INFORME D'ANÀLISI DE TEXT DE IA
RESULTATS utilitzant la intel·ligència artificial per comprendre les
narratives de les violències masclistes a Espanya

CUT ALL TIES
El projecte Cut All Ties pretén abordar la violència de gènere a través del disseny, implementació i
validació d'un Programa de Capacitació i Formació basat en la gamificació i les noves tecnologies,
que ajudi a sensibilitzar, prevenir i reduir les violències masclistes entre els i les joves de 14 a 17 anys
en sis escoles de secundària d'Espanya (Barcelona i Madrid) i Itàlia, a través de la implementació
d'un pilot. L'atenció es centrarà en canviar les actituds i comportaments dels i les joves dins el
paradigma de la violència de gènere a través del pensament crític sobre les primeres relacions
sexoafectives dels i les joves. El projecte està finançat pel Programa Rights, Equality and Citizenship
(Drets, Igualtat i Ciutadania), i està coordinat per ABD (Espanya) amb la participació d'ACRA (Itàlia) i
CITIBEATS (Espanya).
Els objectius específics del projecte són:
●

Dur a terme una intervenció educativa i de sensibilització centrada en la prevenció primària,
mitjançant una metodologia basada en l'assessorament entre iguals i la gamificació,
pivotada des dels instituts de secundària.

●

Aplicar coneixements i eines pràctiques de les ciències del comportament per aconseguir:
d'una banda, identificar les principals causes de les violències masclistes a les primeres
relacions sexoafectives, així com els factors conductuals. D'altra banda, dissenyar una fase
de prova prèvia a implementar el pilot a gran escala i una avaluació d'impacte completa.

●

Augmentar l'autonomia i empoderament dels i les joves, capacitant i fomentant el
pensament crític per enfrontar les violències masclistes a través de les seves pròpies
accions i estratègies de sensibilització.

●

Promoure la capacitació de la comunitat educativa per abordar i identificar les violències
masclistes entre els seus estudiants.

Entitats sòcies
ABD (ESP) Entitat Coordinadora: Associació Benestar i Desenvolupament és una organització sense
ànim de lucre designada servei públic pel govern que va iniciar el seu camí als anys vuitanta. ABD
ofereix més de 100 programes destinats a superar situacions de vulnerabilitat o exclusió social:
addicció a les drogues i malalties associades, la migració, la violència a la família, la maternitat
precoç, la discapacitat, la salut mental o la manca de béns bàsics com l’habitatge o la feina… Els
programes s’adrecen a més de 100.000 persones que son ateses cada any.
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ABD, com a entitat coordinadora, està a càrrec del comitè de direcció i de la coordinació general de
l’acció a nivell operatiu, de seguiment, administratiu i d’avaluació. ABD també s’encarrega de la
implementació del projecte a Barcelona i Madrid, de l’avaluació d’impacte i de la campanya de
lobbying a nivell nacional i comunitari. També contribueix amb la seva experiència en formacions de
prevenció de violència i discriminació en el context educatiu, concretament en formacions de
batxillerat per combatre la violència masclista.
Fondazione Acra (IT): ACRA és una ONG independent italiana dedicada a la cooperació
internacional per al desenvolupament i l’educació de la ciutadania global. Tant a Itàlia com Europa,
ACRA participa en programes educatius a les escoles, enfortint les competències de professors i
estudiants destinades a prevenir el racisme i les discriminacions. Té 20 anys d’experiència en
campanyes de sensibilització i activitats de formació. ACRA coordina el projecte Cut All Ties a nivell
operatiu i administratiu a Itàlia. ACRA s’encarrega d’identificar i descriure els principals motors de les
violències masclistes entre les primeres relacions afectiu-sexuals dels joves, així com les principals
causes conductuals; del disseny de la formació per al desenvolupament de capacitats i l’estratègia
de participació dels grups objectius; també s’encarreguen de la implementació del projecte a Milà.
Dirigeixen la campanya de sensibilització a nivell nacional (Itàlia) i contribueixen a nivell europeu.
ACRA aporta al projecte la seva experiència en la implicació i formació de joves amb diferents
antecedents socials i culturals, així com en les seves campanyes de sensibilització i difusió.
Citibeats (ESP): Citibeats és una empresa tecnològica que desenvolupa solucions d'IA per a
l'enteniment social en temps real. Al 2016, Citibeats va guanyar el Global Champion Award de l'ONU
per a la Inclusió en els World Summit Awards i també va ser guardonat amb una subvenció H2020
per desenvolupar una plataforma per involucrar ciutadans i governs de tot el món. La companyia
també va ser guardonada amb el premi COGx a la millor Intel·ligència Artificial per al servei públic i
va guanyar el concurs de NTT Open Innovation. Citibeats estarà a càrrec de l'adaptació de la seva
tecnologia i el seguiment de l'impacte del pilot. Contribuiran amb una metodologia basada en
Intel·ligència Artificial i una eina de gamificació i TIC adreçada a joves per accelerar el canvi social.
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INTRODUCCIÓ
Sobre Citibeats
Citibeats és una empresa SaaS (Software as a Service) amb un enfocament ètic i social, que
desenvolupa solucions d'intel·ligència artificial per detectar canvis en la societat abans que
qualsevol altre mètode d'enquesta tradicional o els mitjans de comunicació. Els "canvis" poden
interpretar-se com riscos potencials, però també com a oportunitats perquè els governs, les
autoritats i també les empreses privades actuïn amb un impacte social positiu. Com ens agrada dir,
per donar forma a un futur millor, cal començar a predir el present.
Citibeats no és una solució de supervisió de marques. La nostra plataforma ofereix molt més del que
ofereix una solució d'observació de marques. En realitat, Citibeats és una cosa completament
diferent a l'observació de marques. La nostra tecnologia permet als usuaris detectar i analitzar
narratives complexes i en constant evolució sobre temes que afecten directament a la ciutadania.
La complexitat de les narratives monitoritzades està determinada per la gran quantitat de dades
recopilades i, al mateix temps, per l'anàlisi de temes multifacetics que involucren tot un món de
subtemes relacionats i opinions, sentiments i idees dels ciutadans.
L'algoritme de Citibeats analitza grans quantitats de dades de text no estructurades i altres tipus
d'arxius on es pot extreure text per identificar en temps real tendències socials, opinions de la gent i
preocupacions. Tota aquesta informació representa valuosos coneixements pràctics per a que els
governs, les organitzacions multilaterals i les empreses privades actuïn i millorin la vida dels
ciutadans.
Amb aquesta tecnologia es poden monitoritzar grans quantitats d'opinions ciutadanes segons el
tema d'interès, incloent narratives de violència de gènere. Al monitoritzar aquestes converses, es
poden entendre les preocupacions i problemes de diferents països o regions, proporcionant un
ordre de magnitud (quins aspectes són de major preocupació al meu país) i identificant tendències
(quina conversa està creixent). D'aquesta manera s'obté informació valuosa per a la presa de
decisions i l'actuació.

Context i descripció de l'informe
Als països de sud d'Europa, les violències masclistes encara es denuncien significativament poc
degut al baix nivell de consciència i també a la vergonya i la invisibilitat social generalitzada. La
població adolescent sovint es veu involucrada en episodis o relacions de violències masclistes,
mostrant un baix nivell de consciència a causa de la normalització de certes pràctiques en les
relacions emocionals i sexuals, especialment aquelles que inclouen el control psicològic i la pressió
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de grup. L'expansió de les xarxes socials també ha contribuït a donar forma a la violència de gènere
incloent noves formes d'assetjament i coacció sorgides en el món online i difoses ràpidament.
Les investigacions revelen que el nivell de sexisme internalitzat és alt en adolescents tant nois com
noies, arrelat en imatges estereotipades de masculinitat i feminitat i en altres factors de risc que
faciliten i perpetuen les relacions violentes. Això també es manifesta a través del desplegament de
rols sexistes i la imitació de models basats en la desigualtat i els prejudicis de gènere, amb el perill
que la violència que comença a desenvolupar-se i no cessa en aquestes edats s'estengui i es
perpetuï en les seves relacions afectives com a adults.
Per tal de comprendre millor les opinions, percepcions i actituds al voltant de les narratives de
gènere, tant les relacionades amb la violència de gènere, com les narratives de gènere més àmplies
que alimenten aquest tipus de violència, el projecte Cut All Ties ha realitzat una breu investigació
basada en dos mètodes: 1) aplicar la Plataforma d'anàlisi de text d'Intel·ligència Artificial de
CITIBEATS; 2) Elaborar i difondre una enquesta Typeform anònima adreçada a joves. Els objectius
específics d'aquesta investigació són:
●

Explorar les narratives predominants a les xarxes socials (Twitter, fòrums, blogs) al voltant
de la violència de gènere i narratives de gènere més àmplies que es relacionen amb la
violència de gènere, particularment aquelles vinculades a les relacions, l'assetjament i altres
expressions i formes de violència.

●

Analitzar les percepcions i actituds dels i les joves de 14 a 17 anys sobre temes relacionats
amb la igualtat de gènere, les relacions sexo-afectives i els estereotips de gènere.

Aquests dos mètodes són complementaris i combinats, ja que l'anàlisi online ofereix un gran volum
de contingut que permet una millor anàlisi i una identificació més àmplia dels reptes, mentre que
l'enquesta anònima a persones de 14-17 anys permet comparar els resultats per validar i emmarcar
l'anàlisi de comentaris en línia.
Aquest informe conté les principals troballes de les dues investigacions.

Metodologia
Per elaborar aquest informe, hem recopilat dades de dues fonts principals:
●

AI text analytics: Recollida de dades de Twitter, fòrums d'internet i blogs, de forma
anònima, recollides del 08/02/2021 al 04/06/2021 utilitzant la plataforma CITIBEATS.
Concretament s’han recollit en les següents localitats: Espanya, Barcelona, Madrid, Itàlia i
Milà. Per a cada ubicació, ABD i ACRA, amb el suport de Citibeats, van elaborar una llista de
paraules clau per a "sembrar" la base de dades, és a dir, brindar a la plataforma inputs per
seleccionar els missatges d'interès per al propòsit de l'informe.
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Les paraules clau corresponien a quatre categories principals: Violències masclistes;
Relacions; Assetjament; Altres. La llista completa de les paraules clau contingudes en cada
categoria es pot consultar a l'annex 1.
●

El volum de dades inicial recol·lectat va ser de 78.434 documents per a tota la base de
dades, i la distribució de les dades entre categories i territoris és la següent:

Distribució de categories en volum
total i %
Categories

Volum de
documents

Distribució de territoris i categories en %

% total

Espanya

Barcelona

Madrid

Itàlia

Milà

Altres

30.140

41%

34%

42%

23%

45%

el 63%

Violències

29.830

37%

45%

38%

el 64%

22%

16%

Relacions

14.522

16%

19%

19%

11%

19%

10%

Assetjament

3.942

6%

2%

1%

2%

14%

11%

masclistes

L'anàlisi de les dades està estructurat i presentat per territoris (datasets, conjunt de dades).
Cada dataset (Espanya, Barcelona, Madrid, Itàlia i Milà) conté les següents seccions:
●

Prioritat general per a totes les categories
○

●

Evolució en valors relatius

Anàlisi de categories
○

Els 5 temes clau principals

○

Evolució en valors absoluts

○

Feed d'alertes (font d'alertes)

Per a cada territori, s'ha observat la quantitat de dades recopilades per determinar la
importància de cada categoria i la discussió sobre aquesta. Per a l'anàlisi de les narratives i
tendències, ens hem centrat en: a) quins van ser els principals temes que van generar els
documents en cada categoria per al període de temps seleccionat, b) l'evolució de la
quantitat de dades recollides, c) les variacions importants o rellevants en aquest volum. En
algunes ocasions s'ha realitzat una anàlisi més desenvolupada sobre la variació de volum, i
en altres, aquesta anàlisi s'ha desenvolupat atenent més aviat al feed d'alertes (variacions
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diàries, setmanals o mensuals en la quantitat de dades recollides que indiquen un canvi poc
comú en la tendència).
●

Typeform survey: ABD i ACRA van dissenyar un qüestionari dirigit a joves d'entre 14 i 17
anys, amb l'objectiu principal de recollir les seves opinions i percepcions sobre els
estereotips de gènere, les violències masclistes i altres qüestions relacionades amb les
relacions sexoafectives. L'enquesta, que es pot consultar a la Secció II, conté 24 preguntes
sobre el grau d'acord (0 a 10) amb diferents enunciats i 5 preguntes obertes.
CITIBEATS va traduir el qüestionari a una enquesta Typeform que es va llançar en castellà,
català i italià el 03/06/2021, i que va romandre oberta fins l’ 01/07/2021.
El nombre de respostes obtingudes per a cada idioma en el període de temps va ser:
●

Italià - 34 respostes

●

Català - 73 respostes

●

Castellà - 16 respostes

NOTA: El present document (versió en català) i la versió de la mateixa en castellà, contenen
únicament l'anàlisi de les dades recollides al territori espanyol (Espanya, Barcelona i Madrid). Per
conèixer els detalls de la investigació duta a terme al territori italià, cal consultar la versió italiana de
l'informe (centrada en l'anàlisi de dades a Itàlia i Milà) o la versió en anglès, que inclou l'anàlisi en els
dos països.
Tots els documents esmentats estan disponibles a la pàgina web www.cutallties.org.
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SECCIÓ I
Anàlisi descriptiva basada en països/territoris i resultats classificats
segons categories (violències masclistes, relacions, assetjament i
altres).

ESPANYA
A. Prioritat general per a totes les categories
En el període del 08/02/2021 al 04/06/2021, el volum de dades recopilades a Espanya és de 50.951
documents, el que representa la major quantitat recopilada de tots els datasets (conjunt de dades),
el 64,96% del total de dades (Itàlia, Milà, Espanya, Barcelona i Madrid). La distribució de les dades
entre les categories seleccionades, i comparant-la amb la distribució mitjana de tots els datasets,
és la següent: Violències masclistes és la categoria amb major quantitat de dades recollides a
Espanya, amb 22.899 documents que representen el 45% (de fet, està una mica per sobre de la
mitjana del 37% per a tots els datasets); la categoria Altres representa el 34% de les dades i està per
sota del volum mitjà de tots els datasets (17.647 documents, 41%); en la categoria Relacions, es va
recopilar el 19% de les dades (9.543 documents), superior a la mitjana dels datasets, que va ser del
16%; finalment, la categoria Assetjament va ser la menor representada amb un 2% del volum (862
documents) mentre que la mitjana per a tots els datasets és del 6%.

Gràfic 1. Percentatge de documents per categoria a Espanya. Violències masclistes (barra groga), Altres (barra
rosa), Relacions (barra verda) i Assetjament (barra blava).

Evolució en valors relatius
Si fem una ullada a l'evolució del volum de dades per a les quatre categories, és possible detectar
alguns pics i tendències que es veuran en profunditat en les següents seccions. Aquest és el cas,
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específicament, de Violències masclistes i Altres. En el cas de Violències Masclistes, el volum de
dades va seguir una tendència ascendent des de l'inici de la recopilació de dades fins al pic més alt,
a finals de març. Van seguir dos pics més, a mitjans d'abril i finals de maig. Per a la categoria Altres,
en nombres relatius, la major quantitat de dades es va recopilar durant el mes de febrer i les
primeres setmanes de març, i es va detectar un pic a finals de març i principis d'abril. La resta de les
categories no va mostrar un canvi rellevant en les tendències, a excepció d'un punt destacat en
Relacions durant febrer.

Gràfic 2. Evolució setmanal de la importància relativa de les categories a Espanya. Violències masclistes (línia
groga), Altres (línia rosa), Relacions (línia verda) i Assetjament (línia blava).

B. Anàlisi de Categories
Violències masclistes
Els 5 temes clau principals
Com s’ha esmentat anteriorment, aquesta és la categoria que va generar el major nombre de
documents: 22.899 en total, el que representa el 45% dels dataset (conjunt de dades) d'Espanya.
Els 5 temes clau principals de la categoria són:
▪

"Violador"

▪

"Violència"

▪

"Masclista"

▪

"Violència masclista"

▪

"Dones"

Evolució en valors absoluts
Si mirem l'evolució del volum de dades recopilades en la categoria durant el període de temps
seleccionat, és possible identificar certs moments en què la conversa ha estat més intensa.
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Gràfic 3. Evolució diària del volum de documents sobre Violències masclistes

El 23/03/2021 es va registrar la major quantitat de dades, amb un total de 950 documents. Si
explorem la conversa d'aquest dia, apareix un gran cúmul de dades sobre els termes "assetjada i
violada", que es correspon amb un twitteig massiu, probablement de bots, amb missatges apuntant
a diversos polítics i figures públiques del govern. Aquest tuit massiu i els missatges que contenen
apunten a un dels primers aspectes destacats de l'anàlisi: hi ha una clara banalització de la violència
contra les dones en els continguts generats a les xarxes socials, utilitzant-la com una forma de
desacreditar, insultar o agredir altres persones, especialment polítics o figures públiques.
Per evitar aquest biaix, es va decidir eliminar aquesta expressió de la recerca, resultant els següents
4 pics destacats a Espanya:

Gràfic 4. Evolució diària del volum de documents sobre Violències masclistes (2)

▪

08/03/2021: Coincidint amb el Dia Internacional de la Dona, s'esperava que aquest dia
generés un gran volum de comentaris sobre el tema. És possible identificar, en general, dos
tipus de missatges. Es destaquen principalment comentaris que donen suport al moviment i
la lluita feminista, que criden a l'acció i que commemoren el dia.
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L'altre tipus de comentaris està vinculat a una narrativa sobre violències masclistes que
està molt present en el contingut generat no només en aquest dia, categoria i conjunt de
dades específiques, sinó que és freqüent i transversal en el conjunt de les dades recopilades
i reapareixerà en altres seccions de l'informe. Aquesta narrativa, producte de la resposta
reaccionària davant l'augment de la visibilitat i presència dels discursos feministes en
l'esfera pública i els mitjans de comunicació (i, en general, amb la progressiva consecució
dels drets de les dones i la seva capacitat per posar la violència contra les dones i les
desigualtats de gènere en el centre de l'opinió pública), nega el component estructural i
social de les violències masclistes, que es basa en la discriminació social i el domini dels
homes sobre les dones, i afirma que la violència 'no té gènere' i la identitat del perpetrador
no és rellevant. Segons això, la violència també es dóna de dones cap a homes, i la lluita per
la "igualtat real" implica també la igualtat dels homes, els qui són vistos com a oprimits i
discriminats pel moviment feminista i les polítiques públiques orientades a promoure els
drets de les dones. Aquesta és la principal creença del que es coneix com men's rights
movement (moviment pels drets dels homes), una ideologia que apareix com un
contramoviment al feminisme que està prenent presència i rellevància amb el sorgiment
d'organitzacions i partits d'extrema dreta.

▪

22/03/2021: L'augment de missatges sobre el tema aquest dia està relacionat amb
l'estrena d'un documental basat en la història d'una celebritat espanyola, que va revelar que
va patir violència masclista per part d'una exparella, també celebritat present en molts
shows i realities televisius. Així mateix, la Ministra d'Igualtat va realitzar una intervenció
pública en el programa de televisió on es va estrenar el documental esmentat, donant
suport a les declaracions de la supervivent. Van aparèixer diferents opinions a les xarxes
socials. D'una banda, el fet que aquest documental s'estrenés en un canal de televisió amb
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un ampli ventall d'audiència femenina, i que es parlés obertament de violències masclistes
donant testimoni a la supervivent, qui havia estat prèviament difamada pel perpetrador, va
ser considerat per moltes persones com un canvi positiu i important en el tractament del
tema a la televisió. En aquest sentit, es va considerar que la utilització d'un mitjà de
comunicació majoritari va donar visibilitat al tema i va ser beneficiós per combatre les
violències masclistes.

D'altra banda, també hi va haver missatges que van criticar l’espectacularització i el fet que
darrere hi havia un canal de televisió, amb clars interessos econòmics, i que afirmava que
podia desacreditar els esforços del moviment feminista per combatre les violències
masclistes.

▪

22/04/2021: El pic dels comentaris a la categoria aquest dia, amb les principals paraules
clau violador, home i violència, correspon a una reacció a les declaracions d'una portaveu
d'un partit polític madrileny que, contrarestant les declaracions racistes d’un polític
d'extrema dreta que va vincular la migració amb la violència sexual contra les dones, va
afirmar que el factor comú de tots els perpetradors de violència sexual és que són homes.
Això va generar una enorme reacció violenta de (suposadament, ja que les dades són
anonimitzades i el gènere dels usuaris no es revela) homes, que van atacar a la portaveu,
sovint esmentant-la i dirigint missatges d'odi. Novament, les narratives van situar als homes
com a víctimes d'aquestes declaracions i víctimes del moviment feminista, que, com diuen,
consideren a tots els homes com a potencials agressors sexuals.
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▪

17/03/2021: això es relaciona amb un reality show de televisió, La Isla de las Tentaciones,
on un dels concursants va ser acusat de perpetrar una agressió sexual en grup en el
moment en què es retransmitía el programa.

Feed d'alertes
●

Alerta mensual: Violències masclistes és un 22% més alta entre el 20 de febrer i el 21 de
març que el mes anterior. Durant aquest període es van recopilar 5.803 documents, amb les
paraules clau violador, violència masclista i dones. Va estar principalment relacionat amb el
documental i programa de televisió abans esmentat.

●

Alerta setmanal: Violències masclistes és un 122% més alta del 14 al 20 de febrer que la
setmana anterior. Durant aquest període es van recopilar 13 documents. L'augment no està
relacionat amb cap esdeveniment rellevant.

●

Alerta diaria: el feed indica que el major canvi en el volum de les dades, prenent tot el
període de temps, es detecta el 20 de març. Aquest dia hi va haver un increment en el
volum de 76% respecte al dia anterior, i es van recol·lectar 117 documents. Les paraules clau
van ser violència, violador i masclista, i l'augment no és atribuïble a cap esdeveniment
rellevant, amb narratives aleatòries solapades.

Relacions
Els 5 temes clau principals
En la categoria Relacions, el 19% de les dades es van recopilar en el conjunt de dades d'Espanya.
Els 5 temes clau principals de la categoria són:
▪

"Gelosia"

▪

"Emocional"

▪

"Dependència"
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▪

"Dependència emocional"

▪

"Amor"

Cal destacar que la paraula clau gelosia ressalta clarament sobre la resta, estant present en el
89,27% de les dades recollides, mentre que la resta representa menys del 10% cadascuna.
Evolució en valors absoluts

Gràfic 5. Evolució diària del volum de documents sobre Relacions

Els següents pics s'identifiquen en aquesta categoria per al període de temps seleccionat
(08/02/2021 - 04/06/2021)
▪

06/03/2021: amb les paraules clau principals gelosia, Serkan i Eda, això correspon al
llançament d'un episodi d'una telenovel·la anomenada Love is in the air, que té una gran
audiència i és seguida per un ampli públic.

▪

18/03/2021: El pic està vinculat a un reality show de televisió, La Isla de las Tentaciones, i la
relació entre dos dels concursants. Aquest dia, al programa, es va retransmetre una
discussió entre la parella, provocada per la gelosia del noi. Això va generar una reacció en
l'audiència, que ho va denunciar com un comportament negatiu i tòxic.

▪

25/03/2021: De nou, el pic es deu a la relació entre dos concursants del mateix reality show
de televisió, que eren parella. En aquesta ocasió, l'augment del volum es va deure a les
declaracions del noi afirmant que li encantava que la seva nòvia estigués gelosa, i això va
generar una reacció negativa generalitzada a les xarxes socials. Els missatges apunten a
una preocupació generalitzada per les declaracions, identificant aquesta gelosia com un
comportament tòxic i advertint contra la romantización d'aquest.
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Feed d'alertes
●

Alerta mensual: no es van observar alertes mensuals en aquesta categoria.

●

Alerta setmanal: Relacions és un 66% més alta entre el 8 i el 14 de març que la setmana
anterior, es van recopilar 670 documents en aquest període. Les paraules clau són gelosia,
dona, emocional, i les principals converses van girar al voltant de la telenovel·la i el reality
show de televisió abans esmentats.

●

Alerta diària: La major variació en el volum de dades es registra el dia 9 de març, amb un
increment en la conversa del 135% respecte al dia anterior. Els missatges principals estan
relacionats, novament, amb la telenovel·la ja esmentada, amb les paraules clau gelosia,
parella, i dependència.

Assetjament
Els 5 temes clau principals
En la categoria Assetjament, el 2% de les dades es va recollir en el conjunt de dades d'Espanya. Els
5 temes clau principals de la categoria són:
▪

"Assetjament laboral"

▪

"Assetjament de carrer"

▪

"Problema"

▪

"Piropo"

▪

"Caminar"

Si ens centrem breument en la paraula clau Assetjament al carrer, és possible detectar un tuit
massiu de bots amb el mateix missatge. Com s’ha esmentat anteriorment, com a part de la resposta
reaccionària al moviments pels drets de les dones i la visibilització i problematització de diferents
formes de violència masclista, la idea que les dones reaccionen exageradament i que el moviment
es radicalitza és també un pilar d’aquesta ideologia, com mostren els tweets:
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A part d'aquest tuit massiu, alguns dels missatges individuals d'aquesta línia insisteixen en el fet
que rebre un compliment al carrer o en un espai públic no ha de ser vist com una forma
d'assetjament i violència masclista i, per extensió, la idea que les dones/feministes exageren és
recurrent:

D'altra banda, és possible detectar missatges que identifiquen i apunten clarament a l'assetjament
al carrer i comportaments com xiular pel carrer com una de les formes més comunes de violència
masclista, i el conjunt de dades està ple d'episodis compartits per dones sobre situacions diàries
d'assetjament al carrer. Tot i els missatges reaccionaris com els que es mostren a sobre, l'exposició i
la denúncia social de l'assetjament al carrer està àmpliament present en el dataset:
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Evolució en valors absoluts

Gràfic 6. Evolució diària del volum de documents sobre Assetjament

Feed d'alertes
●

Alerta mensual: no es van observar alertes mensuals en aquesta categoria.
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●

Alerta setmanal: Assetjament és un 361% més alta entre el 17 i el 23 de febrer que la
setmana anterior. Es van recopilar 20 documents durant aquest període. Les paraules clau
van ser assetjament, assetjament al carrer i piropo. Molts missatges són dels tuits massius
esmentats.

●

Alerta diària: Assetjament és el 81% més alta el 24 de maig que el dia anterior. No es poden
relacionar esdeveniments rellevants amb aquest pic, només es van recopilar 10 documents
en aquest període.

Altres
Els 5 temes clau principals
Es van reunir 17.647 documents en aquesta categoria. Les paraules clau van ser:
▪

"Patriarcat"

▪

"Misogínia"

▪

"Dones"

▪

"Sexista"

▪

"Sexisme"

Evolució en valors absoluts
Destaca un clar pic relacionat amb el Dia Internacional de la Dona el 8 de març. 1.148 documents
van ser recol·lectats durant aquest dia.

Gràfic 7. Evolució diària del volum de documents sobre Altres

Feed d'alertes
●

Alerta mensual: no es van observar alertes mensuals en aquesta categoria.

●

Alerta setmanal: Altres és un 162% més alta del 3 al 9 de maig que la setmana anterior, es
van recopilar un total de 762 documents durant aquest període. Les paraules clau són
patriarcat, misogínia, dones.

●

Alerta diària: Altres és un 42% més alta el 24 de març que el dia anterior. Aquest dia es van
recol·lectar 162 documents, i les paraules clau són patriarcat, misogínia, masclisme.
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BARCELONA
A. Prioritat general per a totes les categories
Des del 08/02/2021 al 04/06/2021, el volum de dades recollides a Barcelona és de 4.557
documents, el que representa el 5,50% del total de dades. La distribució de les dades entre les
categories seleccionades, i comparant-la amb la distribució mitjana de tots els datasets (conjunts
de dades), és la següent: Altres és la categoria amb major quantitat de dades recollides a Barcelona,
amb 1.893 documents, que representen el 42%, igual que la mitjana total; la categoria Violències
masclistes té 1.730 documents i representa un 38% (mitjana del 37%); en la categoria Relacions, es
va recopilar el 19% de les dades (872 documents), lleugerament superior a la mitjana dels datasets,
que va ser del 16%; finalment, la categoria Assetjament va ser la menor representada amb un 1% del
volum (62 documents) mentre que la mitjana per a tots els conjunts de dades és del 6%.

Gràfic 8: Altres (barra rosa), Violències masclistes (barra groga), Relacions (barra verda) i Assetjament (barra
blava).

Evolució en valors relatius
Aquest conjunt de dades té molts pics per a les diferents categories, excepte per a la categoria
Assetjament, a causa de la poca quantitat de dades recopilades. En el cas de la categoria Altres, es
registra un major volum de conversa durant febrer-març, mentre que Violències masclistes és més
rellevant en el conjunt de dades. La categoria Relacions té una rellevància important durant febrer i
disminueix en els mesos següents, amb alguns pics.
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Gràfic 9. Evolució setmanal de la importància relativa de les categories a Barcelona. Violències masclistes (línia
groga), Altres (línia rosa), Relacions (línia verda) i Assetjament (línia blava).

B. Anàlisi de les categories
Violències masclistes
Els 5 temes clau principals
Es van recopilar 1.730 documents en aquesta categoria, amb les següents paraules clau principals:
▪

"Violador"

▪

"Violència masclista"

▪

"Maltractament"

▪

"Dona"

▪

"Violada"

Evolució en valors absoluts (nombre de documents per dia)

Gràfic 10. Evolució diària del volum de documents sobre Violències Masclistes
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Es destaquen els tres pics següents:
▪

08/03/2021: després del Dia Internacional de la Dona, aquest dia es van recollir 49
documents. Les converses no difereixen de les analitzades en el conjunt de dades Espanya.

▪

24/05/2021: alguns dels missatges estan relacionats amb el fet que un alt nombre de
dones, 6 en total, van ser assassinades per homes en un període molt breu d’una setmana,
el que representa una alta escalada de violència masclista.

▪

22/03/2021: igual que en el conjunt de dades Espanya, l'augment del volum d'aquest dia
està relacionat amb l'estrena del documental de la celebritat espanyola supervivent de
violència masclista. Novament sorgeixen diferents opinions sobre el documental.

Feed d'alertes
●

Alerta mensual: Violències masclistes és un 31% més alta del 20 de febrer al 21 de març que
el mes anterior, i durant aquest període es van recopilar 418 documents. Les paraules clau
van ser violador, violència i dones. L'estrena del documental i l'escàndol al voltant del
concursant del programa de televisió La Isla de las Tentaciones (comentat anteriorment)
són els principals debats durant aquest mes.

●

Alerta setmanal: Violències masclistes és un 45% més alta entre l'1 i el 7 d'abril que la
setmana anterior, amb un total de 89 documents recopilats aquesta setmana i les principals
paraules clau són violència, violador, violada. Durant aquesta setmana es va dur a terme un
polèmic judici per un cas de violència sexual en grup, i es va criticar durament el
comportament i les preguntes del tribunal i de la fiscalia per provocar una doble
victimització a la noia agredida durant el procediment.

●

Alerta diària: Violències masclistes és un 125% més alta el 20 de març que el dia anterior.
Aquest dia no van succeir esdeveniments rellevants que estiguin relacionats amb aquest
augment.

Relacions
Els 5 temes clau principals
Es van recopilar 872 documents sota aquesta categorització. Les principals paraules clau són:
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▪

"Gelosia"

▪

"Dependència emocional"

▪

"Persona"

▪

"Relació"

▪

"Parella"

Evolució en valors absoluts (nombre de documents per dia)

Gràfic 11. Evolució diària del volum de documents sobre Relacions

Els pics observats (el 14/02, 07/03 i 03/06) estan relacionats principalment amb una telenovel·la i
les relacions entre els personatges.

Feed d'alertes
●

Alerta mensual: no es van observar alertes mensuals en aquesta categoria.

●

Alerta setmanal: Relacions és un 39% més alta entre el 19 i el 25 d'abril que la setmana
anterior, es van recopilar 43 documents durant aquest període. Es presenten comentaris
sobre la telenovel·la, però també comentaris a l'atzar sobre la gelosia com a emoció i el seu
paper en les relacions.

●

Alerta diària: Relacions és un 154% més alta el 9 de març que el dia anterior, amb un total de
8 comentaris i les paraules clau gelosia, drogues, dones.

Assetjament
Els 5 temes clau principals
En aquesta categoria es van recopilar un total de 62 documents, i els 5 temes clau principals són:
▪

"Assetjament"

▪

"Assetjament laboral"

▪

"Assetjament al carrer"

▪

"Caminar sola"

▪

"Carrer"
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Igual que en el conjunt de dades d'Espanya, molts dels comentaris fan referència a experiències
compartides d'assetjament de carrer viscudes per dones.

Evolució en valors absoluts (nombre de documents per dia)
El pic en aquesta categoria s'identifica el Dia Internacional de la Dona, encara que és amb una
quantitat de 4 documents. Aquest dia els missatges recollits van ser per denunciar l'assetjament al
carrer com una forma freqüent de violència de gènere. Les poques dades recopilades en aquesta
categoria no permeten elaborar una anàlisi adequada.

Gràfic 12. Evolució diària del volum de documents sobre Assetjament

Feed d’alertes
L'escassetat de les dades no va generar un feed d'alertes.

Altres
Els 5 temes clau principals
Aquesta categoria va recollir 1.893 documents en total. Els 5 temes principals van ser:
▪

"Patriarcat"

▪

"Misogínia"

▪

"Dones"

▪

"Sexista"

▪

"Masclisme"
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Evolució en valors absoluts (nombre de documents per 7 dies)
La variació en la quantitat de documents recol·lectats mostra un pic el 8 de març amb 110
documents, novament relacionats amb el Dia Internacional de la Dona. Predominen els comentaris
denunciants i venjatius, encara que també és possible detectar comentaris reaccionaris i misògins.

Gràfic 13. Evolució diària del volum de documents sobre Altres

Feed d'alertes
●

Alerta mensual: no es van observar alertes mensuals en aquesta categoria.

●

Alerta setmanal: Altres és un 33% més alta entre el 18 i el 24 de març. Es van recopilar 154
documents en aquest període de temps, i les paraules clau principals van ser patriarcat,
misogínia, dones.

●

Alerta diària: Altres és més alta el 18 de març que el dia anterior. Es van recopilar 23
documents, les paraules clau són patriarcat, misogínia i sexista.
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MADRID
A. Prioritat general per a totes les categories
Des del 08/02/2021 al 04/06/2021, el volum de dades recollides a Madrid és de 768 documents, el
que representa el 0,93% del total de dades. La distribució de les dades entre les categories
seleccionades, i comparant-la amb la distribució mitjana de tots els datasets, és la següent:
Violències masclistes és la categoria amb major quantitat de dades recollides a Madrid, amb 492
documents, que representen els 64% el conjunt de dades i per sobre de la mitjana de tots els
datasets, que és el 37%; la categoria Altres compta amb 175 documents i representa un 23%
(mitjana de 42%); la categoria Relacions va recopilar l’11% de les dades (84 documents),
lleugerament inferior a la mitjana dels datasets, que va ser de l'16%; finalment, la categoria
Assetjament va ser la menor representada amb un 2% del volum (17 documents) mentre que la
mitjana per a tots els conjunts de dades és del 6%.

Gràfic 14. Percentatge de documents segons categoria a Madrid. Altres (barra rosa), Violències masclistes
(barra groga), Relacions (barra verda) i Assetjament (barra blava).

Evolució en valors relatius (nombre de documents per 7 dies)
La conversa al voltant de la categoria Violències masclistes destaca clarament sobre la resta de
categories, reunint un percentatge important de tots els comentaris del conjunt de dades
especialment entre març i abril, i a finals de maig.
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Gràfic 15. Evolució setmanal de la importància relativa de les categories a Madrid. Violències masclistes (línia
groga), Altres (línia rosa), Relacions (línia verda) i Assetjament (línia blava).

B. Anàlisi de les categories
Violències masclistes
Els 5 temes clau principals
En aquesta categoria, es van recopilar 492 documents. Els 5 temes principals van ser:
▪

"Madrid"

▪

"Violència"

▪

"Violador"

▪

"Violència masclista"

▪

"Dones"

Evolució en valors absoluts (nombre de documents per dia)

Gràfic 16. Evolució diària del volum de documents sobre Violències Masclistes
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El gràfic mostra un clar augment en el nombre de comentaris el 21 d'abril, amb un total de 18
documents. Un cúmul de comentaris es correspon amb comentaris sobre una suposada violació en
grup que té lloc a Madrid, i que emfatitzen la nacionalitat dels perpetradors com una forma evident
de vincular la violència sexual contra les dones amb la presència de la migració. És obvi que la
resposta reaccionària contra el moviment feminista també coincideix amb una postura racista i
xenòfoba, que moltes vegades instrumentalitza la lluita contra la violència masclista i la denúncia o
la visibilitat d'aquests episodis per criminalitzar la migració.

Feed d'alertes
●

Alerta mensual: no es van observar alertes mensuals en aquesta categoria.

●

Alerta setmanal: Violències masclistes és un 38% més alta del 4 al 10 de maig que la
setmana anterior. Es van recollir 24 documents, amb les paraules clau Madrid, violència i
violada, en la seva majoria relacionats amb les eleccions municipals de Madrid, celebrades
el 4 de maig. És possible trobar comentaris preocupats per l'escalada dels partits polítics
d'extrema dreta a Madrid, i persones que ho celebren i que també trivialitzen la violència
masclista, com a reacció a la posició feminista del partit d'esquerra oposat.
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Alerta diària: Violències masclistes és un 69% més alta el 10 de març que el dia anterior,

●

amb 8 documents reunits en total. Aquest dia la discussió va ser sobre un futbolista acusat
i condemnat per violació i les imatges compartides pels mitjans, on vestia una samarreta de
l'equip de futbol contrari, fet que va ser vist com intencional i manipulador.

Relacions
Els 5 temes clau principals
Es va recopilar una petita quantitat de dades en aquesta categoria, només 84 documents. Les
principals paraules clau són:
▪

"Gelosia"

▪

"Madrid"

▪

"madriditis"

▪

"Enveja"

▪

"Espanya"

Les dades disponibles no permeten elaborar una anàlisi similar als altres datasets. En aquesta
categoria i conjunt de dades, els comentaris categoritzats són principalment sobre discussions de
futbol i rivalitats entre l'equip de futbol de Madrid i altres equips.

Assetjament
Aquesta categoria només va reunir 17 documents en el conjunt de dades de Madrid, per la qual cosa
no és possible realitzar cap anàlisi.

Altres
Els 5 temes clau principals
La categoria Altres va recollir 175 documents. Els temes principals van ser:
▪

"Madrid"

▪

"Patriarcat"

▪

"Misogínia"
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▪

"Dones"

▪

"Sexista"

Evolució en valors absoluts
El major nombre de comentaris es van detectar el 15 de març, degut a la dimissió del, fins llavors,
vicepresident del Govern espanyol, Pablo Iglesias, que va anunciar la seva candidatura a les
eleccions municipals de Madrid del 4 de maig. Això va generar opinions crítiques perquè se
suposava que la candidatura estaria ocupada per una dona política del mateix partit d'esquerra, i
també va provocar la reacció de simpatitzants de dreta que van utilitzar això per agredir i burlar-se
del posicionament feminista del partit.

Gràfic 17. Evolució diària del volum de documents sobre Altres

Feed d'alertes
●

Alerta mensual :no es van observar alertes mensuals en aquesta categoria.

●

Alerta setmanal: Altres és un 28% més alta del 3 al 9 de març que la setmana anterior,
principalment a causa del Dia Internacional de la Dona enmig d'aquests dies.

●

Alerta diària: Altres és un 26% major el 15 de març que el dia anterior, per les raons
explicades anteriorment.

30

SECCIÓ II
Resultats de l'enquesta online

ESPANYA
ABD Associació Benestar i Desenvolupament i Fondazione ACRA van dissenyar i difondre al llarg del
mes de juny de 2021 una enquesta online anònima per recollir les opinions i percepcions de joves de
14 a 17 anys, amb l'objectiu principal de conèixer les seves opinions i percepcions sobre estereotips
de gènere, violència de gènere, i altres qüestions al voltant de les relacions afectives sexuals.
Els resultats de les enquestes complementen l'anàlisi del discurs online realitzat a partir de les
dades recollides a través de la plataforma d'Intel·ligència Artificial dissenyada per Citibeats.
L'enquesta, que es pot consultar en aquest apartat, conté 24 preguntes sobre el grau de
concordança (0 a 10) amb diferents enunciats, i 5 preguntes obertes.
A Espanya, l'abast total de la mostra va estar format per 89 joves amb la distribució d'edat i sexe
següent:

Gràfic 30. Distribució per edat de les persones enquestades
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Gràfic 31. Distribució per gènere de les persones enquestades

Primera part de l'enquesta: 24 afirmacions
La següent taula mostra les afirmacions de l'enquesta 1-24, que els i les joves van haver de qualificar
d'acord amb les seves opinions i el seu grau d'acord, sent 0 (molt en desacord) i 10 (molt d'acord).
La taula s'ha distribuït en mitjana aritmètica entre gèneres i també orientacions sexuals.
Grau d'acord amb les següents afirmacions sent 0 (molt en desacord) i 10 (molt d'acord).
Afirmació
1. La violència de gènere es pot
donar igual de nois a noies com de
noies a nois.

Mitjana Noies

Mitjana Nois

Persones no
binàries

Heterosexuals

Altres*
orientacions
sexuals

7

7

4

8

5

8

7

6

8

7

3. El meu entorn d’amistats sap
identificar una situació de violència
masclista quan passa.

7

7

9

7

7

4. Una situació de violència de
gènere només es pot donar entre
un noi i una noia que son parella.

1

2

3

1

1

5. Si una amistat està en una relació
de violència amb la seva parella, ja
s’ho faran, jo no hi he d’intervenir.

1

3

3

2

1

6. La violència de gènere té a veure
amb la manera de ser de les
persones agressores.

5

5

6

5

4

2. Sé identificar una situació de
violència de gènere quan passa.
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7. En ocasions, els comportaments
individuals o la personalitat d’algú
pot afavorir que aquesta persona
acabi en relacions tòxiques/vivint
violència.

6

6

6

6

6

8. A vegades, si estàs en parella,
has d’acceptar tenir relacions
sexuals encara que no vingui massa
de gust, perquè a l’altra persona li
podria semblar malament.

1

1

3

1

1

9. En una relació sexual és més
important satisfer a l’altra persona
que a un/a mateix/a.

1

4

5

3

1

10. Tenir parella sempre et treu una
mica de llibertat.

3

5

3

4

2

11. Accedir a tenir relacions sexuals
sense protecció perquè a l’altra
persona no li ve de gust és
freqüent.

4

4

8

4

4

12. Si la meva parella fos bisexual i
hagués tingut relacions sexuals
prèvies amb algú del seu mateix
sexe, em seria incòmode anar al llit
amb ella.

2

3

3

3

0

13. Per una noia és més fàcil tenir
relacions sexuals, si vol, que per un
noi.

2

6

3

5

2

14. És molt estrany per un noi no
tenir ganes de sexe.

3

5

3

4

3

15. En una relació sexo-afectiva no
és dolent que hi hagi gelosia.

2

4

3

3

2

16. El més normal és tenir relacions
sexuals des del primer moment en
què estàs amb algú.

1

3

3

2

1

17. Que hi hagi conflictes dintre de
la parella és freqüent, no té per què
ser un motiu de preocupació.

4

4

4

4

4

18. És normal que les primeres
relacions sexuals facin mal o siguin
incòmodes.

5

5

4

5

4
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19. És més freqüent que les noies
practiquin sexe oral que els nois.

4

5

8

5

4

20. La violència de gènere és un
tema molt polititzat, s’hi exagera
molt al respecte.

2

3

3

2

1

21. Avui en dia els rols de gènere
(allò que s’espera socialment, de
manera diferenciada, de nois i
noies) no son tan marcats.

4

5

3

5

3

22. Una relació sexual sense
penetració és incomplerta.

2

3

3

2

1

23. Com qualificaries les
desigualtats que actualment
existeixen en general entre dones i
homes, sent 0 inexistents i 10 molt
grans?

8

5

6

6

7

24. I concretament entre les
persones joves, com creus que són
les desigualtats entre els nois i
noies de la teva edat, sent 0
inexistents i 10 molt grans?

7

5

4

5

6

El primer que podem notar és que la majoria dels joves demostra un desconeixement del marc
estructural en el qual s'emmarca la violència de gènere en la nostra societat. Tant nois com noies
han respost 7 a l'afirmació 1 "La violència de gènere es pot donar igual de nois a noies com de noies
a nois". Hi ha una dimensió sistemàtica sostinguda en el temps i una dimensió estructural que
confirma que les dones són víctimes de violència de gènere. Això també es reflecteix en un ampli
marc jurídic de convencions globals i locals que converteixen les dones en subjectes d'especial
protecció. Existeixen molts tipus de violència: estructural, urbana, institucional i de gènere, entre
d'altres. Els homes també poden ser víctimes de diferents tipus de violència, explotació i
maltractament però no poden ser considerats víctimes de violència de gènere ja que no existeixen
les condicions en la nostra societat per establir el seu gènere com a motivació de la mateixa.
D'altra banda, la majoria dels i les joves sembla saber com identificar - a nivell individual i
comunitari - una situació de violència de gènere des d’exemples vivencials fins a situacions més
generals relacionades amb les relacions.
A més, a partir de les seves respostes en declaracions com la número 4, els i les joves indiquen que
entenen que la violència de gènere pot ocórrer fora de les formes convencionals de relacions
sexuals i emocionals, com la de parella, la qual cosa demostra que comprenen l'abast de la
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violència de gènere. Això pot constituir un interessant punt de partida per treballar i mostrar el marc
estructural en el qual s'emmarca la violència de gènere.
Analitzant les afirmacions relacionades específicament amb les relacions sexuals - com les
declaracions 14, 18, 22, etc. - les respostes dels i les joves mostren que tenen coneixement sobre
com mantenir relacions sexuals sanes i consensuades i es mostren molt tolerants amb altres
orientacions sexuals diferents a la heterosexualitat. No obstant això, també és important ressaltar
que encara prevaleixen estereotips de gènere al voltant de la sexualitat com les respostes de
l'enunciat 13 "Per a una noia és més fàcil tenir relacions sexuals, si vol", els nois han respost amb
una mitjana de 6 davant de les noies, que han respost 2.
Tenint en compte l'anàlisi, també és possible establir tendències generals que són interessants de
ressaltar: d'una banda, es pot veure que en el nivell de gènere identificat: les persones no binàries i
les noies són més autoconscients en les causes i riscos estructurals i arrelats de la violència de
gènere. D'altra banda, en el nivell d'orientació sexual identificada: els joves no heterosexuals són
també els més conscients en els mateixos temes.

Segona part de l'enquesta
A continuació es mostra un resum de les respostes dels participants a les 5 preguntes obertes de
l'enquesta:
a) Què és el primer que et ve al cap quan sents la paraula violència de gènere?
La majoria de les respostes, tant de nois, com de noies o de persones no binàries, mostren
que la violència de gènere sovint s'associa amb violència física i psicològica, abús i violació.
A més, les respostes dels nois també revelen conceptes diferencials com presó i crim;
mentre que les respostes de les noies revelen conceptes diferencials com: por, dolor,
patriarcat, enuig i necessitat d'un moviment feminista.
Finalment, també és possible observar que la majoria dels nois i noies afirmen que la
violència de gènere és quan "un home exerceix violència contra una dona" però que alguns
d'ells assenyalen que la violència de gènere és quan un "gènere exerceix violència contra un
altre gènere", el que ens porta a confirmar la visió compartida abans en relació al
desconeixement del marc estructural en el qual s'emmarca la violència de gènere en la
nostra societat.

b) Quines actituds o comportaments tòxics identifiques en les relacions sexo-afectives
de la gent de la teva edat?
La majoria de les respostes, tant de noies com de persones no binàries, mostren que les
conductes negatives que identifiquen són: manipulació psicològica, possessió, gelosia,
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conductes autoritàries, control de xarxes socials, vergonya corporal, dependència i obligació
de tenir relacions sexuals, el 29% d'elles no va respondre. D'altra banda, els nois es
refereixen en les seves respostes a conductes negatives menys concretes, però alguns
d'ells es refereixen a: maltractament, gelosia, control del telèfon mòbil, possessió i
agressivitat. El 44% d'ells no va respondre.

c) Creus que les relacions sexo-afectives que teniu els/les joves avui en dia, són més
sanes que les que tenien les persones nascudes als 90, 80 i abans? Si vols, justifica el
per què.
Segons el 20% de la mostra de noies, les relacions afectivo-sexuals de les joves d'avui en
dia són tan poc saludables com abans i, entre les causes, assenyalen la perpetuació de les
conductes de violència de gènere i la irrupció de noves eines de control com les xarxes
socials i els telèfons mòbils. D'altra banda, el 40% de la mostra de les noies assenyala el
contrari però amb matisos, argumenten que les relacions afectivo-sexuals dels i les joves
d'avui dia són més saludables pel fet que tenen més informació/consciència i més eines per
tenir relacions saludables, però assenyalen que les causes de la violència de gènere
segueixen presents en la nostra societat.
En el cas dels nois, la resposta és més ajustada, el 25% va respondre que les relacions
afectivo-sexuals dels i les joves d'avui dia són més saludables a causa de l'educació i la
consciència; el 22% va respondre que les relacions d'avui en dia són tan poc saludables com
abans sense especificar i el 50% no va respondre la pregunta.

d) Què creus que podria contribuir a tenir relacions més sanes i igualitàries?
Les respostes de tota la mostra van mostrar que la majoria argumenta que per tenir
relacions més saludables i equitatives, els elements més importants són l'autoestima,
l'educació sexual-afectiva des de l’educació preescolar, el respecte, la comunicació i la
tolerància zero al sexisme.

e) Creus que els/les joves d’ara esteu més alliberats/des dels rols de gènere? Si vols,
justifica el per què.
Gairebé el 80% de la mostra afirma que avui en dia els i les joves són més lliures per
expressar-se. No obstant això, les noies i les persones no binàries, expressen que encara
queda molt per fer perquè les persones se sentin totalment lliures i segures de ser qui volen
ser.
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CONCLUSIONS
El context social i històric actual està marcat per una clara polarització entre les forces
progressistes i una important resposta reaccionària contra el feminisme i altres moviments socials
emancipadors que pretenen subvertir l'estructura social establerta. En el cas del moviment
feminista, hem estat testimonis en els últims anys d'una creixent visibilitat i capacitat de moviment
per a col·locar en l'esfera pública temes com la violència de gènere, i també un augment de la
consciència social i política al voltant de demandes històriques i reclamacions del moviment
feminista. Això també ha implicat una major presència de l'activisme feminista digital, i la
consegüent reacció en el món digital a aquest canvi en la dinàmica social es manifesta en múltiples
formes que s'han pogut detectar en l'anàlisi dels missatges recollits per la plataforma CITIBEATS.
Hi ha una alta presència de discursos d'odi sexista (tot i que que no només sexista), que es tradueix
en manifestacions de missatges explícits d’antifeminisme i misogínia, que s'han vist freqüentment
conduïts de manera organitzada i sistemàtica per grups supremacistes de dreta o d'altres
relacionats amb l’anomenat moviment pels drets dels homes. Aquest és el cas dels tuits massius i
organitzats de bots i altres comptes, moltes vegades dirigits a dones amb algun tipus de poder o
visibilitat social1 (polítiques, periodistes, etc.) que són un dels mecanismes d'assetjament que
aquests grups utilitzen per desacreditar qualsevol cosa o qualsevol persona relacionada amb el
moviment feminista.
A més, tot i que no s'han mostrat com a exemples en l'informe, és freqüent que aquests missatges
continguin insults o referències a violència sexual o física, en forma d'assetjament amenaçant o
repetitiu. La banalització de la violència contra les dones en aquest contingut també és una
narrativa recurrent. Alguns d'aquests comportaments constitueixen, de fet, una forma de violència
de gènere2 sobre la qual moltes activistes feministes adverteixen3, i sobre la qual la UE està
començant a legislar4, conceptualitzada com ciber violència contra dones i nenes. Això, com
adverteixen molts experts, no s'ha de veure com un fenomen separat de les formes de violència del
món real, sinó com una extensió de la mateixa.
A més d'aquest tipus de missatges, que es poden considerar formes explícites de violència en sí
mateixes, una altra narrativa identificable i molt present que aquests grups reaccionaris difonen a
través dels espais digitals, és la negació o minimització de la violència de gènere. Es tracta d'una
narrativa difosa que no només és mantinguda per grups extremistes i supremacistes amb presència
a la web, en aquest cas, sinó que és adoptada per una àmplia gamma de població com a part

1

2

https://www.pikaramagazine.com/2021/04/no-nos-vamos-nos-echan/
https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1484

3

https://ctxt.es/es/20170315/Politica/11577/Anita-Botwin-Andrea-Momoitio-hostias-virtuales-feminismomachismo-internet-denuncias.htm#.WMmfwOzi3M4.twitter
4
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/662621/EPRS_STU(2021)662621_EN.pdf
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d'aquest moviment reaccionari, i com a element clau de la creença post sexista5 (reforçada amb el
sorgiment de moviments d'extrema dreta amb visibilitat i poder polític i mediàtic) que afirma que la
igualtat de gènere ja està aconseguida i que els reclams del moviment feminista són exagerats, i les
feministes, persones radicalitzades.
L'alt grau d'acord de les persones joves enquestades amb l'afirmació La violència de gènere es pot
donar igual d'homes a dones com de dones a homes és un exemple de com aquesta creença està
integrada per la societat i més específicament, pels i les adolescents. Així ho han confirmat també
els i les professionals d'ABD6 que realitzen tallers de prevenció de violència de gènere en escoles i
centres educatius. Un discurs comú que identifiquen a les aules és que, si bé s'accepta l'existència
de violència en les relacions, en el cas de discussions generades al voltant de la violència de gènere
preval l'enfocament en els factors individuals o context individual del perpetrador, descartant
qualsevol explicació estructural o atribucions que situen la violència com un problema social basat
en les relacions de poder, en comptes de de casos aïllats.
En aquest sentit, aquestes narratives conviuen amb un discurs formal igualitari i una suposada
neutralitat cap a la igualtat de gènere que (com s'aprecia en l'anàlisi del text de CITIBEATS), de
vegades es tradueix en la idea que els reclams feministes són opressors amb els homes i que els
assenyalen injustament en el paper de "perpetrador" o "violador" potencial. Aquest posicionament
està àmpliament present a les xarxes socials, on els homes es presenten com a víctimes d'aquestes
acusacions i víctimes del moviment i les polítiques feministes. Com s’ha esmentat anteriorment,
aquesta idea és part de la narrativa del moviment reaccionari creada, difosa i alimentada per grups
supremacistes i d'extrema dreta.
Si bé aquest posicionament no és compartit per la majoria d'adolescents, aquests discursos
s'estanquen en la consciència popular, i moltes vegades generen una reacció negativa i defensiva a
les aules (especialment dels nois) davant tot allò relacionat amb el feminisme, les qüestions de
gènere o la violència masclista, com adverteixen els i les professionals7. Aquestes creences, per
tant, s'han d'abordar com a base de la prevenció, amb metodologies i enfocaments innovadors i
alternatius.
Al mateix temps, com han demostrat les investigacions8 i també les enquestes realitzades, les
persones joves d'avui en dia estan més que mai conscienciades i sensibilitzades sobre la
5

Tot i que no és un concepte extensament utilitzat, el 'postmasclisme es refereix a l'adaptació del patriarcat a
noves i subtils formes de dominació i manteniment de privilegis, en el context d'una societat que està basada
en la igualtat com un dels principals consensos socials, i on l'oposició directa als reclams igualitaris ja no està
permesa ni legitimada
https://www.adolescenciayjuventud.org/blog/posmachismo-o-de-como-el-patriarcado-se-adapta-en-lasociedad-actual/
6
Informació obtinguda d'un grup de discussió realitzat amb 5 professionals d'ABD que implementen tallers
amb joves orientats a la prevenció de la violència de gènere, prevenció de la violència entre iguals i promoció
de relacions sexo-afectives saludables i diversitat sexual (18/05/2021)
7
Grup de discussió amb professionals (18/05/2021)
8

https://www.ecestaticos.com/file/c7759fb26fa098d02e3d81a0ded982ee/1614785770-rompiendo-moldesvidas-sin-violencia-machista.pdf
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violència masclista i la igualtat de gènere, com una dada positiva i optimista a destacar del present
informe. No obstant això, algunes actituds, comportaments i algunes formes de violència són més
visibles i identificables que d'altres, i això indica la prevalença d'estereotips de gènere i creences
sexistes normalitzades que encara prevalen.
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ANNEXos
Annex 1 - Categories
Espanyol i Català
1.

Violències masclistes: violencia de género, violencia machista, violencia contra las mujeres,
mujer asesinada, feminicidio, nos están asesinando, violación, violada, violencia sexual,
Mutilación Genital Femenina, MGF, violència de gènere, violencia masclista, violencia contra
les dones, feminicidi, ens estan assasinant, violació, violència sexual, Mutilació Genital
Femenina,
@NiUnaMas,

#violenciadegénero,

#violènciadegènere,

#ViolènciaMasclista,

#violenciamachista,

#ProuViolènciesMasclistes,

violencias

#niunamás,
machistas,

violències masclistes, agresión sexual, maltrato, @016, no estás sola, #NoEstoySola,
@DelGovVG, no es no, solo si es si, violador
2.

Relacions: relaciones tóxicas, relación tóxica, amor romántico, celos, dependencia
emocional, sin ti no soy nada, sin ti me muero, eres mi vida, relació tóxica, relacions
tóxiques, amor romàntic, gelos, dependència emocional, sense tu no soc res, sense tu em
moro, ets la meva vida, posesividad

3. Assetjament: acoso callejero, miedo por la calle, andar sola por la calle, caminar sola,
assetjament al carrer, por pel carrer, caminar sola pel carrer, acoso laboral, assetjament
laboral, #acosolaboral, #acosocallejero, abuso de poder, abús de poder
4. Altres: patriarcado, patriarcat, sexismo, sexisme, sexista, @MujeresIgualdad, brecha de
género, brecha salarial, techo de cristal, mansplaining, bretxa de gènere, bretxa salarial,
sostre de vidre, misoginia
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