
Mitjans i violències 
masclistes en 

contextos festius  



ORIGEN
projecte de SUDS i l’OCC de l’UAB, 
finançament de l’ACCD.
Incidència i formació a periodistes
Aliança amb organitzacions expertes
Estratègia per arribar a grans públics, 
trencar sostre vidre activista
Mirada amplia i interseccional



Eines: apunts, seminaris
 Crítiques (+ o -) /  Informatius 6 canals de 

televisió:

 Vídeos / violències masclistes – patriarcals
 Crítiques breus (1 foli) / 1 o 2 aspectes
 «Televisió i violències masclistes: una anàlisi 

critica»
 Seminaris sobre feminicidis, violències 

quotidianes, trata i islamofòbia de gènere
 Jornades sobre VM en RR parella 

heterosexual





Alguns apunts... paradigmàtics

 Apunt 33: Detalls escabrosos innecessaris en el relat 
d’una violació a sanfermines.  

Vídeo de la notícia
 Conviuen bones i males pràctiques
 -: Espectacularització→banalització

● Efecte narcotitzant ( Pedagogia de la crueltat)
●  Revictimització→ re-viure la violència ( les que l’han 

viscuda)-transmissió de la por ( a les que la poden 
viure, altres dones i nenes. 

● Dificultat d’identificar violències psicològiques, 
verbals...assetjament. Tamaia)

 +: 
●  Mostra rebuig social i mobilització, penalització: 

desprivatització, politització
●  Posiciona conceptes feministes: consentiment, 

agressions de baixa intensitat

http://observatoriorigen.org/wp-content/uploads/2015/11/APUNT-33-_V_CAT.pdf
http://www.lasexta.com/noticias/sociedad/el-terrible-testimonio-de-la-joven-agredida-por-cinco-chicos-en-san-fermin-me-tiraron-al-suelo-me-quitaron-el-sujetador-y-los-botones-del-pantalon_2016071457878e706584a86fb36b328d.html#


Alguns apunts... paradigmàtics

Apunt 30: Hi ha perxa per parlar de prevenció de les 
violències masclistes
La gran absència informativa: la prevenció 
( pedra angular de l’abordatge integral de les violències 
masclistes, clau per aconseguir-ne l’eradicació)
Prevenció de les violències masclistes en contextos de 
lleure

 Protocol contra les agressions sexistes a festes 
majors de Poblesec ( premi 8 de març 2016. Treball 
comunitari, festes feministes)
Protocol Feministes a Gràcia
EH: llòdio, vertsolaris contra sexisme «Ez da 
kasualitatea»
Iruña: Sanfermines en igualdad, Consell Municipal de 
la Dona (campanya i guia «per unes festes lliures 
d’agressions sexistes)
Valladolid, Mijas, Saragossa
Visibilitat tasca moviment feminista
Recursos i serveis d’atenció en violències sexuals 

http://observatoriorigen.org/wp-content/uploads/2015/11/Apunt-30_cat.pdf


Alguns apunts... paradigmàtics

Apunt 33: Versió exculpatòria d’un dels violadors de 
sanfermines
No contextualitza ni contrasta:

Resolució judicial on es constata falta absoluta de 
consentiment
 Carta enviada després de filtració de missatges del grup de 
whatsapp on es parla de burundanga i altres mitjans de 
submissió química 
Nous processos judicials: Córdoba
Negació violació i qüestionament versió de la víctima són 
constants en totes les agressions sexuals
Cultura de la violació: justificació i inversió de la càrrega de 
la prova en la víctima (roba, hores, estat de consciència)
Preocupant similitud amb violència amb mitjans sexuals 
pròpia de les guerres de 3ª i 4ª generació ( «La Guerra 
contra las Mujeres», Rita Laura Segato)

Fratria d’homes units per pacte de sang (tortura i 
violència sexual, feminicidi) amb víctimes sacrificials
Mandat de masculinitat, pedagogia de la crueltat, 
absència d’empatia 



Alguns apunts... paradigmàtics

Apunt 16: Externalització del masclisme a les agressions 
sexuals del cap d’any a Colòmbia
El masclisme ve de fora / Islamofòbia de gènere:

«Vienen a violar a nuestras mujeres». Ara sí, desprivatitzem 
les agressions sexuals en contextos de lleure i les convertim 
en assumpte col.lectiu. Pink washing (B. Vasallo).«Vienen a 
violar a nuestras mujeres»
31 identificats, 18 demandants d’asil
Orígen és el de menys: violències masclistes són 
internacionals, interclassistes, intergeneracionals, 
interètniques i interreligioses
No donar informació de nacionalitat o orígen de víctimes ni 
victimaris ( Recomanacions 2010-2015)
 Desmuntatge posterior tesis autors «estrangers»
Violacions Oktober Fest, altres esdeveniments massius???

http://observatoriorigen.org/wp-content/uploads/2015/11/Apunt16_CAT.pdf


Gràcies!

Www.observatoriorigen.org
Www.joanagarciagrenzner.wordpress.com 



http://Www.observatoriorigen.org/
http://Www.joanagarciagrenzner.wordpress.com/
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