
Estimados señores e señoras,

Desde Esquerda Unida, organización á que represento, queremos 
trasladar a nosa repulsa e queixa ao acontecido na noite do xoves 8 de
abril de 2021 no programa de entretemento da TVG “Land Rober Tunai
Show”.

No transcurso do programa se quixo dar unha “sorpresa” a unha 
persoa, unha moza, integrante do público. A “sorpresa” consistía na 
presenza dunha ex-parella da moza que pretendía solicitar o seu 
perdón público accedendo ao plató e falando coa muller cara a cara. O 
condutor do programa, Roberto Vilar, reclamou o “permiso” da muller 
para que o home accedese a plató.

A moza explicou desde o principio que a ruptura da relación se debera 
a un caso grave de ciumes e manifestou non ter intención de volver 
retomar dita relación. A pesar disto, continuouse insistindo por parte 
do condutor na posibilidade de que o home accedese ao plató.

A moza manifestaba evidentes signos de incomodidade ante a presión 
que estaba a recibir para que se culminase a “sorpresa”, a pesar de 
manter a súa posición de non querer retomar a relación sentimental. 

Para contextualizar, estamos a falar dun programa cunha importante 
audiencia (100.000 persoas espectadoras de audiencia media e 13,9%
de cota), no que unha muller é sometida publicamente a un encontro 
non buscado cunha ex-parella, cunha exposición pública non 
reclamada por ela, xerándose unha situación violenta.

A muller parecía cada vez máis nerviosa e con evidencia de romper a 
chorar en calquera momento. Finalmente, tras un tempo de 
insistencia, rompe a chorar e confesa en público ter sido sometida a 
control dos seus contactos sociais pola súa ex-parella e ter sido 
axudada polo entorno social a abandonar a relación.



O programa rematou cunha última imaxe da rapaza que quedaba 
chorando, explicando os graves motivos polos que non debía ter 
contacto con esta persoa e pasando a continuación cun “sketch” 
humorístico final.

Para máis escarnio da gravidade da situación, a pesar de que non foi 
emitido o “final da historia”, segundo se reflicte por persoas presentes,
o home tería chegado a acceder ao plató no que se situaba a muller, 
xa fora de cámara.

Estes feitos incumpren os mínimos éticos dun medio de comunicación 
e son de enorme gravidade, porque se expuxo a unha muller presunta 
vítima de violencia a un encontro non desexado coa súa ex-parella. 
Ademais o feito de facelo en público, nun programa de máxima 
audiencia, amplificou a exposición da muller e con ela a vitimización 
secundaria, sobre a que existe abondosa literatura.

Os medios de comunicación están obrigados a respetar a normativa en
materia de prevención e tratamento da violencia de xénero. En 
concreto, referido á radiotelevisión pública, a Lei 11/2007, do 27 de 
xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de
xénero indica no seu artigo 9 que “1. A Xunta de Galicia, a través dos 
departamentos competentes no ámbito da comunicación, garantirá 
que os medios de comunicación de titularidade pública, 
nomeadamente a Compañía de Radio-Televisión de Galicia e 
aqueloutros nos que participe ou que financie, non emitan na súa 
programación imaxes ou contidos que resulten contrarios á finalidade 
e ao espírito desta lei e da Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a 
igualdade de mulleres e homes, tendo especial coidado no tratamento 
gráfico da información.”

Así mesmo no Decreto Lexislativo 2/2015, de 12 de febreiro, polo que 
se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade 
Autónoma de Galicia en materia de igualdade traslada no seu Capítulo 
III as obrigas legais en materia de igualdade de oportunidades, 
referíndose no seu Artigo 13 ao Fomento de Igualdade nos Medios de 
Comunicación. 



Por outra parte, o Consello de Administración da CRTVG ten aprobadas
desde 2015 unha serie de recomendacións sobre o tratamento dos 
casos de violencia machista nos medios de comunicación públicos 
galegos. En ditas recomendacións se fai referencia á necesidade de 
que “as informacións relacionadas con este tema deben ser obxecto 
dun tratamento serio, delicado e rigoroso que prime, ante todo, o 
respecto extremo perante as vítimas”. Igualmente faise referencia á 
necesidade de respectar a dor e identidade da vítima. (pax.2). Nesta 
situación, pese a tratarse dunha presunción, a dilixencia mantida 
debería ter sido a que sosteñen estas recomendacións.

Así mesmo, son de obrigada observancia as normas estatais sobre 
prevención e tratamento da violencia machista e Igualdade. Por poñer 
un exemplo a Lei Integral contra a violencia de xénero de 2004 adica o
seu capítulo II ao ámbito da publicidade e os medios de comunicación.
“Artigo 14.

Os medios de comunicación fomentarán a protección e salvagarda da 
igualdade entre home e muller, evitando toda discriminación entre 
eles. A difusión de informacións relativas á violencia sobre a muller 
garantirá, coa correspondente obxectividade informativa, a defensa 
dos dereitos humanos, a liberdade e dignidade das mulleres vítimas de
violencia e dos seus fillos. En particular, terase especial coidado no 
tratamento gráfico das informacións.”

Existe tamén abondosa normativa e recomendacións de carácter 
internacional e tamén no marco da Unión Europea. Ademais son 
múltiples as recomendacións en materia de ética xornalística dos 
diferentes Colexios Profesionais e medios de comunicación.

Para rematar, existen lamentables antecedentes na televisión no 
conxunto do Estado de casos de exposición de presuntas vítimas de 
violencia xénero con terribles consecuencias. O exemplo de maior 
gravidade, amplamente coñecido e que marcou un antes e un despois 
no tratamento da violencia de xénero nos medios, foi o caso de Ana 
Orantes en 1.997 no que tras explicar publicamente a violencia 
machista á que estaba sendo sometida, foi asasinada posteriormente 
polo seu maltratador.



Desde Esquerda Unida consideramos que o que onte aconteceu na 
TVG é de todo inadmisible e vulnera os dereitos da muller exposta, así
coma a normativa en materia de prevención e tratamento da violencia 
machista. 

Esiximos á CRTVG unha desculpa e rectificación pública ante o 
acontecido e a non emisión novamente do capítulo do programa 
emitido o día 8 de Abril en ningún formato audiovisual. Así mesmo, 
demandamos a adopción de medidas encamiñadas a evitar a 
repetición de feitos semellantes a estes, propios do sensacionalismo e 
moi lonxe da ética xornalística esixible a calquera medio de 
comunicación, con especial gravidade ao tratarse dun medio público.

Atentamente,

Eva Solla Fernández

Coordinadora Nacional de Esquerda Unida

Compostela, 09 de Abril de 2021.


