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Taller per a professionals:
Violències masclistes als entorns digitals: què són i com abordar-les?

https://edpac.cat
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Agenda del taller
Sessió 1

10:00 Benvinguda
Agenda
Presentacions

10:15 Breu introducció 
A les «pantalles» i als usos actuals

Violències masclistes a través de les pantalles
10:30 Gènere i pantalles
10:50 Violències de gènere digitals
11:10 Breu dinàmica

Autodefensa digital feminista
11:20 Seguretat holística
11:25 Estrategies de resistència
11:35 Estrategies de resposta
11:50 Justícia restaurativa/transformativa
11:55 Avenç propera sessió i comiat



  

Agenda del taller
Sessió 2

10:00 Benvinguda
Agenda
Reconnexió amb el grup i la matèria

10:15 Exercici grupal
Exercici en grups/sales
Devolució al grup general

11:00 Dubtes i consultes

Violències digitals estructurals
11:40 Introducció a les violències digitals estructurals

11:55 Tancament i comiat



  

INTRODUCCIÓ A LES «PANTALLES»

La tecnologia no és un tot

Existeix un «imperatiu tecnològic»

Canvi constant! De l’especificitat a la 
multifunció

Usos diferencials

Dicotomia món «real» vs món 
virtual, com obsoleta

TIC, NTIC, TRIC, ENTORNS DIGITALS, MEDI DIGITAL… «PANTALLES»



  

Usos adolescents i joves

FUSIÓ, CONTINUITAT DEL MON ONLINE I OFFLINE

CANVIS EN L’«ADOLESCÈNCIA CONNECTADA» (MULTITASCA, 
LECTURA, PROCESSAMENT DE LA INFORMACIÓ...)

L’SMARTPHONE COM A OBJECTE INTEGRAT

USOS ESSENCIALMENT RELACIONALS

ELLS I ELLES EN FAN USOS DIFERENCIALS

L’ESCLETXA SOCIOCULTURAL... TAMBÉ DIGITAL

A MÉS EDAT, MÉS DIVERSITAT; TENIR PRESÈNCIA IMPLICA 
DIVERSITAT DE PERFILS

Font: Jordi Bernabeu, Sobrepantalles.net, aquí i aquí

Què passa 
amb la 

intimitat / 
privacitat?

http://jordibernabeu.cat/decalegpantalles/
http://jordibernabeu.cat/generacio1x1/


  

Neutralitat de les «pantalles»

LES PANTALLES SÓN NEUTRES? 
NI BONES NI DOLENTES, 

SINO QUE DEPEN 
DE L’ÚS QUE SE’N FACI



  

Neutralitat de les pantalles

«El contingut que triomfa a les pantalles no sempre és el més 
visual  o el de millor qualitat, sinó aquell capaç de captar durant 
més temps l’atenció del receptor»

Revista XP

PAS DE L’ECONOMIA DE LA INFORMACIÓ A L’ECONOMIA DE L’ATENCIÓ:

Aplicació a les «pantalles» de principis de:
    
● Teories de l’aprenentatge per reforçament
● Principis de modificació de la conducta
● Psicologia cognitiva/ teories dels biaixos cognitius
● Teories de la psicologia de la persuassió
● Teories de la psicologia de les emocions
● Teories de la psicologia de la personalitat
● Teories de la psicologia de l’atenció



  

GÈNERE I PANTALLES

UNA RELACIÓ 
MULTIDIMENSIONAL 

I INTERSECCIONAL



  

Socialització diferencial de gènere

«AQUEST NOI ESTÀ MOLT DISPERS, ES PASSA 
TOT EL DIA AMB ELS VIDEOJOCS. A VEURE SI 

TROBA UNA NOVIETA QUE EL CENTRI»



  

Socialització diferencial de gènere

LES PANTALLES SÓN TRANSMISSORES DE 
ROLS I NORMES I CONTRIBUEIXEN A 
CONSTRUIR EL PROPI GÈNERE

AFECTARÀ A:

REPRESENTACIONS (AUTO-
REPRESENTACIONS), PRÀCTIQUES, ACCÈS, 
RISCOS, ETC. 



  

Socialització diferencial de gènere

LES PANTALLES SÓN TRANSMISSORES DE 
ROLS I NORMES I CONTRIBUEIXEN A 
CONSTRUIR EL PROPI GÈNERE

I RECORDEM: ELS NOIS TAMBÉ TENEN 
GÈNERE 



  

Mandats de gènere



  

Relacions a través de les pantalles

A TRAVÉS DE LES PANTALLES S’HI 
DESENVOLUPEN UN GRAN NOMBRE 
D’INTERACCIONS I RELACIONS 
SIGNIFICATIVES

La dicotomia vida real vs vida virtual no és 
ja funcional.

Aprendran i prendran per model allò que hi 
veuen.

S’hi donen MOLTES VIOLÈNCIES



  

VIOLÈNCIES MASCLISTES A TRAVÉS DE 

LES PANTALLES

Ilustració: Nuria Frago 
per a Píkara Magazine



  

Violències de gènere digitals

«SI SOC UN NOI, PERQUÈ M’HAURIA DE 
POSAR L’AVATAR D’UNA NOIA JUGANT ALS 

VIDEOJOCS?»



  

VIOLÈNCIES

VIOLENCIA 
MASCLISTA

VIOLENCIA 
SEXUAL

ÀMBIT 
RESTRINGIT

AGREDIR 
FíSICAMENT

VIOLAR PARELLA



  

VIOLÈNCIES: 4 GRANS MARCS

AUTO-CURA I
ACOMPANYAMENT
AUTO-CURA I
ACOMPANYAMENT

Escletxa digital de gènere

Violències masclistes vinculades a 
les relacions sexo-afectives

Violències contra les dones i expressions de 
gènere o sexualitats no normatives 

Atacs masclistes amb un fort component 
tecnològics



  

VIOLÈNCIES

   SI                                     DEPEN                                    NO 
                                        



  

AUTODEFENSA DIGITAL FEMINISTA



  

Seguretat holística

• Física

• Digital

• Psico-social



  

Reducció
menys és més!

Les dades que no es produeixen, no es poden 
“trackejar”

Netejar la teva identitat digital, esborrar les apps que 
no utilitzes, no omplir formularis, no publicar imatges 
teves o de coneguts, netejar historials de navegació i 

galetes (cookies)…

Ofuscació/Camuflatge
més és menys!

Ocultació entre la multitud, afegir soroll

Crear multitud de perfils falsos en diferents xarxes 
socials, amb noms similars. Crear soroll fent clic en 
tots els anuncis. Fer cerques aleatòries. Trencar les 

teves rutines...

Fortificació
Es meus dispositius, les meves regles!

Creant barreres, restringint l’accés i visibilitat.

Instal·la antivirus i mantén-los actualitzats, utilitza 
programari lliure i actualitza’l, xifra els teus dispositius 
i comunicacions, usar una bossa de faraday, tapar la 

webcam…

Compartimentació
Diversitat!

Dissociar i mantenir aïllades les teves identitats.

Utilitzar diferents perfils en xarxes socials, 
dispositius, comptes de correu, aplicacions per a 

cada esfera de la teva vida: estudis, feina, activisme, 
família, amigues 

Estratègies de mitigació



AUTO-CURA I
ACOMPANYAMENT

 
DOCUMENTAR I 
PERFILAR
L’AGRESSOR

REPORTAR,
DENUNCIAR I 
BLOQUEJAR

CONTRACAMPANYES
I NARRATIVES

Estratègies de resposta



  

Estratègies de resposta: Auto-cura i acompanyament

CUIDAR-NOS, DESCANSAR I NO TINDRE PRESA

VALORAR RISCOS

ESTRATÈGIES DE RESISTÈNCIA

DESTRUIR MATERIAL SENSIBLE

PRIORITZAR EINES

ALTA SEGURETAT

BUSCAR ALIADES I GRUPS D'AFINITAT

L’ESTRATÈGIA HA DE SER SEGUINT LES DECISIONS DE 
LA PERSONA AGREDIDA



  

Certificar continguts de internet: 
● Digital:

● IFTTT : Descarregar els tuits a una base de dades
● eGarante : Certificar pàgines, emails I entrega de documents 

(explicació per a xarxes sociales i webs)  
● SaveTheProof : Certificar pàgines, navegació i fitxers
● actaNavegación app per Android que certifica navegació, missatges en rrss (whatsapp, telegram, 

snapchat...) abans de que siguin esborrats
● coloriuris certifica pàgines, emails, sms, documents, navegació, fotos de mòbil

● Físic: Notari o secretari judicial

Captures de pantallas
Guarda els enllaços i/o imatges
Recopila informació sobre els agressors

Crea la teva pròpia BITÀCOLA
data, hora, tipus d'atac / accident, plataforma, url, captura 
de pantalla, contingut...

Pot ser narrat / escrit (testimoniatge)

Notes sobre el nivell de risc que tu perceps i accions de 
seguiment

Estratègies de resposta: Documentar i perfilar l’agressor

https://ifttt.com/applets/P45PCZKW-save-tweets-featuring-specific-content-to-a-spreadsheet
https://www.egarante.com/
https://nitter.snopyta.org/RubenSanchezTW/status/1206898976496267264
https://www.savetheproof.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.coloriuris.actanavegacion.android
https://www.coloriuris.net/


  

Estratègies de resposta: Reportar, denunciar i bloquejar

Xarxes socials: reportar i bloquejar/silenciar.
Lleis
Eines que ajuden a bloquejar o silenciar 
comptes. 
A Twitter: Block Chain
Suport digital: Trollbusters o Femimimos

En donar suport també pots rebre atacs
>> revisar la seguretat i privacitat

acoso.online

https://github.com/ceceradio/twitter-block-chain
http://www.troll-busters.com/form-report-an-incident.html
https://twitter.com/FemiMimos
https://acoso.online/es/


  

Estratègies de resposta: Contracampanyes i narratives

Difusió de la versión propia: 
Exhibeix l'agressor
Escull on

ESTRATÈGIA

Protegeix-te 
Doxxing/Auto-investigació

Cerca casos similars.
Actuar juntes
Construir espais amigables  
La Escalera Karakola o Ca la Dona
 
Reivindicar canvis

Demanar a les institucions espais i 
recursos
The every day sexism project
Parodia, ironia, humor i alegría! 
Zero trollerance + Alerta Machitroll + 
Safer Nudes + Parodia de canció de Sabina
 + Living Postureo + Juan Gutiérrez

https://eskalerakarakola.org/
https://caladona.org/ca-la-dona/
https://everydaysexism.com/country/es
https://zerotrollerance.guru/
https://www.youtube.com/watch?v=AKTG7w2pXZw
https://www.codingrights.org/safernudes/
https://www.youtube.com/watch?v=_RhsLGOF2vE
https://www.youtube.com/channel/UCtDxOfCOfWRuQLIwz3eUESg
https://www.meneame.net/story/feminismo-esta-impidiendo-juan-gutierrez-33-anos-tenga-novia


  

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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