
    DONES VALENTES 

 
PER UNA NOVA INFORMACIÓ 

SOBRE LES VIOLÈNCIES SEXUALS 



El 35 % de les dones de tot el 
món han patit violència física 
i/o sexual 
 
Unió Europea 
3,7 milions de dones de la UE 
han patit violències sexuals 
 
1 de cada 3 dones majors de 15 
anys ha estat víctima d’una 
violència sexual  i/o física 
 
1 de cada 20 ha estat violada 



Mites desmuntats 

• Primer mite: Ens costaria trobar dones per l’estudi 

• Segon mite: Provocaríem crisis emocionals 

• Tercer mite: No insistiríem en continuar el treball 

• Quart mite: El treball era nostre 

 

 



Dones valentes 

• D’entre 18 i 60 anys 

 



Formació acadèmica 



Objectiu i hipòtesis 

• Analitzar quins mites i models mentals transmet 
el discurs de les notícies seleccionades. 

 
• Hipòtesis: 

• El discurs perpetua un imaginari col·lectiu que minimitza 
l’agressió. 

• El discurs perpetua un imaginari col·lectiu que justifica 
l’home agressor. 

• El discurs contribueix a revictimitzar les dones perquè les 
indueix a reexperimentar el trauma, potencia les distorsions 
cognitives de culpabilitat i justificació, i indueix estats 
emocionals desagradables (tristesa, ràbia, por). 

 



Corpus analitzat 

• 8 notícies  

• febrer i juny de 2016 

 

 



Indicadors 

• Mecanismes que minimitzen la violència 
• Llenguatge eufemístic, minimització conseqüències, àmbit 

privat... 

• Mites sobre els agressors: mecanismes 
d’exculpació 
• Els humanitzen, estan malalts, es poden curar… 

• Mites i mecanismes psicològics que revictimitzen 
i culpabilitzen les dones 
• Les deshumanitzen, les responsabilitzen, les hi neguen poder de 

recuperació... 



Metodologia qualitativa 

• Anàlisi individual de les notícies 

• Qüestionari estandarditzat  

• Preguntes directes i respostes tancades 

• Exercicis de disminució de l’activació física, respiració, 
moviment i veu. 

• Grup de discussió per posar l’accent en la dinàmica de 
grup, en els missatges no verbals i en interès el 
coneixement col·lectiu 

• Moderadora participant i facilitadora i observadora  







    El qüestionari 

• La lectura m’ha fet sentir... 
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... Invisible... 

  Qüestionada... 

   Indignada... 

         Tensa...  

           Tractada injustament… 

 



Les entrevistes als abusadors/agressors 
provoquen… 
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ABANS DESPRÉS DE 

LLEGIR 

DESPRÉS DEL 

GRUP 

AL CAP DE SET 

DIES 

EE 1 10 6 0 

AI 2 8 6 5 

II 1 9 5 2 

EA 8 10 6 9 

LJ 4 10 8 6 

EH 5 9 5 5 

TR 2 8 6 3 

GS 1 10 8 3 

MB 3 9 8 7 

LC 2 8 8 7 

KD 2 8 5 3 

AA 1 7 3 0 

AE 8 10 3 0 

AM 5 10 9 10 
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    Escala del malestar 



0

2

4

6

8

10

12

EE AI II EA LJ EH FR GS MB LC KD AA AE AM

ABANS

AL CAP DE SET
DIES

    Escala del malestar 



Et sembla correcte que es donin 
detalls de les agressions? 

No

Si

20% 

80 % 



Consideres important que es parli de la 

procedència/vida personal de…? 

Agressors 

Si

No
80% 

Dones 

Si

No80% 

20% 

20% 



Et sents  identificada amb la 

paraula “víctima”? 

No

Si

NS/NC

Si. Pero no me gusta esa palabra. 
Si. Sufrí un delito. 
Fui víctima de una agresión sexual. Ahora no lo soy 
Soy muchas otras cosas 

80 % 

14 % 

7 % 



Creus que els mitjans tracten les 
violències sexuals amb rigor/seriositat? 

NO

SI

93 % 

7 % 



Creus que és adequat donar veu als agressors? 

Si

No

93 % 

7 % 



Creus que els mitjans donen suficient veu 
a les dones que han patit violència sexual? 

Si

No

NS/NC

Falta interès 
Són subjectes passius sense 
veu 

S’ha d’anar amb compte, és molt dolorós 
Anonimat 
Tractament respectuós/amarillismo 

72 % 

28 % 



 
Hauries volgut que et demanessin opinió? 
 

Si

No

NS/NC

7 % 

7 % 

86% 



¿Què hauries dit? 

 ...”Com va ser l’agressió” 

 
 ... “Com m’he sentit davant la reacció de la societat” 

 
  ...”La importància de l’ajuda que he rebut” 

 

... “L’atenció policial i el procés judicial que ‘et fa sentir una 
merda, et converteix en una víctima, en un número i en culpable 
de l’agressió 

 
 ... “Hauria demostrat que cap dona ‘inicia un procés judicial 
 si no és veritat el que ha viscut’” 



“Com l’imaginari que es transmet de com és un violador no té a 
veure amb la realitat, que ‘un violador no és el que sembla” 

 

¿Què hauries dit? 

“L’ajuda mútua i el suport entre dones i de les 
associacions de dones” (100%) 

 

“Com reconèixer un agressor, en quines coses cal fixar-te si 
pateixes una agressió”  

               “La nostra capacitar de recuperar-nos”  

“La feina de les dones, de la seva valentia al posar la denuncia, 
de la seva resistència, la seva perseverança i la seva resiliència”  



Recomanacions 

• Que el centre de les notícies deixi de ser ‘els criminals’. 
 

• Centrar-se en el missatge que cal transmetre més enllà de la 
notícia del moment: que el fet sigui l’excusa per oferir 
informació qualitativa i útil per a la societat.  

 

• Més informació de context, dades, estudis i informes. 
 
• No citar ni escriure cap tipus de comentari que excusi una 

agressió sexual. 
 

• Que es deixi d’intentar entendre i/o exculpar  els agressors i de 
justificar les agressions. 
 

• Que no es culpabilitzi les dones agredides ni s’aixequin sospites 
sobre la seva versió dels fets. 
 

 
 



• Que es parli de les seqüeles de les dones agredides i dels seus 
processos de recuperació. 

 

• ‘Personificar’ les dones agredides: que es deixi de presentar les 
dones com a víctimes i es faci com a supervivents/persones 
‘normals’. 

 

• Empatia, rigorositat, minimitzar el sensacionalisme, evitar 
fomentar la confusió, deixar de responsabilitzar les dones 
(provoquen, inciten, no saben defensar-se, menteixen...) 
 

• No usar els condicionals. ‘Una violació no és un condicional’. 
 

• No donar detalls de les violacions. 
 

• Donar més veu a les dones i menys als agressors. 
 

• Donar veu a persones expertes que treballen en la prevenció i 
en la recuperació de les dones agredides. 
 



Gràcies! 


