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Realitzar un estudi de com els mitjans 
de Catalunya estan incorporant les 

mesures definides per la lluita contra 
la violència masclista des del Pacte 

estatal contra la violència de gènere i 
en línia amb la declaració internacional 

de Beijing per tal d'identificar punts 
febles, forts i millores a incorporar

Obrir un debat per impulsar les 
millores necessàries a incorporar en 

les redaccions tant pel tractament 
informatiu com per la prevenció de les 

violències masclistes en els propis 
equips. 



Fase I
Revisió Documental

Fase II

• Enquestes

Fase III

• Entrevistes

IV Fase

• Grup de Discussió



Fase I

Revisió Documental



Fase II

Enquestes



Perfil de les persones 
participants en l’enquesta



El 84% són dones
La franja d’edat són de 31 a 
65 la majoria

Un 69% está en actiu, 

Treballen per ordre iniciativa civil, Mitjans 
privats, altres i Mitjans públics



Bloc Formació



1. Coneixes les mesures centrades al punt 1.4 
Mitjans del Pacte Estatal contra la Violència de 
Gènere?

2. Coneixes la definició de la violència vers les 
dones del Conveni d'Istanbul?

3. Al mitjà pel que treballes o has treballat publica 
notícies de les sentències condemnatòries dels
casos de violència masclista?

4. Al mitjà o empresa on treballes s’ofereix
formació específica pel tractament de la violència
masclista?



5,  Al mitjà o empresa on treballes s’ofereix formació específica 
sobre assetjament sexual directe i de segon ordre?

6. Algun cop has participat en cursos o tallers de formació sobre 
tractament informatiu de la violència masclista fora del mitjà?

7. Pel mitjà o empresa que treballes (o has 
treballat) t’han donat algun manual d’estil o 
recomanacions per elaborar notícies sobre casos 
de violència masclista



Bloc Pràctica 
Professional



8. Coneixes casos de notícies on s'hagi justificat i banalitzat la 
violència masclista?

9. Coneixes casos de notícies on s’hagi qüestionat a la 
víctima?

10. Coneixes casos de notícies on s’hagi difamat a la 
víctima?

11. Coneixes casos de notícies on s’hagi justificat a l’agressor?



12. Coneixes casos de notícies on s’hagi qüestionat, difamat, a les persones que han donat suport a la 
víctima?



Bloc Pràctica 
Professional



15. Coneixes si existeix algun mecanisme de rectificació al mitjà o empresa on treballes en el 
cas que es vulneri a les víctimes de violència masclista i/o assetjament sexual de segon
ordre?

16.  Digues si aquest criteri ètic internacional s’aplica als mitjans de comunicació on has treballat en relació al tractament
informatiu de la violència masclista: "El criteri d’Humanitat. Els i les periodistes no poden fer mal mai amb el seu
tractament informatiu. El que publiquem pot causar dany, per tant hem de ser conscients de l’impacte de les nostres
paraules i imatges a la vida dels demés"



Bloc 4. Protocol d'actuació i prevenció contra 
l'assetjament sexual directe i segon ordre als
equips humans dels mitjans i empreses



17, Per al mitjà o empresa que treballes (o has 
treballat), saps si hi ha protocol d’actuació i prevenció
contra l’assetjament sexual?

18. En el cas que sí, és efectiu?

19. Quines millores proposaries?
Alguns exemples rebuts

• Fer un protocol i donar-lo a conèixer al personal, amb formació específica obligatòria
• Mes formació. Més exigència de bona pràctica I responsabilitats.
• Que davant d'una denúncia s'activi el protocol amb celeritat. Sense demora.
• Formació en aquestes qüestions a les facultats de periodisme, en assignatures troncals. Mesures 

coercitives perquè els mitjans hagin de complir els codis deontològics i les lleis (en aquest cas, contra la 
violència masclista)



Fase III

Entrevistes



Resultats destacats
Es van realitzar 9 entrevistes a responsables de Mitjans e Institucions afins, i coincideixen en 
els següents resultats:

• No hi ha un mecanisme de seguiment de si els Mitjans de comunicació estan
aplicant protocols d’actuació davant de la violencia masclista l’assetjament sexual 
directe i de segon ordre

• Sí hi ha elaboracions de recomanacions i formació en tractament de violència
masclista i assetjament, però no hi ha una avaluació de com aquesta té un impacte 
en l’exercici professional.

• Els mecanismes de rectificació no estan ben definits, de fet un dels organismes
consultats arrel d’aquesta pregunta han decidit millorar aquesta qüestió perquè en 
són conscients que reben moltes queixes en aquest sentit i manca avaluació i 
seguiment.



Fase IV

Grup de discussió



¿Quines millores són necessàries a incorporar?
En el grup de discussió de resultats hi varen participar 9 persones tant del col·lectiu profesional periodístic com
agents del moviment social per incorporar la veu de grups vulnerables, el cas de les dones gitanes, les dones 
no acadèmiques i expertes en com superar la violència de gènere. 

• Formació obligatòria de la perspectiva de gènere en els Graus de formació de periodisme
• Establir mecanismes de seguiment efectius que detectin si s’estan aplicant o no els protocols de 

prevenció de l’assetjament i les recomanacions corresponents al tractament informatiu de la VdG, 
assetjament sexual directe i de segon ordre.  El no compliment ha de tenir un sanció.

• Avaluar l'impacte de les mesures que hi ha als mitjans de comunicació per prevenir i rectificar
• Recolzament a les víctimes i no revictimització des del tractament informatiu
• Incorporació de formació específica en les redaccions dels Mitjans
• Incorporació del rol d’edició amb visió de gènere i prevenció de les violències masclistes
• Establir consells independents dels Mitjans on s’incorpori la veu de les dones, diverses, i dels 

col·lectius afectats per consolidar un diàleg efectiu en la millora del tractament informatiu.
• Vetllar per a que als diferents Mitjans protegeixin a les professionals víctimes d’assetjament sexual 

directes i i segon ordre (és a dir a les persones que els hi donen suport), i no al contrari.  


