
Comissió 4
Perspectiva de les dones als mitjans 

de comunicació



Les dones als mitjans de comunicació: 
estat de la qüestió

• En general, no s’hi veu reflectida la diversitat de models i 
experiències de la societat actual

• La representació de dones i homes  és asimètrica: no es visualitzen i 
reconeixen per igual

• Reprodueixen i perpetuen estereotips de gènere

• Invisibilitzen les aportacions de les dones i perpetuen clixés sobre 
treball domèstic i de cura

• Reserven a les dones espais i funcions secundaris o auxiliars



• Se les exclou, de forma general, dels espais d’opinió i informació 
considerats rellevants

• Hi ha un ressorgiment de continguts sexistes, tractament 
pejoratiu, trivialització de la violència

• Una nova crueltat impregna la representació de les dones: 
programes canvi d’imatge, Internet,  revistes, etc.

• Contribueixen a promoure el «miratge d’igualtat»



Què diuen les dades?





Programes informatius
Bretxa de gènere global:

• Les dones només formen part del 24% de les notícies  i en són 
protagonistes del 10% 

• Són el 35% de les persones que apareixen a notícies sobre salut i el 
16% a les de l’àmbit polític

• Les expertes consultades són el 19% i les entrevistades com a 
portaveus són el  20% 

• Només el 26% de les persones que apareixen a les notes informatives 
a Internet i tuïts informatius, són dones 

• Com a presentadores : 29% a partir dels 50 anys i al 0% a partir dels 65 

• Són el 37% de les reporteres fins els 35 anys; dels 35 als 49 són el 28% 

i a partir dels 65 el 0%



Espais d’opinió

Sobrerepresentació dels homes:

• El 77% dels articles d’opinió publicats als quatre diaris d’abast nacional 
són signats per homes 

• Els mitjans digitals més destacats tenen més del 70% de les opinions 
que publiquen signades per homes 

• A les tertúlies de la ràdio pública hi ha entre 6 i 7 opinadors homes de 
cada deu participants 

• A les emissores de ràdio privades els tertulians homes són 3 de cada 4

• A la televisió pública les tertúlies consoliden un creixement i hi ha 
entre un 44% a un 23% de presència de dones



• A les televisions privades la mitjana anual és del 24% de dones a les 
tertúlies

• L’opinió escrita per dones constitueix entre el 18% i el 22% del total

• Diversitat en l’àmbit digital: tendència conservadora d’alguns i 
compromís amb la paritat d’altres

• Tertúlies televisives : 2 de les 3 tertúlies de TV3 s’han mantingut 
paritàries mentre que la tercera no arribava al terç de tertulianes i ha 
anat baixant aquesta representativitat

• La tertúlia de TVE Catalunya, només ha tingut el 23 % de presència 
femenina

• A les tertúlies de les televisions  privades, la presencia de dones 
fluctua molt, del 33% al 12% 



El temps de paraula

• Les dones tenen un 27’3% de temps de paraula en informatius 

• La seva presència ha disminuït respecte al 2016, que era d’un 28’7%

• Aquest percentatge varia segons l’àmbit informatiu: la presència de 
dones que fan política s’incrementa en els debats fins al 44%, però en 
entrevistes baixa la presència fins al 30%

• Hi ha una gran asimetria entre els temes «reservats» a les dones, lligats 
als àmbits de cura, com ara sanitat, educació o temes socials, i als 
homes, tecnològics, econòmics o científics



La informació sobre violència masclista

• La protecció de la identitat de la dona i el seu entorn és una de les 

qüestions més vulnerades

• Es mantenen adjectivacions inadequades en els relats que justifiquen 

implícitament l'agressió, fet que també podem trobar en les aportacions 

de testimonis

• Manquen veus expertes per il·lustrar les informacions relacionades 

• De forma habitual es detallen  dades innecessàries sobre el 

comportament de l’agressor

• En les imatges que acompanyen les notícies es busca l’impacte mediàtic 

oferint les que poden tenir un contingut més morbós



Transversalitat de la discriminació

• Només el 16% de les notícies no discriminen persones  (2017)

• Aquesta anàlisi observa quatre discriminacions: antigitanisme, aporofòbia, 
islamofòbia i xenofòbia

• En aquest 16% també hi són les dones (intersecció de múltiples formes de 
discriminació)



Molt presents, poc visibles

• Tot i que la presència femenina és majoritària tant pel què fa a estudis 
com a treballadores del sector cultural, es constata com: 

• A les titulacions en l’àmbit artístic i humanístic, les dones superen als 
homes, a la inversa que a les tècniques i científiques

• A mesura que augmenta la professionalització, visibilitat i prestigi, el 
domini passa a ser masculí

• En alguns casos l’exclusió de les dones és tant o més pronunciada que en 
àmbits tradicionalment protagonitzats per homes



I a l’àmbit audiovisual : 

• El 65% de l’alumnat en formació audiovisual són dones

• El 16% dels projectes cinematogràfics estan liderats per dones (direcció,
guió i producció)

• El 26% dels departaments de producció audiovisual tenen una dona al
capdavant

• El 10% de les pel·lícules catalanes tenen una dona com a productora
executiva

• Direcció: un 4% de directores de fotografia, un 14% caps de so, 16% de
muntadores, 3% compositores, 9% direcció de producció i 7% caps
d’efectes especials



L’esport femení: infrarepresentat

La informació esportiva és clarament androcèntrica:

• A la ràdio: les dones protagonitzen un 10% de les informacions esportives i 
un 1'4% de les retransmissions

• A la televisió, l’esport masculí ocupa més del 90% de la quota de pantalla: 
en ambdós casos, les dones representen el 8'2%. 

• Tot i que un 40% del total de practicants d'esports i activitats físiques són 
dones, només entre un 6% i 8% de la cobertura dels mitjans de 
comunicació esportius es dediquen a les dones.

• Darrers JJOO: els homes van rebre el triple d'espai informatiu que les 
dones, (les atletes eren un 45%) 

• 160 milions de paraules als mitjans i les xarxes proven el tracte masclista i 
denigrant a les dones en els Jocs Olímpics. 



Entorn digital i masclisme

• Fake news: desautoritzen i combaten les polítiques d’igualtat, amb 
viralització de notícies i continguts falsos «Cada any moren 30 homes a 
mans de les seves parelles, «Un 80% de les denúncies per violència 
masclista són falses, «No existeix una bretxa salarial entre dones i homes», 
etc.

• Sàtira i la ridiculització de les dones i del feminisme

• Ciberassetjament 

• Publicitat sexista 

• Pervivència dels estereotips de gènere



Normés d’ús, recursos i bones 
pràctiques



Codis i recomanacions

• Codi Europeu de Deontologia del Periodisme (Consell d’Europa): 
«El principi bàsic de tota consideració ètica del periodisme ha de partir de la 
clara diferenciació, evitant tota confusió, entre notícies i opinions.» 

• Codi Deontològic del Periodisme a Catalunya 
«No es pot discriminar cap persona a causa de la seva condició sexual, 
discapacitat física o mental, creences, origen ètnic, nacionalitat i extracció 
social. Així mateix, cal evitar expressions vexatòries que puguin incitar a l’odi i 
a l’ús de la violència.»

• Recomanacions i decàlegs d’associacions, observatoris, entitats i mitjans 
de comunicació (tractament violència masclista, diversitat, prostitució...)



Recomanacions bàsiques 

• Dotar els equips professionals de dones 

• Garantir una paritat real entre els testimonis i persones entrevistades 

• Tenir en compte les aportacions diferenciades de les dones en els 
continguts 

• Tenir en compte a tota la població, homes i dones, en l’elaboració de 
les informacions 

• Utilitzar un llenguatge inclusiu

• Evitar la utilització de rols atribuïts tradicionalment a dones i homes. 

• Evitar l’ús d’estereotips i estàndards pel que fa a les dones i els homes 
així com la població en general 

• Visibilitzar les dones en tots els àmbits i incloure-les en la diversitat 
temàtica de tots els continguts 

• Garantir la formació dels equips professionals



El paper dels mitjans locals

Les bones pràctiques es van consolidant :

• La Xarxa de Televisions Locals (XTVL) va acordar informar de les 
notícies sobre violència masclista a través de la persona que condueix 
l’informatiu sense recórrer mai a imatges de recurs 

• Alguns municipis s’han dotat d’un Decàleg de Bones Pràctiques de la 
Comunicació Local Pública en el que es recullen actuacions que 
milloren la presència de les dones als mitjans així com el tractament 
no sexista de les informacions

• La XIP/TV retransmet partits de bàsquet, rugbi, handbol, hoquei tant 
de la lliga femenina com masculina i el programa esportiu «En joc» és 
una dona



Seguir avançant: reptes

• L’autoregulació no és suficient: calen actuacions específiques per garantir
bones pràctiques informatives i de representació.

• Els reglaments municipals relatius a informació municipal i dels mitjans de
comunicació locals també haurien d’incloure els decàlegs com a referència
bàsica

• La introducció de la perspectiva de gènere i del punt de vista de les dones
és clau per a la transformació: sensibilització i formació dels equips de
treball

• Canvis en les estructures organitzatives dels mitjans: presència de dones
en llocs de decisió i implicació dels equips directius en el canvi



l’Eina per a una comunicació no sexista

• Recurs per actuar tant preventivament com reactivament envers les 
pràctiques sexistes en l’àmbit comunicatiu.

• Conté diversos instruments pràctics:

– Decàleg per a una millor representació de les dones en la comunicació

– Qüestionari interactiu per auditar el sexisme en diferents pràctiques 
comunicatives

– Anàlisi de casos

– Glossari

http://eina.observatoridelesdones.org/

http://eina.observatoridelesdones.org/


Conclusions subseus



• Subseu CORNELLÀ DE LLOBREGAT: La representació del 
treball femení.

• Subseu VALLIRANA: Estereotips de gènere als mitjans de 
comunicació. Ponència de la Taula Feminista de Vallirana.

• Subseu SANT JOAN DESPÍ: Llegir i escriure amb ulls de dona. 
Estereotips de gènere a la literatura.



Representació del treball femení als 
mitjans de comunicació

Principals idees 

• Recollir el testimoni directe d’un conjunt de dones de 10 municipis 
catalans, entre ells Cornellà de Llobregat.

• Posar en valor el treball domèstic i de cures. 

• Visibilitzar la participació de les dones en els lluites laborals 

• Analitzar la situació del mercat laboral actual a la comarca del Baix 
Llobregat amb perspectiva de gènere. 



Propostes

• Campanyes per fer visible el l’aportació de les dones a l’àmbit 
laboral. 

• Campanyes de sensibilització per trencar rols i funcions 
masculinitzades i feminitzades 

• Realitzar accions en clau de gènere: Els plans d’igualtat, la reducció 
de la bretxa salarial, la lluita contra l’assetjament i a violència de 
gènere i la conciliació dels temps dels treballs ha situar-se entre les 
prioritats sindicals. 

• Potenciar la participació de les dones i la conciliació en les 
organitzacions i empreses. 

• Més presencia de les dones als sindicats i als centres de treball. 
• Lluitar perquè les mesures de conciliació no comportin pèrdua 

salarial 
• Combatre la bretxa incidint tant en els salaris com en les 

categories/promoció professional 



Estereotips de gènere als mitjans de 
comunicació

• Premsa: molta presència femenina però poques dones en càrrecs.

• Publicitat: ha introduït canvis en els rols però són superficials.

• Ràdio i televisió: En càrrecs de direcció i altes responsabilitats hi ha 
una gran desigualtat de gènere: sostre de ciment, més que de vidre.

• Salut i esport: revertir representació negativa i androcèntrica

• Cinema: hi ha creadores que estan introduint canvis en els equips
de rodatge, no només en els arguments i personatges

• Videojocs i xarxes: espais amb molta presència femenina però
també amb molt sexisme i violència (haters).



Llegir i escriure amb ulls de dona. 
Estereotips de gènere a la literatura.

• Importància cabdal que les dones també sàpiguen escriure, per 
poder fer elles mateixes la seva pròpia literatura i assegurar que 
tinguin la confiança suficient per poder escriure amb llibertat. 

• Lluitar per acabar amb els estereotips de gènere imposats a les 
dones, no només a la literatura, sinó a totes les formes d’expressió 
cultural. 

• Promoure les obres de les dones a les biblioteques. 

• Potenciar Internet com una eina d’expressió i apoderament de les 
dones

• Mirar amb ulleres liles el món de la comunicació i la literatura per 
detectar estereotips de gènere (Test Bechdel cinema).



Preguntes per al debat



• Quins escenaris i elements dels espais comuniquen en relació amb 

la salut ciutadana pel que fa a la perspectiva de gènere i de les 

dones? Quins canvis es podrien introduir per fer visible el 

compromís d’una ciutat en relació amb el sexisme i el masclisme?

• Com hauríem d’encarar l’aplicació efectiva i extensiva de la 

normativa de prevenció i intervenció sobre pràctiques 

comunicatives sexistes en l’àmbit local? 

• Quines dinàmiques participatives serien més efectives per implicar 

els diferents àmbits de la ciutat (educació, esport, comerç, cultura, 

empresa, ciència i tecnologia...) en el debat i el compromís per 

avançar en la implementació de mesures que redueixin les 

pràctiques comunicatives de caràcter sexista. 

• Com es pot fomentar la creació i la innovació comunicativa no 

sexista des de l’àmbit local i comarcal?



www.observatoridelesdones.org


