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Resum jornada La violència masclista 2.0 
 
Lluïsa Moret, alcaldessa de Sant Boi de Llobregat 
Presentació de la jornada a càrrec de la Lluïsa Moret, alcaldessa de Sant Boi de Llobregat. 
Importància dels circuits que hi ha en funcionament per a tractar la violència masclista, cal que 
es treballi per identificar, prevenir, reflexionar i iniciar accions vers aquesta violència i encoratja 
a tots i totes les professionals a treballar col·lectivament. 
La violència masclista és l’expressió més greu de la desigualtat entre dones i homes, i a través 
de l’educació formal i de la no formal hem de ser capaços d’identificar-la i prevenir-la.  
La violència masclista és un fenomen històric que ara penetra en les xarxes socials; i la 
campanya “Això no és amor” va dirigida a poder-la prevenir i treballar. 
 
Conferència Joves i xarxa: oportunitats i riscos 
Dolors Reig, psicòloga social (http://www.dreig.eu/caparazon/) 
Conferència: Joves i xarxa: oportunitats i riscos a càrrec de Dolors Reig, ens parla dels 
súper poders que té la joventut a internet i de l’ús que en poden fer, ja que és la més informada 
de la història. Les xarxes socials són unes mines de fer diners i de satisfer necessitats 
humanes (piràmide de Maslow). Els i les joves tenen naturalitzat el fenomen: real i virtual són la 
mateixa realitat, ja que s’han socialitzat en les TIC i en saben molt més que les persones 
adultes. Considera que alguns rols entre nois i noies s’han equilibrat gràcies a les xarxes 
socials, i els nois ja poden expressar els seus sentiments però aquestes afirmacions generen 
debat a la sala perquè sense dubte l'opinió generalitzada no és la mateixa. Cal que tinguem 
seny per a filtrar la informació d’internet. Sobre la sexualitat, ara s’aprenen nous valors. Es 
dona una sexualització estranya de les relacions sexuals. S’aconsegueix: hipersexualització i 
banalitzar les relacions sexuals. 
Les TEP (tecnologies d'apoderament i participació) i exemples com el de l’Octopus Paxarbolis 
(experiment social EEUU) ens recorden que cal que sapiguem una mica de tot, cultura popular, 
ja que això serà el nostre criteri per a poder filtrar la informació d’internet. 
La joventut d'avui és una generació escèptica, han vist de tot i n’hem de ser conscients. Cal 
treballar l'educació per tal que siguin conscients que es poden canviar les coses. Hem de 
treballar perquè tinguin competència autolúdica. No saben estar a soles, són impacients 
(moltes conductes violentes són impulsives) i cal que sàpiguen esperar. Per influir-los i motivar-
los podem utilitzar la gamificació. També cal que treballem per a que juguin i s’entretinguin a 
soles. 
Lectures recomanades: “Los jóvenes en la era de la hiperconectividad” i “Soconomía”. 
 
Taula d’experiències: La prevenció de la violència masclista a la xarxa 
 
Presentació de la taula: a càrrec de la Sònia Guerra, directora de l’Àrea de Benestar i 
Ciutadania. Reconeix la importància de poder atendre totes les noies joves i adolescents i per 
tant modificar línies de serveis, si cal, per fer front a aquestes noves demandes. Fa referència a 
l'E·lia i Això no és amor, maneres d'acostar-nos als nous models de violència masclista i a les 
noies joves víctimes d'aquesta violència. 
 
L’amor no és l’hòstia a càrrec d'Amel Lebdouni, Associació Brainstorming ens explica el 
projecte per a realitzar el videoclip de rap i recaptar fons per a entitats que treballen vers la 
violència masclista. Volien demostrar que encara que el rap és masclista i superficial, hi ha més 
coses al darrere (inicis rap: eina de lluita social i de reivindicació).Com acostar-se a partir del 
rap a un públic al que sovint és difícil arribar-hi i més en aquestes qüestions. Videoclip L’amor 
no és l’hòstia: https://www.youtube.com/watch?v=9jvzXuIC00A 
S’hi van vincular moltes entitats, i van fer una gira de concerts, aconseguint 4.000€ de donatius. 
Durant els concerts projectaven frases com: “Violencia es que me digas que se me pasa el 
arroz a los 30 si todavía no he sido madre”. 
 
 
 

http://www.dreig.eu/caparazon/
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Si m’estima em donarà el seu password. Violències 2.0 a l’adolescència a càrrec de la 
Míriam Aleman, Associació Candela ens presenta el seu blog “La Lore”. S’emmarquen en el 
món virtual, l’amor, la sexualitat, el control i les violències 2.0. Fan una tasca de prevenció en 
aquests àmbits i han desenvolupat un blog i consultoria on els i les joves, i no tan joves, poden 
adreçar les seves consultes a “La Lore” (http://www.lalore.org). Ens presenta els estereotips 
masculins i femenins, i també els desmitifica. Defineix nous termes com ciberassetjament, 
sexting i sextorsió. Crítica amb el model patriarcal que ensenya a les dones a no mostrar-se i 
provocar, però no ensenya als homes a respectar.  
“Aprenent a ser homes a la xarxa”, són fotos d’homes amb cossos esculturals i brillants (de 
masculinitat hegemònica, la més popular, la generalitat, masculinitat violenta i dominant). Les 
futures generacions aprenen que són aquests els models de masculinitat, així han de ser els 
homes. Aprenen estereotips com triomfador (parella és guapa) i perdedor (parella és infidel). 
Els homes se socialitzen amb una forta pressió del grup. La versió femenina: cossos 
esculturals i amb peces de roba reduïdes a la mínima expressió. Així s’ensenya a les noies a 
ser romàntiques però no sexualment actives. Les dones se socialitzen com a objectes desitjats, 
i no com a subjectes que desitgen. La societat ha de revisar els significats de ser un home i ser 
una dona. 
Vivim en una falsa il·lusió d’igualtat, no aprenem el mateix. Vivim en l’era digital, en el 
paradigma intimitat/privacitat, en la cultura de la intensitat, i hi ha necessitat de comunicació i 
pertinença. 
Desmitifica alguns mites de l’amor romàntic: mitja taronja, gelosia és mostra d’amor, si t’estima 
és normal que et controli, passwords, controlar perfils i amistats, triple check i “confiança” total. 
El ciberassetjament es caracteritza per l’ús de mitjans digitals, es donen amenaces de diferents 
tipus, i pot ser reiterat i d’efecte acumulatiu. L’agressor pot romandre en l’anonimat, i la 
conducta té més amplitud d’audiència i més extensió. La societat ensenya a les noies a no 
sortir i provocar, però no ensenya als homes a no agredir. 
Des de Candela, consideren que s’està donant una reproducció del sistema de sexe de 
gènere, tant dels rols, com dels estereotips, i també de les desigualtats. Malauradament, 
també estan sorgint noves formes de control i violència, relacionades amb els nous 
temps que estem vivint. Hem de ser conscients de que la violència, encara que prengui 
noves formes, ja existia abans, i hem de fer prevenció 1.0, la de “tota la vida”.  
S’ha de fer prevenció amb tallers, treball en xarxa, implicant les famílies i escoles, i també 
estant a les xarxes. Cal acompanyar el jovent, escoltar-lo activament, sense jutjar-lo i intentant 
entrar en el seu món. 
 
 
Píkara Magazine a càrrec d'Andrea Momoitio, (http://www.pikaramagazine.com) 
L’Andrea comença la seva intervenció amb la projecció d’un videoclip que presenta la 
revista: https://www.youtube.com/watch?v=pJqz0NukVQE. 
Pikara Magazine va néixer a Bilbao el 2010, quan quatre periodistes inicien la revista ja que no 
hi havia el periodisme que volien fer ni el que volien llegir. Consideren que l’únic que tenen 
d’especial és la mirada amb que veuen el món. Fan un periodisme generalista des d’una 
perspectiva feminista. Els seus nous projectes són continuar la revista en format paper, i donar 
continuïtat al glossari feminista de llengua de signes, que ha servit tant per a la comunitat sorda 
i a mode de diccionari feminista. Consideren que vivim una bretxa digital de gènere, tot i així, la 
comunitat Pikara conta amb debats que transcendeixen els articles de la revista, les seves 
lectores participen activament, i són un medi de comunicació més horitzontal. 
Les xarxes socials tenen un paper important. A la pregunta de si hi ha hagut un canvi en la 
imatge del feminisme amb les TIC, responen si i no. Hi ha un major accés a la ideologia, però 
també hi ha criminalització, patint cyber atacs cap a la pàgina web de la seva revista i cap a 
elles com a persones individuals. Des de Pikara tenen clar que la xarxa no és una illa aïllada 
del món. A la xarxa patim, i els atacs cap al feminisme són habituals. 
 
Ens presenta un esquema sobre la violència patriarcal: 
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VIOLÈNCIA PATRIARCAL 

CONTRA LES DONES CONTRA ALTRES COSSOS 
FRUIT DEL SISTEMA 

PATRIARCAL 

Parella heterosexual 

Homofòbia 
Violència parella del mateix 

sexe 
Parelles del mateix sexe 

Fora de la parella / prostitució 

Violència masclista / sexista 

Transfòbia Violència filioparental Lesbofòbia 

Violència econòmica 

 
Internet té una doble funció quan parlem de violència de gènere a la xarxa: controla i amenaça. 
Des de Pikara ens aconsellen que vigilem amb: culpar a les víctimes, demonitzar internet i 
jerarquitzar la violència. (*Ruth Sala: http://legalconsultors.es/derecho-penal-tech/).  

http://legalconsultors.es/derecho-penal-tech/

