Queixes i comentaris positius sobre representació de les dones en els mitjans
de comunicació / 2008
S’han gestionat un total de 45 queixes i 1 comentari positiu sobre la representació de
les dones que realitzen els mitjans de comunicació.
S’han realitzat gestions en un total de 25 ocasions, aconseguint-ne la retirada
o modificació en dos casos de queixes relacionades amb l’ús sexista del
llenguatge.
De les comunicacions sobre sexisme en els mitjans de comunicació, el 46% feien
referència a continguts publicitaris. I dins d’aquest àmbit, el sector que més queixes
ha provocat per part de la ciutadania és el de la neteja i la llar.
L’any 2008 s’ha iniciat una nova etapa en la gestió de les queixes i comentaris
positius que consisteix en la realització d’informes qualitatius per a la seva
divulgació. En concret la periodista i professora de la UAB, Iolanda Clop, ha realitzat
l’informe: “Informe qualitatiu de les sèries de ficció: Escenas de matrimonio i Sin
tetas no hay paraíso que es pot consultar a través del web de l’ICD
www.gencat.cat/icdones
Nombre de queixes i comentaris positius per mesos:
Mes

Nombre Comentaris
positius
gener
7
febrer
3
març
6
abril
6
maig
6
1
juny
2
juliol
1
agost
1
setembre 6
octubre
5
novembre 3
TOTAL
45
1
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Llista de queixes i comentaris positius rebuts l’any 2008:
1.
2.
3.
4.
5.

Sèrie Tele 5. Sin tetas no hay paraíso
Definició de pare i mare als diccionaris
Web amb tortures a dones
Anunci Movistar a OPIS
Sin tetas no hay paraiso /Escenas de
matrimonio
6. Vent del Pla
7. Salvador Sostres
8. Majordom de TENN
9. Sin tetas no hay paraíso
10. Llenguatge sexista UAB
11. Urinaris boques de dones
12. Urinaris boques de dones
13. Cançó Eurovisión
14. Publicitat clíniques estètica (queixa general)
15. Sèrie de TV3 Zoo
16. Whirpool (web)
17. Coca-cola
18. Pel·lícula "Vaya par de productorex"
19. Oferta laboral web Infojobs
20. Web Secuestro-emocional.org
21. Web "azafatas y promotoras" / Nina Ricci
22. Cartell pel·lícula Casi 300
23. Misako
24. E-mail convocatòria Erasmus Filologia
25. Publico (BONA PRACTICA)
26. Pizza-Hut
27. Calvos Cool (La Vanguardia)
28. Revista Bàsket Life
29. Atorrentat Igualada/ anunci laboral
30. Artista! Programa Canal 33
31. Airwick
32. Locuo (petició laboral sex secretaria)
33. Salvador Sostres
34. Pronto
35. Biblioteca de Catalunya (llenguatge web)
36. Socorristes
37. Aparca bicicletes Aj. Palafolls
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38. Pronto
39. Pronto
40. Diario de una ninfómana
41. DVD Mediamark
42. Falca fascicle de cuina de El periódico
43. Calendari dones El cor de la ciutat (TV3)
44. Article sobre futbol a web Proscrito
45. Contingut revista gratuïta Flash
46. Cartell Bar de copes Punto
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