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INTRODUCCIÓ 

Els mitjans de comunicació tenen la funció d’informar d’una manera fidel i rigorosa a la 

societat segons el primer article del Codi Deontològic de la UNESCO (International 

Principles of Professional Ethics in Journalism, 1983), on diu: “tothom té dret a una 

informació veraç. La gent i els individus tenen el dret a adquirir una visió objectiva de 

la realitat per mitjà de la informació exacta i comprensiva, així com a expressar-se 

lliurement a través dels mitjans de cultura i de comunicació”. El problema sorgeix quan 

els mitjans deformen la realitat i se centren en aspectes sensacionalistes. Tant l’ús del 

llenguatge sexista com l’enfoc, que els mitjans de comunicació utilitzen, influeix en la 

societat. Fer ús d’un llenguatge i un enfoc alliberats, en la mesura del possible, del 

sexisme, estableix models favorables per a la societat. Una bona aplicació del 

llenguatge, doncs, ajuda a educar i a evolucionar cap a una societat alliberada de la lacra 

del sexisme i les seves conseqüències. Crec que és un gran repte periodístic arribar a 

eradicar la pandèmia del segle XXI, perquè tal i com diu l’activista i directora del 

“Centro para el Liderazgo Global de la Mujer”, Charlotte Bunch, “la violencia racial, de 

género, sexual y otras formas de discriminación y violencia, no pueden ser eliminados 

sin cambiar la cultura”, i els mitjans de comunicació són cultura.  

Segons un article del diari El Plural (TribunalFeminista, 2019), el baròmetre del Centre 

d’Investigacions Sociològiques (CIS) del 2019 corresponent al mes de gener, reflexa un 

increment del 4,6 punts de la preocupació per la violència contra les dones. En concret, 

a l’enquesta, les esmenes a la violència masclista apareixen en el 7%, mentre que l’any 

2018 representava només el 4,6%. Entre el desembre de l’any passat i el gener 

d’enguany, la preocupació envers el problema s’ha triplicat, passant del 2,4 al 7%.  

Segons un article de l’Ana Delgado al diari El Español (Delgado, A, 2018), la 

politòloga Miriam Ojeda afirma que un assoliment fonamental del moviment feminista 

són “les paraules que s’estan utilitzant, la manera en la qual ens comuniquem i com 

anomenem les coses”. S’ha aconseguit fer comprendre que les violències masclistes 

afecten a les dones pel sol fet de ser dones i amb el canvi semàntic s’aconsegueix un 

canvi de mentalitat, afirma Ojeda.  

Tot i el canvi de mentalitat de la societat i com n’és de crítica i alarmant la situació de la 

violència masclista, segons la web feminicidios.net, a principis d’any, concretament 
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durant el gener del 2017, hi va haver 8 feminicidis a Espanya; el següent any van ser 6 

les dones assassinades, mentre que enguany n’han estat 10. L’any 2018 va ser un any 

crític respecte de la violència contra les dones, però aquest any 2019 ja ha superat el 

2018.  

Hem entrat en un any amb unes xifres esgarrifoses d’assassinats per violència masclista: 

10 dones al gener, 5 dones al febrer i 5 dones al març. És per aquest motiu que, des de la 

perspectiva del periodisme, vull observar com es tracten aquests temes en els mitjans de 

comunicació i si el tractament ajuda o no ajuda a combatre aquesta pandèmia. 

 

MARC TEÒRIC 

Estat de la qüestió: violència masclista a Espanya i Catalunya 

La violència masclista és una greu vulneració als drets de les dones i un impediment 

perquè les dones puguin assolir la plena ciutadania, l’autonomia i la llibertat, tal com 

recull la Llei 5/2008 del 24 d’abril del dret de les dones a eradicar la violència 

masclista. La violència en l'àmbit de la parella és la violència física, psicològica, sexual 

o econòmica exercida contra la dona i perpetrada per l'home que n'és o n'ha estat el 

cònjuge o per la persona que hi té o hi ha tingut relacions similars d'afectivitat, tal com 

recull la Llei 5/2008. En tot el món, 1 de cada 3 dones pateix violència en la seva vida. 

(ONU, 2017). En concret, durant el 2018 a Catalunya, el nombre oficial de dones 

assassinades per violència masclista, en l’àmbit de la parella, van ser 6, de les quals 1 

tenia denúncia prèvia, segons el dossier estadístic de violència masclista, (Dossier 

estadístic violència masclista 2018, n.d.) elaborat per l’Observatori de la Igualtat de 

Gènere. 
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Tot i les dades que mostra la gràfica extreta del dossier estadístic de violència masclista de 

l’Institut de les Dones (Observatori de la Igualtat de Gènere, 2018), el diari d’àmbit català la 

Directa va fer un recull dels les dones assassinades a la comunitat autònoma durant l’any 2018, 

i mostrava un total de 14 feminicidis:  

• 7 feminicidis íntims oficials 

• 2 feminicidis íntims no oficials 

• 1 feminicidi no íntim 

• 1 feminicidi infantil  

• 3 feminicidis familiars  

Els feminicidis als països catalans durant el 2018 van ser, segons això, de 31 dones. 

 

 

 

 

 

 

   

  

                       Font: Fotografia extreta del diari La Directa, del fotògraf Pau Fabregat 

Segons dades de la Delegació del Govern per a la Violència de Gènere publicades a La 

Vanguardia (Efe, 2019, p. 28), a Espanya van estar 47 les dones assassinades a mans de 

la seva parella o ex-parella i tres menors durant el 2018. De 47 víctimes mortals, 14 

havien denunciat l’agressor prèviament, i per a onze d’aquestes dones s’havien 

sol·licitat mesures de protecció.  

Els assassinats es distribueixen per tota la geografia espanyola, tot i que Andalusia és 

l’àrea geogràfica on s’han contemplat més assassinats, en total 12. A Catalunya, set, i a 

la Comunitat de Madrid, cinc. Excepte Extremadura, La Rioja i les ciutats autònomes de 

Ceuta i Melilla que no han registrat cap cas d’assassinat masclista, a la resta hi ha hagut 

almenys un crim masclista. 
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Segons el grup Intersindical Valenciana, les estadístiques oficials fins ara només 

comptabilitzen les dones assassinades per les seves parelles o ex-parelles. Comptant no 

només les dones assassinades que mantenien una relació sentimental amb l’agressor i, 

per tant, incloent feminicidis infantils, feminicidis familiars... en són 78 les dones 

assassinades.  

Pel que fa a l’evolució en el nombre de denúncies per violència masclista en l’àmbit de 

la parella el tercer trimestre de 2018 a Catalunya va ser de 9.880, novament segons el 

dossier estadístic de violència masclista (Dossier estadístic Violència masclista, 2018).  

 

 

Malauradament, és notori que en van ser moltes més que van patir violència masclista. 

                                  Font: Elaboració a partir de dades del Departament d’Interior 

Dades del 2019 fins al mes de març 



	

5 

Pel que fa als mesos de gener, febrer i març del 2019, són els que més violència de 

gènere s’ha registrat. Els 18 primers dies de gener del 2019 van ser set les dones 

assassinades a Espanya en poc més de dues setmanes, un crim gairebé cada dos dies. 

Del gener fins el març, segons feminicidios.net, hi ha hagut 14 casos de feminicidis i 

assassinats. 

 

Font: feminicidio.net 

 

DEFINICIONS: VIOLÈNCIA DOMÈSTICA, VIOLÈNCIA DE GÈNERE I 

VIOLÈNCIA MASCLISTA 

 

El procés d’implantació de les polítiques públiques ha estat el resultat de la interacció 

entre l’activitat política, els debats socials i els mitjans de comunicació. El moviment 

feminista ha estat un gran impulsor, tant com a moviment social com en la seva vessant 

institucional. El canvi progressiu d’enfocament ha estat una de les polítiques públiques 

per lluitar contra la violència exercida sobre les dones a Catalunya. S’inicien a partir de 

la identificació de  “violència domèstica”, per centrar-se més tard en “violència de 

gènere”. Actualment, a Catalunya, s’han generat polítiques públiques que posen el focus 

en l’home com a agressor: “violència masclista” (Comas d’Argemir, 2011).  
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Entre els anys 50 i 60 predominava, tant a Europa com a Espanya, un model de família 

en el qual, la dona tenia la responsabilitat de cuidar dels fills, la família i la llar, mentre 

que l’home mantenia econòmicament la família. La violència vers la dona no es feia 

pública, tot i així, en diverses ocasions, algun succés sortia a la premsa com a baralla 

matrimonial, segons un article publicat a la independent. 

En quan a la política, les primeres actuacions respecte els actes violents dels homes 

contra les dones, s’inicien en la dècada dels anys vuitanta. Es pot visualitzar un canvi de 

perspectiva, la violència i el maltractament familiar ja és un problema social. Llavors ho 

anomenaven “violència domèstica” o bé “violència familiar” o “violència intrafamiliar”. 

A Girona s’aprova al 1998 el Protocol d’actuació en casos de violència domèstica, en el 

qual s’esmenta que les víctimes són dones però no que els agressors són homes: 

“Per violència domèstica podem entendre aquelles conductes 

agressives que exerceixen sobre els membres més dèbils d’un grup 

familiar altres membres d’aquest mateix grup, especialment les que 

s’exerceixen sobre la dona; s’hi inclouen també les produïdes amb 

posterioritat a la ruptura d’una relació familiar o de convivència” 

(Pastor, 2011, p.35). 

La violència contra les dones passa a tenir rellevància política a partir de l’any 1995. Els 

protocols aprovats en aquests anys presenten a les dones com a víctimes que necessiten 

assistència i protecció. No s’esmenta quasi mai l’agressor, l’home. Hi va haver 

l’assassinat d’Ana Orantes el 4 de desembre del 1997, fet que va ser detonant en la 

consideració social de la violència de gènere i en les mesures polítiques. Ana Orantes 

era una senyora de 60 anys i vivia a Granada. Va anar al programa de televisió andalús 

Canal Sur presentat per Irma Soriano, a explicar els 40 anys de matrimoni amb el seu 

home que la maltractava. Es va casar amb 19 anys i va tenir 11 fills. “A los tres meses 

de estar de noviazgo, me dijo a ti ya no se te va a acostar ningún hombre más”, “no 

valgo un duro, soy fea, me decía”, “a mi hija la tocaba y ella no quería decir nada 

porqué sabía que me pegaría”, “me escupía a la cara”, “me daba palizas, me cojia de los 

pelos y me ponía la cara así”, gesticulant afirmava Ana Orantes al programa Canal Sur. 

La dona, feia poc que s’havia intentat separar, a més va posar una desena de denúncies 

que no van servir de res perquè el jutge va dictaminar que havien de compartir casa. 

Orantes va explicar durant 40 minuts els maltractes per part del seu home, 40 minuts en 
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els quals la presentadora posava gran èmfasi en els detalls de les estomacades. Tretze 

diez més tard, l’home d’Ana Orantes, José Parejo la va assassinar, la va ruixar amb 

benzina i li va calar foc. En aquell moment la desprotecció que vivien les víctimes va 

sortir a la llum. A Espanya es va començar a prendre consciència de la violència contra 

les dones i dels crims masclistes. Fins aleshores aquest tipus d’històries servien per 

distreure l’audiència televisiva, no va ser fins el 2004, que va arribar la primera llei 

contra la violència de gènere.  

El concepte de gènere, a nivell polític, es comença a utilitzar cap a finals dels anys 90 a 

la Conferència de Beijing de l’ONU, l’any 1995 i es considera una manifestació de les 

relacions històricament desiguals entre homes i dones. A la Declaració de Bejing, es 

reconeix que les causes de la violència són estructurals, i es va definir el que és 

“violència de gènere” (article 113):  

“l'expressió violència contra les dones significa qualsevol acte de 

violència basat en el gènere que té com a resultat, o és probable que 

tingui com a resultat, uns danys o patiments físics, sexuals o 

psicològics per a les dones, incloent-hi les amenaces dels esmentats 

actes, la coacció o la privació arbitrària de la llibertat, tant en la vida 

pública com en la privada”. 

La promulgació de la Llei orgànica del 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de 

protecció integral contra la violència de gènere, i normativa de desenvolupament a 

Espanya suposa un canvi, i és que la violència deixa d’associar-se en l’entorn familiar 

per passar a tractar-se des de la relació desigual entre homes i dones en la parella:  

“La violència de gènere no és un problema que afecta a l’àmbit privat. 

Al contrari, es manifesta com el símbol més brutal de la desigualtat 

existent en la nostra societat. Es tracta d’una violència que es dirigeix 

sobre les dones pel fet mateix de ser-ho, per ser considerades, pels 

seus agressors, mancades dels drets mínims de llibertat, respecte i 

capacitat de decisió”. 

L’article 1.1 de la mateixa Llei, és més concret en la definició: 
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 “Aquesta Llei té per objecte actuar contra la violència que, com a 

manifestació de la discriminació, la situació de desigualtat i les 

relacions de poder dels homes sobre les dones, exerceixen sobre 

aquestes els qui siguin o hagin estat els seus cònjuges o els qui 

estiguin o hagin estat lligats a elles per relacions similars d’afectivitat, 

fins i tot sense convivència”.  

Es pot observar doncs, que en el canvi de violència domèstica a violència de gènere, 

s’identifica ja als homes com a agressors (Comas d’Argemir, 2011). 

L’any 2008 s’aprova al Parlament de Catalunya la Llei 5/2008 del 24 d’abril, del dret de 

les dones a eradicar la violència masclista. Aquesta Llei complementa la llei orgànica 

1/2004. L’article 3 d’aquesta llei defineix el concepte de violència masclista:  

“La violència masclista és la violència que s'exerceix contra les dones 

com a manifestació de la discriminació i de la situació de desigualtat 

en el marc d'un sistema de relacions de poder dels homes sobre les 

dones i que, produïda per mitjans físics, econòmics o psicològics, 

incloses les amenaces, les intimidacions i les coaccions, tingui com a 

resultat un dany o un patiment físic, sexual o psicològic, tant si es 

produeix en l'àmbit públic com en el privat”.  

Es pot observar doncs, que en la definició de violència masclista queda clar que els drets 

de les dones són vulnerats i que el concepte masclisme, és el concepte que de forma més 

general “defineix les conductes de domini, control i abús de poder dels homes sobre les 

dones i que, alhora, ha imposat un model de masculinitat que encara és valorat per una 

part de la societat com a superior”.  

Segons la mateixa llei, la violència masclista pot ser física, psicològica, sexual i 

econòmica i abasta diferents àmbits, tant en l’espai públic com en el privat. El primer 

àmbit és en la parella i consisteix en la violència física, psicològica, sexual o econòmica 

exercida contra una dona i perpetrada per l'home que n'és o n'ha estat el cònjuge o per la 

persona que hi té o hi ha tingut relacions similars d'afectivitat. El segon àmbit és el 

familiar, i consisteix en la violència física, sexual, psicològica o econòmica exercida 

contra les dones i les menors d'edat en el si de la família i perpetrada per membres de la 

mateixa família, en el marc de les relacions afectives i dels lligams de l'entorn familiar. 
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L’últim àmbit és el laboral que consisteix en la violència física, sexual o psicològica que 

es pot produir en el centre de treball i durant la jornada laboral, o fora del centre de 

treball i de l'horari laboral si té relació amb la feina. 

  
 

DEFINICIONS: DIFERÈNCIA ENTRE FEMICIDI, FEMINICIDI, HOMICIDI I 

ASSASSINAT 

 

La diferència entre les expressions "femicidi" i "feminicidi" provenen d'una discussió a 

nivell llatinoamericà. El terme "femicidi" està relacionat amb "Gendercide" o 

"genericido" que va ser utilitzat per Mary Anne Warren al 1985 i es refereix a la 

matança sistemàtica dels membres d'un sexe determinat.  

El terme femicidi, s’utilitza als anys 60 arrel de la mort  de 3 dones i germanes 

dominicanes per al Servei d'Intel·ligència Militar del seu país.	(Peramato Martín, 2012).  

L’activista Diana Russell va utilitzar l'expressió "femicide" per primera vegada 

públicament, al 1976 al Tribunal sobre Crims contra les Dones a Brussel·les, però no ho 

va definir de forma explícita. Va ser al 1992, quan Russell i una altra activista, Jill 

Radford van definir el femicidi com "l’assassinat misogin de les dones perpetrat per 

homes". Radford el va identificar específicament com una forma de violència sexual. 

Diana Russell va néixer a la Ciudad del Cabo a Sud-àfrica en una família blanca 

angloparlant, a part de ser activista, també fou escriptora i sociòloga i va dedicar tota la 

seva vida a la lluita contra la violència de gènere, investigant sobre la violació, 

feminicidi, pornografia…   

El 1998 Jacquelyn Campbel, una infermera nord-americana coneguda per la seva 

investigació sobre la violència domèstica i la violència contra les dones, juntament amb 

la Carol Runyan, professora nord-americana amb més de 30 anys d'experiència com a 

estudiant de lesions, van redefinir el concepte de femicidi com "tot assassinat de dona, 

sense importar el motiu o l'estatus del perpetrador". Elles van adaptar el terme de 

“femicidi per parella íntima" per aclarir la relació víctima-victimari. 
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El 2001 Russell va adaptar la seva definició: "assassinat de dones per homes per la seva 

condició de dones". La finalitat de Russell era destacar el femicidi en el context de 

relacions desiguals de gènere i el poder masculí sobre les dones. Va manifestar que 

nenes i nadons de sexe femení també eren víctimes del femicidi i que els adolescents i 

joves també podrien cometre crims.  

A principis del 1980 les investigadores feministes van centrar a seva atenció en el 

femicidi íntim i definit també per Karen Stout, doctora en medicina que va estudiar  els 

assassinats de dones per parella íntima masculina, com "l'assassinat de dones per les 

seves parelles íntimes masculines", que més tard va ser modificat per Myrna Dawson, 

professora i catedràtica de recerca del Canadà en polítiques publiques, en justícia penal i 

en les respostes legals i socials a la violència contra les dones i el feminicidi, juntament 

amb Rosemary Gartner, investigadora de patrons comparatius i històrics de violència de 

gènere i violència íntima, per incloure a "cònjuges legals anteriors o actuals, parelles o 

núvis” (Russell, 2008, pp. 15-16).  

Els termes “femicidi” i “feminicidi” són complementaris perquè estan basats en la 

mateixa realitat, i és que, les dones són assassinades pel simple fet de ser dones. El 

segons terme aprofundeix el concepte de femicidi. L’antropòloga i feminista, Marcela 

Legarde, va ser qui va desarrollar el terme “feminicidi” a partir del treball de Russell i 

Radford. Legarde defineix el concepte com a “assassinat de dones” afirmant que el 

gènere és el factor condicionant. La gran diferència és que els feminicidis, segons 

Legarde són crims de l’Estat, ja que els càstigs cap als victimaris són inexistents, 

l’Estat, davant dels fets, és inactiu. Els feminicidis tant poden ser realitzats per coneguts 

com desconeguts, per assassins individuals o grupals... però tots tenen en comú un fet, i 

és que les dones són usades i maltractades (Schäuble, 2017, pp. 4-5).  

La legislació Espanyola recull el terme feminicidi com “la mort violenta d'una dona 

perpetrat per un home pel simple fet de ser dona”, independentment de la relació entre 

l’agressor i la víctima. Tot i que, partir del 2015 en el Codi Penal va existir l’agreujant 

de gènere en assassinats, la Llei de violència de gènere del 2004 només contempla els 

assassinats a mans de parelles o ex parelles. No inclou el feminicidi anomenat "no 

familiar" (cas Diana Quer) com tampoc el feminicidi “per connexions” (com el de Laura 

del Hoyo). 
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L’article 139 del la Llei 10/1995 del Codi Penal defineix l'assassinat com l'acte de matar 

a algú altre en alguna de les següents circumstàncies: “alevosía” (sabent que la víctima 

no podrà defensar-se), “recompensa” (comentent el crim per retribuncions 

econòmiques) i “enseñamiento” (augmentant el dolor de la víctima, tortures). Després 

de la reforma del Codi Penal, la Llei 1/2015 del 30 de març, entra en vigor el fet que un 

delicte d'assassinat pot comportar la pena de presó permanent revisable.  

L’homicidi és el fet de matar a una altra persona, però en el crim no es contempla cap 

de les tres circumstàncies esmentades anteriorment. L’homicidi té lloc en l'apartat 

referent a l'assassinat i s'emmarca en l’article 138 de la Llei 10/1995 del Codi Penal.  

Dins l’article 142 es defineix “Homicidi imprudent”. La Llei Orgànica 1/2015, del 30 de 

març, afegeix un apartat 2 a l'article 138, i estableix un tipus qualificat que imposa la 

pena superior en grau quan es doni alguna de les circumstàncies de l'apartat 1, de 

l'article 140 (que la víctima sigui menor de setze anys d'edat, o es tracti d'una persona 

especialment vulnerable per raó de la seva edat, malaltia o discapacitat, que l’autor torni 

a cometre el mateix crim sobre la víctima comès sobre la víctima, que el delicte sigui 

comès per algú que hagués estat a una organització criminal…) i de l’article 550 

(atemptats contra l'autoritat, els seus agents i els funcionaris públics, i de la resistència i 

desobediència).  

Dins l’article 142.1 del Codi Penal es distingeixen dos casos d'imprudència específcs: 

conduint un vehicle de motor, un ciclomotor o una arma de foc i per imprudència 

professional.  

Per tant, tot i que els termes “femicidi”, “feminicidi”, “assassinat” i “homicidi” tenen 

significats diferencials, es pot observar que tant un assassinat i un homicidi no tenen per 

què ser cap a una dona, en canvi, un femicidi i un feminicidi sempre és un crim cap a 

una dona i amb la intenció que sigui aquesta. Un assassinat a una dona és sinònim a un 

femicidi.  
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TIPOLOGIES DE FEMINICIDIS RELLEVANTS  

 

Segons la web feminicidio.net, hi ha diferents tipologies de feminicidis, els més 

rellevants són els següents: 

FEMINICIDI ÍNTIM: És l'assassinat comès per un home amb qui la víctima tenia o 

havia tingut una relació o vincle íntim: marit, exmarit, nuvi, ex-nòvio o amant. S'inclou 

el supòsit de l'amic que assassina a una dona -amiga o coneguda- que va rebutjar 

entaular una relació íntima amb aquest. 

Dins el feminicidi íntim, feminicidio.net separa entre els oficials i els no oficials. 

Segons un article publicat en el diari Público (Kohan, M. 2017, 21 de juny) les xifres 

oficials, que són les xifres reconegudes per l’Estat o qualsevol autoritat reconeguda, 

només consideren víctimes de violència de gènere a les dones assassinades per la seva 

parella o ex-parella. Expliquen el cas d'Ana Hilda Linares, una dona de 55 anys, que a 

finals de maig de l’any 2017 va ser assassinada a ganivetades pel seu nebot segon de 29 

anys, un dia després que ella denunciés l’intent d’asfíxia del seu nebot cap a la seva ex-

parella. No obstant, no es compta entre les 28 dones assassinades que el ministeri 

reconeix durant el 2017, per no ser considerat un crim de violència de gènere. "Si mires 

estadístiques que són imprecises a nivell oficial, les dades que en trauràs també seran 

imprecises", afirma al Público, Graciela Atencio, directora de Feminicidio.net. 

FEMINICIDI NO ÍNTIM: És aquell assassinat comès per un home desconegut amb 

qui la víctima no tenia cap tipus de relació: agressió sexual que culmina en assassinat 

d'una dona a mans d'un estrany. També es considera feminicidi no íntim el cas del veí 

que mata la seva veïna sense que existís entre els dos algun tipus de relació o vincle. 

FEMINICIDI INFANTIL: És l’assassinat d'una nena fins als 14 anys d'edat comès per 

un home en el context d'una relació de responsabilitat, confiança o poder que li atorga la 

seva situació adulta sobre la minoria d'edat de la nena. 
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FEMINICIDI FAMILIAR: És l'assassinat que es produeix en el context d'una relació 

de parentiu entre la víctima i el victimari. El parentiu pot ser per consanguinitat, afinitat 

o adopció. 

FEMINICIDI PER CONNEXIÓ: És l’assassinat d’una dona "en la línia de foc" en 

mans d'un home que intenta o mata a una altra dona. Pot tractar-se d'una amiga, una 

parenta de la víctima, mare, filla o una altra; o una dona estranya que es trobava en el 

mateix escenari on el victimari va atacar la víctima. 

Tot i aquestes tipologies de feminicidis, també n’hi ha d’altres: 

FEMINICIDI O FEMICIDI PER PROSTITUCIÓ: És l'assassinat d'una dona que 

exerceix la prostitució comès per un o diversos homes.  

FEMINICIDI O FEMICIDI PER TRACTA: És l'assassinat d’una dona que es 

produeix en una situació de submissió i privació de la llibertat de la dona víctima en 

situació de "tracta de persones".  

FEMINICIDI O FEMICIDI PER TRÀNSIT: És l'assassinat d’una dona que es 

produeix en una situació de tràfic il·legal de immigrants.  

FEMINICIDI O FEMINICIDI TRANSFÒBIC: És l'assassinat d’una dona 

transsexual i el o els victimaris la maten per la seva condició o identitat transsexual, per 

odi o rebuig de la mateixa. 

FEMINICIDI LESBOFÒBIC: És l'assassinat d’una dona lesbiana i el o els victimaris 

la maten per la seva orientació o identitat sexual, per l'odi o rebuig de la mateixa. 

FEMINICIDI O FEMICIDI RACISTA: És l’assassinat d’una dona pel seu origen 

ètnic o els seus trets fenotípics, per odi o rebuig cap als mateixos. 

FEMINICIDI O FEMICIDI PER MUTILACIÓ GENITAL FEMENINA: Quan la 

mutilació genital que es practica a una dona o nena acaba amb la vida d'aquesta.  

FEMINICIDI COM CRIM INTERNACIONAL: Feminicidios.net proposen aquest 

tipus de feminicidi com a terme que pogués ser utilitzat en l'àmbit del dret internacional, 
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un assassinat a través dels “Estats”, ja que serien responsables políticament i 

jurídicament per aquests crims.  

  

BREU RESUM DE LES 4 ETAPES DEL FEMINISME  

 

Segons la filòsofa espanyola Amelia Valcárcel (Pastor, 2011, pp. 29-31), les 

reivindicacions sobre els drets de les dones tenen història, i és que cada vegada que hi 

ha hagut alguna reivindicació que ha fet possible una millor comprensió de la realitat de 

la dona, es produeixen reaccions polítiques, socials i científiques que fonamenten el 

paper de la dona tradicional, fomentant així una exclusió cap a ella.  

Hi ha tres moviments feministes que marquen un abans i un després de la societat. La 

primera es genera durant la Il·lustració, quan el dret a la igualtat i la ciutadania només 

era propietat dels homes, però arrel dels valors de la burgesia (llibertat, igualtat...) es 

reivindiquen la igualtat de drets. Es considerava que les dones eren més properes a la 

natura perquè havien de reproduir i per tant, no podien tenir accés a cap professió. En 

aquest moment les dones eres excloses de la política i només tenien dret als estudis 

primaris. Segons explica també la filòsofa i catedràtica de filosofia moral, Victòria 

Camps a un article (Camps, 2010), el feminisme és el “fill no volgut” de la Il·lustració. 

Va néixer perquè ments femenines il·lustrades ho van portar al món i va anar passant de 

generació en generació, tot i així, es va tractar d’un procés constant que va anar tenint 

pauses interrompudes.  

El segon moviment feminista va ser durant els segles XIX i XX quan les dones 

reivindiquen el dret de vot i el dret a una millor educació. També es comença a 

qüestionar la submissió sexual i domèstica d’aquesta. Durant la industrialització 

s’observa una gran dicotomia salarial entre els homes i les dones en quant al treball. 

Durant la Primera i Segona Guerra Mundial, s’aprova a diversos països el sufragi 

femení i l’educació superior ja és accessible per a les dones. Més tard es creen els estats 

de benestar a Europa i la dona passa a tenir un nou model: la mestressa de casa, aquela 

que porta bé la llar, ajuda a progressar el marit, l’acompanya en tot i no es queixa.  
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El tercer moviment té lloc al maig del 68 quan es reivindiquen els drets sexuals, el dret a 

l’avortament, al propi cos, noves formes de família i matrimoni... I és que la igualtat 

entre dones i homes es duu a totes les dimensions de la vida social. En aquest tercer 

moviment, les dones prenen consciència que tenen dret a tenir els mateixos drets que els 

homes. 

Encara, arribant ja al 2000 i segons explica Victoria Camps a una entrevista al diari 

colombià Semana, “Hay que feminitzar la Sociedad” (2000, 07 d’octubre),  hi ha una 

injustícia marcada. La diferència de salaris entre homes i dones existeix, a la dona li 

costa compatir amb l’home dins la política i en els alts càrrecs. Encara les dones senten 

la necessitat de fer feliç a la família, a l’home, perquè segons Camps, la majoria de 

dones han estat educades per actuar així.  

El feminisme tot i haver començat des de l’esquerra, s’ha universalitzat molt, explica 

Camps a una entrevista a l’emissora La Onda, “El feminismo tiene que ser un valor 

social y universal” (2019, 07 de març). “Els problemes de la dona han d'anar a una 

universalització, és un problema de la societat i no només problemes de la dona "," hem 

de canviar de mentalitat”.  

El quart moviment feminista té lloc a l’actualitat. Actualment, les xarxes socials i els 

canvis tecnològics estan transformant de manera accelerada el feminisme i el conjunt de 

la societat, al mateix temps que es generen noves formes d'organització i acció política. 

(Saavedra, J. M, 2019). 
	

Feminisme espanyol 
 

Primer 
moviment 

Feminisme Il·lustrat  
 
(últimes dècades del s.XIX) 
 

Segon 
moviment 

Feminisme liberal sufragista  
 
(s. XIX i XX) 
 

Tercer 
moviment 

Feminisme liberal, radical 
 
(60s) 
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Quart 
moviment  

#MeToo ? 
(s. XXI) 

 

 

Font: elaboració pròpia 

El 2017 The New York Times va destapar els casos d’abusos del productor de cine 

nord-americà Harvey Weinstein que va donar lloc al moviment #MeToo (JoTambé). 

Segons el doctor en Sociologia del Dret, Boaventura de Sousa Santos, si s’observa el 

fenòmen des d’una mirada muticultural, el moviment #MeToo ja havia estat creat l'any 

2006 a myspace per l'activista afroamericana Tarana Burke per promoure l'apoderament 

de les dones negres. (Saavedra, J. M, 2019).  

En el següent quadre es pot observar com abans del #MeToo la movilització feminista 

del sud global ja havia desarrollat altres accions col·lectives a internet: 

 

Font: Judith Muñóz Saavedra 

 

Una mobilització feminista destacable, va tenir lloc a llatinoamericana i va ser pionera 

en la denúncia dels feminicidis i la violència sexual contra les dones, utilitzava 

l'etiqueta: #NiUnaMenos. Aquesta mobilització va sorgir a l'Argentina. I, la primera 
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gran campanya a les xarxes socials va ser l'any 2014 i va venir de la mà d'activistes 

nigerianes que van denunciar el segrest de més de 276 nenes en un col·legi de Chibok 

amb el hashtag #BringBackOurGirls que va cridar l’atenció del món sencer sobre la 

violència sexual que patien la nenes. 

El feminisme del segle XXI es mostra com un projecte divers, en el qual coexisteixen 

diferents posicions ideològiques expressades a través de corrents teòriques: reformista, 

radical, socialista, marxista, de la igualtat, de la diferència, postmodern, eco feminisme, 

cultural, islàmic, indígena, lèsbic, negre… Per tant, es pot observar que apareix amb 

molta força el discurs antiestereotips, un discurs que va en contra del predomini de la 

raça blanca com a model d'èxit social. A més, hi ha una major unió amb el moviment 

LGTBI i d'alliberament sexual.  

 

LEGISLACIÓ EN L’ÀMBIT EUROPEU I ESPANYOL 

 

És un fet indiscutible, doncs, que la violència contra les dones hi ha sigut durant 

centenars d’anys i ningú l’anomenava com a tal. Actualment ho anomenem violència de 

gènere perquè quedi clar que es tracta d’una construcció social i no pas natural. Un 

informe elaborat per la Inés Alberdi i la Natàlia Matas sobre els mal tractaments a les 

dones a Espanya, al·lega que, a Viena, l’any 1993, l’ONU va reconèixer els drets de les 

dones com a drets humans i va declarar que la violència contra els membres d’aquest 

col·lectiu suposa una violació dels drets humans. Es defineix com a violència contra les 

dones qualsevol acte que comporti l’ús de la força o la coacció amb la intenció de 

promoure o perpetuar relacions jeràrquiques entre els homes i les dones.  

Podem dir que, a partir d’aquest moment, i amb el reforç de la Cimera de Beijing de 

l’ONU (1995), el fenòmen de la violència de gènere que denunciaven els col·lectius 

feministes es consagra internacionalment com a problema social. Adquireix una 

definició clara i se situa dins el camp fonamental dels drets humans i de la igualtat 

d’oportunitats.  

En l'àmbit europeu, va tenir lloc la Resolució del Parlament Europeu al setembre de 

1997, coneguda com a «Tolerància zero davant la violència contra les dones» que es va 
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desenvolupar l'any 1999, i la Decisió marc del Consell d'Europa del 15 de març de 

2001, sobre l'Estatut de la víctima en el procés penal, que assenyala la importància 

d'evitar els processos de victimització secundària i la necessitat de serveis especialitzats 

i d'organitzacions de suport a la víctima. 

Abans però, al 1945 trobem l’article 1.3 de les Nacions Unides que diu el següent: 

“Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de 

carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del 

respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer 

distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión”. Al 1951 hi ha el conveni 

(nº100) sobre la igualtat de remuneració entre la mà d’obra masculina i femenina, 

adoptat el 29 de juny per la Conferència General de l'Organització Internacional del 

Treball. Al 1967 hi ha declaració sobre l'eliminació de la discriminació contra la dona 

que va ser proclamada per l'Assemblea General de les Nacions Unides en la seva 

resolució 2263 (XXII), del 7 de novembre. Finalment al 1979 trobem la convenció 

sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona (o CEDAW) del 

tractat internacional adoptat per l’Assamblea General de les Nacions Unides. Va ser 

descit com una declaración dels drets internacionals per a les dones i va entrar en vigor 

el 1981. (ONU. Documents, 2013).  

Durant els darrers anys, a l'Estat espanyol s'han produït avenços legislatius per lluitar 

contra la violència masclista. En primer lloc, la Llei orgànica 11/2003, del 29 de 

setembre, de mesures concretes en matèria de seguretat ciutadana, violència domèstica i 

integració social dels estrangers. Més tard, la Llei orgànica 15/2003, del 25 de 

novembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del 

Codi penal. La Llei orgànica 1/2004, del 28 de desembre, de mesures de protecció 

integral contra la violència de gènere, va ser la primera llei integral europea que recollia 

una resposta global a les violències contra les dones en les relacions de parella, amb 

inclusió d'aspectes preventius, educatius, socials, laborals, assistencials, sanitaris i 

penals. 

Segons el Reial decret llei 9/2018 del 3 d'agost, de mesures urgents per al 

desenvolupament del Pacte d'Estat contra la violència de gènere publicat al BOE 

(Agencia Estatal BOE, 2018) l’any 2014 Espanya va ratificar el Conveni del Consell 

d'Europa per prevenir i combatre la violència contra la dona i la violència domèstica, fet 
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a Istanbul l'11 de maig de 2011, que va entrar en vigor l'1 d'agost de 2014. L'àmbit 

d'aplicació del Conveni, que abasta totes les formes de violència que afecten les dones 

pel fet de ser dona o que els afecten de manera desproporcionada, defineix la «violència 

contra les dones» com una violació dels drets humans i una forma de discriminació 

contra les dones, i designa tots els actes de violència basats en el gènere que impliquen 

o poden implicar per a les dones danys o sofriments de naturalesa física, sexual, 

psicològica o econòmica, incloses les amenaces de realitzar aquests actes, la coacció o 

la privació arbitrària de llibertat, en la vida pública o privada.  

A Catalunya, la Llei 11/1989, del 10 de juliol, modificada per la Llei 11/2005, del 7 de 

juliol, va crear l'Institut Català de les Dones i el Pla integral de prevenció de la violència 

de gènere i d'atenció a les dones que la pateixen. L’any 2008 s’aprova al Parlament de 

Catalunya la Llei 5/2008 del 24 d’abril del dret de les dones a eradicar la violència 

masclista. Aquesta Llei complementa la llei orgànica 1/2004 i amplia en l’abast de 

l’àmbit d’actuació més enllà de les relacions de parella. La finalitat d'aquesta llei és 

“establir els mecanismes per contribuir a l'eradicació de la violència masclista que 

pateixen les dones i reconèixer i avançar en garanties respecte al dret bàsic de les dones 

a viure sense cap manifestació d'aquesta violència”. 

 

 

EL TRACTAMENT DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA ALS MITJANS DE 

COMUNICACIÓ 

 

Etapes en el tractament donat pels mitjans de comunicació 

La societat espanyola ha conegut el problema de la violència domèstica a través dels 

mitjans de comunicació, que, a través dels seus relats de successos, han ensenyat als 

ciutadans la greu dimensió d’aquest tipus de violència. Els mitjans han estat de gran 

ajuda per les organitzacions que han lluitat contra la violència de gènere, però, tot i així, 

no s’ha d’oblidar el fet que cada mitjà, depenent de les seves posicions polítiques i 

ideològiques i el seu compromís amb la defensa del dret de les dones, ha llençat un 

missatge diferent.  
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Els mitjans de comunicació tenen dos punts a tenir en compte a l’hora de redactar una 

noticia, per una banda han de respectar la seriositat de la noticia respecte els fets i per 

altra banda han de satisfer la necessitat del públic per poder vendre. El sensacionalisme 

és la via fàcil per aconseguir acaparar l’atenció dels lectors, però no hem d’oblidar que 

els mitjans exerceixen una funció educativa.   

Els mitjans de comunicació han estat un instrument de propaganda fonamental de les 

noves idees d’igualtat entre homes i dones. Les raons per les quals els mitjans han jugat 

aquest paper són diverses. La primera són les exigències del mercat. La necessitat 

d’acontentar a l’audiència i, com que les dones formen part d’aquesta audiència, hi ha 

temes que poden interessar al col·lectiu femení. Cal tenir en compte, també, el creixent 

poder de consum de les dones. L’augment del mercat dels productes femenins també ha 

reforçat l’interès dels productors i dels publicistes per les dones, els seus interessos i els 

seus punts de vista. I una bona part de la població femenina està molt interessada a rebre 

una imatge positiva d’elles mateixes que reforci els seus drets i les seves capacitats. 

Es poden assenyalar diferents d’etapes en el tractament que els mitjans han donat al 

tema de la violència domèstica, segons el nivell d’atenció que rep, com es qualifica, a 

quin públic va dirigit i el lloc informatiu on se’l situa. (Alberdi, I. Matas, N, 2002 pp. 

241-242). 

Antigament, la majoria de successos que es manifestaven als periòdics sobre casos de 

violència no es reconstruïen com a esdeveniments, sinó que eren textos d’escassos 

recursos. La majoria d’ells es trobaven en les pàgines interiors i sense titular propi. 

Procedien de textos provis: la nota policial o el resultat d’una sentencia judicial. 

La major part de notícies apareixien sense marques visuals pròpies, alineades en 

columnes juntament amb altres fets diversos, amb titulars generals denominats “Breves” 

o “Tribunales” en el cas de El País. Quan s’arribava a titular les notícies com a tals, els 

fets semblaven haver succeït en qualsevol any i en qualsevol part: «mató a su mujer y se 

entregó a la policía» o «mató a su esposa de seis puñaladas». 

Els successos apareixien en qualsevol secció perquè eren inclassificables en aquell 

moment. En el cas de El País, un crim local podia ser informat a les pàgines de 

«Sociedad». Si l’actor del delicte era un esportista, passava a la secció de “Deportes”, 
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com si fos un esdeveniments esportiu, si era un cineasta, passava a la part 

d’”Espectáculos” i si l’actor era un filòsof, ho trobàvem a la secció de “Cultura”. 

(Fagoaga, 1994 pp. 75-77).  

Pel que fa al tractament, hi predominava l’estereotip de crim passional per explicar els 

fets i s’hi destacava com a causes de la ruptura de la parella, la bogeria, la gelosia o 

l’alcoholisme i l’assetjament de l’home era una qüestió romàntica. Les notícies de dones 

que acabaven per matar als seus marits, se’ls presentava més atenció mediàtica. És a 

partir dels anys 80 que s’associa els crims amb els maltractaments gràcies als seguiment 

i denúncia dels col·lectius feministes. En aquest període, la interacció amb els mitjans 

l'exerceixen directament les dones organitzades que constitueixen la principal font 

informativa en la construcció de l'esdeveniment, atraient a dones agredides, assistides 

per aquestes organitzacions, amb l'objectiu de presentar-les com a parlants, la qual cosa 

s'adequa a mètodes propis del reporterisme: l’enfocament ”d’interès humà” que tot 

reportatge periodístic necessita. 

En el cas del diari basc, sota el titular “Les dones maltractades demanen protecció”, (27-

10-83), els mals tractes es presenten com a efecte de “malalts alcohòlics”. Davant 

aquest fet, el Grup de Dones de Basauri, va enviar un comunicat a El Correo el 1983 on 

s’aclaria que la causa de la mort que havien anunciat eren els maltractaments. Les 

agrupacions feministes com la Comissió per a la Investigació de Maltractaments a 

Dones van començar a seguir i assistir les dones en processos judicials i van ser 

entrevistades pels mitjans. En aquesta època, les Associacions de dones van esdevenir 

una “font” fonamental per als reporters, perquè eren les úniques i va ser aleshores quan 

va començar el corrent de notícies d’«interès humà» que es va prolongar durant els anys 

90. Les primeres estadístiques de maltractaments es van publicar el 1983, es 

pressionava les institucions locals i autonòmiques perquè prenguessin mesures i això es 

va convertir en notícia. El 1988 va tenir lloc l’Informe de la Comissió de Drets Humans 

del Senat i El País va publicar la compareixença de la directora de l’Institut de la Dona 

a primera pàgina, demanant mesures polítiques (Fagoaga, 1994 pp. 83-87). 

Durant la primera meitat dels anys noranta, les informacions sobre violència domèstica 

van començar a formar part de les revistes i dels programes femenins de gran difusió, 

sense abandonar les pàgines de successos. En aquests moments la violència contra les 

dones comença a aparèixer com a qüestions de debat en la vida política.  
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L’opinió pública i els mitjans de comunicació  

A Espanya, el cas de  l’Ana Orantes, tal i com s’ha esmentat anteriorment, la dona que  

havia sortit a la televisió explicant les agressions que patia en mans del seu marit, va  

provocar una commoció social i va fer que la societat veiés la violència domèstica com 

una realitat. A partir d’aleshores es van multiplicar les informacions i els debats sobre la 

qüestió, les protestes i les accions dels grups de defensa de les dones i les iniciatives 

legislatives de tots els grups polítics. Hi ha haver la reforma de 1999 del Codi Penal en 

matèria de maltractaments i el primer Pla d’Acció contra la Violència Domèstica per 

l’Institut de les Dones. Les informacions sobre la violència tenien un caire 

sensacionalista. Encara no es parla sobre la violència psíquica com una forma d’agressió 

contra la dona. Es presenta les víctimes des d’un enfocament emocional, i es reforcen 

els estereotips femenins de la debilitat, les llàgrimes i el desemparament. I moltes 

vegades el tractament que els mitjans donen a aquest tema és massa superficial. Tampoc 

no és freqüent que s’esmentin els exemples positius de dones que han aconseguit sortir 

de la seva situació, com tampoc de les sentències que les protegeixen.  

Un altre element negatiu és la visió terapèutica i compassiva dels agressors. Sovint els 

mitjans investiguen la vida i el passat dels agressors per trobar-hi traumes i experiències 

infantils per poder explicar el seu comportament. Molts articles o reportatges televisius 

es dóna el nom complet i fins i tot fotografies de la víctima, mentre que el presumpte 

agressor és esmentat amb sigles que protegeixen la seva identitat. En termes generals, la 

influència dels mitjans de comunicació ha tingut molt a veure amb el desenvolupament 

creixent d’una consciència ciutadana que comença a considerar intolerable la violència 

contra les dones (Alberdi, I. Matas, N, 2002 pp. 246-252). 

 

RECOMANACIONS EN EL TRACTAMENT DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA 

(DINS ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ) 

 

Davant la realitat de que els mitjans de comunicació han contribuït i contribueixen en la 

percepció de que la violència contra les dones és un problema social, diverses 

institucions han elaborat recomanacions pel tractament del llenguatge sexista.  
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Per poder analitzar les notícies, per una banda, he extret les recomanacions sobre el 

tractament de la violència masclista als mitjans de comunicació del 2009, impulsades 

per:  

- Associació de Dones Periodistes de Catalunya. 

- Col·legi de Periodistes de Catalunya. 

- Consell de la Informació de Catalunya. 

- Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació. 

- Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona. 

- Programa de Dones de l’Ajuntament de Barcelona. 

- Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania (Departament d’Acció Social i 

Ciutadania). 

- Programa de Seguretat contra la Violència Masclista (Departament d’Interior, 

Relacions Institucionals i Participació). 

- Consell de l’Audiovisual de Catalunya. 

- Institut Català de les Dones (Departament d’Acció Social i Ciutadania). 

Les recomanacions d’aquest marc són les següents: 

1. Tractar la violència masclista com una violació dels drets humans i un atemptat 

contra la llibertat i la dignitat de les persones.  

Tal com diu la Llei 5/2008, la violència masclista és “un impediment perquè les dones 

puguin assolir la plena ciutadania” (preàmbul, I). 

Convé donar informació sobre violència masclista mitjançant diversos formats i gèneres 

periodístics, per ajudar a visualitzar el fenomen en tota la seva complexitat. Els 

maltractaments són, alhora, un delicte i un problema social. Caldria no fer difusió de 

casos particulars a través dels mitjans si no n’existeix una denúncia prèvia davant dels 

organismes oficials pertinents per tal de protegir la integritat de les persones afectades. 

2. Seleccionar i diversificar les fonts d’informació. 
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Cal evitar recollir testimonis del veïnat i dels familiars, si no tenen dades concretes i 

aprofitables. És contraproduent involucrar-hi terceres persones si no tenen una 

vinculació directa amb el cas, encara que hi tinguin lligams de parentiu o sentimentals, 

així com aquelles que només hi estan relacionades circumstancialment. És recomanable 

l’ús de fonts qualificades, especialitzades i de solvència contrastada, que siguin les més 

adequades en cada cas. Cal identificar les fonts de la manera més concreta possible. 

És convenient que els i les periodistes i les empreses de mitjans de comunicació 

exerceixin la seva tasca d’acord amb els principis professionals i les normes ètiques. És 

important considerar, tant en les decisions com en la tria de fonts informatives i 

testimonis, l’objectiu periodístic que es persegueix, el context en què s’emmarca el fet i 

l’impacte i les conseqüències que se’n poden derivar segons com es tracti la informació. 

3. Fer visibles les aportacions de les dones i presentar-les amb tota la seva 

autoritat.  

Es recomana que en el tractament de la informació les dones siguin presentades amb 

tota la seva autoritat i respecte, fent-ne visibles les aportacions en tots els àmbits de la 

societat i considerant l’experiència com a font documental de primera importància. 

4. Respectar el dret a la intimitat de les persones agredides i la presumpció 

d’innocència de les persones agressores. 

Convé preservar l’anonimat de les persones afectades i respectar sempre la decisió sobre 

la difusió de la seva identitat. S’ha de recordar que, pel que fa als i les menors, l’article 

81 de protecció de la infància i l’adolescència de la Llei 22/2005 de la comunicació 

audiovisual a Catalunya prohibeix difondre’n el nom, la imatge o altres dades que en 

permetin la identificació en casos en què, amb el consentiment o no dels pares o tutors, 

en puguin quedar afectats l’honor, la intimitat o la pròpia imatge i, particularment, si 

apareixen com a víctimes, testimonis o inculpats amb relació a la comissió d’accions 

il·legals. 

Cal respectar, també, la decisió dels cossos de seguretat respecte de la difusió, o no, de 

determinada informació que pot influir en el procés de la investigació. S’ha d’evitar 

sempre que les informacions publicades permetin arribar a conclusions prematures 

sobre els fets abans d’una resolució judicial. 
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Cal tenir en compte que les dones retingudes en operatius policials sobre casos 

d’explotació sexual poden ser les víctimes d’aquesta explotació. Per tant, es fa necessari 

tenir cura en tot moment de la intimitat d’aquestes dones, de la seva presumpció 

d’innocència i, en particular, per raons de seguretat i de protecció, no difondre’n la 

imatge. En aquest sentit, es recomana evitar tota difusió d’imatges de càmera oculta i/o 

d’imatges sense autorització expressa. 

5. Respectar la dignitat de les persones agredides i de persones del seu entorn 

familiar o veïnal i no mostrar-les mai sense el seu consentiment previ.  

S’ha d’evitar l’assetjament de la persona agredida i de les persones del seu entorn per 

part dels i de les professionals dels mitjans de comunicació. Cal esperar que la persona 

afectada es recuperi abans de mostrar-la als mitjans. És preferible oferir el testimoni 

d’altres dones o entitats expertes que poden parlar de la seva recuperació i del procés de 

reparació dels danys soferts. 

6. Usar conceptes i terminologia que s’ajustin a la definició dels fets. 

En tots els gèneres i els continguts dels mitjans de comunicació convé fer un tractament 

mediàtic igualitari de dones i homes, evitant els estereotips i tòpics que frivolitzen i 

banalitzen el tractament dels casos de violència masclista. Cal evitar les adjectivacions 

que puguin contribuir a una justificació implícita de l’agressió. 

S’ha de recordar que l’elaboració i la difusió de continguts i de publicitat que incitin a la 

violència masclista, la justifiquin o la banalitzin resten prohibides, d’acord amb l’article 

22 de la Llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència masclista. 

7. Fer visible la violència masclista que opera de forma més soterrada i que costa 

més de reconèixer: la violència psicològica, l’econòmica o la que es dóna en els àmbits 

social i laboral, i els seus efectes devastadors en les dones i en les seves filles i fills. 

8. Evitar el sensacionalisme i el dramatisme, tant pel que fa a la forma com pel que 

fa al contingut de les informacions sobre violència masclista.  

Totes les imatges i tots els textos han de ser respectuosos amb la dignitat de les 

persones. Per això, s’han d’evitar les descripcions detallades, escabroses o impactants. 
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Cal evitar també confondre situacions de violència masclista amb altres possibles 

conflictes. Amb relació al fenomen de l’explotació sexual, cal emmarcar-lo sempre en el 

context de la violència masclista, i convé no confondre la prostitució, el tràfic i 

l’explotació sexual de dones i nenes. 

S’ha de tenir una cura especial de les informacions sobre mutilacions genitals femenines 

i matrimonis forçats, que normalment afecten menors. 

D’acord amb l’article 23 de la Llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència 

masclista, els mitjans de comunicació social gestionats o finançats per les 

administracions públiques de Catalunya, en les notícies sobre fets relacionats amb la 

violència masclista, han d’excloure tots els elements que els puguin donar un caire 

morbós i que vagin en contra dels principis de la professió periodística a Catalunya. 

9. En qualsevol mitjà, cal escollir només aquelles imatges que aportin informació i 

evitar concentrar l’atenció en les persones agredides i en les del seu entorn. 

Preservant el contingut i l’objectivitat de les informacions, cal procurar que totes les 

imatges siguin impersonals, neutres, que no permetin identificar el lloc dels fets ni 

relacionar-hi persones concretes. Convé valorar quines són les imatges imprescindibles i 

quines les mancades de valor informatiu. 

10. Evitar qualsevol relació de causa-efecte entre els fets i la procedència de les 

persones implicades, la seva situació sociocultural i/o les circumstàncies personals.  

És contraproduent esbiaixar la incidència dels casos de violència masclista cap a grups 

socials concrets, orígens culturals i circumstàncies determinades, ja que es tracta d’un 

fenomen universal i estructural. 

11. Contextualitzar la informació. 

És recomanable explicar els antecedents i els processos seguits per la persona agredida 

que siguin pertinents (denúncia, ordre d’allunyament, etc.) abans d’arribar a la situació 

actual. Cal oferir dades i aquells elements de contextualització que permetin entendre el 

problema i ajudin a reflexionar. 

12. Cal garantir el seguiment informatiu dels casos. S’ha d’informar de la seva 
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resolució i, si s’escau, de la recuperació de les persones agredides.  

Per tal d’evitar una nova victimització i/o culpabilització de les dones agredides i 

facilitar-ne la rehabilitació o la recuperació, és convenient fer un seguiment dels casos 

tractats i donar rellevància a les informacions relacionades amb la superació de 

situacions de violència masclista. D’aquesta manera es pot donar una visió integral del 

fenomen i de la capacitat de les dones de sortir-se’n, més enllà de les agressions. Alhora 

que s’informa sobre situacions de violència masclista, convé difondre informes, 

balanços periòdics i estadístiques, així com fer visible la xarxa de recursos i de serveis 

específics destinats a les dones en situació de violència masclista, en especial el telèfon 

900 900 120, d’atenció a les dones en situació de violència masclista. 

13. Convé informar i mostrar que l’acte violent té conseqüències negatives per als 

agressors i fer-ne visibles, així mateix, les manifestacions de rebuig social que es 

produeixin. 

14. Rectificar de manera immediata qualsevol informació errònia que s’hagi pogut 

difondre sobre un cas.  

En cas d’error o d’equivocació en una informació d’aquestes característiques, el mitjà 

hauria de rectificar-lo amb la màxima celeritat i donant-li la màxima importància per 

evitar més pressió psicològica sobre les persones afectades. 

15. Fomentar la formació dels i de les professionals de la comunicació. 

Les empreses de mitjans de comunicació, en funció de la seva dimensió i possibilitats, 

han d’afavorir i incentivar la formació d’aquelles persones que han d’abordar continguts 

relacionats amb la violència masclista. Pel que fa a la professió, convé exercir la tasca 

periodística des de la responsabilitat personal i respectant els codis ètics i deontològics. 

I per altra banda, he extret recomanacions per informar sobre les agressions sexuals del 

2018 impulsades per:  

- Isabel Muntané, periodista i codirectora del Màster Gènere i Comunicació de la UAB.   

- Violeta García, psicòloga de l'Associació d'Atenció a Dones agredides sexualment 

(AADAS). 
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- Col·laboració de 20 dones que han patit agressions sexuals.  

- Dones periodistes de diferents mitjans catalans. 

- Col·laboració d'expertes format per Anna Celma, periodista; Montse Pineda, activista; 

Carla Vall, jurista i Júlia Vega, psicòloga.  

- Suport econòmic de l'Ajuntament de Barcelona 

- Col·laboració de les entitats Merlet Cooperativa Feminista, AADAS, Fundació Surt i 

Creació Positiva. 

Les recomanacions d’aquest marc són les següents: 

INFORMAR SOBRE LES DONES 

1. Presentar-nos com a subjectes actius en la nostra diversitat.  

Les dones som ciutadanes amb drets que s’han de garantir i respectar. No som objectes 

sexuals. 

2. No revictimitzar-nos abusant de la paraula “víctima”.  

S’ha de fer ús i no abús d’aquest terme, i parlar des de les múltiples facetes de la nostra 

vida (veïnes, ciutadanes, professionals…) respectant el nostre dret a l’anonimat i el del 

nostre entorn. 

3. Respectar la nostra individualitat.  

No presentar-nos, únicament, com a part d’una estadística. 

4. No donar detalls morbosos de les agressions sexuals.  

Els detalls que es donen habitualment són morbosos, no tenen importància i ens situen 

com a objectes sexuals passius. Cal donar detalls com a eina de formació i prevenció per 

trencar l’imaginari construït socialment i que no es correspon amb la realitat de les 

agressions. 

5. Visibilitzar i donar autoritat a la nostra paraula.  

Cal construir el relat informatiu des de les afirmacions i evitar expressions que 

transmetin dubte i qüestionin la nostra paraula.  
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• No utilitzar eufemismes per parlar d’agressions sexuals.  

• No utilitzar condicionals.  

• No abusar de paraules com “suposada” i “presumpte”. 

Els delictes contra la llibertat sexual són els únics on les víctimes hem de demostrar la 

nostra innocència. 

6. Les dones no hem de justificar la nostra resposta a l’agressió sexual.  

Una agressió sexual és sempre un delicte, independentment de la resposta de qui l’ha 

patit.  

7. Les dones no hem de demostrar que vam patir lesions físiques ni l’ús de la força.  

L’imaginari col·lectiu no es correspon amb la realitat: en la majoria de les agressions 

sexuals no hi ha ferides físiques ni ús de força extrema. 

8. Evitar focalitzar la informació en dades circumstancials:  

• Havia begut.  

• Va marxar amb un desconegut.  

• Anava sola.  

• Era de nit.  

No insistir en aquests aspectes per qüestionar el nostre comportament i per tant 

responsabilitzar-nos de l’agressió. Usar-los només quan serveixin per demostrar la 

premeditació i traïdoria de l’agressor. 

9. Evitar fer judicis de valor de les relacions sexoafectives entre agressor i 

agredida.  

Les relacions sexoafectives que tinguéssim o haguéssim tingut amb l’agressor no 

influencien ni resten importància a l’agressió sexual. 

10. Visibilitzar els nostres processos de recuperació i resiliència. 

La majoria de nosaltres hem iniciat un procés de recuperació i hem superat, de diferents 
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maneres, les conseqüències de l’agressió. 

11. Informar sobre les dificultats a l’hora de presentar una denúncia i iniciar un 

procés judicial.  

No presentar el procés policial i judicial com si fos fàcil o garantís la condemna de 

l’agressor. 

12. No alimentar el mite de les denúncies falses ni insistir en la retirada de les 

denúncies.  

La dificultat dels processos fa que moltes de nosaltres desistim d’arribar al final, però 

això no significa que la denúncia hagi estat falsa. 

13. Informar de la realitat dels acords judicials o extrajudicials. 

No fer servir aquests acords per presentar-nos com persones que busquem compensació 

econòmica o notorietat. 

14. Donar importància als processos de reparació.  

Cal visibilitzar els processos de reparació, perquè les agressions sexuals són un atemptat 

contra els drets humans i tenen un impacte social. 

15. Informar sobre els recursos i serveis d’ajuda i recuperació i donar veu a les 

expertes i a les entitats feministes.  

Les entitats de dones tenen formació teòrica i experiència pràctica sobre les violències 

masclistes. 

INFORMAR SOBRE ELS AGRESSORS I LES AGRESSIONS SEXUALS 

1. Els únics responsables de les agressions sexuals són els homes agressors.  

• Tots els agressors són responsables dels seus actes.  

• Els factors externs (la pressió de grup, el consum d’alcohol o drogues) poden actuar 

de catalitzadors però no són la causa de les agressions.  

• No focalitzar la responsabilitat sobre altres persones (mares, pares, professionals de 
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l’educació...). 

2. No presentar els agressors com homes no integrats a la societat.  

• Els agressors pertanyen a totes les classes socials i nacionalitats, i la majoria tenen una 

vida quotidiana rutinària.  

• La majoria dels agressors són homes coneguts i del nostre entorn de confiança. 

3. Les agressions no són fets fortuïts motivats per un impuls sinó accions 

premeditades.  

Els agressors saben el que fan, i no actuen moguts pel desig sexual ni per cap disfunció 

sexual, sinó per humiliar i exercir poder sobre les dones, adolescents, nenes i nens. 

4. Presentar els agressors com a autors d’un delicte i no permetre que es justifiquin 

i desresponsabilitzin.  

No reproduir les seves paraules de manera acrítica. Quan siguin persones famoses, no 

destacar aquest fet per sobre del fet delictiu. 

5. Les violències sexuals són un fenomen estructural fruit del masclisme.  

Les agressions sexuals són l’expressió de l’exercici del poder de l’home fruit del 

masclisme social. Cal contextualitzar-les i no tractar-les com a fets aïllats. No han 

d’anar a la secció de successos, gent, estils o tendències. 

6. Diferenciar els tipus d’agressions sexuals.  

S’ha d’informar sobre els diferents tipus d’agressions sexuals, per tal d’ajudar a 

reconèixer-les. 

7. No relacionar les agressions sexuals amb el consentiment.  

El consentiment és un acord deliberat. En una agressió sexual mai hi ha acords. 

8. Evitar comparacions avantatjoses amb altres delictes si fer-ho implica 

minimitzar les agressions.  

Si es compara una agressió sexual amb un altre delicte, cal vigilar perquè l’agressió no 
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quedi minimitzada. 

LLENGUATGE FOTOGRÀFIC I AUDIOVISUAL 

1. Respectar la nostra intimitat i la del nostre entorn.  

Abans de mostrar el nostre rostre o qualsevol altre element visual que ens pugui 

identificar o identificar el nostre entorn proper, cal demanar autorització i respectar el 

nostre procés de recuperació. 

2. Mostrar-nos de forma activa.  

Les fotografies i els vídeos cal que ens representin allunyades de l’imaginari victimista 

on se’ns vol situar. Som dones diverses, amb inquietuds, professions, vida social... Cal 

mostrar la capacitat d’acció i reacció, d’empatia i resiliència que posseïm. 

3. Evitar imatges de caràcter emocional i/o morbós. 

No serveixen per transmetre la dimensió real de les agressions sexuals i ens situen com 

a víctimes i objectes sexuals passius. 

4. Identificar els agressors com es fa amb els autors d’altres delictes.  

Poder-los identificar pot posar sobre avís a altres dones i salvar-les d’una agressió, 

especialment quan l’agressor és reincident. També contribueix al procés de reparació. 

5. Publicar fotos recents dels agressors en cas de ser majors d’edat.  

Cal que les imatges dels agressors siguin recents perquè d’altra manera la informació 

perd el caràcter d’ajuda social i reparació que ha de tenir. 

6. Quan l’agressor sigui una persona pública evitar magnificar la seva posició 

social per desvincular-lo de l’agressió.  

Evitar fer servir les imatges per mostrar l’agressor com un triomfador o en un context 

que ens remeti més a la seva posició i carrera professional que al paper de subjecte 

perpetrador de l’agressió. Quan se’n destaqui l’estatus, que sigui com a element 

agreujant de l’agressió i de la impunitat. 

7. No publicar fotos o audiovisuals de recurs que donin peu a interpretacions 



	

33 

errònies.  

Si en relació a una informació sobre una agressió sexual publiquem imatges de dones 

bevent alcohol o amb actituds lúdic festives podem induir a errors d’interpretació i 

emetre missatges implícits contradictoris amb la informació que volem donar. 
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METODOLOGIA 

L’objectiu del següent Treball de Fi de Grau és observar i analitzar el llenguatge que 

utilitzen els mitjans de comunicació com El Periódico de Catalunya, La Vanguardia en 

català, El País i El Mundo, respecte els casos d’assassinats per violència masclista. 

Estudiaré els dos primers casos casos del mes de gener, dos del febrer i dos del març del 

2019. He escollit aquests quatre mitjans de comunicació per dues qüestions: en primer 

lloc per la diferència ideològica, El Periódico de Catalunya i El País són de caire 

progressista i El Mundo i La Vanguardia d’ideologia conservadora. En segon lloc pel 

tiratge, el diari El País és el segon diari més llegit a Espanya (després del diari esportiu 

Marca), El Mundo és el quart, La Vanguardia el cinquè i El Periódico es troba en 

desena posició, segons una estadística publicada des de la pàgina web Statista. 

              
Font: Statista 
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Tot i observar que La Vanguardia i El Periódico són, dels quatre escollits, els dos que 

tenen menys lectors tenen en àmbit nacional, a Catalunya, segons el diari Ara (2017, 30 

de novembre), el diari més llegit és La Vanguardia, amb 561.000 lectors, seguit de El 

Periódico amb 404.000 lectors.  

Tal i com he esmentat anteriorment, el primer trimestre del 2019 ha estat el que més 

violència de gènere ha registrat, juntament amb el del 2014 que van ser el mateix 

número de dones, 21 durant el primer trimestre. L’any 2008 va ser el més sagnant, 

segons l’informe que va publicar el “Servicio de Inspección del Consejo General del 

Poder Judicial” (Informe sobre victimas mortales por violencia domestica y violencia de 

generoen el año 2008), el primer trimestre van morir assassinades 31 dones.  

Font: Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial 

Per aquest motiu em centraré en analitzar concretament les dues primeres notícies dels 3 

primers mesos del 2019. Per fer-ho em centraré només en els feminicidis oficials íntims, 

és a dir, els assassinats de dones a mans d’homes que tant podien haver tingut una 

relació sentimental prèvia, com actual, i reconegudes per part de l’Estat.  

Per dur a terme l’anàlisi del llenguatge sexista dels mitjans de comunicació de El 

Periódico de Catalunya, La Vanguardia en català, El País i El Mundo, he fet una 

anàlisi de continguts analitzant 6 notícies sobre casos de violència masclista a través de 

diferents variables per extreure dades qualitatives i quantitatives. 



	

36 

PROBLEMÀTICA D’INVESTIGACIÓ  

En aquest apartat explicaré l’objecte d’estudi, els objectius de la investigació, les 

hipòtesis i les preguntes que es plantegen al voltant del treball.  

OBJECTE D’ESTUDI 

L’objecte d’estudi és observar i analitzar quin és el llenguatge que utilitzen els mitjans 

de comunicació de El Periódico de Catalunya, La Vanguardia en català, El País i El 

Mundo en vers a les notícies de violència masclista. Per fer-ho, analitzaré les mateixes 

notícies de violència masclista que han publicat els diferents diaris, durant els mesos de 

gener febrer i març del 2019. 

OBJECTIU DE LA INVESTIGACIÓ 

En el següent treball de fi de grau tinc la intenció, en primer lloc, de comprovar si els 

diferents mitjans escollits compleixen amb les recomanacions, anteriorment 

esmentades, sobre el tractament de la violència masclista, per tal de poder contribuir en 

la millora de la societat.  

El segon objectiu és observar si hi ha diferències entre els diferents mitjans en el 

tractament de les notícies, tant en la importància jeràrquica que li dona la pàgina on es 

publica, com el llenguatge i les imatges utilitzades. 

PREGUNTES DE LA INVESTIGACIÓ  

Les preguntes d’investigació que hi ha darrere dels objectius anteriors són:  

• Els mitjans de comunicació de El Periódico de Catalunya, La Vanguardia, El 

País i El Mundo utilitzen un llenguatge sexista?  

• Es poden observar diferències en la redacció de les notícies de violència de 

gènere segons cada mitjà i la seva ideologia? 
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HIPÒTESI DEL TREBALL 

La primera hipòtesi és que els mitjans que analitzaré no compleixen amb les 

recomanacions i per tant, conscientment o inconscientment no contribueixen en la 

millora de la societat vers la violència masclista. 

La segona hipòtesi, respecte al segon objectiu del treball, és que hi ha una gran 

diferència en el tractament del llenguatge, la jerarquia i les imatges, en relació a cada 

mitjà i la seva ideologia.  

Els mitjans progressistes són més sensibles a les recomanacions pel tractament de les 

notícies sobre violència de gènere que els mitjans més conservadors.  

ANÀLISI DE CONTINGUTS 

Analitzar un contingut suposa estudiar els continguts d'un material prèviament 

seleccionat. És àmpliament acceptat considerar que qualsevol estudi amb esperit crític 

d'un missatge constitueix ja una "anàlisi de contingut" en si mateix. Els orígens de 

l'anàlisi de contingut tenen lloc a Suècia al segle XVIII, quan l'església va realitzar 

anàlisi de documents escrits de divulgació de l'època amb l'objectiu d’identificar 

elements contraris a la religió. A començaments del segle XX, Max Weber va realitzar 

estudis rellevants sobre l'anàlisi de continguts en els mitjans de premsa. Durant el segle 

XX la l’evolució de la premsa va fer que hi hagués una comercialització de continguts. 

En aquesta època la tècnica fou utilitzada per la realització d’estudis d’informacions 

religioses, literàries, polítiques…  

Des del punt de vista acadèmic van ser els treballs realitzats per Berelson (1948) i de 

Lazarfeld (1972) els que van suposar el reconeixement de l'anàlisi de contingut com a 

tècnica d’investigació. 

Berelson va ser qui va definir l'anàlisi de contingut: “es tracta d’una tècnica 

d’investigació per la descripció objectiva, sistemàtica i quantitativa del contingut de la 

comunicació, encara que pot ser utilitzada en altres camps com en l'anàlisi qualitativa de 

variables o en l'estudi de la complexitat d'un fenomen entre d'altres ".  
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És una tècnica útil doncs, per analitzar els processos de comunicació en diversos 

contextos com programes televisius, articles de premsa, llibres, entre d’altres.  (Tinto 

Arandes, 2013. pp. 139-140). 

ANÀLISI QUANTITATIU I QUALITATIU  

Com he explicat anteriorment, la metodologia de l’anàlisi de continguts es realitzarà 

amb procediments qualitatius o quantitatius segons l’objectiu que vulgui aconseguir. 

Es parla d’un estudi qualitatiu, quan es busca els detalls respecte al contingut, 

s’interessa per la comprensió d’allò que s’analitza. En canvi, la tècnica quantitativa se 

centra en la quantificació dels fets, en les dades, per poder fer comparacions 

quantificables. 

En el següent treball he utilitzat tant la tècnica qualitativa, per observar, a través de 

variables, la interpretació de les notícies, com la tècnica quantitativa per definir les 

diferents variables i aconseguir una resultats finals d’investigació en forma de 

percentatges.  

VARIABLES  

Per tal de dur a terme la metodologia he aplicat un seguit de variables quantitatives a 

través de les recomanacions d’ambdós textos. Per poder quantificar els resultats 

obtinguts, a cada variable se l’hi atribuirà una puntuació, com més punts tingui el diari, 

més bé haurà redactat la notícia, segons les recomanacions. En el cas que algun diari no 

presenti cobertura del cas, tindrà 0 punts.  

En les variables que es quantifica les vegades que apareixen el terme “víctima” i 

“presumpte”, he valorat que quan no apareix el terme o apareix una vegada computa 

com un punt positiu (1) i si apareix més d’una vegada computa com un punt negatiu (0).  

En el cas que no hi hagi imatge ho valoraré com a positiu (2) perquè, tot i que s’ha 

considerat que una imatge fotogràfica genera un context informatiu més complert i és 

una manera de comunicar-se millor als lectors, en aquest cas, l’existència d’imatge 

acostuma a ser morbosa i a identificar la víctima. Només computarà com a positiu la 

imatge que mostri el problema social (estadístiques, xifres, dades...), generalment 
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il·lustrada com a una infografia. En el cas que hi hagi un vídeo, també s’analitzarà com 

si es tractés d’una imatge.  

Tindré en compte, dins la última categoria de variables, la secció on s’ha trobat la 

notícia. Aquesta variable no tindrà puntuació, però l’analitzaré a les conclusions. 

 

 

En el titular de la notícia: 

• Variable 1: Es tracta la violència masclista com una violació dels drets humans? 

Si és que no, punt negatiu (0), si és que sí, punt positiu (1). 

• Variable 2: Es victimitza la dona? (S’ha de fer ús i no abús del terme i parlar 

des de les múltiples facetes de la vida de la dona). 

Si és que no, punt positiu (1), sí és que sí, punt negatiu (0). 

• Variable 3: Es “justifica” l’agressor? (Ha d’aparèixer com a autor del delicte i 

no s’ha de permetre que es desresponsabilitzi). 

Si és que no, punt positiu (1), si és que sí, punt negatiu (0). 

• Variable 4: Apareix el terme “presumpte”? (No s’ha d’abusar del terme perquè 

qüestionen la paraula de la dona). 

Si és que no, punt positiu (1), si és que sí, punt negatiu (0). 

 

En el cos de la notícia: 

• Variable 5: Com es tracta a la dona? Subjecte passiu o actiu? 

Si és passiu, és punt negatiu (0), si és actiu, és punt positiu (1). 

• Variable 6: Es fa visible la violència masclista més soterrada? (S’entén com a 

“soterrada” la violència psicològica, econòmica...). 

Si és que no, punt negatiu (0), si és que sí, punt positiu (1). 
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• Variable 7: Hi ha una contextualització prèvia? (Antecedents i processos seguits 

per la persona agredida, com denúncies...). 

Si és que no, punt negatiu (0), si és que sí, punt positiu (1). 

• Variable 8: Es fa visible les conseqüències negatives per als agressors? 

(Manifestacions de rebuig social). 

Si és que no, punt negatiu (0), si és que sí, punt positiu (1). 

• Variable 9: Hi ha una relació entre els fets i la procedència de les persones 

implicades? (La violència masclista és un fenomen universal, no té relació amb 

els orígens culturals i socials). 

Si és que no, punt positiu (1), sí és que sí, punt negatiu (0). 

• Variable 10: Apareix el terme “víctima”? 

Si és que no, punt positiu (1), sí és que sí, punt negatiu (0). 

• Variable 11: Apareix el terme “presumpte”? 

Si és que no, punt positiu (1), sí és que sí, punt negatiu (0). 

• Variable 12: Hi ha detalls morbosos, és una notícia sensacionalista i dramàtica? 

(Evitar descripcions detallades i impactants perquè posiciona a la dona com a 

subjecte passiu). 

Si és que no, punt positiu (1), sí és que sí, punt negatiu (0). 

• Variable 13: S’informa sobre els recursos i serveis d’ajuda i recuperació?  

Si és que no, punt positiu (0), sí és que sí, punt negatiu (1). 

• Variable 14: L’agressor n’és el responsable? (No atribuir la causa a factors 

externs com l’alcohol, les drogues, les mares, els professors...). 

Si és que no, punt negatiu (0), si és que sí, punt positiu (1). 

• Variable 15: Ús de fonts intranscendents? (Evitar recollir testimonis del veïnat i 

familiars si no són dades concretes). 
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Si és que no, punt positiu (1), sí és que sí, punt negatiu (0). 

• Variable 16: Ús de fonts expertes? (És recomanable fer ús de fonts qualificades 

i especialitzades).  

Si és que no, punt negatiu (0), si és que sí, punt positiu (1). 

 

En la imatge: 

• Variable 17: Es respecta la intimitat de la dona? (Cal procurar que les imatges 

siguin impersonals i neutres, que no s’identifiqui el lloc dels fets ni les persones 

concretes). 

Si és que no, punt negatiu (0), si és que sí, punt positiu (1). 

• Variable 18: Hi ha un caràcter emocional i/o morbós? 

Si és que no, punt positiu (1), sí és que sí, punt negatiu (0). 

 

En el diari: 

• Variable 19: Secció. 
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CASOS DURANT EL MES DE GENER, FEBRER I MARÇ: FEMINICIDIS ÍNTIMS 

I NO ÍNTIMS  

 

Durant els mesos de gener, febrer i març la web de feminicidios.net ha registrat 14 

feminicidis íntims oficials, els dos primers casos de cada mes, són els que analitzaré: 

03/01/2019 - La primera dona assassinada a principis d’any va ser la Rebeca Alexandra 

Cadete Santana, una dona d’origen dominicà que tenia 26 anys i una filla de 5 anys. Els 

fets van tenir lloc a Laredo (Cantàbria). Va ser assassinada a punyalades per la seva 

parella, un home de 29 anys, en un pis en el qual va tancar les amigues de la Rebeca 

Alexandra, perquè no ho poguessin evitar.   

11/01/2019 - La segona dona assassinada va ser Leonor Muñóz González amb 47 anys. 

Ella era de Fuengirola (Màlaga, Andalusia) i la va assassinar el seu marit, d’origen 

alemany, després de 30 anys de matrimoni violent. Es van separar tres mesos abans que 

la matés. Ell té 50 anys i ja havia passat a disposició judicial, segons afirma El 

Confindencial (De Diego, S. 2019, 19 de gener) Leonor Muñóz tenia un fill de 16 anys 

que va resultar ferit lleu, després d’intentar defensar a la seva mare.  

12/01/2019 - La tercera dona assassinada, no se l’hi coneix el nom i els cognoms, tenia 

95 anys i era de Toreno (León, Castilla y León). Va morir a l’hospital després de 3 dies 

de la pallissa del seu marit, que va tenir lloc a la residencia d’avis en la qual els dos 

vivien.  

16/01/2019 - La quarta dona assassinada va ser la Soledad Bobet Castro amb 47 anys. 

Era de San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife, Illes Canàries). Va morir 

dins del seu vehicle carbonitzada. La seva ex parella, Juan Carlos Alfonso, de 57 anys, 

va provocar l’incendi del cotxe i va ruixar a la dona amb gasolina.  

17/01/2019 - La cinquena dona assassinada va ser la Rebeca Santamalia Cáncer amb 47 

anys i mare d’un nen a Saragossa (Aragó). Va ser assassinada per la seva parella, José 

Javier Salvador Calvo. Ella estava defensant-lo com advocada per haver assassinat a la 

seva anterior parella.  
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26/01/2019 - La sisena dona assassinada va ser Rosa R. R. amb 69 anys a mans de la 

seva parella, l’Emilio V. T. de 68 anys. Va morir assassinada a la localitat de Dos 

Hermanas (Sevilla, Andalusia) a cops de destral.  

30/01/2019 - La setena dona assassinada va ser la Kelly M. Q., amb 17 anys a Reus 

(Tarragona, Catalunya). Va morir assassinada per la seva parella de 19 anys, el qual es 

va suïcidar després d’haver-la matat.  

03/02/2019 - La vuitena dona assassinada va ser la Rosa María Concepción Hernández 

amb 60 anys. Va ser assassinada a Los Realejos (Santa Cruz de Tenerife, Illes Canàries) 

per la seva parella i a la vegada nebot, que ja havia denunciat al 2014. Va obtenir una 

ordre d’allunyament i se l’hi va caducar. Ella ja va ser atesa per lesions l’any 2018.  

08/02/2019 - La novena dona assassinada va ser la Donaria O. L., amb 22 anys. Va ser 

apunyalada i esquarterada per la seva parella, de 42 anys, a Alcalá d'Henares (Madrid). 

L’home va conviure 15 mesos amb el cadàver de la jove al congelador de casa seva.  

09/02/2019 - La desena dona assassinada va se la Sheila, amb 29 anys a Planes 

(Alacant, Comunitat Valenciana). Va ser assassinada per la seva parella, amb qui 

convivia i va donar l’avís a la policia intentant simular un suïcidi de la víctima. La dona 

tenia un nadó de 3 mesos.  

08/03/2019 - L’onzena dona assassinada va ser l’Estrella Domínguez Menéndez, amb 

63 anys a Madrid. Va ser assassinada a mans del seu marit, qui va utilitzar una escopeta 

de caça para cometre el crim.  

09/03/2019 - La dotzena dona assassinada va ser la Gloria Tornay Naranjo, amb 58 anys 

a Estepona (Málaga, Andalucia). Va morir apunyalada més de 10 vegades pel seu marit, 

qui va fer fora de casa al seu fill de 15 anys per cometre el crim i suïcidar-se després.  

10/03/2019 - La tretzena dona assassinada va ser la María José Aboy Guimarey, amb 43 

anys a Valga (Pontevedra, Galicia). Va morir assassinada a mans del seu marit amb una 

escopeta de caça abans de suïcidar-se.  

25/03/2019 - La catorzena dona assassinada va ser la María, els seus cognoms són 

desconeguts, amb 39 anys a Loeches (Madrid, Comunitat de Madrid). Va morir 
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assassinada a punyalades pel seu marit de 47 anys, el qual es va suïcidar tallant-se les 

venes després. La filla de dos, que tenia 11 anys, va trobar els cadàvers i va avisar als 

veïns. També tenien un fill de 5 anys.   

 

 

ANÀLISI DELS CASOS ESCOLLITS: 6 CASOS 

 

 

 

TAULA 1: CAS 03/01/20191 

 

 

 

 

 

TITULAR 

  

El 

Periódico 

de 

Catalunya 

 

La Vanguardia 

en català 

 

El País 

 

El Mundo 

Variable 

1 

No hi ha 
notícia. 

No. No. No. 

Variable 

2 

 Sí. No. No. 

Variable 

3 

 No. No, tot i que 
en el subtítol 
apareix: “El 
arrestado, sin 
antecedentes, 
se entregó a la 
policía”, fet 
que li treu pes 
a l’acció. 
 

Sí, “era muy 
celoso, la relación 
era tóxica”. 

Variable 

4 

 No. No. No. 

PUNTUACIÓ  0 punts 2 punts  3 punts 2 punts 
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COS 

Variable 

5 

 Passiu. Passiu. Passiu. 

Variable 

6 

 No. No. No. 

Variable 

7 

 Sí, a la meitat 
del text, “No hi 
havia denúncies 
prèvies per 
violència 
masclista i 
l’home no tenia 
antecedents”.  

Sí, al principi 
del text, “no 
tenia 
antecedentes 
por violencia 
machista y no 
constan 
denuncias 
previas de la 
víctima”.  

Sí, al final del text, 
“ni ella había 
denunciado nunca 
violencia de género 
ni él contaba con 
antecedentes ni 
penales ni 
policiales en la 
materia”.  

 
Variable 

8 

 No. No. No. 

Variable 

9 

 Sí, ell d’origen 
equatorià i ella 
dominicana.  
 

Sí, ell d’origen 
equatorià i ella 
dominicana. 

Sí, ell d’origen 
equatorià i ella 
dominicana. 

Variable 

10 

 Sí, 2 vegades. Sí, 1 vegada.  Sí, 3 vegades. 

Variable 

11 

 Sí, 2 vegades, 
“l’apunyalés 
suposadament 
diverses 
vegades”, 
“pressumpte 
assassí”. 
 

Sí, 1 vegada 
“por ser 
apuñalada 
supuestamente 
por su nóvio”. 

No.  

Variable 

12 

 

 

 Sí, “tot seguit la 
va apunyalar 
amb 
acarnissament”. 

Sí, “fuerte 
discusión”, 
“heridas de 
arma blanca en 
el tòrax”. 

Sí, per exemple: 
“Ella, dominicana 
de 26 años, llamaba 
la atención en los 
bares y él, 
ecuatoriano de 29, 
no lo soportaba”.  
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Variable 

13 

 

 No. No. No. 

Variable 

14 

 

 Sí.   Sí.  No, la gelosia. 

Variable 

15 

 No.  

 

No. Sí, “explican en el 
entorno de Rebeca 
Alexandra Cadete”, 
“algunas 
versiones”, 
“vecinos”. 
 

Variable 

16 

 Si, “Segons 
fonts de la 
investigació. 

 

Sí, la policia. No. 

      

PUNTUACIÓ  0 punts 4 punts 6 punts 2 punts 

	

 

 

 

IMATGE 

 

Variable 

17 

 Sí. No hi ha 
imatge. 

No. 

Variable 

18 

 No.  Sí. 

PUNTUACIÓ  0 punts 2 punts 2 punts 0 punts 

	

 

      DIARI 

Variable 

19 

 Tendències. Societat. Nacional España. 

	

PUNTUACIÓ 

TOTAL 

 0 punts 8 punts 11 punts 4 punts 

Font: Elaboració pròpia  

1. Veure notícies a l’annex 1 
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TAULA 2: CAS 11/01/20192 

 

 

 

 

 

TITULAR 

  

El Periódico de 

Catalunya 

 

La 

Vanguardia 

en català 

 

El País 

 

El Mundo 

Variable 

1 

No. No. No. No. 

Variable 

2 

No.  No. No. No. 

Variable 

3 

No. No. No. No. 

Variable 

4 

Sí, en el 
avanttítol, 
“presunto caso 
de violència de 
género”. 
 

No. No. No. 

PUNTUACIÓ  2 punts 3 punts 3 punts 3 punts 

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COS 

 

Variable 

5 

Passiu. Passiu.  Passiu. Passiu. 

Variable 

6 

No. No. No. No. 

Variable 

7 

Sí, al principi del 
text, “la víctima 
no había 
presentado 
denuncias por 
malos tratos, ni 
tampoco constan 
antecedentes u 
órdenes de 
alejamiento 
sobre el presunto 
asesino”.  
 
 

Sí, a la meitat 
del text, “no 
consten 
denúncies 
prèvies de la 
víctima ni 
ordres 
d’allunyament.  

Sí, al principi 
del text, “ No 
existen 
denuncias 
previas ni 
órdenes de 
alejamiento”.  

No. 
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Variable 

8 

 

No. No. No. No. 

Variable 

9 

 

 

Sí, “nacionalidad 
alemana”. 

Sí, ell 
“d’origen 
alemany”.  

Sí, “de origen 
alemán”.  

Sí, “de origen 
alemán”.  

Variable 

10 

Sí, 3 vegades. Sí, 5 vegades. Sí, 1 vegada.  
 

No.  

Variable 

11 

 

 

 

 

 

Sí, 2 vegades, 
“presunto 
aseesino”, 
“presunto autor” 
i també 
“presunto caso 
de violència de 
genero”. 

Sí, 1 vegada, 
“presumpte 
autor de la 
mort”.  

Sí, 1 vegada, 
però, en dues 
ocasions 
parlen de 
“possible caso 
de violència 
machista”. Per 
tant és negatiu. 
 

Sí, 1 vegada.  

Variable 

12 

 

 

 

Sí, “el cuerpo ya 
sin vida de la 
mujer en medio 
de un charco de 
sangre”. 

No.  No.  No.  

Variable 

13 

 

Sí.  No. No. No. 

Variable 

14 

 

Sí.  Sí.  Sí.  Sí.  

Variable 

15 

 

 

 

 

No. No.  

 

No.  No.  
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Variable 

16 

Sí, la policia. Sí, la policia. 

 

Sí, “según 
fuentes del 
112”.  

Sí, “Policía 
Nacional y la 
Empresa 
Pública de 
Emergencias 
Sanitarias” i 
“Grupo de 
Intervención 
Psicológica 
en 
Emergencias 
y Desastres 
del Colegio 
Oficial de 
Psicología de 
Andalucía”. 
 

PUNTUACIÓ   5 punts 6 punts 6 punts 6 punts 

	

 

 

 

 

 

IMATGE 

Variable 

17 

 

És un vídeo. No 
es respecta la 
intimitat, hi ha 
imatges del lloc 
dels fets, 
testimonis de 
veïns... 
 

No hi ha 
imatge. 

No hi ha 
imatge. 

No, la imatge 
és un mapa 
amb la 
ubicació 
exacta. 

Variable 

18 

Sí, pels 
testimonis dels 
veïns, “escuche 
chillidos...”. 
 

  No. 

PUNTUACIÓ  0 punts 2 punts 2 punts 1 punt 

	

 

DIARI 

Variable 
19 

Successos i 
Tribunals 

Tendències. Societat. Successos. 

	

PUNTUACIÓ 

TOTAL 

 7 punts 11 punts 11 punts 10 punts 

Font: Elaboració pròpia  
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1. Veure notícies a l’annex 2 

 

TAULA 3: CAS 03/02/20193  

 

 

 

 

 

TITULAR 

  

El 

Periódico 

de 

Catalunya 

 

La 

Vanguar- 

dia en 

català 

 

 

El País 

 

 

El Mundo 

Variable 

1 

No hi ha 
notícia. 

No hi ha 
notícia. 

No. No. 

Variable 

2 

  Sí, en el subtítol. No.  

Variable 

3 

  No.  No.  

Variable 

4 

  Sí. No.  

PUNTUACIÓ  0 punts 0 punts 1 punt  3 punts 

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COS 

Variable 

5 

  Passiu. Passiu. 

Variable 

6 

  No. No. 

Variable 

7 

  No.  Sí, “La mujer había sido 
asistida dos veces por 
malos tratos: la primera, 
en 2014, cuando 
denunció a su pareja 
por una agresión, pero 
sin revelar la relación 
entre ambos, y en 2018 
cuando acudió a un 
hospital con lesiones 
que atribuyó a éste”.  
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Variable 

8 

 

  No.  No.  

Variable 

9 

  No.  No.  

Variable 

10 

  Sí, 5 vegades. Sí, 8 vegades. 

Variable 

11 

  Sí, 3 vegades. No.  

Variable 

12 

  Sí, “El cuerpo sin 
vida con claros 
signos de muerte 
violenta” i “En 
otra habitacion de 
la vivienda se 
hallo al sobrino 
de la víctima, que 
se encontraba 
insconsciente tras 
haber ingerido 
pastillas”. 

Sí, “En el barrio 
santacrucero de Ofra no 
se habla de otro asunto 
que no sea la muerte de 
Rosa María”, “Garí, 
otra vecina de la zona, 
sostinene que "llegué a 
ver dos veces a la 
señora y siempre con la 
cara magullada. Todos 
en el barrio llegamos a 
la conclusión de que 
estaba siendo 
maltratada pero 
teníamos dudas", 
“Yenny afirma que "los 
dos bebían por igual 
aunque a ella se le veía 
mucho menos que a 
él...”. 
 

Variable 

13 

  No.  No.  

Variable 

14 

  Sí.  Sí.  

Variable 

15 

  

 

Sí, testimonis de 
veïns dins el 
vídeo.  

Sí, testimonis de molts 
veïns com “Sus vecinos 
de portal la recuerdan 
como "una mujer 
tranquila a la que 
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veíamos poco porque 
apenas salía de casa", 
sostiene Yenny”.  
 

Variable 

16 

  Sí, “La 
Delegación del 
Gobierno”, “El 
Ministerio de 
Igualdad”, 
“Fuentes cercanas 
a la 
investigación”.  
 

Sí, “La delegada del 
Gobierno en Canaria”, 
“el consejero de 
Presidencia, Justicia e 
Igualdad”, “la directora 
del Instituto Canario de 
Igualdad”.  

PUNTUACIÓ  0 punts 0 punts 3 punts 5 punts 

	

 

 

IMATGE 

 

Variable 

17 

  No, és un vídeo i 
s’identifica el lloc 
dels fets.   

No, s’identifica el lloc 
dels fets. 

Variable 

18 

  Sí. No. 

PUNTUACIÓ  0 punts 0 punts 0 punts 1 punt 

	

  

      DIARI 

Variable 

19 

  Societat. Successos i Violència 
masclista. 

	

PUNTUACIÓ 

TOTAL 

 0 punts  0 punts 4 punts 9 punts 

Font: Elaboració pròpia  

1. Veure notícies a l’annex 3 
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TAULA 4: CAS 08/02/20194   

 

 

 

 

 

TITULAR 

  

El Periódico de 

Catalunya 

 

 

La 

Vanguardia 

en català  

 

 

El País 

 

 

El Mundo 

 

Variable 

1 

No. No. No. No. 

Variable 

2 

Sí.  Sí, en el 
subtítol. 

Sí, en el 
subtítol. 

No. 

Variable 

3 

No.  No. No. No. 

Variable 

4 

No.  No. No. No. 

PUNTUACIÓ  2 punts 2 punts 2 punts 3 punts 

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COS 

Variable 

5 

Passiu.  Passiu. Passiu. Passiu. 

Variable 

6 

No.  No. No. No. 

Variable 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sí, al principi 
del text, “La 
investigación 
comenzó 
cuando una 
mujer 
denunció el 
pasado 30 de 
diciembre la 
desaparición 
de su hija”.  
 

Sí, al principi 
del text, “la 
madre de la 
joven denunció 
su desaparición” 
i “sin 
antecedentes 
penales y sobre 
quien no constan 
denuncias 
previas por 
malos tratos”.  

Sí, a la meitat 
del text, “la 
madre de la 
joven acudió a 
comisaría de 
Alcalá de 
Henares para 
denunciar su 
desaparición”.  

Sí, al principi i 
al final del text, 
“su madre no 
denunció el caso 
en la comisaria 
de la Policía 
Nacional hasta 
el pasado 30 de 
diciembre” i “el 
detenido carece 
de antecedentes 
penales y no 
constan 
denuncias contra 
él por malos 
tratos”.  
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Variable 

8 

No. No. No. No. 

Variable 

9 

Sí, 
“nacionalidad 
espanyola”, 
“su hija, 
espanyola”. 

Sí, “mujer, de 
nacionalidad 
espanyola” i 
“Un ciudadano 
español”. 

Sí, “Manuel 
M. A., 
espanyol” i 
“una jovent de 
22 años, con 
doble 
nacionalidad 
rusa y 
espanyola”. 
 

Sí, “hombre de 
nacionalidad 
espanyola” i 
“era de origen 
ruso y adoptada 
como sus otras 
dos Hermanas, 
tambén rusas”. 

Variable 

10 

No.  No.  Sí, 2 vegades. Sí, 1 vegada.  

Variable 

11 

Sí, 2 vegades, 
“presunto 
implicado” i 
“de 
confirmarse 
como caso de 
violencia...”. 
 

Sí, 1 vegada.  Sí, 2 vegades, 
“supuesto 
crimen” i 
“supuesto 
autor”. 

Sí, 1 vegada.  

Variable 

12 

Sí, “y allí se 
encontraron la 
cámara 
frigorífica con 
el cuerpo de 
una mujer  
descuartizado”
. 

Sí, “cadáver 
descuartizado”, 
“su familia no 
sabía nada de 
ella…debido a 
la mala relación 
que mantenían”.  

Sí, “cuerpo 
descuartizado”
, “la relación 
con su hija no 
era muy 
buena”, “el 
número de 
agentes 
aumentó...”, 
“de repente se 
dejo de ver  la 
mujer y al 
perro...”. 
 

Sí, “cadáver 
descuartizado”, 
“cadáver 
troceado”…  

Variable 

13 

No.  No. Sí.  No. 

Variable 

14 

Sí, tot i que el 
qüestionen 
massa.  

Sí.  Sí.  Sí.  
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Variable 

15 

No.  No.  

 

Sí, testimonis 
de veïns, “la 
policía de 
paisano estuvo 
en la Puerta 
del domicilio 
día y noche... 
recordaba ayer 
Inmaculada 
González, una 
vecina de la 
zona”, “me 
dijo la policía 
que pasara a la 
vivienda, que 
yo tenía que 
estar dentro... 
recuerda 
Ramírez”, “a 
los cinco 
meses 
comenzó a 
venir él solo. 
Cuando le 
pregunté qué 
había pasado, 
me dijo que 
habían roto y 
que ella se 
había ido, 
afirmo 
Ferrero”… 
 

Sí, testimonis de 
veïns, ”que 
abriera la puerta 
y que fuera 
discreto, ha 
indicado el 
propietario”, 
“Según ha 
informado el Efe 
Pablo Ferrero, 
encargado del 
bar…se trata de 
una persona 
solitaria pero 
sociable” 
(referint-se a 
l’assassí). 

Variable 

16 

Sí, “portavoz 
de la Jefatura 
Superior de 
Policía de 
Madrid”.  
 

No. No.  Sí, “según la 
Jefatura 
Superior de 
Policía de 
Madrid”.  

PUNTUACIÓ  5 punts 5 punts 3 punts 5 punts 
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    IMATGE 

 

 

 

Variable 

17 

No. No. No. No. 

Variable 

18 

Sí. Sí. Sí. Sí 

PUNTUACIÓ  0 punts 0 punts 0 punts 0 punts 

	

 

      DIARI 

Variable 

19 

Violència 
masclista. 

Successos. Violència 
masclista. 

Madrid, 
successos i 
violència de 
gènere. 

	

PUNTUACIÓ 

TOTAL 

 7 punts 7 punts 5 punts 8 punts 

Font: Elaboració pròpia  

1. Veure notícies a l’annex 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

57 

TAULA 5: CAS 08/03/20195  

 

 

 

 

 

TITULAR 

  

El Periódico 

de Catalunya 

 

La 

Vanguardia 

en català 

 

El País 

 

El Mundo 

Variable 

1 

No. No. No. No. 

Variable 

2 

No.  No.  No. No. 

Variable 

3 

No. No.  No. No. 

Variable 

4 

No.  Sí. No. No. 

PUNTUACIÓ  3 punts 2 punts 3 punts 3 punts 

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COS 

Variable 

5 

Passiu. Passiu. Passiu. Passiu. 

Variable 

6 

No. No. No. No. 

Variable 

7 

Sí, al final del 
text, “No 
había 
denuncias 
previas por 
maltrato ni 
órdenes de 
alejamiento. 
Ninguno de 
los dos tenían 
antecedentes”.  
 

Sí, al final del 
text, “No había 
denuncias 
previas por 
maltrato ni 
órdenes de 
alejamiento. 
Ninguno de los 
dos tenían 
antecedentes”. 

Sí, al principi 
del text, “no 
existían 
denuncias 
previas ni 
órdenes de 
alejamiento”. 

Sí, al principi del 
text, “En la 
Policía no 
contaban 
denuncias por 
maltrado de la 
víctima contra su 
pareja. Tampoco 
tenia el homicida 
antecedentes 
penales”.  

Variable 

8 

No. No. No. No. 

Variable 

9 

No.  No.  No.  No.  
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Variable 

10 

 

No.  No. No.  No.  

Variable 

11 

 

 

Sí, 3 vegades, 
“asesinada 
presuntamente
”, “apunta a 
un nuevo caso 
de violéncia 
machista” i 
“apunta a que 
se trata de un 
caso mortal de 
violència de 
género”. 

Sí, 3 vegades, 
“asesinada 
presuntamente
”, “apunta a un 
nuevo caso de 
violéncia 
machista” i 
“apunta a que 
se trata de un 
caso mortal de 
violència de 
género”. 
 

Sí, 2 vegades, 
“supuesto 
autor”, “de 
confirmarse el 
nuevo caso...”. 

No.  

Variable 

12 

No, tot i que 
cap al final es 
diu que hi va 
haver una 
forta discussió 
en el pis.  

No, tot i que 
cap al final es 
diu que hi va 
haver una forta 
discussió en el 
pis. 
 

 Sí, “una de las 
habitacions 
estaba 
revuelta, con 
signos de 
violència”, 
“disparo en la 
cabeza”, “el 
residente que 
vive encima de 
ellos bajó y 
llamó a la 
puerta, pero 
nadie les 
abrió”. 
 

Sí, “con un tiro de 
escopeta en la 
cabeza”, “un 
disparo en la 
boca”, “habían 
tenido una bronca 
que habían oído 
los vecinos del 
bloque”, “ella 
estaba en la 
habitación. Él se 
encontraba en el 
salón y a su lado 
había una 
escopeta”. 

Variable 

13 

 

 

No. No. No. No.  

Variable 

14 

 

 

Sí.  Sí. Sí.  Sí.  
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Variable 

15 

Sí, l’alcalde 
de Sober, “no 
podíamos 
imaginar que 
tenia que ver 
con nuestro 
ayuntamiento.
..”, “yo los 
conocía 
personalment, 
me parecieron 
una pareja 
normal...”. 

Sí, l’alcalde de 
Sober, “no 
podíamos 
imaginar que 
tenia que ver 
con nuestro 
ayuntamiento..
.”, “yo los 
conocía 
personalment, 
me parecieron 
una pareja 
normal...”. 

 

Sí, testimonis 
de veïns, “Los 
residentes 
explicaron que 
jamás habían 
oído discutir al 
matrimonio y 
que se llevaban 
muy bien”, “la 
pareja tenía un 
trato 
maravilloso”. 

Sí, testimonis de 
veïns, “eran muy 
agradables y yo 
misma hablé el 
miércoles con ella 
y me dijo que 
estaba muy liada 
con la notaria”. 

Variable 

16 

No. No. Sí, “según 
fuentes 
policiales”.  
 

No. 

PUNTUACIÓ  5 punts 5 punts 5 punts 5 punts 

	

 

 

 

IMATGE 

Variable 

17 

No hi ha 
imatge. 

No hi ha 
imatge. 

No hi ha 
imatge. 

No. 

Variable 

18 

   Sí. 

PUNTUACIÓ  2 punts 2 punts 2 punts 0 punts 

	

 

      DIARI 

Variable 

19 

Societat. Local, Galicia. Societat. Successos.  

	

PUNTUACIÓ 

TOTAL 

 10 punts  9 punts 10 punts 8 punts 

Font: Elaboració pròpia  

1. Veure notícies a l’annex 5 
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TAULA 6: CAS 09/03/20196  

 

 

 

 

 

TITULAR 

  

El Periódico de 

Catalunya 

 

La Vanguardia 

en català 

 

El País 

 

El Mundo 

Variable 

1 

No. No. No. No. 

Variable 

2 

No.  No. No. No.  

Variable 

3 

No.  No. No. Sí 

Variable 

4 

No.  No. No. Sí. 

PUNTUACIÓ  3 punts 3 punts 3 punts  1 punt 

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COS 

Variable 

5 

Passiu. Passiu. Passiu. Passiu. 

Variable 

6 

No. No. No. No. 

Variable 

7 

Sí, al principi 
del text, “no 
constan 
denuncias 
previas de la 
víctima”.  
 

Sí, al final del 
text, “no constan 
denuncias 
previas de malos 
tratos de la 
víctima”.  

No. Sí, en el 
subtítol i al 
final del text, 
“no constam 
denuncias 
previas de 
malos tratos”.  
 

Variable 

8 

No. No. No. No. 

Variable 

9 

Sí, 
“nacionalidad 
espanyola” i 
“ciudadano 
británico”. 
 
 
 

Sí, “hombre de 
nacionalidad 
británica” i “su 
mujer, 
espanyola”. 

Sí, “británico”. Sí, 
“ciudadano 
del Reino 
Unido”, i 
“nacionalidad 
espanyola”.  



	

61 

Variable 

10 

No.  Sí, 1 vegada.  Sí, 2 vegades. Sí, 1 vegada.  

Variable 

11 

Sí, 2 vegades, 
“presuntamente 
agredió” i 
“presunto 
asesino”.  
 

Sí, 3 vegades, 
“presuntamente 
por su marido”, 
“presunto 
agressor” i 
“presuntamente 
agredió”. 
 

Sí, 7 vegades, 
“presuntamente 
a manos de su 
marido”, “acabó 
supuestamente 
con la vida de su 
mujer”... 

 Sí, 2 
vegades, 
“presuntamen
te” i 
“presunto 
agressor”. 

Variable 

12 

Sí, “con arma 
blanca en varias 
partes del 
cuerpo, entre 
ellas el pecho y 
el abdomen, en 
presencia de un 
hijo menor”. 

Sí, “cuando el 
agressor 
comenzó el 
crimen vio que 
estaba presente 
su hijo”, 
“recibió más de 
diez puñaladas, 
algunas de elles 
en el pecho y el 
abdomen”, “se 
acostó al lado de 
su mujer en la 
cama y se hizo 
cortes en las 
muñecas”, “se 
sospecha que 
ella intento huir 
y defenderse”. 
 

 Sí, “varias 
puñaladas en 
presencia de su 
hijo”. 

Sí, 
“apuñalada 
en presencia 
de su hijo 
menor”, “con 
arma blanca 
en varias 
partes del 
cuerpo, entre 
ellas el pecho 
y el 
abdomen”. 

Variable 

13 

No. No. Sí. No. 

Variable 

14 

Sí.  Sí.  Sí, tot i que el 
qüestionen 
massa.  

Sí.  

Variable 

15 

Sí, testimonis 
morbosos de 
policies, “con 
arma blanca en 
varias partes del 
cuerpo, entre 
elles el pecho y 

Sí, testimonis 
morbosos de 
policies, “se 
acostó al lado de 
su mujer en la 
cama y se hizo 
cortes en las 

No.  Sí, testimoni 
d’un veí, 
“escenario 
dantesco con 
sangre por 
toda la casa”. 
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el abdomen, en 
presencia de un 
hijo menor”. 
 

muñecas”. A 
més d’un veí, “ 
el escenario era 
dantesto, con 
sangre por toda 
la casa”. 

 
Variable 

16 

No. Sí, de la 
Consellera 
d’Igualtat, Rocío 
Ruiz.  

 

Sí, de la 
subdelegada del 
Govern de 
Màlaga, María 
Gómez i la 
policia.  
 

Sí, de la 
subdelegada 
del Govern 
de Màlaga, 
María Gómez 
i la policia.   
 

PUNTUACIÓ  3 punts 4 punts 4 punts 4 punts 

	

 

 

 

IMATGE 

Variable 

17 

No. No. Sí. No. 

Variable 

18 

Sí. Sí No. Sí. 

PUNTUACIÓ  0 punts 0 punts 2 punts 0 punts 

	

 

      DIARI 

Variable 

19 

Societat, 
Violència de 
gènere. 

Andalusia, 
Violència 
masclista a 
Màlaga. 

Societat. Successos, 

Violència. 

	

PUNTUACIÓ 

TOTAL 

 6 punts 7 punts 9 punts 5 punts 

Font: Elaboració pròpia  

1. Veure notícies a l’annex 6 
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CONCLUSIONS 

 

Font: elaboració pròpia 

          

             
Font: elaboració pròpia 
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La primera gràfica mostra la puntuació total, la suma de totes les variables, de cada 

notícia (N1, N2, N3, N4, N5 i N6), respecte cada mitjà (El Periódico, La Vanguardia, 

El País i El Mundo). Els quatre mitjans han tingut, respecte al màxim (19 punts), una 

puntuació molt baixa, sent la més alta d’11 punts (La Vanguardia i El País). En total, i 

observant la segona gràfica, El País ha estat el diari amb més puntuació, tenint en 

compte que El Periódico no ha sumat puntuació de dues notícies i que La Vanguardia 

tampoc d’una. Veient la tendència dels quatre mitjans, molt probablement, si El 

Periódico i La Vanguardia haguessin fet cobertura de les notícies, El Mundo hauria 

estat el diari amb menys puntuació.  

 

En la gràfica precedent s’ha observat l’abundància de detalls morbosos i dramàtics que 

han utilitzat els quatre mitjans de comunicació. Per aquest motiu he destinat una gràfica 

de valoració personal de la variable 12 (morbositat). Tenint en compte que El Periódico 

en la primera i en la tercera notícies, i La Vanguardia, en la tercera, tenen una puntuació 

de 0 per no donar cobertura als casos, es veu clarament que el diari mes morbós i 

dramàtic és El Mundo, seguit de El País.  

Fent una conclusió de manera general, els titulars de les notícies no tracten la violència 

masclista com una violació dels drets humans, sinó que tendeixen a donar detalls 

morbosos i a fer de l’home el subjecte: “Un hombre mata a su mujer delante de su hijo 

en Estepona” (El Periódico), “Detenido un hombre como presunto autor...”(El Mundo), 

“Un anciano se suïcida tras matar a su mujer de un tiro” (El Mundo), entre d’altres. 

Un fet remarcable en totes les notícies analitzades és l’abús del terme “presumpte” i 

“víctima” . Els dos termes fan que la dona sigui un subjecte passiu i l’agressor se’l 
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qüestioni. En la majoria de notícies l’agressor n’és el responsable, tot i que podem 

trobar alguna excepció, com en el cas de la primera notícia de El Mundo, en la qual 

l’agressor no n’és el responsable, sinó que ho és la gelosia.  

Els quatre mitjans informen sobre les accions prèvies a l’assassinat (denúncies, ordres 

d’allunyament...) insistint que els assassins no tenien denúncies prèvies, fet que pot 

portar a una lectura relativitzada.  

Els mitjans no informen gairebé mai dels recursos ni dels serveis d’ajuda per a les dones 

que pateixen violència masclista, com tampoc de les conseqüències negatives per als 

agressors el fet d’assassinar una dona. Pel que fa a la violència psicològica, que és la 

més soterrada, mai no hi és tractada.  

Les fonts utilitzades pels diaris, provinents de veïns, coneguts, familiars i fins hi tot 

policials, són aclaparadorament intranscendentals. La policia però, en diverses notícies 

és la font experta del diari.  

Exceptuant l’última notícia del diari El País, totes les que inclouen una imatge o vídeo, 

no respecten la intimitat de la dona assassinada, des d’imatges de la víctima (El Mundo) 

fins a l’operari de la funerària traslladant el cadàver (El Mundo).  

La primera hipòtesi plantejada era que els mitjans no complirien amb les recomanacions 

i, per tant, conscientment o inconscientment no contribuirien en la millora de la societat 

vers la violència masclista. Finalment s’ha observat que no han complert amb les 

recomanacions. 

La segona hipòtesi era que hi hauria una gran diferència en el tractament del llenguatge, 

la jerarquia i les imatges, en relació a cada mitjà i la seva ideologia. Els mitjans 

progressistes (El Periódico i El País) serien més sensibles a les recomanacions pel 

tractament de les notícies sobre violència de gènere que els mitjans més conservadors 

(La Vanguardia i El Mundo). Finalment no s’ha observat cap diferència rellevant en el 

tractament. 

Una diferència remarcable entre les edicions impreses i les digitals és que en aquestes 

darreres han optat per crear una secció de violència de gènere o violència masclista. 
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