L’Observatori de Gènere de Sant Martí, fins al
mes d’octubre
Aquest és el primer Observatori de Gènere de Sant Martí de la temporada 2018. Hem
realitzat una recerca selectiva d’allò publicat -amb perspectiva de gènere o no- en
els mitjans impresos, audiovisuals i d’Internet, des del mes de juliol fins a octubre… I
hem seleccionat el més interessant.
Els mitjans del Districte visibilitzen a dones del districte
* La revista Poblenou, és un exemple de Bones Pràctiques, i d’un mitjà realitzat
amb Perspectiva de Gènere (PdG).
La revista de setembre ja es pot consultar per Internet. Mirar el
Pdf: 2018PoblenouSetembre

En aquest número com en els anteriors es dona una importància especial a les dones,
tant com entrevistades o com a protagonistes d’articles. Destaquem l’entrevista a
Amalia, una senyora que serà desnonada del seu pis, o l’article sobre “Nelida, i les
seves empanades criolles”. El que es pot considerar com a Bones Pràctiques, però
la visibilització d’aquestes senyores, ha de tenir en compte la reproducció del seu
nom complet.
Destaquem la presència de dones en les fotos i als reportatges generals sobre el
barri. Però sobretot sobresurten les pàgines centrals dedicades al caràcter de Festa
Feminista, de la passada festa Major del Poblenou. En aquest número, com als
anteriors, la col·laboradora Estrella Pineda, ha introduït el seu article mensual sobre
feminisme: “Els donis Gitanes sota al repressió Franquista”.
Caldria subratllar com a Males Pràctiques, que en els articles generals, com el “Que
és el FAB LAB” del mes de juny, el llenguatge segueix sent masculí i no és inclusiu.
* El Rebrot; Revista de Verneda Solidària, que va néixer en el 1994, i des dels seus
inicis ha dedicat reportatges i entrevistes amb protagonistes dones, visibilitzant a
moltes veïnes desconegudes en la secció Vernedenques. Ja són 50 nombres (veure
portades en el nombre de setembre), i com es pot observar han anat alternant
entrevistes de portada entre dones i homes: per tant el seu contingut en general
són Bones Pràctiques, però el llenguatge segueix sent no inclusiu.
Des de fa uns mesos a aquesta revista té accés per internet, i es pot consultar els
números anteriors en PDF.
En aquest número de setembre destaquem l’entrevista a Montserrat Clotet,
presidenta de l’Associació de Veïns Verneda Alta. Mirar la seva Web.

*Línia Sant Martí; és una publicació
quinzenal, també gratuïta, en paper i en Internet, que en tots els nombres procura
publicar alguna notícia amb protagonisme femení, però en general, cobreixen
temàtiques “neutres” del districte que interessin a tothom, i no solen utilitzar un
llenguatge inclusiu.[+info]
Podem considerar Bones Pràctiques, l’article publicat sobre la festa major
“El Poblenou tanca 10 dies intensos de Festa major” destacant que el pregó d’aquest
any va ser a càrrec de l’Assemblea Feminista La Filadora.[+info]
Però caldria considera Males Pràctiques, en aquest número de mitjans de setembre,
l’article sobre “l’inici d’escola i el ciberbulling”, que utilitza el genèric nens i
estudiants, i no especifica com a afecta a les nenes, però la foto és d’una nena, i
l’entrevistada és a una mare.
Cal destacar en el numero de principis d’estiu, l’article sobre els 25 anys del Consell
dels Dones de Sant Marti.
I també com Males Pràctiques cap recordar que en la seva pàgina d’Esports, gairebé
mai hi ha espai per a l’esport femení.
A la premsa escrita les dones solen ser protagonistes de successos
* La Vanguardia
En aquests dos últims mesos La Vanguardia ha dedicat un cert espai a les notícies en
les quals són protagonistes les dones. Com aquesta, que es pot considerar Bones
Pràctiques, sobre el lideratge d’un grup de la cultura per demanar la dimissió
de Lluis Pascual,subratllant clarament el seu tracte despòtic a treballadores i
treballadors ( especificant els dos sexes). [Consultar info]
Però tenint en compte la invisibilitat de les dones en la secció d’Esports, subratllem
com a Males Pràctiques, que s’ls hi consideri solament com a espectadores, amb una
gran fotografia: “Sense dones a la ‘trinxera”, un reportatge internacional des de
Brussel·les.
Sobre la presència de les dones en Esports es pot considerar Males Pràctiques tant
aquest diari com en els altres. Sobre aquest tema l’últim article important i
interesssant va ser publicat el dia de la Dona Internacional de la Dona Treballadora,
el 8 de març 2018. [+info]
Mirar també l’article sobre el tema publicat a Mitjans Cat . També es pot
consultar la jornada que es va realitzar a Barcelona, patrocinada pel ICD.

* El Periódico
El butlletí d’El Periódico del 27 de setembre, conté alguna notícia a considerar com
a Bones Pràctiques: Mireu la newsletter.
També dona protagonisme a les dones amb la publicació de l’entrevista
a Neus Lloveras com a primera notícia : “Neus Lloveras, abans de l’1-O: “Si fa
falta pressionar Colau perquè cedeixi locals, ens ho dieu” . [+info]
Entraria dins de Males Pràctiques, el reportatge:
“El destí dels menors dels comissaries: acollida o bossa de cua”, que sembla sol
tema en masculí amb de joves -tots nois – menors sense famílies, parlen de dues
d’ells, però no entrevisten a dones responsables de les cases d’Acolliment o de
la DGIA de la Generalitat, com si que va fer Tv3 en algun dels seus reportatges.
[+info] No obstant això són Bones Pràctiques, l’enfocament dels assassinats de
dones, encara que el seu tractament sigui una mica groga, però li donen molta
importància.[Consultar info]
Destaquem també, l’interessant l’article sobre l’Adulteri en l’Índia.
Caldria destacar com a Males Pràctiques, que les seccions d’Economia, igual que les
d’esports, invisibilitzen el protagonisme femení, i són d’enfocament i tractament
masculí. Per exemple veure el llenguatge no inclusiu en aquesta notícia.

*El Pais
En el seu newsletter del 27 de setembre solament podem destacar com a Bones
Pràctiques, algunes notícies, per la seva presentació i valoració de : “Quatre
assassinats per violència masclista en amb prou feines nou hores” . [Mirar info]
En la portada també es subratlla aquesta notícia, la informació de violació a un
membre del gabinet de Trump i una entrevista a una actriu Blanca Portillo.
I no obstant això es pot considerar Males Pràctiques, el reportatge: Abusar de les
pantalles llastra la intel·ligència dels nens” , que encara que s’il·lustra amb la foto
d’una nena, en el llenguatge expositiu sembla excloure-les del tema. [+info]
* El Punt Avui
És l’únic diari imprès que ha publicat íntegrament la Jornada parlamentària amb
Perspectiva de gènere, del 17 de setembre. I aixo fa que el destaquem en primer

lloc com a Bones Pràctiques. [Consultar info]
Destacar que la secció de Economía d’aquest mitjà també és molt masculina. I
gairebé es pot considerar Males Pràctiques, que dediquen molt espai a temes
econòmics de Catalunya, les dones a les empreses segeuxen
sent invisibles…Solament adquireixen especial incidència en el tema de la moda, la
qual cosa es podria considerar com aquest és el seu exclusiu camp de dedicació
dones, com l’article que visibiliza a Sílvia Castelló, la presidenta de l’Associació
Gironina per a la Promoció de la Moda (Agimod)
Encara que al mes d’abril van publicar aquest article interessant article
reivindicatiu. sobre com la industria desaprofita el talent femení.
Com a Bones Pràctiques, destaca la foto en aquest article de Societat amb més de la
la meitat de dones: “El Clínic acosta la immunoteràpia a diferents tumors”, encara
que en el llenguatge segueixen parlant solament d’investigadors homes…[+info]

A les televisions
es busquen protagonistes dones
* BETEVÉ
Entre les 20 notícies de Sant Martí des de juliol fins a setembre, destaca com
a Bones Pràctiques, alguna notícia, com la dels “horts terapèutics de l’Hospital del
Mar”, en què donen la veu a les dones, com a protagonistes de l’activitat o com a
organitzadores. Consultar info.
També té PdG i són protagonistes les dones de l’article: “Lliurament de claus dels
pisos socials del carrer Tànger”: en el qual es dona la veu a la responsable
ajuntament i a l’arquitecta. [Consultar reportatge]
De les 20 noticies, només en 3 participen dones (a més de les 4 de Codi de Barris que
presenta Brigita) i es poden considerar Bones Pràctiques, De la resta, temes generals
o culturals no tenen PdG, encara que es vigila que en les imatges surtin dones. I com
a Males Pràctiques cal destacar que en la informació sobre la campanya de micromecenatge del Ateneu la Flor de Maig, es perd l’oportunitat d’utilitzar un
llenguatge inclusiu.[+info]
I també com a Males Pràctiques cal destacar el que surtin molt poques dones
entrevistades en el reportatge sobre el 22@.

Ningú mitjà s’ha cuestionat aquesta foto sense dones, de la Reunió del Corredor
Mditerrani,
*Tv3
A Tv3 encara que es pugui considerar com a Bones Pràctiques, l’emissió del
reportatge “ Les dones han de treballar 52 dies més a l’any que els homes per cobrar
el mateix, es pot jutjar també com a Males Pràctiques haver escollit per il·lustrar el
tema les dones de la neteja. [Consultar reportatge]
Es pot considerar com Bones Pràctiques l’entrevista a Julia Bertrán, sobre la
fecunditat: “Puc però no vull” sobre l’opció lliure de les dones de tenir fills o
no. I com a Males Pràctiques caldria considerar, aquesta notícia sobre
el tancament de Lacoste a Espanya , perquè els acomiadaments afecten
majoritàriament a dones , i no s’explicita a cap moment.
En Internet es busca el protagonisme femení en política
*VilaWeb
En les seves portades, sobretot en imatges i articles destaca a les dones
protagonistes del Procés ( a favor i en contra), i de la política a Catalunya, sobretot
sobre preses polítiques i capdavanteres polítiques com Inés Arrimadas, que sempre
tenen un espai. També cal qualificar de Bones Pràctiques, la presència de dones
com opinadores. Destaquem l’article d’Anna Zaera: “Dona blanca, no heterosexual
de les perifèries”, així com el reportatge: ” A Espanya, Les dones han de treballar 52
dies mes a l’any que els homes” per guanyar el mateix”. [+info]
També es pot considerar Bones Pràctiques l’article sobre les Kellys. Consultar info.
*Público
En portada , i de forma molt destacada, com a Bones Pràctiques : “ Les víctimes de
violència de masclista, desprotegides i abandonades per la Justícia. [Consultar info]
Així com aquests dos articles: un sobre bebès robats, i l’altre la entrevista a Laura
Mas Vidal, sobre el seu marit i els presos politics.
*El Món
Es podria considerar Bones Pràctiques, l’article: “Deu Claus per superar una
entrevista de treball” , per la foto utilitzada, i per l’entrevista realitzada
a Gina Aran, malgrat que l’article no sigui inclusiu i no segmenti a la població de
dones [+info]
I com els mitjans impresos, els de Internet també destaquen per l’enfocament
masculí en la secció d’Economia. Veure l’article i foto, en la secció Viaempresa;
sobre la reunió Corredor Mediterrani a Cadis.

*Nació Digital
Aquest mitjà va ser un dels pocs que va fer un reportatge sobre la Jornada
Parlamentària amb PdG, del 17 de setembre. Consulteu la Info publicada.
I a més va realitzar una entrevista a Josefina Erikson, politòloga i professora sueca
convidada en aquesta jornada. Tots dos articles col·loquen a aquest mitjà com a
líder en Bones Pràctiques,.
també cal destacar que aquest mitjà compta amb algunes opinadores femenines, i
mostra certa PdG.
Però si tenim en compte que aquest diari organitza una jornada de “Reputació a les
xarxes”, el 10 d’octubre, i només inclou entre els ponents (tots homes) la
intervenció de Karma Peiró, la directora del mitjà al final de l’esdeveniment, i aixó
sembla Males Pràctiques . [Consultar la info]
No obstant això, cal qualificar de Bones Practiques l’article: “Un festival de Cinema
mes femení: Sitges 2018”.
Les Llistes de Mail són molt masculines
*22@*Network BCN és una associació empresarial privada que reuneix a les
principals organitzacions del districte, grans empreses, universitats i centres
tecnològics i és una xarxa de PIMES, i startups, amb seu en el districte. En la junta hi
són Isabel Ordoyo, com a secretària i Yolanda Triviño, de Valkiria.
En la majoria dels newslettters quinzenals que envien amb la seva info, cal destacar
que en les seves activitats com a ponents conviden sobretot a senyors. El que podem
considerar-ho com a Bones Pràctiques, que en l’enviament de setembre, hem vist
certa incorporació d’actes amb PdG, com el cicle DONES EN VALOR: un acte sobre la
revolució del Talent en Valkiria, sobre i sobre el test d’igualtat de
gènere, EQUITEX. Veure agenda:
També com a Males Pràctiques es pot subratllar l’ús d’un llenguatge no inclusiu,
sempre masculí.
* Poblenou Urban District
En l’últim newsletter hi ha més imatges de dones, però segueixen havent-hi Males
Pràctiques, amb poca presència en la informació general i d’estil.
En el 2018 els butlletins de Poble Urban District també són una mica més inclusius
que els de l’any anterior (*) Però en els butlletins enviat al setembre segueixen
utilitzant llenguatge masculí, encara que són Bones Pràctiques, el que promocionin
a dones com Natalie Russo, o destacar especialment en fotografies a les alumnes, en
les Jornades de l’escola de Disseny BAU. També cal destacar que estan promocionant
aquest programa de Beques per a dones en la FX ANIMATION Barcelona 3D &
Film School.

* La UPF i el seu butlletí feminista
El butlletí i la web d’Igualtat de la UPF; són un exemple de Bones
Pràctiques. Destaquem la visibilització d’alumnes avantatjades com la entrevista
a Mirian Rivera , veïna del districte de Sant Martí, biologa i dibuixant de Cómics
Científics.
En la web general també destaquen les imatges femenines.

A les seccions d’esports , moltes vegades s’utilitza imatges de dones per atreure als lectors.

(*) En les llistes de correu ressenyades es va enviar als responsables de les llistes,
els tres Observatoris 2017, i se’ls va demanar que tinguessin en compte la PdG, en els seus
enviaments. Només va respondre Poblenou Urban District
Podeu trovar aquest observatori en castellà, a la Pàgina de l’Observatori, així com els
enllaços anteriors observatoris.

