
  
Cerdanya

Taller per a nois adolescents:
Violències masclistes als entorns digitals: 

Prevenir les agressions masclistes online també és cosa nostra

https://edpac.cat

https://edpac.cat/


  

Agenda del taller

18:00 Benvinguda
Agenda
Presentacions

18:05 Roda de presentació
Violències masclistes a través de les pantalles

18:15 Dinàmica
18:45 Violències de gènere digitals :

què és violència i que no ho és?
Autodefensa digital feminista

18:55 Com acompanyem una persona agredida?:
Estrategies de resposta

19:00 Com acompanyem un agressor?:
Justicia restaurativa

19:05 Dinàmica
19:25 Valoracions i comiat



  

PRESENTACIÓ

Què faig a internet? Què faig a aquest 
taller?



  

VIOLÈNCIES

   SI                                     DEPEN                                    NO 
                                        

EM POSARIA UN AVATAR I/O NOM FEMENÍ ALS VIDEOJOCS?



  

VIOLÈNCIES

   SI                                     DEPEN                                    NO 
                                        

A L’INSTA O TIK TOK HI HA IMATGES QUE SÓN MÉS DE NOIS I 
N’HI HA QUE SÓN MÉS DE “NOIES”? 



  

VIOLÈNCIES

   SI                                     DEPEN                                    NO 
                                        

SI VEUS QUE A UN GRUP DE WHATSAPP/INSTAGRAM S’INSULTA 
UNA NOIA AIXÍ, FAIG ALGUNA COSA?



  

VIOLÈNCIES MASCLISTES ONLINE



  

AUTODEFENSA DIGITAL FEMINISTA



AUTO-CURA I
ACOMPANYAMENT

 
DOCUMENTAR I 
PERFILAR
L’AGRESSOR

REPORTAR,
DENUNCIAR I 
BLOQUEJAR

CONTRACAMPANYES
I NARRATIVES

Estratègies de resposta



  

Que fem amb els assetjadors?

Justicia restaurativa

És un procés per implicar, a l'abast possible, els qui en tenen a 
veure en un atac concret i a col·lectivament identificar i adreçar 
mals, necessitats i obligacions, en ordre de guarir-se i deixar la 
situació tan bé com sigui possible.

Quan hi ha una agressió
    
● Les persones i les relacions reben un dany, es creen necessitats 
● Les necessitats creades pels danys porten a responsabilitats o obligacions
● Les responsabilitat són per a guarir/curar i arreglar/rectificar els danys; això és una 

resposta justa.

Una resposta justa:

● Reconeix i repara el dany causat pel “mal fer” (restauració);
● Incentiva a la responsabilitat apropiada per adreçar la necessitat, reparant el dany 

(accountability; responsabilitat o rendició de comptes);
● Implica aquells/es impactats, incloent la comunitat, en la resolució (compromís).

https://transformharm.org/restorative-justice/


  

Avaluació

+ ->+ >+
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