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DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT  

Xerrada de la Carla Vall i Duran, advocada i assessora en el seminari organitzat per 
la Inspecció d’Educació de Castelldefels dirigit als equips directius del centres escolars 
de Castelldefels. 
 

OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT 

Donar eines als responsables dels centres educatius per prevenir i detectar les 
violències masclistes digitals entre els joves. 
 

NOMBRE DE PERSONES QUE HAN PARTICIPAT 

29 persones: 19 persones i 10 homes. 
 

CONCLUSIONS  

Idees força 
La pandèmia ha suposat un punt d’inflexió per les joves. Durant la pandèmia van caure 
tots els delictes excepte els que es donaven en l’àmbit digital. 
Les joves  no acostumen a demanar ajuda, entre un 35-40% ho expliquen i poden 
arribar a accedir a algun servei. Per tant, hi ha una xifra oculta de delictes que no es 
comuniquen. 
L’any passat quan es va fer públic un estudi sobre la percepció del jovent sobre les 
violències masclistes, 1 de cada 5 era negacionista. Dins del gruix central, també es 
donava que 1 de cada 5 reconeixien i consideraven que la violència de gènere 
perjudica de manera desmesurada. Estem en un moment de polarització social. 
La violència digital reconeguda per la llei catalana recentment com una forma de 
violència masclista, considera la ponent que s’hauria de considerar com una nova 
esfera. 
És cabdal i important  entendre la concepció del gènere, com genera una jerarquia i 
els efectes diferenciats que produeixen en l’esfera digital també.  
L’estigma de la víctima és allò que penalitza a la víctima d’un delicte: per exemple, 
penalitzem a la noia que comparteix fotografies de caràcter sexual i no a la persona o 
persones que les comparteix. 
A les relacions de poder de les jerarquies de gènere interseccionen altres desigualtats 
com l’adultisme, la classe social o el racisme. 
A través de les xarxes, com d’altres espais, les noies tenen inserit un discurs sobre el 
que passarà, l’amenaça de la violència sexual és un eix bàsic de domini patriarcal el 
que anomena Nerea Barjola com a terror sexual.  
Les violències que es manifesten de manera individual està inserida en l’estructura 
patriarcal que sosté les relacions de poder derivades del sistema sexe-gènere 
hegemònic. 



 

 

Les violències relacionades amb el gènere tenen també a veure amb la desobediència 
dels mandats de gènere i sexualitat normatius, les quals impacten de manera negativa 
en la seva identitat i benestar. 
En els estudis criminals, als qüestionaris que es fan al jovent hi ha un clar biaix de 
gènere. Per exemple, quan els hi preguntem que  fan per evitar agressions i 
assetjament, la resposta entre nois i noies és diferenciada 
És important: accés a l’educació sexual, com a prevenció. Adaptar consell a les xarxes 
perquè és un espai que forma part de la seva quotidianitat. 
Per ells no és denigrant exposar-se tenint sexe, per elles és menyspreant. Per ells 
compartir-ho és tenir reconeixement. Hi ha expectatives diferenciades del que 
s’espera socialment de les sexualitats segons les descripcions clàssiques de la 
masculinitat i la feminitat . 
Les noies tenen por que les seves fotografies compartides amb els seus nuvis acabin 
en pàgines de pornografia on la rèplica després és molt complicat de controlar i aturar. 
Els models d’oci són incitadors a la violència sexual. Els missatges d’impunitat tenen 
una afectació del que passa. 
Els referents del jovent són de les xarxes i són el seu model de masculinitat i a qui es 
volen a semblar poden ser com el noi que va dir per xarxes que enganyava a les seves 
parelles sexuals per tenir relacions sexuals sense preservatiu. 
No ens estem en sortint en fer difusió en un contra discurs a aquests models i 
missatges masclistes, desprestigiar el seu poder simbòlic. 
Tenim l’obligació d’acompanyar el canvi de les noies joves que son les que van liderar 
les manifestacions en contra de la sentència de la manada i que fan saber que només 
hi ha una opció digne i és el feminisme per acabar amb la cultura de la violació. 
 
Intervencions de les participants: 
Grup d’alumnat que queden a l’espai extraescolar per tenir relacions i després 
comparteixen per xarxes, es va culpabilitzar a  les nenes, també des del professorat: 
cal aturar-se perquè elles han de ser lliures de fer el que vulguin, a ells no se’ls 
culpabilitza.  
És més fàcil castigar a les dones. 
Es visualitza en  determinats comportaments que les dones s’està exposant 
públicament a una submissió (fent referència a balls, per exemple). Però la mirada que 
fem és que certes postures sexuals són considerades  submises si les fan les dones, 
i no és el més patriarcal que passa en aquell moment. Hi ha un problema que ho a 
travessa tot, posar-te en aquesta posició i com ho mirem. 
És un tema educatiu i social, es continua pensant que la culpable és la noia/dona. Les 
sentències dels jutjats tiren enrere tota la tasca de sensibilització, ja que és un anunci 
a tota la societat de que el patriarcat es manté. A la judicatura mai s’ha trencat amb el 
feixisme.  Cal molta formació específica a les judicatures. L’àmbit educatiu s’actualitza 
com a docents i caldria que les judicatures també ho fessin. 



 

 

És un posicionament polític enfront de la vida, resoldre les vulneracions de drets, 
l’estat espanyol no ha reparat / recuperat a les víctimes. 
Interseccions de les dones gitanes. 
Accés als drets amb o sense recursos econòmics no és el mateix 
 


