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El periodisme analitza i descriu la nostra societat. El motiu de la seva 

principal, sense cap mena de dubte, consisteix a vigilar el poder. El periodisme 

estaven amagades 

casos, el periodisme ha fet tot el contrari. Ha estat en mans d'aquells que 

 

p

Fi de Grau (TFG), an

 

nvi real? Ho ha fet a totes les disciplines 

 

 analitzar quantitativament quantes dones s'hi dediquen i quantes 

de les peces que generen, escrites tant per homes com per dones, tenen 

aparentment, les dades objectives no s'utilitzen en clau feminista. Entrevista a 

dades. 
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una disciplina tan nova que encara no han rendit comptes davant el feminisme. 

cus en 

esbrinar si estan fent servir. 

Per entendre les conclusions a les quals s'arriben amb aquesta recerca, s'ha de 

 

 

variables proposades per poder encaminar les conclusions de la recerca. 

professionals del 

sector. 

compromesa amb els drets de les dones. 
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2  

2  

-se a la 

 

des de la perspectiva del "sexe". En aquest context, Simon de Beauvoir (1949) 

 

 

 

 

les desigualtats. Aquest terme dona a entendre que tot i que existeixi una base 

 

Anne Fausto-Sterling 

que, tot i que els cossos masculins i femenins compleixen funcions reproductives 

expectatives i oportunitats dels uns i dels altres. Tenir un penis en lloc d'una 

 notes a 
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va seguir aquest fil. Va forjar el terme "sistema sexe-

en productes de l'activitat humana, i en el qual se satisfan aquestes necessitats 

humanes transformant-

 

amb aquesta perspectiva. Als anys 80, 

autores com Hazel Carby o bell hooks1 

, no per la seva 

tenia en compte a la dona blanca, occidental, heterosexual i de classe mitjana. 

L

al entre les dones. 

categories 

com 

 no actuen de 

 

les diferents categories socials generen opressions i privilegis molt dispars en 

entrecreuar-  

 
1  Gloria Jean Watkins
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femin

 

el patriarcat. Aquesta s'ha definit com un sistema que situa l'home i les seves 

necessitats en el cim de la jerarquia. Defensa 

homes i dones: on unes se sotmeten a la voluntat dels altres i actuen conforme 

l poder 
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De fet, la historiadora Joan 

les nocions tradicionals del signific

 

 manera de veure 

 

 

 2  

 (2011) 

 

. En 

definitiva, ada per homes 

i dones i donar veu a les dones i als seus punts de vista . 

sacsejat el periodisme i han aportat una mirada , completa, de 

rigor i pluralitat. Aquestes qualitats 

, el 

(CAC) i el Sindicat de Periodistes de Catalunya. 



11 
 

, Irene Polo va ser una de les primeres dones periodistes 

seva arribada, va plantejar una nova perspectiva 

 

 

que desen

-se de manera oficial. 

dels grups de dones i els mitjans ha estat 

 primeres accions comunicacionals de les dones 

 

No va ser fins als anys 70 que el moviment feminista, des de les teories 

radicals, va plantejar que si es volia combatre les desigualtats profundes 

existents entre dones i homes, el primer que s'havia de modificar era el 

aquests anys es comencen a incorporar 

recerca i dels programes d'estudi, que passen a enfocar els drets de les dones 

.  

A partir de 

-
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 (WACC), 

que c

anys, recopila dades sobre el 

experimenten les periodistes i els estereotips. 

seccions amb aquest nom; El P , el portal del 3/24,  o  

Diari Ara o Pikara 

Magazine de elDiario.es, La 

Vanguardia o El Mundo.  

 ipus de contingut respon a diversos factors: una 

les 

feminisme.  

Nazaret Castro (2021) analitza aquesta dicotomia. Assegura que cada 

que formen part de l'Ibex-

a 

missatge de Nadal de les reines', Campofrio amb la seva consigna 'Alimentant 

un nou model de dona' o Audi amb el lema 'La nina que va triar conduir'.  

Tanmateix, Castro es pregunt

voluntat de contribuir al canvi cap al qual el moviment feminista ve empenyent a 

salarial mitjana d'aquestes empreses ronda el 15%. De fet, el Banc Santander 

ostenta un 31% de bretxa de El 
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parlen sobre  

del GMMP i 

exposa que 

incorpora (36%) i la premsa el que menys (21%). Per als diaris digitals i comptes 

. Comparant- urant el 2015 les 

dins els mitjans tradicionals i en un 

menor respecte al 28% de mitjana europea. 

ativament, en cap cas 

Pe

 

-

tzar veus 

ocupar 

a les dones

dominant.  

Violeta Garcia (2018) constaten oferir una nova mirada 

que deixi de culpabilitzar les dones i desresponsabilitzar els agressors i que 
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es distribueix de manera desigual entre dones i homes

ure aquells 

 

2  

superior al dels homes. Concretament, el 2017 es van matricular 13.600 dones i 

dones i 1.299 homes van aconseguir finalitzar aquest grau. Unes xifres molt 

 

Contradient aquest

Concretament, hi ha un 54% d'homes contractats com a periodistes i un 45% de 

 

pot vincular ant el 2017 i l per 

les redaccions. Haurien de passar uns anys per poder valorar el paper 

ntra, sempre hi 

 

seva veu, com a dona i periodista, canvia totalment. Per aquest motiu, el 

s pel que fa 
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orietat 

legislativa. 

siguin diaris en paper o 

digitals  

dels 

recomptades durant aquest mes de juliol, la paritat ha estat un fet incontestable: 

 

 

relacionades amb les humanitats

nitat. Per contra, els homes ocupen tots 

 

criuen en un 20% a p , un 15% a 

economia  i un 21,2% en internacional

societat . , un estudi de 

reflecteixen que e

economia  (un 85% d'homes vs. 15% 

dones); cultura  (un 84% homes vs. un 15% dones); i internacional  (un 78% 

homes vs. 21% dones) . Els apartat

les seccions de societat  (40%), estil de vida  (48%) i e  (40%).  
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 No 

tenint en compte els temes dels quals 

 

 2.4 El periodisme de dades  

 que, segons la 

periodista Mar Cabra, consisteix a 

-

. 

 

treballades i exposades de manera -ho, el perfil 

-se a les noves 

 seu rol de vigilant de

 dins d'un context en el qual 

. 

. En definitiva, 

dades. 

stit per Ordinador o 

Computer Assisted Reporting  

tiques ni de  en general, 
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. Quan parlo de dades em 

 

- 

massives i obert

-   

 

-

Datablog de The Guardian. 

En segon lloc, durant els anys 2012 i 2018 hi ha una complexa 

-se lloc 

temporalment. Les institucions i empreses proporcionen dades obertes que 

Data Journalism Awards, 

manuals com el Data Journalism Handbook  

 

-

converteixen el PD

  

Actualment, a

incorporen seccions destinades principalment Diari 

Ara  El Mundo. Tanmateix, el 

periodisme internacional va ser el primer a apostar-

The New York Times 

The Guardian 



18 
 

v

 

actuals, han d

 

El Data Journalism Handbook (2012), apunta que dins el PDD a vegades 

cal filtrar, altres vegades cal fer alguna cosa de p

resultats . 

que per 

gi totes les 

. 

periodista de dades:  

qualsevol altra disciplina, que posseeix un additiu de coneixement 

necessari p

mateix n periodista de dades ha de 

-

.  

 les paraules de la periodista Giannina 

Segnini; ella c

La periodista estructura les fases a seguir per abordar 

elles 

realitzar un periodisme de qualitat que ens permeti analitzar la conjuntura actual 

 

El PDD, en definitiva, exemp

i el camp de l'ordinador
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manera, 

 

2.5  

 en quines seccions 

mome

s'escriu dins el PDD, en general, i les dones que s'hi dediquen, concretament, i 

si s'aplica la perspect  

Sara De Vuyst (2020), especialista en periodisme de dades i perspectiva 

lel a les 

ten

 

nous espais es poden 

es 

 

que ajuden a fer-  disciplines. Per exemple, per poder 

utilitzar i participar de les xarxes, blogs i grups que utilitzen els periodistes per 

-hi indiferentment del seu origen, 
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un posicionament personal privilegiat per participar-hi. 

que el PDD tendeix a 

diversos entrevistats no sostenen 

 

reclusa 

a les presons exclusivament a partir del nombre total de persones que conformen 

recerca al  

Finalment, Sara De Vuyst conclou que el PDD presenta reptes, dificultats 

zontal, com hem parlat a 

 no fa cap 

no ser, per a una nova fornada de periodistes dones que vulguin aplicar-hi la 

 

Actualment, com la disciplina del periodisme de dades encara es 

que Sara De Vuyst s

massa 
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3. Preguntes i h  

actualment pels qui 

diver

s'ha constatat que hi ha hagut un canvi social tangible. 

a nostra 

 

dones es dediquen al PDD 

 pregunta si els 

fer-

 

PDD 

.  
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4. Metodologia  

recerca documental amplia. Definint aquesta 

 recopilat i seleccionat 

lectura de diferents documents, articles, llibres, enregistraments, 

-la i organitzar-

recerca.   a 

, per tant, , les dones als mitjans de 

 A 

conjuntament.  

 fa una 

continguts 100  4 diaris diferents. 

s de la recerca.  del Diari ARA, 

 i 

T

especialitzades en dades: ARA Data Diari ARA,  a 

, elDiario.es 

 

 ha consistit a crear un Excel 

variables:  

i. Nom de l'autor. 

ii. 

a darrera serveix per a les ocasions on no hi ha 

a les 

situacions  Els articles 

amb diverses autories, , estan inclosos en 

les dues primeres categories mencionades.  

iii. Titular de l'article. 

iv. 

po  

v. Protagoni  
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vi.  .  

vii.  : Si, dins de la dada general, 

diferencien entre els homes i les dones. 

viii.  

a. 

generalista sense cap enfocament des de la 

ndeix en una 

 

b. 

 que se segreguen 

parcial. 

c. 

dones en aquesta.  

ix. 

qualitativa.  

Aquesta eina  

PDD. 

resta. 



24 
 

P 3 entrevistes a periodistes 

per poder 

abastar diferents punts de vista. 

En primer lloc, dos periodistes dels mitjans analitzats, u

Diari ARA, 

dades i nous formats Auri Garcia. I de elDiario.es, a la periodista especialitzada 

Aquests perfils poden explicar i 

  

que ens permet fer un recorregut per l evolu

disciplina. 

un 

 a ells. S

Verificat n perfil amb poca 

 en aquesta disciplina

generacions al periodisme de dades. 

totalment diferent.  

A

qualitativa.  
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5 i quantitativa 

C

25, a partir del 3 de maig de 2022, de les seccions de dades dels mateixos diaris. 

mateix diari. 

que en els equip

les seccions de dades, es troben: elDiario.es, amb 21 articles 

signats, Auri Garcia del Diari ARA, amb 19 articles signats i Roger Tugas de 

 amb 18 articles signats.  e 

periodistes pel que fa a la  

La mostra inclou 23 temes diferents: LGBTI, loteria, atur, Covid-19, 

cultura, dades, economia, eleccions, esport (futbol), , internacional, 

joves, , medi ambient, , , salut -

19), , temperatura, Tik Tok, turisme, urbanisme i . Les 

 

 



26 
 

Les diferents variables, mencionades en l'apartat anterior, s'han creuat per 

poder trobar factors que justifiquin o derivin 

  

 

dels articles estan escrits per homes. Un 18% dels articles estan signats per 

autoria. Desglossant 

assoleixen la paritat. 

 

menys paritat. En aquest, no hi ha cap dona que signi cap article: ni en solitari ni 

en un equip mixt. El 92% dels articles estan escrits per homes, la resta no tenen 

autoria. El segueix el Diari Ara, amb un 88% dels articles signats exclusivament 

per homes. En un 8% de les ocasions l

manera individual, 4%, o mixta, 4%. 

 

A El , el 80% d

en un 16% dels 

articles hi ha homes i dones. Per tant, en un 20% dels articles hi participa una 

dona. Molt allunyat d'aquests exemples, a elDiario.es 

estan escrits exclusivament per homes. En un 92% de les ocasions hi participa 

una dona, sigui de manera individual, 40%, o en un equip mixt, 52%. , l
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elDiario.es, ja que, 

considerar que en el 48% de les ocasions hi participen homes. 

Pel que fa als temes que es tracten quan les dones participen en els 

articl -19, un 30%, el seguiment o 

resultat d'eleccions, un 13%, i l'estat de l'economia, un 13%. 

Covid-

 

una altra vegada, la Covid-19, un 15

14%,  i les eleccions amb un 9% 

8% cada una  un home 

5%, la Covid-19, un 13%, 

s en els articles on participen homes, 21 diferents, que en els que 

participen dones, 12 0 
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 on menys dones hi ha, destaca per tracta

relacionades amb l'economia, un 26 2

, un altre 22%. El Diari ARA, el segon amb menys 

dones, parla de la Covid-19 en un 30% dels articles analitzats, mostrant molta 

t en la resta d'articles. El 

futbol, en un 22 en un 17

elDiario.es, -19, amb un 

43%. 

 5.2 dades per  

90% de les ocasions no ho fan. No hi ha cap diari que destaqui per sobre de la 

resta. El Diari ARA i elDiario.es ho fan en dues ocasions cadascun i i 

 Digital en 3 cadascun. En els temes on es fa : -19, la 

segregar les dades, s en la 

 

 

Salut, els Mossos 

 

En el 80% de les ocasions que se segreguen les 

un altre 10

segregat les dades han participat homes i en el 20% dones. En el 100% de les 

; total.  

 

El 87% dels articles anali

suma, el 13% dels 
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no aprofundeixen en una 

comportament a tots els diaris, encara que hi ha algun que destaca.  

 

 

de total. Aquest 

un recorregut al llarg de la his  per la quantitat de dones que hi ha hagut en 

panyola. 

   

El segueix , el 12% dels seus articles tenen algun tipus de 

Els 

dos que tenen una de 

per 

sexuals a Catalunya.  , aquest diari 

inclou el 23%.  

El Diari ARA i elDiario.es  

una perspectiva parcial i 1 de total. Pel que fa a aquest darrere, el del Diari ARA 

elDiario.es 

 tenen, per separat, 
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 perspectiva de 

15% per un equip 

mixt i el 15% per exclusiva

ocasions hi participa un home i en el 30% hi participa una dona. De 

, 4 estan escrites per 

homes i 1 per una dona. Pel que fa als que e

repartiment; 

mixt i 1 per un equip de dones.  

 

 Tenint en compte 

pogut observar que cada vegada n utilitzat hi ha hagut perspectiva de 

quan les 

En 3 ocasions, hi ha una perspectiva parcial 

i no se segreguen les dades.  

Un exemple   i titulat Els 

molts europeus

 que una aquestes s el dret a 

el matrimoni entre persones del mateix sexe. En cap cas hi ha una 

de les dades 

a de valorar. 

Hi ha un altre exemple a  que exemplifica que no calen dades 

segregades per aplicar la 

 

ia R. Blanco. En aquest, dos dels testimonis que serveixen 
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Pel que fa als temes que es tracten quan hi ha perspecti , hi 

, hi ha 10 temes diferents i 13 not cies. 

que destaqui per sobre la resta,  que hi ha 

perspecti -19, de la utilitat de les dades, 

de la persp  

En els 

Diari ARA escrit per Auri Garcia i titulat 

Desglossa les nominacions femenines per 

una manera directa de presentar les dificultats que tenen les dones per accedir 

a  

Les receptes d'antidepressius es disparen un 20% 

en cinc anys a Catalunya  presenta un 

altre enfocament.  

que homes que 

 i aposta per donar visibilitat a aquesta 

desigualtat p -se al detall.    
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Per poder elaborar 

realitzat entrevistes a tres periodistes de dades. Cadascun respon a un perfil 

diferent. 

, al 2016, va decidir especialitzar-se en dades dins el diari on 

ja treballava, l . Llavors, feia 6 anys que estava dins les seccions de societat 

En 

, va decidir repescar certs 

r un grau superior en aquest

 

-se al PDD uns mesos abans 

sobre 

dades a Catalunya plural, elDiario.es 

-19. Des de 

 

estat interessada a 

Diari de Barcelona  a 

Verificat  com a professional. 

Considera 

sitari, tenen unes facilitats 

innates per aquest tipus de disciplina.  

en el 

aporten una perspectiva diferent del periodisme de dades.  

 

Els tres entrevistats coincideixen que 

PDD en augment. Auri Garcia constata que, tanmateix, ho fa 
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es seccions sol respondre a la 

periodistes que pressionen a les seves empreses a fer-ho i que 

mateixos diaris els que hi  

els departaments destinats 

elDiario.es i Verificat compten 

petita. A elDiario.es en i dues 

Ana Ord Verificat 

la Maria Altimira i l Ona Sindreu. 

Diari ARA, a 

especialitzat i, sovint, treballa amb un equip de programadors i dissenyadors que 

ajuden a la resta del diari.  

mascul Vaig anar a unes jornades de dades obertes de la Universitat 

Oberta de Catalunya i no hi havia cap dona. Em vaig adonar que Verificat era 

 

ls primers periodistes de dades que recordo eren tots homes. Ara, 

feminitzat . 

s i Garcia, 

i no a Sindreu. 

Pel que fa al perfil del periodista de dades, 

 PDD 
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Els tres entrevistats coincideixen pel que fa a les 

 

 .  

destaca la Covid-19 com una de les grans tem

dades: S'ha vist un canvi arran de la Covid-19. Durant els primers mesos, els 

PDD 

 

 tractament transversal de les dades. 

Des del periodisme de dades es pot tractar tot, 

. 

del Diari ARA: van crear una base de dades amb la 

 per demostrar la teoria que 

afirma que aquells nascuts a principis d'any   

Sindreu afegeix que 

exemple, estic treballant en un reportatge sobre la paritat als cossos docents a 

les universitats . 

els 

entrevistats s troben 

 Tanmateix, Sindreu explica que

a Verificat sempre 

ho demanen cia des del punt 

elDiario.es t . 

, com assegura Oliveres. 

es fan servir les dades segregades 
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si les dades se 

, 

des segregades dins d'una 

.  

perspectiva de  

 i quantitativa afirmant 

que des del diari 

s endavant. Ara, intentem q

sigui a tots els temes . 

a 

de dades.  

Ai

mostra de les seccions, 

al Diari ARA i elDiario.es no representen la totalitat dels articles de 

dades dels seus 

 apartats com 

societat i c

 en 

aquestes ocasions. 
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dades 

contractats com a periodistes i un 45% de dones i un 59% de periodistes 

 

un 30% de les ocasions hi ha una dona signant un article, en un 18% ho fa 

conjuntament amb un en el 12% dels articles ho fa en solitari. Les 

 

L'elecc per les quals 

a 

economia , p  i 

internacional  

de Planner Media (2019) concreta que 

seccions d' estil de vida , e  i societat ls 

economia  i 

p  ( eleccions ). Per contra, al periodisme de dades falten articles dedicats 

e  i estil de vida . 

Tanmateix, els entrevistats coincideixen amb Sara De Vuyst (2020) sobre 

l PDD que ajuden a fer-

periodista , encara que tots reconeixen 

 

(2021) explica que les dones comprenen el 26% dels subjectes sobre els quals 
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. 

Dins l

protagonistes de 

l'article  

de dones ha anat lliga

en part, a la falta de temes que possibiliten el seu protagonisme. 

a donar la dada general i, per tant, donar protagonisme a una gran massa de 

s 

dones com a protagonistes del relat. 

. Les dades 

presentades en aquest treball indiquen que s'ha de continuar analitzant des de 
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8. Conclusions 

hi participa un home. Les dades es troben lluny de la paritat, tanmateix, tampoc 

es pot afirmar que la p PDD trevistats 

un 

llen per igual. 

 

el periodisme de dades, , la desigualtat regeix sobre el seu 

dones, hi ha un 67% dels articles escrits solament per homes. En 

totes les seccions de dades dels diaris analitzats hi participen homes, per contra, 

 

 n , 

 Les periodistes entrevistades 

van entrar en aquesta disciplina dins de seccions que ja estaven formades, no 

 

 i els que formen per si mateixos els departaments. Del testimoni de 

l

dones en el PDD  

economia 

- en el PDD, responen 

les 

 

a classe de 

punts , la salut (que no sigui Covid-

19) i la cultura. 
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estat associats als homes. Les periodistes no feminitzen els articles aportant 

ja escollides pels seus 

predecessors masculins i femenins. 

equips de les seccion

 

; no hi 

ha gaires es. , tots escriuen sobre el mateix. 

de destacar que no hi ha cap dona participant en els temes relacionats amb 

sense comptar les eleccions. 

  

 P . 

quantitativa 

dades que afecten e

poques vegades que segreguen les da

 aquestes han 

  A 

jans tenen la possibilitat 

mai les utilitzen.  

 De les entrevistes es pot concloure que en la majoria de les ocasions els 

r en d

pers De fet,  sempre que se segreguen les dades 

en algunes de 

les ocasions hi ha  

a a 

de les dades. i 

: 

, parti
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concreta o acompanyant les dades amb testimonis per dotar-les de profunditat. 

diferents graus.  

 

PDD. No

la 

la a que 

analitzen les dades i que tenen , 

dins les seccions de la mateixa disciplina. 

desvinculen la perspe

 

 cal destacar que l

les dones. ElDiario.es 

dedicades a aquesta disciplina, 

 fa sevir. Per contra, a  

ue 

 PDD, 

sempre n  

una disciplina molt nova, el periodisme de dades 

tradicionals de masculinitza

 

. T no 

home.  
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