Resum queixes i bones pràctiques sobre la representació de les dones en els
mitjans de comunicació 2009
L'Institut Català de les Dones és l’organisme del Govern de la Generalitat de
Catalunya que dissenya, impulsa, coordina, i avalua les polítiques de dones que
desenvolupa l'administració de la Generalitat a través de les actuacions incloses en
el Pla de polítiques de dones del Govern de la Generalitat 2008-2011.
És en compliment d’aquest Pla que l’Institut Català de les Dones, al costat d’altres
iniciatives d’entitats i associacions dedicades a aquest àmbit, vetlla per la
representació que els mitjans de comunicació fan de les dones.
L’ICD posa a disposició de la ciutadania un formulari web que facilita el tràmit de les
queixes, però també promou la manifestació de comentaris positius sobre la
representació de les dones ens els mitjans de comunicació. Es pretén així fomentar i
visibilitzar pràctiques innovadores, allunyades dels estereotips sexistes i
androcèntrics, i tots aquells exemples comunicatius que acullin la diversitat i la
riquesa de les aportacions de les dones a la nostra societat.
En el cas de les queixes, si s’escau, es tramiten les gestions que en cada cas es
consideren pertinents. Si es tracta d’un comentari positiu, des de l’ICD també ens
posem en contacte amb les persones responsables per tal que vegin reconeguda la
seva tasca en favor d’una representació de les dones justa, plural i actualitzada.
Entre els mesos de gener i desembre de l’any 2009 l’ICD ha rebut 36 queixes i 1
comentari sobre bones pràctiques, que han derivat en diverses actuacions.
En tres dels casos (d’un d’ells hi havia 3 queixes) ens consta que arrel de les
actuacions empreses les empreses responsables han realitzat canvis en els
missatges qüestionats. El 61 % feien referència a continguts publicitaris.
Dictàmens
A instancia de l’Agència Catalana de Consum s’ha realitzat un dictamen a l’empresa
Nutrexpa sobre l’etiquetatge del producte Cola-Cao 0%
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Descripció de la queixa / bona pràctica
Revista a Internet FHM
Comentari Positiu Avecrem
Danonino
Polònia (bufetada a una secretària)
Revista Quadern Aj. Cabra del Camp
El Mundo Deportivo
Declaracions Luis Racionero
"Clínica Boston"Si el sexo va bién .."
Programa Ona ràdio "Calents i contents"
Programa Europa FM "Prohibit als pares"
Tractament informatiu Dia Internac. dones
Revista Negocio y Financiero / Tenistes
Wikipèdia "Dones compositores"
Etiqueta roba Ventini
Etiqueta Roba Ventini
Etiqueta roba Ventini
Publicitat torneig tennis femení Ladies Open
Falca radio Osmòtic Grup Corsa
Gas natural "No se puede ser experto en todo"
Paraloquetuquieras
Caixa Catalunya “Dona”
Cuatro “Elígeme”
Euromillones
Pronto (estornuts)
Bar "El cañón" / maniquí dona amb el menú
TV3 / El cor de la ciutat/ violació
Maridoporhoras
Heineken “1+1”
Festival Aftersun
Escanner que despulla / Hotmail
Article Albert Soler
Temporada Alta
Anunci Topcret a Interiores i El Mundo
Programa Actual. Homes maltractats
Frenadol (spot TV)
Uno de 50 (joies)
Mercedes

