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ON SÓN LES DONES ALS MITJANS, AL CINEMA I A L’EDUCACIÓ? 
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Dades de participació

Presentació de les ponents

Desenvolupament de la sessió

Breu presentació de la ponent facilitadora

Persones assistents: 2 homes i 18 dones 

Les entitats coproductores de la sessió són les periodistes del periòdic Crític, pe-
riodistes de Crític, guardonades amb el premi Montserrat Roig 2018 per la seva re-
vista monogràfica “FEMINISME(S)”, i l’Associació Heura, associació de dones de La 
Verneda i la Pau i Sant Martí de Provençals, que va néixer per ajudar a la dona més des-
afavorida en el seu coneixement i paper en la societat, així com la seva visibilització.

Aquesta sessió vol promoure un debat per respondre preguntes com: On 
són les dones als mitjans?; i en el cinema, on són les directores, les operado-
res de càmera, les tècniques de so?; i en la publicitat, quin lloc ocupen elles?

<Berta Florés és periodista col·laboradora a diversos mitjans catalans, autora d’articles 
d’opinió diversos sobre temes relacionats (sobretot) amb la cultura, la llengua, el feminisme, la 
comunicació o les xarxes socials. Membre de l’Associació de Dones periodistes de Catalunya, que 
agrupa dones que treballen en l’àmbit de la comunicació amb l’objectiu de millorar la situació 
professional de les periodistes.

<Anna Petrus és directora de cine i docent a la facultat de ciències de la comunicació de la 
Universitat Internacional de Catalunya. És membre de l’associació Dones Visuals, la qual reuneix 
professionals del sector compromeses en defensar, promoure i fer efectiva la presència de la 
dona a l’audiovisual i impulsa accions de les dones al món audiovisual.

<Ana María González és investigadora i docent a la Universitat Oberta de Catalunya, ex-
perta en gènere i TIC, tecnologia i relacions de gènere, societat de la informació i el coneixement, 
carreres científiques, mobilitat del personal altament qualificat i feminisme. 

Membre de l’Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, un fòrum de discussió i xarxa de 
suport per totes les investigadores i universitàries conscienciades en treballar juntes per aconse-
guir la plena participació de les dones en la investigació, la ciència i la tecnologia.

Es plantegen tres preguntes a respondre per cada ponent
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<Berta Florés: On són als mitjans de co-
municació? On són les dones periodistes?

Hi ha una immensa majoria de llicenciades do-
nes en periodisme, moltes més que homes. Què 
passa després? S’incorporen al món laboral?

• Als càrrecs de direcció per cada 8 homes hi ha 
una dona.

• Als consells la representació és nul·la o gai-
rebé.

• A les redaccions són minories i amb contrac-
tes molt precaris.

• Als mitjans audiovisuals existeix una pressió 
estètica molt gran. Estem acostumats a veure 
homes majors i no guapos, des dels cànons es-
tètics normalitzats, i no a dones amb el mateix 
perfil. Es fa el tàndem home gran dona guapa.

• En el cas dels esports encara s’exagera més. 
Gairebé no apareixen notícies femenines i es 

<Anna Petrus: Les dones tenen enormes 
dificultats per poder fer cinema. Quantes do-
nes directores coneixeu? No les coneix la gent. 
Les dones hi són però tenen més dificultat per 
accedir i menys visibilitat.

L’associació Dones Visuals va estudiar què està 
passant a Catalunya amb les dones al cinema.

• El 64% de l’alumnat d’audiovisuals són dones.
El 16% de projectes cinematogràfics catalans 
estan liderats per dones (direcció, guió i pro-
ducció, són els càrrecs que decideixen sobre 
els continguts).

cossifiquen molt a les esportistes i a les perio-
distes esportives.

• Es focalitza en l’estètica de la dona i en els 
projectes dels homes. 

• A les notícies només 1 de cada 4 té dones com 
a protagonistes, a més apareixen d’una manera 
estereotipada.

• Se situa la dona a les seccions toves (gent, cul-
tura, espectacle) i menys a les centrals (Econo-
mia política).

• A les seccions d’opinió només hi ha el 20% de 
dones

• A la publicitat, la dona apareix més però es-
tereotipades i lligades a tasques de cura, vícti-
mes de la pressió estètica com a objecte sexual 
o víctimes de dominació.

On són les dones als vostres àmbits?

• Si el 84% del cinema està dirigit per homes, 
només tenim una manera d’apropar-nos a la 
realitat o de veure el que passa.

• El 10% de les productores executives són do-
nes. Són qui tenen els drets sobre la pel·lícula 
i són qui decideixen quines pel·lícules es fan i 
quines no. Com a directora es limiten molt les 
oportunitats i es tanquen moltes portes si es 
vol explicar històries des d’una altra mirada, ja 
que qui controla gran part del que es fa són ho-
mes.
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Per què les dones són tan poc visibles?

<Ana María González: On són les dones 
a la universitat?

Des d’una mirada macro sembla que no està 
gaire malament, un 40% de dones a la ciència.
Des d’una mirada micro els homes sempre es-
tan superant les dones en xifres econòmiques. 

• Les dones estan més a l’administració pública 
que al sector privat o al tercer sector.

• Hi ha moltes menys dones investigadores i 
tècniques que homes. Només superen als ho-
mes en el personal de suport, personal que no 
intervé a la recerca com per exemple tasques 
administratives.

• Les dones se situen més a les posicions infe-
riors en la investigació.

• Hi hauria d’haver més dones per una situació 
de justícia: el 50% de la població s’ha de poder 

representar a si mateixa.  Per una situació de 
diversitat: si les dones no fan una ciència dife-
rent, només tindrem una visió androcèntrica. 
Per una situació d’igualtat.

• On comença l’escletxa de gènere? La UPC és 
l’única universitat de Catalunya que té menys 
dones que homes matriculades. Hi ha menys 
dones matriculades a les carreres tècniques 
per una qüestió educativa i cultural. Hi ha dues 
bretxes:
 
 • Horitzontal, on les dones haurien d’arri-
bar al mínim del 40% de dones en posicions de 
poder.

 • Vertical, les dones no arriben cap a 
dalt, als càrrecs superiors (sostre de vidre, els 
homes no deixen els espais de poder a les do-
nes, o sòl enganxós, les dones sempre estan a 
les categories més baixes)

<Berta Florés: Les dones són poc visibles 
perquè la societat i els mitjans són molt mas-
clistes. Situen el fet masculí al centre. Consi-
deren universal el que és masculí i allò de les 
dones és només reservat a elles.

No passa per casualitat, s’emmarca en un sis-
tema patriarcal que dóna valor al que és mas-
culí. Hi ha mitjans molt evidents i altres de més 
sibil·lins, que passen més desapercebudes i són 
molt perillosos.

Hi ha atributs de gènere molt arrelats a la so-
cietat:

• Un home es relaciona amb el poder, el conei-
xement, la sabiesa, éssers actius, forts, valents 
i són subjectes de la informació

• Les dones són éssers passius, callades són 
més mones

Les dones pertanyem a l’àmbit privat i els ho-
mes a l’esfera pública

Els homes conformen el 80% dels espais de 
l’opinió pública. Es justifica a través de l’exper-
tesa de coneixement. La meritocràcia no qua-
dra amb què les opinions vinguin de menys de 
la meitat de la població.
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Que podem fer perquè es visibilitzi més les dones 
en aquests àmbits?

<Anna Petrus: Les dones han estat sis-
temàticament invisibilitzades des de l’inici del 
cinema. Hi ha hagut directores i productores 
però no es reconeix i recupera la seva història 
per traslladar-la als més joves, no apareixen en 
llibres de textos.

A les dones que avui en dia volem ser cineastes 
ens manquen referents per la invisibilització.

El sostre de vidre és molt difícil de trencar per 
la falta de confiança adquirida per la invisibilit-
zació històrica.

<Ana María González: Hi ha motius his-
tòrics de les diferències. Primer no podiem ac-
cedir a les aules, després podiem estudiar però 
no podiem accedir a llocs de treball, encara es-
tem en aquest procés.

Només hi ha una rectora de les universitats ca-
talanes, a la Universitat Autònoma de Barcelo-
na. Fa pocs dies que a la Universitat de València 
també.

Es ven com la primera dona a aconseguir-ho i 
en realitat hi ha accedit pel seu mèrit i no per 

A la Formació Professional en audiovisuals, hi 
ha més nois perquè són formacions més tèc-
niques. Les noies que hi estudien queden rele-
gades a tasques com maquilladora o tasques 
secundàries.

El masclisme i el sostre de vidre no només ve 
imposat per la indústria sinó que també ve de 
les famílies de les professionals i del seu en-
torn que limita les seves carreres.

Hi ha d’haver un canvi de mentalitat global.

<Berta Florés: El que no podem fer és 
quedar-nos de braços plegats. La llei d’igual-
tat d’homes i dones no es compleix en cap dels 
àmbits que podria ser efectiva. 

Tenim dret a estar representades als mitjans 
perquè si no ens estan tractant com a ciutada-
nes de segona.

• Fer actes i accions per promoure l’esperit crí-
tic.

• Organitzar-nos, teixir aliances i crear resistèn-
cies entre totes

• Les xarxes socials són bones aliades en aques-
tes lluites feministes perquè ens permeten ar-
ribar a molta gent.

generositat dels homes. La cultura de l’esforç 
l’hem de superar perquè juga en contra de les 
dones.

Hi ha un moviment perquè les dones vagin com 
a conferenciants als esdeveniments. Hi ha ho-
mes que s’estan negant a participar en ponènci-
es si no hi ha dones. Han signat el manifest 500 
homes de 16.000 catedràtics convidats a fer-
ho. També hi ha dones que no ho han fet perquè 
estan en zones de confort.
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• Als mitjans els hem de recordar i exigir la seva 
responsabilitat social en construir imaginaris 
col·lectius, si ens infrarepresenten potencien i 
perpetuen les discriminacions que patim les do-
nes.

• Al  periodisme li cal formació en perspectiva 
de gènere, a les universitats i als professionals. 

S’obliden de les dones als espais d’opinió per-
què no estem en l’agenda habitual d’experts.

• Es convida als homes a renunciar a tertúlies si 
no hi ha dones per posar de manifest els seus 
privilegis.

<Anna Petrus: Suècia va aconseguir la pa-
ritat en matèria cinematogràfica quan van ar-
ribar a dirigir l’institut suec de cinema amb un 
programa feminista.

Nosaltres no ho estem fent des de les instituci-
ons sinó des d’una associació, DONES VISUALS. 
Ho tenim més fotut. A suècia van trencar les 
creences sobre les dones a l’audiovisual a tra-
vés d’accions concretes, d’aquest s’adapta la 
proposta d’accions aquí.

• Acció directori: desmentir la creença que no hi 
ha professionals dones pels equips. Generar un 
directori amb totes les professionals actuals.
Acció curts: Promoure l’enllaç entre el nou ta-
lent i la indústria. Festival de curts connectant 
les noves fornades amb les productores.

• Acció viver: programa d’acompanyament a 
llargmetratges liderats per dones per conso-
lidar trajectòries. La indústria és feble i costa 
fer segones pel·lícules perquè costa trobar 
productor. Acompanyar projectes perquè tro-

<Ana María González: A la ciència s’ha 
fet en l’àmbit de legislació, marc laboral i igual-
tat d’oportunitats que expliciten i generen mi-
llores.

Les quotes perquè les dones arribin tenen molt 
mala premsa a la ciència, ja que la paritat es 

bin les aliances de producció que els facin pos-
sibles.

• Acció producció: Necessitem més dones pro-
ductores executives. Es busca que les produc-
tores veteranes que assessorin futures empre-
nedores

• Acció de cap: borses a formar en professio-
nals caps d’equip. Finançar la formació de do-
nes cap d’equip

• Acció estudi: estudi constant de les dades per 
analitzar si el camp d’acció està incidint a la re-
alitat o on hi ha mancances a intervenir.

Les dones cineastes filmen com homes. Neces-
sitem un imaginari femení per canviar la realitat 
de la indústria i reverteixi en un canvi a la soci-
etat

Primera fase, hi ha d’haver més dones. Segona 
fase, ha de canviar l’imaginari i l’actuació com 
a dones.

contradiu amb la meritocràcia o el valor del co-
neixement de cadascú. Hi ha quotes en altres 
aspectes com l’edat però sembla que la de gè-
nere no és tan important.

Les dones s’han enxarxat en associacions.
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Preguntes plantejades, qüestions, 
tensions i reptes futurs

1. No hi ha pitjor masclista que la dona i quan una mare ho és...
pobra filla. No són males persones, ni males mares sinó que buscant el millor per les filles 
reproduïm l’imaginari social masclista sense adonar-nos-en. S’ha d’educar però no és suficient, 
hem de canviar la societat a escala global.

2. Pensant en el sostre de vidre...quantes coses heu hagut de sa-
crificar de la vida personal, social o aspiracions lúdiques per poder 
lluitar o estar al mateix nivell que alguns homes que no estan sacri-
ficant res? Darrere de les professionals que accedeixen a llocs de poder hi ha molts sacrificis 
i els homes, encara que solidaris, no sacrifiquen els seus privilegis. A banda, agrair-vos la imatge 
que han dibuixat, que ens va molt bé per reflexionar, especialment sobre el que podem fer al 
nostre petit comitè.

• Ana María González: Hi ha gent que ha deixat de tenir fills per la seva carrera. Personalment he 
tingut dubtes i m’he sentit frustrada constantment.Els homes no en són del tot conscients, tot i que 
cada dia hi ha més homes corresponsables. A més nivell d’estudis, més nivell de corresponsabilitat.

• Anna Petrus: No tinc sensació de sacrifici. He anat a festivals quan hi havia d’anar per feina tot i 
ser mare. És bo tenir una parella al costat que pensi com tu. Hi ha una lluita interna personal i una 
lluita externa amb la indústria.

• Berta Florés: Encara que tinguis una parella que es corresponsabilitzi, l’entorn fa pressió social 
perquè et responsabilitzis tu sobre les qüestions familiars. Els homes també han de plantar cara al 
masclisme, això no els fa menys homes.
 
• Periodistes del Crític: Per molt que canviïn les coses, si ens carreguem de les feines de cures 
nosaltres soles, no canviaran gaire les coses.
 
• Pepita de l’Associació Heura: S’ha de fer un treball personal perquè ho tenim molt integrat, 
molt endins. Hem d’anar treballant entre tots, entre homes i dones. A Heura ens trobem que està 
canviant amb els joves però que també estan sorgint coses que fan por amb la joventut i les tecno-
logies. Lluitem moltes per les mateixes coses.

Fan premis per la recerca en batxillerat en gè-
nere, s’ha de fer molta visibilització.

Observacions de la sessió: Incidències

A mitja sessió, un dels dos assistents masculins va abandonar la sala.

Hem de deixar de fixar-nos en l’aspecte i foca-
litzar-nos en les capacitats que tenim per fer 
coses i reforçar aquests valors.


