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PRESENTACIÓ  
 
La violència contra les dones és un problema social de primera magnitud al qual la 
societat assisteix entre perplexa i commocionada. Si bé és un problema que ve d’antic, 
en els nostres dies i després d’un llarg període d’invisibilitat, el tema ha sorgit en tota la 
seva cruesa i els mitjans de comunicació es fan ressò amb freqüència d’aquests 
esdeveniments. 
 
Tanmateix, tot i ser més visible, el tractament informatiu d’aquest problema continua 
sent inadequat, i en  molts casos absolutament insuficient. En aquest taller de 5 hores 
volem reflexionar sobre aquesta violència, el tractament mediàtic que se’n fa, i donarem 
algunes indicacions sobre com s’hauria d’abordar. 
 
PROGRAMA 
 
La sessió s’estructurarà en dues parts:  
 
Primer part:  
 

1. Definició de la violència contra les dones. En aquesta introducció parlarem del 
que s’entén per violència contra les dones, i es farà una reflexió sobre els seus 
orígens i els diferents tipus de violència que existeixen. 

2. Marc legal i normatiu. S’explicarà el marc legal que hi ha sobre aquest tema. Llei 
del 1/2004 i Llei catalana del 5/2008, similituds i diferències. La insuficiència de 
les lleis. 

3. El tractament informatiu: Evolució històrica: Es farà una anàlisi per veure com 
ha evolucionat el tractament d’aquest tema en els mitjans de comunicació. 

TALLER SOBRE: 

VIOLÈNCIA MASCLISTA I MITJANS DE COMUNICACIÓ 
18-19D76 

Professors

: 
Joana Gallego i Isabel Muntané (Universitat Autònoma de Barcelona) 

Dates:  12 de juny 

Horari:  10 - 14h 

Lloc: Aula 406. Campus Catalunya 

Places: 30 

Destinatar

is 
Personal docent i investigador i alumes de doctorat de la URV 

Idioma: Català 
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4. Recomanacions per als mitjans. Es farà un. Repàs a les recomanacions que s’han 
fet des de diverses entitats i organismes pel abordatge informatiu de la 
violència contra les dones. 

5. Per a un tractament ètic de la violència contra les dones. Es reflexionarà sobre 
les insuficiències del tractament que els mitjans fan d’aquest tipus de violència 
i es proposarà un nou marc de referència per al seu abordatge. 

 
Segona part: 
 
S’exposaran casos pràctics i alguns exemples per analitzar el tractament realitzat i 
reflexionar sobre els punts forts i febles de l’abordatge. 
 
PONENTS 
 
Joana Gallego Ayala. Professora titular de la Universitat Autònoma de Barcelona des de 
1989. Directora de l’Observatori per a la Igualtat de la mateixa universitat des de 2016 
a 2018. Codirectora del Màster Gènere i Comunicació. El 2001 va rebre el Primer Premi 
del Consell Audiovisual de Catalunya pel treball que havia dirigit amb el seu equip de 
recerca que es va publicar amb el títol de ‘La prensa por dentro’. 
 
La seva publicació més recent és el capítol titulat "In the wake of Ana Orantes. For an 
ethical representation of violence against women" inclòs en el llibre Gender Violence in 
Spanish Culture: From Vulnerability to Accountability (2018). Entre les seves 
publicacions destaquen Periodismo social (2014); De reinas a ciudadanas. Medios de 
comunicación ¿motor o rémora para la igualdad (2013), “Many Women, Little Power” 
en Handbook of Women and Journalism (2013), Putas de película. Cien años de 
prostitución en el cine (2012); Eva devuelve la costilla, (2010); Si te vas te mato. Mujeres 
que murieron por su libertad, (2009); El sexo de la noticia (2000) o el pioner Mujeres de 
papel. La prensa femenina en la actualidad (1990). 
 
Va ser membre fundadora de l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya l'any 1992 
I manté una presència activa en el moviment feminista. 
 
Isabel Muntané. Periodista especialitzada en comunicació i gènere. Llicenciada en 
periodisme per a UAB el 1987. Màster en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania de 
l’Institut Interuniversitari d’Estudis de Dona i Gènere (IIEDG) coordinat per la Universitat 
de Barcelona; Postgrau sobre la transversalitat de gènere i de les dones a les polítiques 
públiques i Postgrau de Web 2.0, de la Fundació Politècnica de Catalunya. 
 
Professora associada de la Facultat de Comunicació de la UAB; codirectora i docent del 
Màster i el Postgrau de Gènere i Comunicació de la UAB i docent en comunicació 
feminista al Postgrau en Gènere i Igualtat (UAB); al Postgrau en Comunicació i Anàlisi 
Política (ICPS/UAB) i al Màster en Comunicació de Conflictes Armats, Pau i 
Desenvolupament (UAB). Entre altres recerques destaquen “Mostres de reproducció 
digital d’estereotips sexistes a ‘adolescents.cat’” (2015); “8 de març: on són les dones 
refugiades en la comunicació de la UE?” en coautoria amb Maria Serrano (2016) i “Dones 
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valentes. Per una nova informació sobre les violències sexuals” en coautoria amb Violeta 
Garcia (2016). 
 
Col·laboradora en diferents mitjans de comunicació com els diaris ARA, La Marea, 
eldiario.es, EL País i La Vanguardia. 
 
Menció honorífica del XI Premi 25N de l’Ajuntament de Barcelona (2016) amb el projecte 
“Dones valentes. Agents d’una informació no masclista sobre les violències sexuals”. 
 


