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LEA Divulgan unha foto da familia Obama coa do 
presidente, que fora retirada da web da Casa Branca

RUPTURA DO PACTO 
TÁCITO DA PRENSA 
CON ZP E AS NENAS
DE LA VEGA APELA 
A “RESPECTAR” A 
INTIMIDADE E PONS 
RESPONSABILIZA A 
ZAPATERO E A MULLER

Axencias . Madrid/Barcelona

Enfado monumental desde Moncloa 
e furor na rede tras a publicación da 
fotografía das fillas do presidente do 
Goberno, José Luis Rodríguez Zapa-
tero, cos seus pais e o presidente de 
Estados Unidos, Barack Obama, e a 
súa muller Michelle en Nova York. En 
internet, houbo máis de dous millóns
de resultados en Google en apenas 
unhas horas, segundo lavanguardia.
es. A instantánea foi tomada nunha 
recepción o mércores no Museo Me-
tropolitano de Nova York e colgada 
na web en Flickr do Departamento de 
Estado, aínda que posteriormente se-
ría retirada, ao parecer a petición do 
Goberno español, para protexer a in-
timidade das menores, segundo pu-
blicaron varios medios españois. 

Onte, nesa web (<http://www.
flickr.com/photos/statephotos/>) 
aparecían máis de cen fotos dos Oba-
ma con distintas autoridades na mes-
ma recepción, pero non a do presi-
dente Zapatero e a súa familia, que 
o acompañou a Estados Unidos para 
unha viaxe de varios días con motivo 
do minicumio sobre o cambio climá-
tico, a sesión da Asemblea Xeral da 
ONU, ambas en Nova York,  e o cumio 
do G-20 en Pittsburgh. 

A publicación na prensa española 
da imaxe supón a “ruptura do pacto 
tácito” que existía entre o xefe do Exe-
cutivo e os medios de comunicación 
para preservar a intimidade das me-
nores, sinalaron fontes da Moncloa. 

O tempo en que estivo colgada en 
internet a foto foi suficiente para que 
comezasen a difundila algúns confi-
denciais e aparecese nalgúns diarios 
de tirada nacional, aínda que as ado-
lescentes aparecen cos rostros pixela-
dos. Este feito desencadeou un cruza-
mento de declaracións entre socialis-
tas e populares. Estes últimos, por bo-
ca do seu presidente, Mariano Rajoy, 
reproban ademais que o presidente 
viaxe a Estados Unidos acompañado 
da súa muller e as súas fillas.

A vicepresidenta primeira do Go-
berno, María Teresa Fernández de la 
Vega, cre que hai que “respectar” que 

o presidente queira preservar a inti-
midade das súas fillas.  Ás palabras de 
De la Vega sumouse o ministro de Fo-
mento, José Blanco. “Todos os pais te-
mos dereito a protexer os nosos fillos 
e o presidente do Goberno, tamén”, 
dixo tras participar na Interparlamen-
taria do PSOE galego.

Desde o PP, o vicesecretario de 
Comunicación, Esteban González 
Pons, afirma que Zapatero e a súa 
esposa son os “únicos responsábeis” 
de que se publicase a foto das súas 
fillas. “Cando as fillas do presidente 
viaxan no avión do presidente, están 
no palco oficial e visitan o presiden-
te de Estados Unidos hai que aplicar-
lles a mesma norma que lle aplicamos 
ás fillas do Rei, que se están nunha 
viaxe oficial o lóxico é que aparezan 
nas fotos oficiais”.�

Alba e Laura Rodríguez Espino-
sa, de 14 e 16 anos, tamén apa-
recían noutras instantáneas to-
madas o xoves por fotógrafos 
da axencia Efe entre o público 
que asistía aos discursos dos 
distintos líderes mundiais na se-
de da Asemblea Xeral, entre os 
que estivo o presidente Zapate-
ro. Esas imaxes non se difundi-
ron entre os clientes da axencia 
porque, tras consultar co Con-
sello de Redacción e baseándo-
se nas súas normas éticas, op-
touse por non dalas e non por 
recibir presión ningunha.

Efe nega presións 
para non dalas

A CERNA

A vicepresidenta De la Vega, onte na roda de prensa

GUSTAVO CUEVAS

ABC presenta a 
versión dixital da 
súa hemeroteca 

DOCUMENTACIÓN � O fondo que ofrece de 
forma gratuíta e para todos os públicos abc.es 
consta de cinco millóns de páxinas

O diario ABC presentou onte a 
súa hemeroteca dixital e dos su-
plementos e revistas que lanzou 
ó mercado Torcuato Luca de Te-
na entre 1891 e 1903, cuxo conti-
do abarca tres séculos de historia 
e inclúe arredor de cinco millóns 
de documentos.

Nun acto celebrado na Biblio-
teca do diario ABC en Madrid, e 
ó que asistiron destacadas perso-
nalidades do mundo da política e 
a cultura, o director de ABC, Ángel  
Expósito, sinalou que a dita heme-
roteca é “historia do xornalismo, 
de España e do mundo”.

O fondo documental que al-
berga abc.es, dispoñible para to-
dos os públicos de xeito gratuíto, 
conta con cinco millóns de páxi-
nas que inclúen, ademais dos máis 
de 60.000 números do diario que 
se editaron ata onte nas edicións 
de Madrid e Sevilla, todas as páxi-
nas das revistas e suplementos da 
histórica cabeceira.

Entre os asistentes atopában-

se o ministro de Educación, Án-
gel Gabilondo, Mingote, Manuel 
Fraga Iribarne, Enrique Múgica, 
Nicolás Redondo, a presidenta de 
ABC, Catalina Luca de Tena, e des-
tacados columnistas do diario, en-
tre outros.

Manuel Erice, un dos subdi-
rectores do diario, indicou no ac-
to que a dixitalización da hemero-
teca “non é unha ocorrencia, se-
nón un proxecto sólido. Agora es-
ta hemeroteca é unha ferramenta 
esencial”. 

Para rematar, Mingote, quen se 
declarou o colaborador máis anti-
go do diario, apuntou que el mes-
mo se beneficiará dos seus froi-
tos inesgotables”, mentres que o 
historiador Ricardo Anes indicou 
que a citada hemeroteca fará un 
“gran servizo á investigación his-
tórica”. A web inclúe un buscador 
que facilita a información de ma-
neira sinxela e permite atopar as 
edicións por data, década, temá-
tica ou palabra.� EFE

Concentración 
contra o peche do 
diario ‘Egunkaria’

PAÍS VASCO � Cinco directivos serán 
xulgados en novembro por pertenza a ETA

Unhas 150 persoas, entre elas re-
presentantes políticos e do mun-
do da cultura e o cine, concentrá-
ronse onte ante o centro Kursaal 
de San Sebastián para apoiar os 
cinco directivos do xornal vasco 
Egunkaria que serán xulgados 
por integración na organización 
terrorista ETA. Os responsables de 
Egunkaria Martxelo Otamendi e 
Iñaki Uria, a deputada guipuscoa-
na de Cultura, María Jesús Aran-
buru, o vicecoordinador xeral de 
Aralar, Jon Abril, así como os di-
rectores de cine Eneko Olasagas-
ti e Patxi Barco, os produtores 
José Luis Rubio e Ángel Amigo, 
e os actores Ramon Agirre, Iñaki 
Irastorza e José Ramón Fachado, 
arrouparon os procesados neste 
acto. Os participantes na concen-
tración, encabezados por unha 

pancarta na que destacaban a ne-
cesidade do xornal de “vivir nun 
mundo libre”, permaneceron en 
silencio durante uns 15 minutos e 
concluíron cun aplauso este acto 
que tivo lugar fronte ó palacio do 
Kursaal, sede principal do Festival 
de Cine de San Sebastián.

Ramon Agirre manifestou ó 
termo da concentración que “non 
hai dereito” a que leven a xuízo os 
imputados neste caso, un proce-
demento que cualificou de “estu-
pidez” xa que desde o seu punto 
de vista “non hai razón” para iso.

O xuízo contra os cinco impu-
tados, Xabier Oleaga, Juan María 
Torrealday, Martxelo Otamendi, 
Iñaki Uria e Txema Auzmendi, ce-
lebrarase a principios do próximo 
novembro por este caso de inte-
gración en banda armada.� E. P.


