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Recursos i material

Redes Sociales en perspectiva de género:
Guía para conocer y contrarrestar las violencias de género on-line 

Kit Contra les violències masclistes on-line

Recursos d’autodefensa.online

Eines d'autodefensa digital feminista

Butlletí trimestral

https://donestech.net/files/redessociales.pdf
https://donestech.net/files/redessociales.pdf
https://donestech.net/files/kitcontraviolenciesmasclistesonline2018.pdf
https://autodefensa.online/recursos.html
https://donestech.net/recursos-dautodefensa-digital-feminista
https://donestech.net/newsletter/subscriptions
https://donestech.net/


Acords com a grup

 No se admeten actituds masclistes, racistes, homòfobes, 
transfòbiques, xenòfobes, etc.

 Respectar la privacitat de les que estem participant: no fer fotos 
o captures de pantalla sense consentiment. Pots divulgar fora el 
que vius, però no associar-lo amb cap persona

 No hi ha preguntes ximples i dret a l’errada (no fer burles)

 Respectar els temps, habilitats i coneixements de les 
participants 

 No jutjar a les persones

 Estar atentes de no monopolitzar la paraula, respectar els torns 
de paraula i no interrompre

 Escolta activa: escoltem-nos amb tot el cos  

  Col·laborar per tal que els acords es compleixin



  

MÓN VIRTUAL

Què volem
aprendre?

Què faig a internet?

Quantes hores
ets a internet

al dia?



Violències
masclistes

digitals

Estructures
Patriarcals

Violències masclistes digitals



Interacció entre mon físic i mon digital: 
espais totalment interrelacionats



Interacció entre mon físic i mon digital: 
espais totalment interrelacionats



  

 ESTRUCTURES PATRIARCALS: BIG TECH

»
Qui són 

les BIG TECH?
Per què en donen

 coses gratis?
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 ESTRUCTURES PATRIARCALS: BIG TECH
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ESTRUCTURES PATRIARCALS: BIG TECH I LA NOSTRA VIDA DIGITAL

Test del rastres del teu navegador: Cover Your Tracks! + Eina (anglès)

Violències masclistes digitals

https://www.eff.org/deeplinks/2020/11/introducing-cover-your-tracks
https://coveryourtracks.eff.org/


  

 PATRIARCALS ESTRUCTURALS: INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL

Violències masclistes digitals

● correu electrònic
● cercadors d'Internet
● xarxes socials
● plataformes digitals d'entreteniment
● compres electròniques
● molt diverses aplicacions i programes 

informàtics
● assistents de localització i gps
● assistents personals digitals
● traductors
●  vehicles i semàfors
● aparells de neteja de la llar, cuina i 

electrodomèstics
● telèfons intel·ligents
● etc.

Alça la mà



  Seguin-te el Rastre  Vídeo doblat al català

ESTRUCTURES PATRIARCALS: OMBRA DIGITAL
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https://donestech.net/files/hot_on_your_trail_ca_menut.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=bqWuioPHhz0
https://donestech.net/files/hot_on_your_trail_ca_menut.mp4


ESTRUCTURES PATRIARCALS: Dinàmica

Violències masclistes digitals

Cercat a internet 
amb una dada teva 

identificable
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ESTRUCTURES PATRIARCALS: INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL

https://www.hownormalami.eu/
https://www.hownormalami.eu/
https://www.hownormalami.eu/


  
How normal am I?

Violències masclistes digitals
ESTRUCTURES PATRIARCALS: Intel·ligència Artificial
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https://www.hownormalami.eu/
https://www.hownormalami.eu/


  

VIOLÈNCIES MASCLISTES DIGITALS



Violències masclistes digitals
CARACTERÍSTIQUES

● Immediatesa
● Repetició
● Multiplicació de canals
● Disponibilitat 24/7
● Contínuum online - offline (onlife)
● Multiplicació agressors
● Extensió geogràfica
● Amplificació / superposició violències
● Anonimat
● No oblit / caducitat
● Evolucionen ràpidament / sofisticació
● Pes BIG TECH (genera clicks, negoci)
● Violència institucional

Violències masclistes digitals



Violències masclistes digitals
IMPACTES
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https://donestech.net/noticia/donestech-webinar-resultados-de-investigaciones-feministas-sobre-violencias-machistas-online
https://donestech.net/noticia/donestech-webinar-resultados-de-investigaciones-feministas-sobre-violencias-machistas-online


Ciber-violències masclistes
Quines coneixes?
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LES VIOLÈNCIES

Violències masclistes digitals



Violències masclistes digitals

Fo
nt

: P
un

t l
ila

 d
e 

l’U
ab

CLASSIFICACIÓ
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https://www.uab.cat/web/l-observatori-per-a-la-igualtat-de-la-uab-1345681954963.html


Ciber-violències masclistes
Classifiquem-les!!!

Violències masclistes digitals



  

com respondrieu a això? 

Com voldria viure les xarxes

com trobem un espai de llibertat?

AUTODEFENSA DIGITAL FEMINISTA



Classifiquem-les!!!
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Avaluació

https://donestech.net/formulari/avaluacio-del-taller


  

Aquesta presentació està subjecta a una llicencia de Reconeixement
- Compartir Igual 4.0 Internacional de Creative Commons

Es pot descarregar en

 
https://donestech.net/noticia/donestech-taller-lalt-urgell-impacte-als-drets-de-les-dones-i-estrategies-de-seguretat-i

https://donestech.net/noticia/donestech-taller-lalt-urgell-impacte-als-drets-de-les-dones-i-estrategies-de-seguretat-i
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