
Els continguts audiovisuals i el llenguatge audiovisual són 
instruments de divulgació massiva i per tant, potencials i 
poderoses eines de canvi. El cinema, la televisió, la publicitat 
tenen l’oportunitat de qüestionar la realitat i activar 
canvis. Sempre és imprescindible parar atenció al que es vol 
transmetre o contar en un relat audiovisual, però ho és molt 
més quan es tracta de pel•lícules, sèries o entreteniment per a 
nenes, nens, joves i en general audiències vulnerables. El canvi 
en les desigualtats de gènere ha de començar a les pantalles.

Els estereotips de gènere al cinema, les sèries i la publicitat afavoreixen el 

protagonisme dels personatges masculins i els relacionen amb l’acció. Són els 

herois de les històries i els que salven al món. Els hi passen coses interessants 

i sempre es mouen per l’espai públic. Els estereotips de gènere condemnen als 

personatges femenins a ser eternes secundàries, a ser el trofeu d’aquest heroi 

que salva al món o a ser mares amables i cuidadores, o a sentir-se poderoses 

gràcies al seu imponent físic o ímpetu sexual. 

Entre tots i totes (institucions, educadors, professionals, espectadors) ens 

hem d’esforçar per a analitzar i promoure l’anàlisi de continguts, relats i històries 

que tinguin un punt de vista inclusiu i que no discriminin als personatges 

femenins, per a poder crear un ordre simbòlic que ens permeti viure en llibertat 

i sense discriminacions de gènere.

Compartim una sèrie de consells i de pautes per a què les pugueu aplicar al 

vostre treball a l’aula o a les vostres eleccions a casa, i us serveixin de guia 

per a possibles dubtes. Es tracta de recomanacions bàsiques i flexibles que 

hem d’adaptar a les nostres necessitats. Algunes recomanacions són útils per a 

detectar desigualtats i unes altres per a triar pel·lícules, sèries i continguts no 

sexistes, en definitiva, pautes que apel·len a la consciència crítica.

Existeix un diàleg entre les creadores i creadors i la societat. En aquest marc 

proposem aquest decàleg com a instrument d’orientació per a totes les 

persones interessades, per a posar la proa cap a la igualtat. Que els vents 

us siguin favorables. Esperem que pugui contribuir a crear una societat més 

igualitària i més lliure. 

UN DECÀLEG 
DE BONES PRÀCTIQUES 
PER A COMBATRE
EL SEXISME
EN ELS RELATS 
AUDIOVISUALS



LES DONES SÓN EL 
52% DE LA POBLACIÓ
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LES DONES EXISTEIXEN…I NO SOLS 
SÓN MARES, NÚVIES O UNES 
VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA

LES DONES SÓN DIVERSES. 
APOSTA PER LA DIVERSITAT 

VIGILA I OBSERVA EN QUINS ESPAIS 
ES MOUEN ELS PERSONATGES

NO FOMENTIS LA VIOLÈNCIA DE 
GÈNERE NI LA VIOLÈNCIA SEXUAL

LES DONES NO SÓN SOLAMENT COSSOS

LES DONES EXISTEIXEN ABANS DELS 20 
I A PARTIR DELS 40 ANYS, I FINS I TOT 
ELS HI PASSEN COSES 

ÉS NECESSARI CREAR 
NOUS REFERENTS. 
DINAMITA ELS 
ESTEREOTIPS DE 
GÈNERE

És necessari incloure dones en els relats, i cal 
diversificar els models. No es tracta d’incloure 
personatges femenins “al pes”, es tracta de que 
aquests personatges no s’adscriguin únicament als 
estereotips de gènere patriarcals.

La sexualització de les dones i la reducció del seu 
cos a mers objectes és sexisme. Les dones no són 
objectes de consum, són persones.

És important representar a les dones més 
enllà de la seva joventut. Les dones de més 
de 40 també existeixen
 i tenen molt a aportar. 
L’absència de les 
dones madures en 
els relats no respon 
a paràmetres 
realistes i limita
la creació de
nous models.

Augmentar el protagonisme 
dels personatges
femenins és
imprescindible però
a més, els personatges 
femenins han de ser
variats,
diversos
i plens
de matisos.  Com més diversos siguin els personatges que 

seleccionem com a models, més riques seran les 
històries i més referents podrà crear.

i la seva representació 
al cinema ia la 
ficció hauria de ser 
proporcional.

Una representació de 
l’activitat que desenvolupen 

els personatges en diferents 
espais de manera diversa i plural 

augmenta la versemblança del 
relat i la seva riquesa.

Les dones es representen 
en les ficcions 
massa sovint 

a l’espai
domèstic.

És necessari treballar la narrativa de la violència 
de gènere (la violència que sofreixen les dones pel 
mer fet de ser dones) o violència sexual a través de 
l’audiovisual. Tot i això, la insistència en la vulnerabilitat 
de les dones i la banalització de les agressions genera 
una indefensió apresa.

8 HI HA MOLTES FORMES DE 
VIOLÈNCIA DE GÈNERE

La violència física, la psicològica, la 
sexual no son les úniques formes 
de violència cap a les dones. La 
violència simbòlica, l’invisibilització 

de les dones o representar-les 
només com a maques, sexualitzar 
els cossos o representar-les en 
rols de cura és una altra forma 
de violència perquè fomenta els 
estereotips de gènere.

APOSTA PER CREAR 
NOUS REFERENTS 

MASCULINS
Necessitem personatges 

femenins en rols d’acció, però 
també necessitem personatges 

masculins que estenguin la roba, 
cuidin dels fills i progenitors i 

netegin el bany.   És important 
crear nous referents masculins 

més enllà de l’heroi salvador o el 
mascle sustentador. Els homes 

també poden cuidar 
i treballar a casa.
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