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Introducció 
 
La declaració de Beijing va establir al Capítol J els objectius prioritaris en relació a les 

dones i els mitjans de comunicació i tecnologia. Les prioritats des de llavors no han 

canviat, i si bé s'ha millorat mínimament, continua estant vigent. Tal com es recollia en la 

revisió de Beijing+20 la rendició de comptes continua sent un tema pendent. La necessitat 

urgent de passar del que s'ha dit en paper a l'acció, l’avaluació de resultats i l’impacte 

social és, més que mai, una necessitat. Tot està dit, però poc està avaluat.  

 

La rendició de comptes és el pròxim pas, i és una línia prioritària recollida en la declaració 

política en ocasió del 25è aniversari de la IV Conferència Mundial sobre la Dona de l’ONU. 

 

El document de treball que proposem a continuació introdueix primer un repàs dels 

objectius del Capítol J i com s’estan tractat o no en l’actualitat. I seguidament ens detenim, 

en aquesta ocasió, en realitzar un anàlisi més profund de la violència masclista als 

mitjans, on agrupem en tres apartats clau les informacions relacionades en aquest àmbit: 

els marcs legals i normatius sobre aquest tema desenvolupats; la situació de la dona tant 

com professional com subjecte del tractament informatiu o fictici; així com les 

recomanacions corresponents. I hem escollit aquest focus, doncs, revisant les 

aportacions realitzades al Capítol J del comitè d’expertes, han deixat de banda el paper 

dels mitjans de comunicació tradicionals i s’han centrat en la part tecnològica. 
 

Els marcs normatius i legals han avançat concretant mesures per a assegurar l'aplicació 

de plans d'igualtat i protocols d'actuació de prevenció i assetjament sexual directe i de 

segon ordre, així com en la contribució de la superació de la violència de gènere, però en 

canvi és necessari exigir la transparència de resultats, per a avaluar l'efectivitat de 

l'aplicació d'aquestes i l’impacte social aconseguit, doncs existeixen molt poques dades 

reals a l'abast. 

 

Des del 1995 fins al dia d'avui s'ha millorat alguns resultats però no amb la urgència 

necessària. De fet un dels factors preocupants és l'alt percentatge d'assetjament sexual 

que pateixen tant les periodistes en l'exercici del seu treball, com també el tractament de 

les informacions de la violència masclista. Es detecta que sí que existeixen professionals 

que han millorat el seu tractament al tenor de les recomanacions, però en canvi uns altres 

han exercit amb les seves cobertures una revictimització de les víctimes d'assetjament o 

violència masclista, així com les víctimes d'assetjament sexual de segon ordre. Una altra 

dada preocupant continua sent l'escassa representativitat de dones en els llocs de 

direcció o decisió dels mitjans de comunicació, tenint en compte que en les facultats de 

comunicació el percentatge d'alumnat és majoritàriament del col·lectiu de dones. 

 

Aquest document és per a nosaltres un primer pas, segurament millorable amb d’altres 

aportacions, per això el grup està obert a rebre-les i incorporar-les sempre que concordin 

amb l’objectiu del mateix.  Esperem que aquesta síntesi pugui ser d’utilitat per a totes. 

  

https://undocs.org/es/E/CN.6/2020/L.1
https://undocs.org/es/E/CN.6/2020/L.1
https://www.unwomen.org/en/csw/csw64-2020/preparations/expert-group-meeting#background-papers
https://www.unwomen.org/en/csw/csw64-2020/preparations/expert-group-meeting#background-papers
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Resum de les contribucions del Capítol J de Beijing 
 
En aquest resum que oferim a continuació recuperem els objectius estratègics del Capítol 

J del 1995, i la valoració del grup en relació el seu document. Durant el curs 2019-2020 

vam analitzar el Capítol J focalitzat en Dones i Mitjans de Difusió, i vam revisar els 

diferents documents de seguiment. Al llarg del temps hem detectat com l’apartat de les 

TIC ha anat agafant més rellevància que els mitjans de comunicació, i si bé és cert que 

és una altra dimensió clau, ens ha preocupat veure com en algunes aportacions 

revisades no s’argumenta com s’està donant resposta a la totalitat de les mesures 

definides en el Capítol J.  Per aquest motiu hem volgut recollir totes les mesures originals 

del 1995 i afegir una valoració resumida dels diferents debats establerts al grup durant 

aquest curs. 

 

CAPÍTOL J 1995 Valoració 

Objetivo estratégico J.1. 
Aumentar el acceso de la 
mujer y su participación en 
la expresión de sus ideas y 
la adopción de decisiones 
en los medios de difusión y 
por conducto de ellos, así 
como en las nuevas 
tecnologías de 
comunicación. 
 

 

239. Medidas que han de 
adoptar los gobiernos: 

 

a) Fomentar la educación, 
la capacitación y el empleo 
de la mujer a fin de 
promover y asegurar su 
igual acceso a todas las 
esferas y niveles de los 
medios de difusión; 

 
El percentatge de dones és el més alt ens els estudis superiors de 
comunicació i periodisme, el problema esdevé en les estructures posteriors. 
Hi ha una desigualtat i risc d’assetjament que cal vetllar com després 
analitzem en l’apartat especial d’aquest informe.  
 
 

b) Fomentar la investigación 
de todos los aspectos de la 
imagen de la mujer en los 
medios de difusión para 
determinar las esferas que 
requieren atención y acción 
y examinar las actuales 
políticas de difusión con 
miras a integrar una 
perspectiva de género; 

Es necessiten convocatòries específiques de recerca en aquest aspecte  
més periòdiques. Si comptem amb diferents observatoris, entitats, però no 
existeix una coordinació i sistematització dels resultats de recerca.  

c) Promover la participación 
plena y equitativa de la 
mujer en los medios de 
difusión, incluida la 
participación en la gestión, 
la producción de programas, 
la educación, la 
capacitación y la 
investigación; 

 
En aquest aspecte encara que s’ha millorat manca encara molt per arribar a 
la paritat. Caldria exigir rendició de comptes tal i com recull la declaració 
per avaluar els resultats, i això cada mitjà en el nostre país ho ha de fer ja 
que la llei d’igualtat els obliga. 
 

d) Procurar que se 
distribuyan equitativamente 
los nombramientos de 
mujeres y hombres en todos 
los órganos consultivos, de 
gestión, de reglamentación 
o de supervisión, incluidos 
los relacionados con los 
medios de difusión privados 

 
Estem lluny encara de complir en aquesta mesura, és més , qui és el 
responsable de govern que hauria de vetllar això? No ho sabem perqu è no 
és transparent. 

https://beijing20.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/bpa_s_final_web.pdf#page=177
https://beijing20.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/bpa_s_final_web.pdf#page=177
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y estatales o públicos; 
 

e) Alentar a esos órganos, 
en la medida en que ello no 
atente contra la libertad de 
expresión, a que aumenten 
el número de programas 
destinados a la mujer y 
realizados por mujeres, 
para velar por que las 
necesidades y los 
problemas de la mujer se 
traten en forma apropiada; 
 
 

 
Aquesta mesura no està gaire present...... Ha quedat en l’oblit?  

f) Estimular y reconocer las 
redes de comunicación de 
mujeres, entre ellas las 
redes electrónicas y otras 
nuevas tecnologías 
aplicadas a la 
comunicación, como medio 
para la difusión de 
información y el intercambio 
de ideas, incluso en el 
plano internacional, y 
brindar apoyo a los grupos 
de mujeres que participan 
en todos los ámbitos de los 
medios de difusión y de los 
sistemas de comunicación a 
ese efecto; 
 

 
Aquesta mesura podríem dir que si és present, encara que manca un 
reconeixement més oficial de les aportacions que les diferents xarxes de 
dones comunicadores i periodistes estan realitzant, caldria fer un pas més.  

g) Alentar la utilización 
creativa de programas en 
los medios de difusión 
nacionales, y proporcionar 
medios o incentivos a ese 
efecto con miras a divulgar 
información sobre las 
diversas formas culturales 
de la población autóctona, y 
el desarrollo de los 
aspectos sociales y 
educacionales conexos en 
el marco del derecho 
nacional; 
 

 
Caldria difondre programes de les diàspores africanes i altres dones 
migrades. És necessari que no quedi com una anècdota puntual sinó més 
continuat. També cal un tractament informatiu equilibrat de les dones 
immigrades als mitjans de comunicació. 

 
h) Garantizar la libertad de 
los medios de difusión y su 
protección subsiguiente 
dentro del marco del 
derecho nacional y alentar, 
de manera compatible con 
la libertad de expresión, la 
participación positiva de los 
medios de difusión en las 
cuestiones sociales y de 
desarrollo. 
 

 
 
Cal fer més present i seguiment d’aquesta mesura.  

240. Medidas que han de 
adoptar los sistemas de 
difusión nacionales e 
internacionales 
 
 

 

 
Elaborar, en la medida en 
que ello no atente contra la 
libertad de expresión, 
mecanismos 

 
 
S’ha millorat en aquest sentit des del 1995, però continua havent un 
desequilibri estructural, en els informes d’On són les Dones? queda molt 
palès que encara estem lluny de la paritat.  
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reglamentarios, incluidos 
los voluntarios, que 
permitan a los sistemas de 
comunicaciones 
internacionales y a los 
medios de difusión 
presentar una imagen 
equilibrada y diferenciada 
de la mujer y que fomenten 
una mayor participación de 
la mujer y el hombre en las 
esferas de la producción y 
la adopción de decisiones. 
 

241. Medidas que han de 
adoptar los gobiernos, 
según proceda, o los 
mecanismos nacionales 
para el adelanto de la 
mujer: 

 

 
a) Fomentar la organización 
de programas de educación 
y capacitación de la mujer a 
fin de que se prepare 
información destinada a los 
medios de difusión, incluida 
la financiación de 
actividades experimentales 
y la utilización de nuevas 
tecnologías aplicadas a la 
comunicación, a la 
cibernética y a la 
comunicación espacial y por 
satélite, ya sea en la esfera 
pública o privada; 

 
 
L’institut Català de les Dones consta d’una línia d’acció de formació en 
perspectiva de gènere, caldria incloure més accions que diu aquesta 
mesura 
 
http://dones.gencat.cat/ca/ambits/Serveis-recursos-i-formacio/  

b) Alentar la utilización de 
los sistemas de 
comunicación, incluidas las 
nuevas tecnologías, como 
medio de fortalecer la 
participación de la mujer en 
los procesos democráticos; 

 
Mesura transversal que es va acomplint doncs les dones sempre han 
funcionat en xarxa i han incorporat l’ús de les TIC al servei de les seves 
formes d’organitzar-se, 

c) Facilitar la compilación 
de una lista de especialistas 
en los medios de difusión 
en cuestiones relacionadas 
con la mujer; 
 

 
A finals dels anys noranta l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya 
(ADPC) va posar en marxa un llistat de dones expertes, en diferents 
disciplines i temàtiques, adreçat als mmcc, per pal·liar la manca de fonts de 
dones en els mitjans. Aquest llistat va evolucionar fins que l’Institut Català 
de les Dones (ICD) va posar en marxa el cercador d’expertes, allotjat a la 
seva pàgina web i a disposició de mmcc, empreses, entitats o sector públic 
que necessitin dones expertes en qualsevol matèria.  
https://expertes.dones.gencat.cat/ 
 

d) Alentar la participación 
de la mujer en la 
elaboración de directrices 
profesionales y códigos de 
conducta u otros 
mecanismos apropiados de 
autorregulación para 
fomentar una imagen 
equilibrada y no 
estereotipada de la mujer 
en los medios de difusión 

 
“Gènere i Comunicació. Eines per visibilitzar les aportacions de les dones ” 
del  CAC, ICD i CPC 
http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/docs/mco_manual_eines.pdf  

- Guia jurídica sobre l’ús d’una comunicació no sexista en l’àmbit de les 
administracions locals; 

- Les dones als mitjans de comunicació: invisibles i estereotipades? 

- Eina per a una comunicació no sexista, en la qual hi ha un apartat 
amb Ordenances, reglaments i institucions per a un ús no sexista de la 
comunicació. 

 
 

http://dones.gencat.cat/ca/ambits/Serveis-recursos-i-formacio/
https://expertes.dones.gencat.cat/
http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/docs/mco_manual_eines.pdf
https://www.observatoridelesdones.org/wp-content/uploads/2018/12/181217-guia-jur%C3%ADdica-us-comunicacio-no-sexista.pdf
https://www.observatoridelesdones.org/wp-content/uploads/2018/12/181217-guia-jur%C3%ADdica-us-comunicacio-no-sexista.pdf
https://www.observatoridelesdones.org/wp-content/uploads/2018/09/les_dones_als_mitjans_de_comunicacio_invisibles_i_estereotipades_0.pdf
https://eina.observatoridelesdones.org/
https://eina.observatoridelesdones.org/ordenances-reglaments-i-instruccions/
https://eina.observatoridelesdones.org/ordenances-reglaments-i-instruccions/
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Altres documents sobre el tema es troben en el següent enllaç 
http://dones.gencat.cat/ca/ambits/sensibilitzacio/mitjans_comunicacio/   

 

 

242. Medidas que han de 
adoptar las organizaciones 
no gubernamentales y las 
asociaciones profesionales 
de difusión: 

 

a) Estimular la creación de 
grupos 
de control que puedan 
vigilar a 
los medios de difusión y 
celebrar 
consultas con ellos a fin de 
velar 
porque las necesidades y 
los problemas de la mujer 
se reflejen en forma 
apropiada; 

 
 

 L’ICD disposa d’una bústia de contacte per denunciar casos on es 
discriminin les dones o bé per felicitar bones pràctiques que puguin 
ser exemples a seguir. 
http://dones.gencat.cat/ca/ambits/sensibilitzacio/mitjans_comunicaci
o/ 

 
 Observatori d’Igualtat de Gènere  (OIG) és un òrgan assessor del 

Govern adscrit a l’Institut Català de les Dones creat per la  Llei 

17/2015 de 21 de juliol com una de les mesures per garantir el 

compliment de la Llei i assolir la igualtat efectiva de dones i 

homes.  Dins de l’OIG hi ha el GT2 Estereotips:  grup de treball 

d’anàlisi de la imatge públ ica de les dones.  

 

 L’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació   
 

 Altres organismes són el Consell de la Informació de Catalunya 
(CIC) i el CAC 

 
Caldria més coordinació per establir estratègies comunes que garanteixin 
l’efectivitat de mesures. 
 

b) Capacitar a la mujer para 
que pueda utilizar mejor la 
tecnología de la información 
aplicada a la comunicación 
y a los medios de difusión, 
incluso en el plano 
internacional; 

 
Avui dia la majoria de dones utilitzen les TICS com a ús quotidià, encara 
que cal seguir fomentant cursos gratuïts adreçats a persones adultes, per 
continuar millorant competències. 
 
 
 
 

c) Crear redes entre las 
organizaciones no 
gubernamentales, las 
organizaciones femeninas y 
las organizaciones de 
difusión profesionales y 
elaborar programas de 
información para esas 
organizaciones, a fin de que 
se reconozcan 
las necesidades concretas 
de la 
mujer en los medios de 
difusión, 
y facilitar una mayor 
participación 
de la mujer en la 
comunicación, 
en particular en el plano 
internacional, en apoyo del 
diálogo Sur-Sur y Norte-
Norte entre esas 
organizaciones con miras, 
entre otras 
cosas, a promover los 
derechos 

 
 
A Catalunya existeix un potent teixit associatiu en el qual ens hi trobem a la 
Xarxa Europea de Dones Periodistes o la Xarxa Internacional de Periodistes 
i Comunicadores de Catalunya, les quals treballen enxarxades amb altres 
plataformes i xarxes de dones periodistes i comunicadores a nivell 
internacional, des del seu activisme i pràcticament sense recursos.   

http://dones.gencat.cat/ca/ambits/sensibilitzacio/mitjans_comunicacio/
http://dones.gencat.cat/ca/ambits/sensibilitzacio/mitjans_comunicacio/
http://dones.gencat.cat/ca/ambits/sensibilitzacio/mitjans_comunicacio/
http://dones.gencat.cat/ca/ambits/Observatori-de-la-Igualtat-de-Genere/
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6919/1436051.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6919/1436051.pdf
https://www.observatoridelesdones.org/
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humanos de la mujer y la 
igualdad entre la mujer y el 
hombre; 

d) Alentar al sector de los 
medios de difusión y a las 
instituciones de enseñanza 
y de capacitación en 
materia de medios de 
difusión a que elaboren, en 
los idiomas apropiados, 
formas de difusión 
destinadas a los grupos 
tradicionales autóctonos y a 
otros grupos étnicos, tales 
como la narración, el teatro, 
la poesía y el canto, que 
reflejen sus culturas y a que 
utilicen esas formas de 
comunicación para difundir 
información sobre 
cuestiones sociales y de 
desarrollo. 

 
No ens consta que hi hagi seguiment d’aquesta mesura  

Objetivo estratégico J.2. 
Fomentar una imagen 
equilibrada y 
no estereotipada de la 
mujer en los 
medios de difusión 

 

243. Medidas que han de 
adoptar los gobiernos y las 
organizaciones 
internacionales, en la 
medida en que no atenten 
contra la libertad de 
expresión: 

 

a) Fomentar la investigación 
y la aplicación de una 
estrategia de información, 
educación y comunicación 
orientada a estimular la 
presentación de una imagen 
equilibrada de las mujeres y 
las jóvenes y de las 
múltiples funciones que 
ellas desempeñan; 

 
Manca una estratègia sistematitzada i periòdica, hi ha exemples ocasionals, 
però no una estratègia forta i constant. 

b) Alentar a los medios de 
difusión y a los organismos 
de publicidad a que 
elaboren programas 
especiales para fomentar el 
interés en la Plataforma de 
Acción; 

Es fa referència a vegades la plataforma de Beijing però no hi ha un treball 
constant als mitjans de comunicació al respecte, és ocasional, cal reforçar. 
 
 

c) Fomentar una 
capacitación que tenga en 
cuenta los aspectos 
relacionados con el género 
para los profesionales de 
los medios de difusión, 
incluidos los propietarios y 
los administradores, a fin de 
alentar la creación y la 
utilización de imágenes no 
estereotipadas, equilibradas 
y diferenciadas de la mujer 
en los medios de difusión; 

 
És una de les mesures que cal enfortir doncs no hi ha constància d’una 
estratègia constant i forta en aquest sentit, de fet al  “Pacto de Estado contra 
la Violencia de Género”, hi ha una mesura que menciona de nou la formació 
en aquest sentit, no hi ha constància d’una sistematització d’aquesta 
mesura. 
 

d) Alentar a los medios de 
difusión a que se abstengan 
de presentar a la mujer 
como un ser inferior y de 
explotarla como objeto 
sexual y bien de consumo, 
en lugar de presentarla 

 
S’ha millorat des del 1995, però no s’ha assolit plenament, cal crear una 
estratègia constant al respecte. 
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como un ser humano 
creativo, agente principal, 
contribuyente y beneficiaria 
del proceso de desarrollo; 

e) Fomentar la idea de que 
los estereotipos sexistas 
que se presentan en los 
medios de difusión son 
discriminatorios para la 
mujer, degradantes y 
ofensivos; 

Sí s’ha anat fomentant aquesta idea des de diferents organismes, xarxes, 
etc, encara que manca una millor coordinació al respecte.  

f) Adoptar medidas 
efectivas, que incluyan 
normas legislativas 
pertinentes, contra la 
pornografía y la proyección 
de programas en los que se 
muestren escenas de 
violencia contra mujeres y 
niños en los medios de 
difusión. 

 
Aquesta mesura és especialment rellevant adreçar-la en les diferents 
plataformes tecnològiques i xarxes socials on s’està vulnerant constantment 
i adreçar una política clara i ferma, amb les corresponents sancions.  
 

244. Medidas que han de 
adoptar los medios de 
información de masas y las 
organizaciones de 
publicidad: 

 

a) Elaborar, en la medida en 
que ello no atente contra la 
libertad de expresión, 
directrices profesionales y 
códigos de conducta y otras 
formas de autorregulación 
para fomentar la 
presentación de imágenes 
no estereotipadas de la 
mujer 

 
S’ha anat incorporant en diferents codis, però manca més seguiment i 
sancions en el cas que no es compleixi.  
 
Des de l’Institut Català de les Dones s’han elaborat unes recomanacions 
per promoure una publicitat igualitària i superar els estereotips . 
 
 
 

b) Establecer, en la medida 
en que ello no atente contra 
la libertad de expresión, 
directrices profesionales y 
códigos de conducta 
respecto de los materiales 
de contenido violento, 
degradante o pornográfico 
sobre la mujer en los 
medios de información, 
incluso en la publicidad; 

 
Manca més aplicació de sancions 

c) Introducir una 
perspectiva de género en 
todas las cuestiones de 
interés para las 
comunidades, los 
consumidores y la sociedad 
civil 

S’ha anat millorant però cal avançar més. 

d) Aumentar la participación 
de la mujer en la adopción 
de decisiones en los medios 
de información en todos los 
niveles. 
 

 
Aquesta mesura és encara poc aplicada, cal més exigència de compliment.  

245. Medidas que han de 
adoptar los medios de 
información, las 
organizaciones no 
gubernamentales y el sector 
privado, en colaboración, 
cuando corresponda, con 
los mecanismos nacionales 
encargados de la  
promoción de la mujer:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://dones.gencat.cat/ca/ambits/sensibilitzacio/mitjans_comunicacio/recomanacions-publicitat-igualitaria/index.html
http://dones.gencat.cat/ca/ambits/sensibilitzacio/mitjans_comunicacio/recomanacions-publicitat-igualitaria/index.html
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a) Fomentar la participación 
en pie de igualdad en las 
responsabilidades 
familiares, mediante 
campañas en los medios de 
difusión que hagan hincapié 
en la igualdad de género y 
en la exclusión de los 
estereotipos basados en el 
género de los papeles que 
desempeñan las mujeres y 
los hombres dentro de la 
familia, y que difundan 
información tendiente a 
eliminar el abuso doméstico 
de cónyuges y niños y todas 
las formas de violencia 
contra la mujer, incluso la 
violencia en el hogar; 

 
Sí s’han fet campanyes en aquest sentit, cal potser establir més regul aritat. 

b) Producir y/o difundir 
materiales en los medios de 
difusión sobre las mujeres 
dirigentes, entre otras 
cosas, como líderes que 
asumen sus posiciones de 
liderazgo con experiencias 
muy diversas que incluyen, 
sin limitarse a ellas, sus 
experiencias respecto del 
logro de un equilibrio entre 
sus responsabilidades en el 
trabajo y en la familia, como 
madres, profesionales, 
administradoras y 
empresarias, para servir de 
modelos, particularmente 
para las jóvenes; 

 
Manca més visibilitat, s’han fet passos però cal més. 

c) Fomentar campañas de 
amplio alcance que utilicen 
los programas de educación 
pública y privada para 
difundir información y 
fomentar la conciencia 
acerca de los derechos 
humanos de la mujer;  

Hi ha hagut algun exemple però ocasional, i les campanyes amb més 
impactes són les que han estat liderades per les xarxes de dones i societat 
civil, cal més compromís en aquesta mesura. 

d) Apoyar el desarrollo de 
nuevos medios optativos y 
la utilización de todas las 
formas de comunicación, y 
proporcionar financiación, 
según proceda, para 
difundir la información 
dirigida a la mujer y sobre la 
mujer y sus intereses; 

 
Manca finançament, no hi ha una estructura consolidada per fomentar 
aquesta mesura i recolzar als mitjans adreçats en aquests objectius  

e) Elaborar criterios y 
capacitar a expertos para 
que apliquen el análisis de 
género a los programas de 
los medios de difusión 

Hi ha exemples de diferents professionals que han promogut aquests 
criteris i han fet anàlisis, però manca una major sistematizació i coordinació 
així com major regularitat de presentar els resultats dels anàlisis de 
programes de diferents mitjans de difusió. 
 

 

 

Un cop revisades les mesures inicials acordades al 1995, les seccions següents es 

focalitzen en la qüestió de la violència masclista i el paper dels mitjans de comunicació en 

complir amb la llei d’igualat i la prevenció de l’assetjament sexual directe i de segon ordre 

tant en la qüestió referida en el tractament informatiu com en el seus equips de treball.   
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Lleis, normatives i recomanacions 
 

Respecte els marcs normatius i legals volem destacar, entre altres, el marc legal 

internacional i europeu, i les lleis que s’apliquen en el nostre context per tal de poder 

conèixer els punts principals. Aquestes lleis i normatives versen sobre els drets humans 

de les persones, la igualtat entre dones i homes, sobre com combatre les violències de 

gènere i sobre la responsabilitat dels mitjans de comunicació.  

 

A nivell internacional 

 

• Declaració Universal dels Drets Humans, adoptada per l'Assemblea General de 

les Nacions Unides, el 10 de desembre de 1948. 

• Convenció sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona 

(CEDAW), entesa com un desenvolupament de la Declaració Universal en 

relació a la dona, 1979. 

• Convenció sobre l'Eliminació de Totes les Formes de Discriminació contra la 

Dona (CEDAW). Adoptada el 18 de desembre de 1979 per l'Assemblea General 

de les Nacions Unides en la seva resolució 34/180, de 18 de desembre de 

1979. 

• Declaració de Nacions Unides sobre l'eliminació de la violència sobre la dona 

(1993) 

• Declaració i Plataforma d'acció de la IV Conferència Mundial de les Nacions 

Unides sobre la dona, Beijing (1995) Pla d’acció per a aconseguir la igualtat de 

gènere i els drets humans de les dones i les nenes a tot el món. 

 

 

A nivell europeu 

 

Sobre igualtat 

 

• Tractat de la Unió Europea, article 2. Maastricht, 1992. 

• Carta Dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, 2000. 

• Recomanació CM/Rec(2010) 5 del Comitè de Ministres als Estats membres 

sobre les mesures per a combatre la discriminació per motius d'orientació 

sexual o identitat de gènere. 

• Recomanació CM/Rec(2019) 1 del Comitè de Ministres als Estats membres per 

a prevenir i combatre el sexisme. 

 

Sobre violència de gènere 

 

• Tractat de la Unió Europea, article 3. Maastricht, 1992 

• Conveni del Consell d'Europa sobre prevenció i lluita contra la violència contra 

la dona i la violència domèstica,  Istanbul 11 de maig de 2011. Ratificat per 

Espanya. En vigor des de l'1 d'agost de 2014. 
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Sobre drets i mitjans de comunicació 

• Conveni per a la Protecció dels Drets Humans (CEDH), de 4/11/50, en el seu 

Article 10 regula el dret a la llibertat d'expressió. 

• Recomanació R (97) 20 del Comitè de Ministres del Consell d'Europa, primera 

de les recomanacions europees contra el discurs d'odi. 

• Directiva 2010/13/UE de 10 de març de 2010, anomenada “Directiva de serveis 

audiovisuals”. 

• Resolució sobre el reforç de la lluita contra el racisme, la xenofòbia i els delictes 

motivats per l'odi, de 14/3/13 del Parlament Europeu. 

• Directriu de la UE sobre drets humans relatives a la llibertat d'expressió a 

Internet i fora d'Internet, Consell de de la Unió Europea, el 27/6/16 

• Recomanació General núm. 15 relativa a la lluita contra el discurs d'odi, de la 

Comissió Europea contra el Racisme i la Intolerància (ECRI), del Consell 

d'Europa. 

 

 

A l’Estat Espanyol 

 

Sobre Igualtat 

 

• Constitució espanyola, l’article 14 proclama el dret a la igualtat i a la no 

discriminació per raó de sexe. 

• Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. 

• Reial Decret 1686/2000, de 6 d'octubre, pel qual es crea l'Observatori de la 

Igualtat d'Oportunitats entre dones i homes. 

• Reial Decret  llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a garantia de la 

igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en l'ocupació i l'ocupació. 

 

Sobre violència de gènere 

 

• Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral 

contra la Violència de Gènere. 

• Reial Decret 253/2006, de 3 de març, pel qual s'estableixen les funcions, el 

règim de funcionament i la composició de l'Observatori Estatal de Violència 

sobre dona. 

 

Sobre drets i mitjans de comunicació 

 

• Constitució espanyola, l’article 20 regula el Dret a la Informació i la Llibertat 

d’Expressió. 

• Llei orgànica 2/1984, de 26 de març, reguladora del dret de rectificació, 

mitjançant la qual tota persona natural o jurídica, té dret a rectificar la informació 

difosa, per qualsevol mitjà de comunicació social, de fets que li al·ludeixin, que 

consideri inexactes i la divulgació dels quals pugui causar-li perjudici. 

• Llei orgànica sobre protecció civil al dret a l'honor, a la intimitat personal i 

familiar a la pròpia imatge, que estableix la protecció civil d’aquests drets 

fonamentals. 
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• Llei 56/2007, de 28 de desembre, de mesures d’impuls de la societat de la 

informació. 

• Llei 7/2010, de 31 de març, General de la Comunicació Audiovisual.  

 

A Catalunya 

 

Sobre Igualtat 

 

• Llei 11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i 

intersexuals i per eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. 

• Llei 17/2015, del 21 de juliol, del Departament de la Presidència, d'igualtat 

efectiva de dones i homes. 

 

Sobre violència de gènere 

 

• Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència 

masclista. 

 

Sobre drets i mitjans de comunicació 

 

• Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya. 

• Llei 7/2019, del 14 de novembre, de modificació de la Llei 2/2000, del Consell 

de l'Audiovisual de Catalunya, i de la Llei 11/2007, de la Corporació Catalana 

de Mitjans Audiovisuals. 

 

 

A Espanya la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres 

y hombres estableix les recomanacions d'implementar plans d'igualtat per a corregir les 

desigualtats existents de gènere com a bretxa salarial, accés als llocs de decisió, 

conciliació, a més d'establir protocols de detecció, prevenció i actuació davant els casos 

d'assetjament sexual dins dels organismes. 

 

Donada la poca efectivitat de l'aplicació de la Llei orgànica anterior, durant el 2019 es va 

aprovar el ““Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía 

de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la 

ocupación”. En el qual s'estableix l'obligatorietat, en totes les empreses de més de 50 o 

més persones treballadores, l'elaboració i aplicació d'un pla d'igualtat, amb l'abast i 

contingut establerts, que haurà de ser així mateix objecte de negociació en la forma que 

es determini en la legislació laboral. Aquests plans d'igualtat han de realitzar un diagnòstic 

negociat amb la representació legal de les persones treballadores i han de contenir un 

conjunt ordenat de mesures avaluables dirigides a remoure els obstacles que impedeixen 

o dificulten la igualtat efectiva de dones i homes. 

 

Podem dir que la normativa és clara i precisa, recull les recomanacions i les mesures 

necessàries per a aplicar la igualtat i la prevenció i actuació davant l'assetjament sexual. 

No obstant això, faltaria recollir específicament el terme d'assetjament sexual de segon 

ordre, que és l'assetjament que sofreixen les persones que fan costat a les víctimes 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6115
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6115
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6115
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d'assetjament sexual i solen ser habituals també els mateixos patrons de revictimització 

(difamació, assetjament laboral, etc) que a les víctimes directes. 

 

Els mitjans de comunicació, com a empreses públiques o privades que són, estan 

obligades a desenvolupar aquests plans i a rendir comptes tal com es mostra en la 

normativa citada, el problema és que no existeix de moment un monitoratge real públic i 

transparent on es reflecteixin els resultats d'aquests plans, alguns, encara no tenen 

realitzat ni tan sols els plans d'igualtat o protocols i és una de les exigències a constatar. 

 

El “Pacto de Estado contra la Violencia de Género”, recull diferents articles aplicables als 

Mitjans de comunicació.  En concret hi ha un punt, el 1.4 dedicat als Mitjans de 

Comunicació amb les següents mesures: 

 

38 Publicar en la web del Observatorio  de la Imagen de las  Mujeres (OIM), de forma más visible, las 
resoluciones y sanciones impuestas por la difusión de contenidos sexistas, denigrantes o 
discriminatorios, intensificando la vigilancia específica de los contenidos de Internet y de las redes 
sociales que se vinculen a esta vulneración. Promover la sindicación de contenidos entre el 
Observatorio Nacional y los Observatorios Autonómicos y Locales 

39 Establecer una nueva regulación para que el código identificativo de productos audiovisuales 
“especialmente recomendados para el fomento de la igualdad de género” creado por resolución del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en 2011 tenga un lugar destacado en las carátulas de los 
productos audiovisuales. También se establecerá que las obras que contemplen estos criterios 
obtengan una puntuación específica para la concesión de ayudas. Este código identificativo se otorga 
a la obra audiovisual que promueve la eliminación de prejuicios, imágenes estereotipadas y roles 
sexistas, impulsa la construcción y difusión de representaciones plurales y reales de ambos sexos o 
fomenta el uso de un lenguaje no sexista que nombre la realidad de las mujeres e incorpore una 
visión igualitaria de las relaciones afectivas y de la convivencia doméstica. 

40 Incorporar a la Comisión de Ayudas a la Producción de Largometrajes y Cortometrajes del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte, una vocalía de igualdad que elabore un informe preceptivo sobre 
impacto de género de dichas subvenciones, para incorporarlo al informe justificativo de la Comisión 
de Calificación de las Ayudas y Subvenciones de Cine y Audiovisuales para la organización de 
festivales y certámenes cinematográficos en España, y para la producción de largometrajes y 
cortometrajes 

41 Incluir en la publicación del Instituto de la Mujer, “Mujeres en Cifras”, un nuevo capítulo sobre la 
presencia de mujeres en la industria cinematográfica y la gestión cultural, que identifique la brecha de 
género a través de indicadores cuantitativos y cualitativos. 

42 Acordar, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las empresas de telecomunicaciones y 
los principales proveedores de contenidos digitales, un sistema de coordinación, cooperación y 
corregulación para eliminar referencias potencialmente nocivas en la web que promuevan la violencia 
contra las mujeres 

43 Comprometer   a   los   medios   de   comunicación   a   divulgar las sentencias condenatorias 
recaídas en casos de violencia de género, con el fin de ayudar a la erradicación de cualquier 
sensación de impunidad respecto a los autores de estos crímenes 
 

44 Garantizar que la concesión de sellos de calidad no recaiga en los sitios web con contenidos digitales 
potencialmente nocivos que promuevan la violencia contra las mujeres 

45 En el marco de la futura transposición de la revisión de la Directiva 2010/13/UE, sobre la 
coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados 
miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual, al ordenamiento jurídico 
nacional, incluir la protección de los derechos de las mujeres y la lucha contra los estereotipos 
sexistas al mismo nivel que la lucha contra la incitación al odio y la discriminación y la protección de 
los menores. 

46 Fomentar los convenios de colaboración con las asociaciones y sindicatos profesionales de 
guionistas audiovisuales, para fomentar un tratamiento de la imagen de las mujeres libre de 
estereotipos y prejuicios, que valore sus capacidades de las mujeres con el objeto de erradicar la 
imagen de desigualdad e implicarlos en la lucha contra el sexismo. En estos convenios deberán 
incluirse líneas de formación sobre las consecuencias de la promoción del erotismo prematuro entre 
las niñas en las series y otros contenidos de televisión. 

47 Establecer un acuerdo marco para la corregulación, la especialización y formación de profesionales 

http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/pactoEstado/home.htm
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de los medios de comunicación y publicidad, fomentando un cambio de actitud respecto a la violencia 
contra las mujeres, que no justifique, banalice o incite a la violencia contra ellas, que elimine los 
estereotipos sexistas y promueva la toma conjunta de decisiones entre hombres y mujeres, con 
especial atención al ámbito doméstico. Este acuerdo estará dirigido a profesionales de prensa 
escrita, televisiones, emisoras de radio, agencias de noticias y publicidad. 

48 Perfeccionar la actual regulación para clarificar los conceptos jurídicos indeterminados relacionados 
con el sexismo en la comunicación. 

49 Desarrollar un sistema de corregulación que ponga en marcha un Código de Publicidad no Sexista 

50 Recuperar la figura del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales como autoridad audiovisual 
independiente, siguiendo el modelo del resto de países europeos y de algunas Comunidades 
Autónomas. Entre sus objetivos estará promover la igualdad y erradicar la violencia de género, 
elaborar informes que permitan detectar la evolución de su tratamiento informativo y actuar vía 
advertencia, requerimiento de cese ante el ilícito (sancionable si  no se atiende el requerimiento 
previo), e incentivos, distinciones o sellos de buenas prácticas. Se daría así cumplimiento a la  
Directiva 201/13/UE, relativa a la prestación de Servicios de Comunicación Audiovisual, que exige un 
órgano regulador independiente, como existe en el resto de países de la UE. 

51 Instar a RTVE a la creación en su seno de un Observatorio de Igualdad, para velar por el 
cumplimiento de los compromisos en materia de igualdad de la Corporación establecidos legalmente, 
implicando a los diferentes medios y departamentos. Estará adscrito al Consejo de Administración y 
tendrá participación directa, al menos, de representantes de la Dirección, Departamento de Recursos 
Humanos, Responsabilidad Social Corporativa, Defensoría de la Audiencia, Sindicatos más 
representativos y Sociedad Civil especializada en materia de igualdad. 

52 Incluir en los ciclos superiores, másters, formación especializada y líneas de asesoría y cursos 
personalizados del Instituto de RTVE, contenidos de especialización en comunicación y género, con 
especial incidencia en el tratamiento de la información relacionada con la violencia contra las 
mujeres. 

53 Incorporar criterios relacionados con la igualdad y la prevención de la violencia de género en la 
selección, por el comité de cine de RTVE, de los proyectos cinematográficos cuya producción es 
financiada por el ente público. 

54 Implicar al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales para que las empresas inscritas 
en su Registro tomen conciencia del relevante papel que el medio audiovisual juega en la transmisión 
de valores sexistas. 

55 Instar a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) para que exija que 
los másters de Guion de Cine y TV, incluyan un análisis sobre la representación sexista de la mujer 
en el audiovisual. 

56 Atender las necesidades informativas de la juventud para frenar conductas machistas que 
desembocan en malos tratos. 

 

A part d’aquest apartat específic dels mitjans, totes les altres mesures que hi ha al Pacte 

cal tenir-les presents també. A continuació destaquem algunes d’elles: 

 

92 Establecer la obligación de implantar medidas y protocolos contra el acoso sexual o el acoso por 
razón de género en las empresas, para mejorar la regulación y los derechos de las trabajadoras 
víctimas, abordando tal cuestión en la normativa de prevención de riesgos laborales. 

93 Revisar la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
para mejorar su eficacia Impulsar una evaluación exhaustiva de la Ley Orgánica de  Igualdad de 
2007 para detectar aquellos aspectos que estén sin desarrollar y que sean fruto de incumplimiento. 
Una vez evaluada hacer propuestas de mejora ambiciosas para avanzar de una manera firme hacia 
la igualdad real. Trabajar en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, actualmente 
en tramitación parlamentaria su modificación, para establecer criterios de exigencia de cumplimiento 
con la Ley Orgánica 3/2007 como requisito para que las empresas puedan trabajar con la 
administración. 

102 Ampliar el concepto de violencia de género a todos los tipos de violencia contra las mujeres 
contenidos en el Convenio de Estambul. 

103 Realizar los cambios pertinentes en materia legislativa para la correcta aplicación del Convenio de 
Estambul, sobre delitos sexuales contra menores y sobre normas mínimas de reconocimiento de 
derechos a todas las víctimas de delitos, conforme a las directivas europeas de aplicación. Para ello 
se introducirá la perspectiva de género y la de derechos humanos en todas las normativas y 
disposiciones contra las violencias sexuales de la legislación española, revisando y evaluando para 
ello la Ley 35/1995 de 11 de Diciembre de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y 
contra la libertad sexual, para la posterior creación de un marco regulador que permita realizar un  
tratamiento integral de las violencias sexuales. 

112 No considerar las injurias y calumnias a través de las redes sociales en el ámbito de la violencia de 
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género como únicamente un delito leve. 

222 Impulsar la formación especializada en violencia de género para  los y las profesionales de los 
medios de comunicación. 

 

Totes les mesures proposades en el “Pacto de Estado contra la Violencia de Género” que 

van dirigides cap al sector de la informació i comunicació estan en concordança amb les 

últimes recomanacions, encara així, continua faltant la transparència de resultats.  Quants 

mitjans de comunicació estan aplicant aquestes mesures? Com les estan duent a terme? 

Quins són els resultats? La rendició de comptes torna a ser de nou un punt clau a 

reclamar per a analitzar la implementació i efectivitat de les mesures proposades. 

 

Pel que fa a Catalunya i en concret a les emissores de ràdio, un recent estudi durant la 

temporada 2018/19, sobre cinc graelles de cinc emissores dels Països Catalans (quatre 

de públiques i una de privada), mostra que de cada 10 persones que condueixen i 

realitzen programes, 6,4 són homes i 3,6 són dones.  Les dones només ocupen el 36% 

dels càrrecs directius i presenten el 30% del total de programes d’esports, entreteniment i 

d’informatius analitzats, en front del 58% pel que fa als homes, i un 12% de la graella de 

programació està codirigit. L’estudi conclou que “les dones —tot i que representen la meitat 

de la població mundial, o que a Espanya representin un 48,3% del total d’oients que 

escolten la ràdio (homes, 51,7%)— són minoria en els mitjans de comunicació d’arreu del 

món, d’Europa, d’Espanya i de Catalunya. Les dones estan infrarepresentades en 

l’agenda dels mitjans pel que fa a la direcció i realització de programes.”1 

 

 

 

Dades de la situació de les dones i els mitjans, com 

a treballadores i com a subjectes del tractament 

informatiu 
 

El Global Media Monitoring Project (GMMP) en 2015 va analitzar 452 notícies de mitjans 

espanyols. Després de l'estudi de casos, l'informe va concloure que les dones comprenien 

tan sols el 28% del total de subjectes i fonts en les notícies de premsa i els informatius de 

ràdio i televisió. En mitjans digitals i en Twitter, del 33%. Per tant, la meitat de la població 

és considerada una minoria en els mitjans de comunicació. 

 

Des del 1995 fins al dia d'avui s'ha millorat alguns resultats però no amb la urgència 

necessària. De fet un dels factors preocupants és l'alt percentatge d'assetjament sexual 

que pateixen tant les periodistes en l'exercici del seu treball, com també el tractament de 

les informacions de la violència masclista. Es detecta que sí que existeixen professionals 

que han millorat el seu tractament a tenor de les recomanacions, però en canvi uns altres 

han exercit amb les seves cobertures una revictimització de les víctimes d'assetjament o 

violència masclista, així com les víctimes d'assetjament sexual de segon ordre. 

                                        
1
 “Estudi sobre igualtat de gènere en direcció i presentació de programes de ràdio, en diferents variants 

lingüístiques dels països catalans”, Xavier Solà Vilaseca, març de 2019. 

http://cdn.agilitycms.com/who-makes-the-news/Imported/reports_2015/national/Spain.pdf
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Una altra dada preocupant continua sent l'escassa representativitat de dones en els llocs 

de direcció o decisió dels mitjans de comunicació tenint en compte que en les facultats de 

comunicació el percentatge d'alumnat és majoritàriament és femení. Segons el 

International Women’s Media Foundation Global Report, gairebé dos terços dels 

periodistes són homes i aquest desequilibri és, fins i tot, més elevat en càrrecs d'alta 

responsabilitat com la direcció dels mitjans de comunicació. El 73% dels càrrecs d'alta 

direcció estan ocupats per homes mentre que les dones que dirigeixen un mitjà són el 

23%. 

 

A aquesta dada se li ha de sumar la falta de representativitat de les dones en els espais 

d'opinió en els mitjans. Segons les dades de gener de 2020, només un 29% de les 

opinions als mitjans són de dones, segons l’informe On són les dones? 

 

Som el 51% però opinem el 29% i impera la blanquitud 

 

L’última publicació d’“On són les dones” recull que els espais d’opinió als mitjans són 

ocupats majoritàriament per homes i que les persones en condició de racialització són les 

qui menys veu hi tenen. Segons les dades de gener de 2020, només un 29% de les 

opinions als mitjans són de dones i un deplorable 0,5% correspon a les intervencions de 

persones en condició de racialització. Des del col·lectiu denuncien la violència simbòlica 

que el masclisme i el racisme institucionalitzats exerceixen contra les dones i les persones 

en condició de racialització, amb la qual les exclouen de l’esfera pública. D’aquesta 

manera es menyspreen les seves experiències i expertesa com a professionals o 

activistes i es priva de referents moltes conciutadanes i conciutadans. L’informe assenyala 

també que els mitjans privats són els menys paritaris en termes d’opinió, i situa la Llei 

17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes com una tasca pendent de complir per part 

de les administracions. Així mateix, On son les dones adverteix que no comptar amb 

espais plurals respon a una mala praxi professional dels mitjans de comunicació catalans, 

ja sigui fruit de criteris esbiaixats -masclistes i racistes- de meritocràcia o de pràctiques 

endogàmiques de selecció de persones opinadores derivades d’unes agendes de 

contactes fonamentalment masculinitzades i blanques. 

 

Des de la visió dels activismes, resulta rellevant citar les aportacions crítiques de les 

feministes d'Amèrica Llatina. Aquestes han elaborat rigorosos estudis sobre les 

condicions d'ús de les principals plataformes d'Internet. L'informe de l'Associació per al 

Progrés de les Comunicacions (APC) de juliol de 2014, titulat “Intermediàries d'Internet i 

violència contra les dones en línia: polítiques d'usuaris/as i marc de reparació de 

Facebook, Twitter i YouTube”, denúncia la falta de transparència i accessibilitat dels 

mecanismes de denúncia/reporti de continguts. L’ APC al·lega la falta de compromís 

d'aquestes empreses amb el conjunt de drets humans, més enllà de la llibertat 

d'expressió. En un altre informe de 2014, titulat “End violence: women'sr ights and safety 

online from impunity to justice: improving corporate policies to end technology- related 

violence against women”, en el qual van revisar les polítiques de restricció de continguts 

de 22 empreses de set països, afirmen que les empreses no atenen les necessitats de les 

dones ni dels col·lectius en risc d'exclusió. L’ APC reclama deixar enrere el limitat marc de 

http://onsonlesdones.blogspot.com/p/informe-setembre-de-2016.html
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discussió de les obligacions legals per a passar a l'enfocament més ampli de les 

responsabilitats corporatives. 

 

Altres col·lectius feministes del Brasil com CodingRights Internet Lab, en el seu informe de 

2017, titulat “Violències de gènere na Internet: diagnòstic, soluçoes e desafiaments”, 

encunyen el concepte de “colonialisme digital”, pel fet que les empreses del “Nord Global” 

realitzen la restricció de continguts sobre la base de patrons morals occidentals. Les 

empreses no tenen en consideració les particularitats culturals locals, ni el fet que 

existeixin legislacions sensibles a les qüestions de gènere, LGTBIQ, pobles originaris o 

racisme. No s'està avaluant l'impacte que aquestes polítiques de restricció de continguts 

estan tenint en aquestes col·lectivitats. 

 

Recomanacions per informar sobre les agressions sexuals. Dones valentes  

 

Els mitjans de comunicació són el principal mitjà de transmissió de coneixement sobre les 

violències masclistes i per això tenen la responsabilitat de promoure’n la seva prevenció i 

erradicació. Això implica informar sobre aquestes greus violències com a part de 

l’estructura social masclista, on el poder es distribueix de manera desigual entre dones i 

homes. Tal i com recomana l’estudi Dones Valentes. Recomanacions per informar sobre 

les agressions sexuals, realitzat pel Màster Gènere i Comunicació de la UAB i l’Associació 

d’Atenció a Dones Agredides Sexualment, cal deixar de culpabilitzar les dones de les 

agressions sexuals i presentar-les com a ciutadanes de dret, amb capacitat d’acció i 

sense revictimitzar-les abusant de la paraula víctima.  

 

En aquest sentit, no donar detalls morbosos i sense interès informatiu de les agressions 

és tan important com oferir detalls quan aquestes no corresponguin a l’imaginari construït 

socialment, per visibilitzar que moltes vegades es produeixen en entorns laborals, diürns, 

a casa, sense penetració vaginal, etc. Assenyalar que els homes són els únics 

responsables de les violències sexuals és imprescindible per canviar les lògiques sexistes 

imperants, on permanentment es qüestiona el comportament i la paraula de les dones. 

Per això, l’informe recomana explicar els processos judicials a través de fonts expertes 

feministes, així com exposar els recursos i serveis d’ajuda i recuperació disponibles per 

oferir una informació veraç, de qualitat i al servei dels processos de recuperació i 

resiliència de les dones. 

 

Com informen els mitjans sobre el treball de la llar i les cures. Tras la Puerta 

 

L’informe Tras la puerta. Cómo informan los medios sobre el trabajo del hogar y los 

cuidados , realitzat per Almena Cooperativa Feminista amb el suport d’Intermon Oxfam,  

mostra com la cobertura informativa dels mitjans de comunicació no reflecteix la centralitat 

que té el treball de la llar i les cures (TLC) pel sistema econòmic i social a l’estat espanyol. 

Així, la importància del paper de les dones treballadores, moltes d’elles migrades, segueix 

amagada rere la porta dels domicilis privats on assumeixen una gran quantitat de tasques, 

especialment de cures.  

 

La manca de cobertura mediàtica d’aquest sector en termes quantitatius es suma a una 

absència d’anàlisi crítica i en profunditat a les informacions, que en la majoria dels casos 

http://www.mastergenerecomunicacio.org/es/category/noticias/
http://www.mastergenerecomunicacio.org/es/category/noticias/
https://almenafeminista.org/es/projectes/tras-la-puerta-como-informan-los-medios-sobre-el-trabajo-del-hogar-y-los-cuidados/
https://almenafeminista.org/es/projectes/tras-la-puerta-como-informan-los-medios-sobre-el-trabajo-del-hogar-y-los-cuidados/
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provenen de fonts d’agència. D’aquesta manera, una de les demandes que fa el 

document és no només exposar la manca de drets de les dones treballadores de la llar 

sinó, sobretot, informar sobre les seves reivindicacions, tot explicant les causes 

estructurals que les releguen a situacions de gran vulnerabilitat. Emmarcar les condicions 

d’explotació i precarietat de gran part de les treballadores amb la crisi de cures i 

insolvència de la demanda, les relacions internacionals desiguals o la política i normatives 

d’immigració, és fonamental per donar una perspectiva complerta i rigorosa sobre el TLC.  

 

A més a més, cal visibilitzar a les notícies el treball en règim intern, una de les modalitats 

més dures i amb pitjors condicions laborals del sector; la vulneració de drets que cometen 

sistemàticament les agències de col·locació amb ànim de lucre; així com les violències 

sexuals que pateixen les treballadores dins els domicilis. 

 

Assetjament online a les periodistes 

 

Per una altra banda, se suma la violència masclista i assetjament online que sofreixen les 

periodistes i comunicadores en l’exercici de la seva professió. 

 

Periodistes, polítiques i defensores de Drets Humans són directament atacades, 

amenaçades, assetjades o fins i tot assassinades pel seu treball. Els atacs són 

generalment de naturalesa misògina, sovint sexualitzada i específicament de gènere. 

L'abús en línia contra dones periodistes i dones en els mitjans de comunicació és un atac 

directe a la visibilitat de les dones i a la seva plena participació en la vida pública. 

 

Les violències en línia que estan patint les periodistes i comunicadores són; 

 

 Violació de la privacitat: Accedir, usar, manipular i/o disseminar dades privades 

sense consentiment, robant comptes personals, robant contrasenyes, usant o 

robant identitats, usant l'ordinador d'una altra persona per a accedir als comptes 

d'un usuari mentre està connectat; Prendre, accedir, usar, manipular i/o difondre 

fotografies i/o vídeos sense consentiment; Compartir i/o difondre informació i/o 

contingut privat, incloent imatges sexualitzades o sexspreading, clips d'àudio i / o 

videoclips, sense coneixement o consentiment; Doxing: Indagar i difondre 

informació personal que identifiqui un individu sense el seu consentiment. A 

vegades amb la intenció de proporcionar accés a la dona en el món “real” per al 

seu assetjament i/o altres propòsits; i Contactar i/o assetjar als fills d'una usuària, 

família extensa, amistats… per a obtenir accés a ella; 

 

 Vigilància i monitoratge: Monitoratge, seguiment i/o vigilància d'activitats en línia i 

fora de línia; Usar spyware o keyboardloggers sense el consentiment de l'usuari; 

Usar programari de geolocalizador per a rastrejar els moviments d'una dona sense 

el seu consentiment i Aguaito; 

 

 Mal a la reputació o a la credibilitat: Eliminar, enviar i/o manipular correus 

electrònics i/o continguts sense consentiment; Crear i compartir dades personals 

falses (com a comptes en línia, publicitat o comptes de xarxes socials) amb la 

intenció de danyar la reputació d'un usuari; Manipular i/o crear fotografies i/o vídeos 

https://www.osce.org/pc/16912?download=true
http://www.intgovforum.org/cms/documents/best-practice-forums/623-bpf-online-abuse-and-gbv-against-women
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falsos; Robatori d'identitat (per exemple, pretendre ser la persona que va crear una 

imatge i publicar-la o compartir-la públicament); Divulgació d'informació privada (i/o 

culturalment sensible / controvertida) amb el propòsit de danyar la reputació d'algú; 

Fer comentaris i/o publicacions en línia ofensives, despectives i/o falses amb la 

intenció de tacar la reputació d'una persona (incloent difamació); 

 

 Assetjament (que pot anar acompanyat d'assetjament sense connexió): 

Ciberbullying i/o assetjament repetit a través de missatges no desitjats, atenció i/o 

contacte; Amenaces directes de violència, incloses amenaces de violència sexual 

i/o física (per exemple, amenaces com “et violaré”; Comentaris abusius; Enviament 

i/o recepció no sol·licitada de materials sexualment explícits; Incitació a la violència 

física; Discurs d'odi, publicacions en xarxes socials i/o correu; sovint dirigit al 

gènere i/o a la sexualitat; Contingut en línia que representa a les dones com a 

objectes sexuals; Ús de comentaris sexistes i/o de gènere o d'insults (per exemple, 

ús de termes com a “gossa”/“guineu”); Ús d'imatges violentes per a degradar a les 

dones; Abusar i/o avergonyir a una dona per expressar punts de vista que no són 

normatius, per estar en desacord amb les persones (sovint homes) i també per 

rebutjar els oferiments sexuals ; Inducció al suïcidi o promoure el feminicidi; 

Assetjament psicològic, inclosa la selecció d'un objectiu per a molestar o assetjar; 

Assetjament psicològic per un grup de persones en lloc d'un individu i com una 

pràctica específicament facilitada per la tecnologia; 

 

 Amenaces directes i/o violència: Trànsit de dones a través de l'ús de tecnologia, 

inclòs l'ús de tecnologia per a la selecció i preparació de víctimes (agressió sexual 

planificada i/o feminicidi); Xantatge i/o extorsió sexual; Robatori d'identitat, diners 

i/o propietats; Suplantació d'identitat que desemboca en un atac físic 

 

 

En el cas de les dones que treballen en els mitjans sofreixen impactes específics: mal 

psicològic (depressió, ansietat, por o fins i tot pensaments suïcides), aïllament social 

(retraïment de la vida pública, fins i tot del contacte amb familiars i amistats), pèrdues 

econòmiques (acomiadaments i pèrdua de les fonts d'ingressos o dificultat en la troballa 

d'ocupació, a causa de l'estigma), limitació de la mobilitat (dificultat en la participació en 

els espais en línia i/o fora de línia) i autocensura (restricció de l'activitat, per por d'una 

major victimització i per la pèrdua de confiança en la seguretat de l'ús de les tecnologies 

digitals). 

 

En el cas de les dones periodistes la Federació Internacional de Periodistes (FIP) 

assenyala que un 65% de dones han sofert intimidació, amenaces i abusos en el treball, 

dels quals el 14% ha sofert algun tipus de violència sexual; en el 45% dels casos a causa 

dels caps o supervisors; un 58% el denuncia als ocupadors i un 17% a la policia. En 

diversos informes mostra que les periodistes sofreixen diferents violències de gènere en 

línia com són: la violació de la privacitat, vigilància i monitoratge, mal a la reputació o a la 

credibilitat, assetjament (que pot anar acompanyat d'assetjament sense connexió), 

amenaces directes i/o violència. El 70% de dones afectades afirmen que les empreses no 

prenen mesures per a protegir-les. En el projecte Mitjans i erradicació de les violències 

masclistes coordinat la Xarxa Europa de Dones Periodistes i en col·laboració amb el DF 

https://www.apc.org/sites/default/files/APCSubmission_UNSR_VAW_GBV.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/f115df_f0a03076713e427a8785d997acc68030.pdf


 

Grup Dones i Mitjans CNDC  

21 

Diario Feminista es constata també aquesta dada, els resultats inicials del projecte 

indiquen la necessitat d’aplicar amb efectivitat protocols de prevenció i actuació davant 

l’assetjament sexual dintre dels mitjans. 

 

Tractament informatiu de l’assetjament sexual directe i de segon ordre 

 

Una altra dada que ens consta al projecte “Mitjans i erradicació de les violències 

masclistes” és que continuen havent notícies que enlloc de protegir a la víctima 

d’assetjament tal i com s’indica al “Pacto de Estado contra la Violencia de Género”, es 

revictimiza donant a lloc a tractaments informatius assetjadors. Aquest mateix efecte 

passa amb alguns tractaments informatius sobre persones, o col·lectius que han recolzat 

a les víctimes d’assetjament sexual, sofreixen atacs, difamacions, constituint-se el que es 

coneix científicament com a assetjament sexual de segon ordre. Els resultats extrets de 

l’estudi mitjançant l’enquesta online a periodistes, entrevistes a responsables de mitjans i 

organismes afins, i el grup de discussió estableix el següent:  

 

 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. 

 No hi ha un mecanisme de seguiment de si els Mitjans de comunicació estan 

aplicant protocols d’actuació davant de la violència masclista l’assetjament sexual 

directe i de segon ordre. 

 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. 

 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 Mitjan i 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. 

 

 

http://mujeresperiodistas.net/wp-content/uploads/2014/02/Informe-resultats.pdf
http://mujeresperiodistas.net/wp-content/uploads/2014/02/Informe-resultats.pdf
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Exigències i recomanacions 

 

L’ ECRI (Comissió Europea  contra el Racisme i la Intolerància) en el seu Informe sobre 

Espanya de 28/2/18 esmenta que, lamentablement, els mecanismes d'autoregulació dels 

mitjans de comunicació no funcionen, no són coneguts i reben escassos nombres de 

queixes. 

 

Per això, a continuació destaquem algunes recomanacions per a millorar la situació 

descrita en els dos punts anteriors. Les recomanacions són: 

 

 Exigir rendició de comptes. Els mitjans de comunicació han de complir la normativa 

legal, i per tant rendir comptes sobre el pla d’igualtat i protocol de prevenció i 

detecció de l’assetjament sexual directe i de segon ordre a les seves empreses. 

Cal que els resultats siguin transparents i públics i hagi una política proactiva en 

aquest sentit.  

 

 El tractament informatiu  vers la dona i les violències masclistes ha de ser d’acord a 

les normatives i recomanacions vigents. Els mitjans que reprodueixen discursos 

sexistes, realitzen tractaments informatius assetjadors vers les víctimes o les 

persones que les recolzen, haurien de rebre una sanció. Fins al moment, les 

recomanacions no han donat molt de fruït, si s’ha millorat, però només els i les 

professionals que tenen voluntat de fer-ho.  Cal crear un sistema que garanteixi el 

compliment, i si no es fa, igual que es duu a terme en altres temàtiques, hagi una 

sanció, i una rectificació immediata. 

 

 Responsabilitat directa i obligacions de diligència deguda per a prevenir, investigar 

i castigar els actes de violència online contra dones i nenes comesos per 

companyies privades o intermediàries d'Internet, incloses les empreses i 

corporacions transnacionals. A més de prendre les mesures per a eliminar totes les 

formes de discriminació, inclosa la violència online contra la dona. 

 

 Els Estats i Agents no estatals han de defensar el dret a la llibertat d'expressió, 

inclòs l'accés a la informació però també el dret a la privacitat i la protecció de 

dades a través de legislacions i les mesures necessàries i s'ha d'encoratjar a les 

xarxes socials i en línia a crear i/o enfortir mecanismes centrats en l'erradicació 

dels estereotips de gènere, i a posar fi a qualsevol violència de gènere comesa en 

les seves plataformes. 

 

 Millorar el sistema de registre de les violències de gènere en línia, que permeti 

aprofundir sobre aquest fenomen; elaborar campanyes públiques que promoguin el 

repudi cap a les violències de gènere en línia, dirigides especialment a la població 

masculina, majorment responsable; la capacitació dels cossos policials, el poder 

judicial i altres operadors jurídics, en perspectiva de gènere, perquè dimensionin la 

gravetat de les violències de gènere en línia, reaccionin amb rapidesa i 

comprenguin les noves tecnologies: i adaptar els formularis policials, perquè 
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incloguin les violències psicològica, i una avaluació del risc adaptada a les 

violències de gènere en línia. 

 

 Els mitjans han de promoure examinar i/o modificar els seus sistemes de 

moderació per a fer efectiu el control sobre els comentaris sexistes, misògins per a 

evitar l'apologia de la violència contra les dones i ‘normalitzar’ el discurs de l'odi. 

Entre les fórmules possibles podrien estar el reforç dels equips de moderació de 

comentaris i la seva formació en els aspectes legals, traslladar els criteris de 

selecció de les ‘cartes al director’ a la gestió de comentaris i/o seguir les 

recomanacions dels Col·legis de Periodistes i dels Consells Audiovisuals (CPC i 

CAC a Catalunya) sobre tractament de la violència online contra les dones, la 

igualtat de gènere i el discurs de l'odi. 

 

 Col·laboració dels mitjans de comunicació, amb l'Administració i la societat civil per 

a la lluita contra el sexisme, l'odi i la intolerància en Internet, a través de l'intercanvi 

de coneixement des dels seus diferents perspectives, la creació de xarxes de 

participació i altres mesures que dilueixin aquests discursos d'odi en els fòrums 

dels mitjans de comunicació i la violència online contra les dones. 

 

 Promulgació o reforma de legislació sobre Internet, ha d'involucrar àmplies 

consultes amb organitzacions de la societat civil que treballin els drets de les 

dones. I la formulació de mesures dirigides a les plataformes intermediàries 

d'Internet ha d'incentivar el debat públic sobre el rol les empreses i les seves 

polítiques internes o condicions d'ús, respecte dels continguts no consentits. 

 Els governs haurien de dotar d’ un pressupost real el desenvolupament de les 

millores a implementar del Capítol J, però dedicat a les actuacions que realment 

garanteixin l’èxit de resultats. 

 Les empreses de comunicació audiovisual han de promoure estratègies de 

l'abordatge contra la violència masclista. Per això és imprescindible tenir en compte 

la incidència i impacte que la proliferació de narratives còmplices i justificadores de 

qualsevol mena de violència tenen en la configuració d'imaginaris violents. La 

violència masclista s'alimenta en gran manera d'aquestes narratives. 

 Els mitjans de comunicació han de garantir espais lliures d'assetjament sexual i 

adoptar sistemes de 
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