. Desbotouse algún testemuño de fontes espontáneas que non achegaban datos 

relevantes á información? 

5. Ten pensado a CRVTG facer unha investigación a fondo sobre o tratamento da 

violencia machista por parte dos medios públicos galegos dende a aprobación das 

citadas “Recomendacións” en 2010, para avaliar o resultado? 

6. Cantos cursos, ademais do impartido por Pilar López, se teñen impartido na 

CRTVG sobre o tratamento informativo da violencia de xénero nos últimos 

anos? 

 



 
 

 

 

Santiago de Compostela, 5 de xaneiro de 2018. 

 

Asdo.: Paula Vázquez Verao 

Anxeles Cuña Bóveda 

Paula Quinteiro Araújo 

Marcos Cal Ogando 

Deputadas e deputado do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Paula Vázquez Verao na data 05/01/2018 10:15:33 

 

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 05/01/2018 10:15:41 

 

Paula Quinteiro Araújo na data 05/01/2018 10:15:45 

 

Marcos Cal Ogando na data 05/01/2018 10:15:51 
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1.2 22989(10/POC-003788)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Arias Rodríguez, Raquel e 6 máis

Sobre os últimos datos da audiencia rexistrada pola

Televisión de Galicia en relación coa programación especial

de Nadal, a evolución que presentan os referidos ao ano 2017

e a valoración da Corporación Radio e Televisión de Galicia

dos índices acadados

Publicación da iniciativa, 246, 24.01.2018



 

 

Á Mesa do Parlamento  
 
Raquel Arias Rodríguez, María Antón Vilasánchez, Silvestre José Balseiros Guinarte, 
Jaime Castiñeiras Broz, Guadalupe Murillo Solís, Aurelio Núñez Centeno e Moisés 
Rodríguez Pérez deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de 
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da 
Cámara presentan, ante esa Mesa, a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en 
Comisión Permanente Non Lexislativa de Control da Corporación da RTVG. 
 
 
A evolución dos sistemas de distribución de televisión favorece a penetración e o 
incremento das canles temáticas, ao diversificar extraordinariamente a súa oferta, co 
conseguinte prexuízo que esto supón para as canles xeneralistas. 
 
Ademáis, a irrupción de novos soportes dixitais e plataformas favoreceu 
significativamente a fragmentación das audiencias nos últimos anos. 
 
A pesar deste escenario tan desfavorable para as canles xeneralistas tradicionais, o 
comportamento da Televisión de Galicia nos últimos anos foi aceptable.  
 
No cómputo anual de 2016, por exemplo, foi, de feito, a única canle xeneralista que 
creceu con respecto ao ano anterior, ao acadar unha audiencia media do 9,8%. Unha 
tendencia que, polas cota de pantalla rexistradas, mantívose ao longo de 2017. 
 
 
En relación con este asunto, o Grupo Parlamentario Popular formula as seguintes 
preguntas para a súa resposta oral en Comisión Permanente Non Lexislativa de 
Control da Corporación da RTVG:  
 
1.- Cales son os últimos datos de audiencia rexistrados pola Televisión de Galicia en 
relación á programación especial de Nadal?  
 
2.- Que evolución tiveron os datos de audiencia rexistrados no último ano pola 
Televisión de Galicia?  
 
3.- Que valoración fai a CRTVG dos índices de audiencia acadados? 
 
Santiago de Compostela, 12 de xaneiro de 2.018 
 
 
 
Asinado dixitalmente por: 



 

 

 
Raquel Arias Rodríguez na data 12/01/2018 14:05:02 

 
Maria Antón Vilasánchez na data 12/01/2018 14:05:14 

 
Silvestre Balseiros Guinarte na data 12/01/2018 14:05:23 

 
Jaime Castiñeira Broz na data 12/01/2018 14:05:36 

 
María Guadalupe Murillo Solís na data 12/01/2018 14:05:45 

 
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 12/01/2018 14:05:55 

 
Moisés Rodríguez Pérez  na data 12/01/2018 14:06:03 
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