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Quan fa uns mesos vaig haver d’escollir un tema per al treball de recerca estava 

convençuda que havia d’estar relacionat amb el paper de la dona en la nostra societat 

actual, ja que el feminisme i la sociologia són dos temes que sempre m’han interessat 

molt. Per tal de poder plasmar aquest paper femení vaig decidir escollir la publicitat 

com a eina perquè crec que és una forma de comunicació que reflecteix perfectament i 

reforça els valors presents alhora que té una influència molt gran sobre el seu 

comportament.  

Els objectius del meu treball de recerca són fonamentalment: 

 Conèixer les característiques i els mètodes comunicatius de la publicitat en 

general. 

 Identificar i definir els estereotips més comuns que apareixen en els anuncis 

publicitaris per representar la dona, així com també les tècniques que els 

enforteixen.  

 Reconèixer la publicitat sexista. 

 Saber el tipus d’anunci publicitari i els estereotips presentats en ells en la 

televisió segons la franja horària.  

 Comprovar si hi ha hagut o no evolució en el paper de la dona a la publicitat al 

llarg de la història.  

Per tal de poder dur a terme el treball i poder assolir aquests objectius, he anat 

buscant informació en diferents llibres i pàgines web, que m’ha anat proporcionant el 

meu tutor o que he buscat jo mateixa. També he mirat documentals i he llegit articles 

en els diaris amb la finalitat de documentar-me més i fer una bona elaboració teòrica. 

En quant a la part pràctica, molt més extensa que la teòrica, he realitzat diverses 

activitats: la primera consistia en visualitzar els anuncis publicitaris en diferents franges 

horàries per veure de quina tipologia eren i poder així, apreciar les possibles 

diferències que hi ha en el contingut publicitari televisiu segons l’hora; la segona es 

tractava de fixar-me en quins estereotips femenins (establerts prèviament a la part 

teòrica) apareixien amb més freqüència depenent també de la franja horària; la tercera 

consistia en mirar un programa retransmès a TV3 anomenat “La Rentadora”, que 

repassava la societat espanyola al llarg dels últims 50 anys a través dels anuncis 

publicitaris i valorar així, si hi ha hagut algun canvi en el paper de la dona; i per últim, 

el quart exercici es basava en fer un estudi estadístic. 
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Cadascuna de les diferents activitats pràctiques que vaig realitzar les vaig anar 

disposant en taules i després en gràfics, atès que els resultats es veuen i s’entenen 

millor visualment i, en conseqüència, és més fàcil treure’n conclusions. 

Quan fa quasi un any vaig iniciar la recerca, desconeixia quines eren les estratègies 

publicitàries utilitzades o fins quin grau havia estat l’evolució femenina a la publicitat i a 

la societat actual, ja que és una cosa que se sap que ha canviat, però no havia tingut 

mai l’oportunitat d’aprofundir en el tema i comprovar-ho per mi mateixa. Amb aquest 

treball, doncs, he resolt qüestions com aquestes i he assolit tots els meus objectius 

proposats inicialment.  

A continuació, us demostraré tot allò que he après i que he anat observant amb esforç 

i il·lusió amb la intenció de conscienciar (tant homes, com dones) que cal una 

transformació en la societat actual per eliminar la desigualtat que hi ha entre els dos 

sexes, i que un primer pas seria canviar la publicitat, la qual reforça aspectes 

discriminants com els estereotips femenins.   
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1.1. Què és la publicitat? 

Segons els autors del llibre d’economia de l’empresa de l’editorial McGraw-Hill, Clara 

González, Montserrat Pina i Josep Alfaro, la publicitat és l’acció de transmetre un 

determinat missatge utilitzant un mitjà de comunicació de masses (ràdio, premsa, 

televisió, tanques publicitàries, revistes...), pagat per una determinada empresa amb la 

intenció d’influir sobre el comportament del consumidor. 

1.2. Funcions de la publicitat 

Un cop definida la publicitat, podem dir que la publicitat té com a funció declarada la 

d’informar i donar a conèixer les característiques d’un determinat producte, i a partir 

d’aquí es podria dir que la publicitat intenta persuadir el consumidor perquè el compri i 

així pugui satisfer les seves necessitats.  

Tot i així, però, és evident que darrera aquestes raons se n’amaguen d’altres. La funció 

real i la latent de la publicitat, com diuen Joan Estruch, Francesc Mercadé i Jordi 

Romeu en el seu article El paper de la dona a la publicitat: la manipulació d’una 

imatge, és la de vendre els productes per tal d’incrementar els beneficis. Més que de 

donar a conèixer els productes, del que es tracta és de conduir al pur consum. 

L’objectiu no és tant el de satisfer les seves necessitats sinó el de crear-les-hi, ja que la 

publicitat el que intenta és aconseguir provocar en el receptor un sentiment nou i 

diferent que el porti a consumir.  
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El quadre anterior, extret del llibre Lengua Castellana y Literatura 1 per les oposiciones 

a ingreso en el cuerpo de professores de enseñanza secundaria, mostrava els passos 

que es segueix per a l’elaboració retòrica d’un anunci i el seu missatge publicitari, ja 

que hi ha una gran relació entre la retòrica i la publicitat (en els dos casos es busca 

convèncer) i a més, la retòrica afecta i té una gran influència en la publicitat, tant pel 

que fa a la paraula com a la imatge.  

La publicitat, tal com la coneixem a les societats capitalistes, cal emmarcar-la en el 

context de l’anomenada societat de consum. Una societat de consum no és aquella on 

la gent consumeix, ni aquella on la gent consumeix de manera compulsiva, ni on es 

desenvolupen hàbits de consum; sinó aquella que ha derivat cap a un consum de 

productes i serveis no necessaris per a la subsistència. 1 

Com afirma Zygmunt Bauman en el seu llibre La felicitat es fa, no es compra, la 

societat de consum es caracteritza pel fet de que des de que naixem fins que morim, 

ens entrenen i ens ensinistren perquè tractem les botigues com a farmàcies plenes de 

medicaments capaços de curar, o com a mínim, reduir tots els nostres dolors i 

afliccions de les nostres vides.   

“Per aconseguir aquesta percepció, la societat consumista utilitza dos mètodes per tal 

d’aconseguir la seva perpetuació i la seva prosperitat: el primer consisteix en 

menysprear i devaluar els productes de consum just després que la campanya de 

promoció els hagi fet atractius o el segon, que és més eficaç però que rarament es 

mostra a la vista de tothom, es basa en satisfer tot desig, necessitat o anhel de tal 

manera que només pugui engendrar més desitjos, necessitats o anhels. El que 

comença com un esforç per satisfer una necessitat ha d’acabar sent una compulsió o 

una addicció”  diu Bauman. Així s’aconsegueix una frustració repetida dels desitjos i 

per tant, un increment del nombre de persones que volen satisfer per fi les seves 

necessitats.  

Centrant-nos en el tema concret del paper jugat per la dona a la publicitat, Ramon I. 

Correa, Mª Dolores Guzmán i J. Ingacio Aguaded, autors de La Mujer Invible fan 

referència a 5 elements que cal tenir en compte: 

                                                           
1 
http://www.xtec.cat/~jortiz15/eticon.htm 

 

http://www.xtec.cat/~jortiz15/eticon.htm
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1. La publicitat no és creadora d’ideologia, sinó que el que fa és reproduir la ideologia 

dominant. Per tant, la diferenciació que estableix entre els papers de l’home i de la 

dona no se l’inventa, sinó que es pot entendre dins el sistema i dins una societat en 

concret.  

No obstant això, en la publicitat trobem les 5 característiques que va establir el filòsof 

Olivier Reboul a Llenguatge i Ideologia al 1986 i que defineixen tota ideologia: un 

pensament partidista, col·lectiu, dissimulador, racional i al servei del poder. 

a) Un pensament partidista. La publicitat només mostra la part de la realitat que li 

interessa i és capaç de crear móns privilegiats pels productes. És un discurs que 

apel·la als somnis i als desitjos, que són els que generen les falses necessitats 

dels consumidors i consumidores.  

b) Un pensament col·lectiu. Una ideologia és sempre col·lectiva i això és el que la 

distingeix d’una opinió o una creença, que poden ser individuals. La ideologia, 

com també ho és el discurs publicitari, és un pensament anònim. És per això 

que els membres d’una mateixa societat comparteixen un mateix univers 

semàntic que estructura el nostra subconscient col·lectiu publicitari.  

c) Un pensament dissimulador. La publicitat ha de 

ser necessàriament hàbil i esmunyedissa i per 

fer-ho, utilitza un llenguatge que maximitzi les 

característiques del producte mentre també 

minimitza els seus possibles defectes amb 

l’objectiu de destapar els fets que la contradiuen i 

treure-li raó als seus adversaris. Alhora, el 

llenguatge publicitari ha d’aconseguir 

singularitzar el producte i diferenciar-lo d’altres 

productes similars. 

d) Un pensament racional. La publicitat organitza els seus missatges sota una 

artificial i aparent racionalitat, però en realitat, la base del seu discurs és 

emotiu. 

e) Un pensament al servei del poder. La publicitat és un instrument més que 

utilitza el poder del moment per estructurar la nostra societat i és una clara 

manifestació d’una ideologia predominant que ajuda a mantenir tot un ordre 
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social, ja que com va dir Karl Marx: “Les idees de la classe dominant són les 

idees dominants”.  

2. La publicitat no defineix de manera rigorosament vàlida els productes, però tampoc 

en crea falses definicions. El que succeeix és precisament que no els defineix. És a 

dir, el discurs publicitari és inverificable i tautològic, ja que es basa en paraules 

innecessàries que no afegeixen res de nou a la idea que es vol transmetre. Per 

exemple: “Tenen gust a ous reals perquè són ous reals” o “Si eres legal, eres 

legal”.  

Així doncs, per tal de que la gent consumeixi, la publicitat no defineix el producte sinó 

que en presenta una mostra exemplar en un marc encantador. La publicitat ens remet 

a un espai idíl·lic, el qual hem d’aspirar i desitjar. Per això en els anuncis sovint hi 

apareixen els interiors urbans luxosos o els exteriors “naturals”.  

 

 

 

 

 

 

El sobreentès és que comprant el producte es retrobarà igualment l’element 

encantador: no té res estrany, doncs, que aquest element encantador sigui sovint la 

presència d’una dona jove i atractiva. 

3. La publicitat no recorre a la realitat, sinó al seu estereotip. En el cas de l’aparició de 

la dona a la publicitat, per tant, això vol dir que reproduirà estereotipades les 

diferències masculí-femení i que es presentarà la dona segona els seus papers més 

clàssics.  

4. Cal preguntar-se el perquè del lligam entre la publicitat i la dona, que és més aviat, 

un lligam entre la publicitat i el cos de la dona. Hi ha en la nostra societat una 

percepció espectacular del cos, fenomen que es manifesta amb tot el que té relació 
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amb la moda. En conclusió, és, doncs, el cos esdevingut pretext de consum el que 

estableix el lligam entre la publicitat i la dona.  

 

 

 

 

 

 

 

5. Finalment, cal analitzar la publicitat en general dins el context del procés de 

socialització (“procés pel qual l’ésser humà aprèn i interioritza al llarg de la seva 

vida els elements socioculturals del seu ambient, els integra a la seva personalitat i 

s’adapta així al seu entorn social” diuen M. Güell i I. Marias en el llibre de psicologia 

i sociologia) i integració de l’individu en un ordre social determinat. La publicitat 

mai fomentarà la discussió: l’únic que motiva és el consens. Així doncs, la imatge 

de subordinació de la dona transmesa per la publicitat justifica la seva discriminació 

en la vida real.. Reprodueixen la realitat, però d’una forma estereotipada i alhora, 

la publicitat reforça aquesta desigual estructuració de poder.  

 

1.3. Tipus de publicitat i els seus objectius 

1.3.1. Publicitat informativa. S’utilitza en l’etapa d’introducció o llançament, on el 

producte és completament desconegut per la major part del públic i per tant, aquest 

tipus de publicitat té com a principal finalitat donar informació sobre aquest i alhora 

crear una imatge de la companyia.  
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1.3.2. Publicitat persuasiva. S’utilitza quan el producte ja ha superat l’etapa 

d’introducció i ja comença a ser conegut i les vendes experimenten un fort creixement, 

com també la seva competència. Aquest tipus de publicitat vol persuadir o convèncer a 

un determinat tipus de consumidor que aquell producte és el què busca i el que 

s’adequa més per a la seva persona. 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3. Publicitat comparativa. Aquest tipus de publicitat compara una marca amb una 

altra que representa un producte similar de la competència. Ara bé, l’empresa que 

utilitza aquest tipus de publicitat no pot especificar un producte o una marca concreta 

de la competència, ja que està prohibit. 
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1.3.4. Publicitat de recordatori. S’utilitza en l’etapa de maduresa del producte, on la 

velocitat de creixement de les vendes comença a estabilitzar-se i la seva finalitat és 

recordar-li al consumidor que potser més endavant pot necessitar el producte.  

 

 

 

 

 

 

1.3.5. Publicitat de reforç. La satisfacció total del client es veu completada quan 

descobreix que la seva elecció ha sigut encertada perquè satisfà plenament les seves 

necessitats. El seu objectiu per tant, és reafirmar als compradors fidels que han fet 

l’elecció adequada. 2 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 http://www.unae.cat/ct/inici/consum/22.php?id_pagina=22&id_tribuna=32 

 

http://www.unae.cat/ct/inici/consum/22.php?id_pagina=22&id_tribuna=32
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1.4. El codi verbal en la publicitat 

Els trets verbals més destacats en l’anunci publicitari segons el llibre Lengua Castellana 

y Literatura 1 són 3: el nivell fònic, el morfosintàctic i el lèxic-semàntic. 

 

1.4.1. Nivell fònic 

El discurs publicitari té unes característiques pel que fa a la veu o als sons, que són les 

següents:  

 Tendència a utilitzar grafemes estrangers 

 Ús de sons poc freqüents en l’idioma del país per fer més atractiu el missatge 

 Es juga amb la mida dels grafemes 

 Repetició dels sons amb l’objectiu de buscar rimes originals 

Per dur a terme totes aquestes propietats, s’acostumen a fer servir:  

 Onomatopeies: imitació de sons reals 

 

 

 

 

 

 

 Paronomàsies: ús de dues paraules amb sons molt semblants però que tenen 

un significat diferent. 

 Al·literacions: repetició de fonemes 

 

1.4.2. Nivell morfosintàctic 

En la publicitat no és habitual que hi hagi respecte per les normes gramaticals. La 

condensació, el truncament, l’el·lipsi, l’estil nominal i altres recursos semblants són els 

més destacats d’aquest nivell. 
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En el nivell morfosintàctic hi distingim les següents estratègies: 

 L’article: sempre se li dóna un matís identificador, d’exclusivitat del producte.  

 L’adjectiu: sempre és valoratiu i normalment va acompanyat del grau. Aquest 

morfema pot crear-se mitjançant sufixes, prefixes, superlatius, etc. 

 El verb: el més freqüent és l’ús del present d’indicatiu i l’imperatiu i en les 

formes no personals, l’infinitiu i el participi.  

 

 

 

 

 

 Estructures sintàctiques: predomina la construcció nominal, el substantiu i el 

nom de marca. Pel que fa a les modalitats de les oracions, s’utilitzen aquelles 

que impliquin al receptor: imperativa, exhortativa, exclamativa i interrogativa.  

 

1.4.3. Nivell lèxic-semàntic 

Pel que respecte a les paraules, és habitual utilitzar paraules clau que identifiquin el 

producte referit. També solen aparèixer veus estrangeres, les quals provoquen 

sensacions d’exotisme, novetat i prestigi: el francès, en general, evoca selecció, 

refinament, bon gust; l’anglès, d’altra banda, s’associa a la perfecció tècnica, 

l’eficiència, el poder econòmic. 
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També es creen paraules noves per aportar modernitat i originalitat mitjançant sufixes, 

prefixes, tecnicismes, acrònims... per alhora cridar l’atenció al receptor d’una forma 

irracional. És per això que tractin d’orientar el seu impacte a camps com: 

 

CAMPS SIGNIFICAT (QUÈ REPRESENTA) 

La universalitat, allò “que tothom” fa i 

que dóna acceptació social 
Seguretat 

Modernitat El més nou, l’últim 

Exquisidesa, tot allò refinat i selecte Prestigi i selecció 

Antiguitat Autenticitat, prestigi, tradició 

El natural Autenticitat ja perduda 

La casa i la família Estabilitat i motivació vital 

L’aventura i la llibertat Joventut audaç 

El sexe, l’erotisme i la realització de tots 

els somnis, en l’ambient i amb la parella 

desitjada 

Perfecció 

Prestigi i èxit Domini i poder 

Tendresa Ingenuïtat 
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2.1. Què és un estereotip? 

Per començar aquest apartat, cal primer definir què és un estereotip. Per fer-ho, he 

escollit el llibre de psicologia i sociologia, que afirma que un estereotip és una de les 

formes més habituals que tenim de classificar i valorar els grups i que consisteix en 

una imatge convencional o una idea preconcebuda, les quals es basen en 

generalitzacions que fan referència als grups i que ens diuen com són: els trets 

personals que comparteixen, les impressions que provoquen en els que no són 

membres del grup, etc.  

El fet de classificar els individus en grups ens ajuda a situar-nos en un ambient. Però 

això, alhora, té també un aspecte negatiu: els estereotips reforcen els prejudicis i ens 

porta a crear-nos una imatge excessivament uniforme de tots els seus comportaments 

i a oblidar les diferències individuals que existeixen entre ells, o bé a exagerar les 

diferències entre grups.  

Ja que estem fent que una imatge representi tot el grup, provoquem que els 

estereotips resultin quotidians, en el sentit que apareixen en llibres de textos, ens les 

nostres conversacions diàries, en els mitjans de comunicació o, evidentment, a la 

publicitat.  

En resum, els estereotips són una imatge mental simplificada sobre un determinat grup 

de persones dels quals en formem un prejudici inconscient que, a més, presenta les 

següents característiques (Allende, 1997) definides al llibre La Mujer Invisible:  

 S’obliden i suprimeixen la complexitat d’una problemàtica o dels orígens 

històrics, culturals, religiosos, econòmics... que han portat a les clares 

desigualtats presents.  

 Utilitza, de totes les realitats possibles, una simplista i reduccionista, que porta 

a una visió senzilla de les relacions socials. 

 Els estereotips sempre provenen del grup dominant, el qual també li interessa 

més que continuí vigent. A més, els grups que solen ser estereotipats són grups 

que poden ser un problema o una amenaça pels grups dominants.  

La dona en aquest cas, com diuen els autors de La Mujer Invisible, és estereotipada 

perquè en certa forma s’ha posat en dubte el mite androcèntric (pràctica, conscient o 

no, d’atorgar als homes o al punt de vista masculí, una posició central en la pròpia 
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visió del món, de la cultura i de la història3) que sosté la nostra societat i que quan és 

representada com a simplement bella, submisa o provocativa se’ns està oferint una 

imatge d’una dona totalment aliena al lideratge.  

2.2. Els estereotips en la publicitat 

McMahon y Quinn (1997), autors del llibre Historias y Estereotipos, opinen que som 

nosaltres els que creem els estereotips, però en general són els mitjans de 

comunicació, la premsa, la televisió, la ràdio, la publicitat... qui els difon, mantenen i 

reforcen.  

Centrant-nos en la publicitat, La Mujer Invisible defineix un doble motiu sobre el 

perquè utilitza i recorre als estereotips: 

1. El primer és a causa dels objectius econòmics. L’espai en premsa per significar 

o el temps de televisió que tenen les empreses per anunciar els seus productes 

i per promocionar-los és limitat i per tant, cal recórrer a imatges convencionals 

que siguin fàcilment reconegudes pels espectadors.  

2. El segon és a causa de les emocions dels consumidors, és a dir, la publicitat 

necessita els estereotips com a estratègia informativa perquè les audiències són 

emotives abans que racionals: els signes es registren a nivell conscient però els 

valors es queden gravats a nivell inconscient. El missatge publicitari intenta 

evitar tot enfrontament amb l’audiència i per això utilitza l’estereotip, oferint la 

representació d’un món feliç i ideal on aspectes com la vellesa, la malaltia, els 

cossos deformats, la lluita de classes o els problemes socials no hi són.  

 

2.3. Estereotips més comuns en què se sol representar la dona 

Hi ha 5 rols femenins que la publicitat ha definit i que sol mostrar en els seus anuncis 

mitjançant els diferents mitjans de comunicació que utilitza. Aquests 5 rols o 

estereotips són els següents: 

 

 

                                                           
3 http://es.wikipedia.org/wiki/Androcentrismo 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Androcentrismo
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2.3.1. Mestressa de casa 

Un dels rols femenins més representats és el de mestressa de casa. La llar ha sigut, 

des de fa moltes generacions, un espai considerat totalment femení; és allà on la dona 

duu a terme les seves tasques i és l’únic lloc on pot optar a un cert poder i una 

capacitat per decidir per ella mateixa. La tasca domèstica no és considerada un treball, 

sinó una condició “natural” de gènere. Se li exalten qualitats com l’esforç, la dedicació i 

la constància i representa les coses quotidianes i la funcionalitat.  

En algun cas, però, la publicitat vol trencar aquest esquema: si la dona aconsegueix 

abaixar el temps necessari per complir les seves tasques obligatòries, aleshores podrà 

permetre’s sortir un temps d’aquest món i escollir fer el què ella vol.  

Aquest estereotip es troba especialment en els productes de neteja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. Mare 

El segon rol que se li atribueix a la dona en el discurs publicitari és el de mare, 

únicament encarregada de la cura dels fills i a la seva educació diària.  

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

2.3.3. Rol de “superwoman” 

L’estereotip de superwoman (súper dona en català) és un estereotip de dona molt 

recent. Es tracta d’una dona caracteritzada per no esgotar-se mai i que és capaç de 

compaginar el treball domèstic amb la professional fora de casa. S’ocupa també de 

mantenir una bona relació amb la parella, fer esport i sortir amb els amics.  

 

2.3.4. Reclam eròtic – sexual  

En aquest cas la dona es presenta com una dona en certa manera irreal, producte dels 

somnis que es caracteritza també per al seva inaccessibilitat.  

“Moltes vegades, la publicitat associa el cos femení o alguna de les seves parts al 

producte o servei anunciat, sense que ni tan sols existeixi una relació aparent entre els 

dos” manifesta Natalia Abuín Vences en la seva obra Publicidad, roles sociales i 

discurso de género.  
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2.3.5. Dona objecte decoratiu 

Aquesta categoria inclou aquells anuncis en els quals la dona no exerceix cap paper 

femení determinat, sinó que simplement obeeix a un pur criteri estètic. La dona en 

aquests casos és triada com un objecte decoratiu, però perfectament substituïble per 

d’altres objectes.  

En aquest cas, la dona es caracteritza per no tenir ni personalitat ni identitat i tampoc 

és capaç de mostrar una intel·ligència especial, només somriu o en altres casos, és 

utilitzada com a aparador.  

“Normalment, es solen presentar dones ideals, models esveltes, joves i atractives que 

representen allò que han d’aspirar totes les dones per tal d’aconseguir l’absoluta 

felicitat. Solen ser anuncis de perfums i productes cosmètics” diu també Natalia Abuín 

Vences.  
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A més a més, existeix un altre tipus de dona que molt de tant en tant utilitzen algunes 

empreses per promocionar els seus productes. Es tracta de la femme fatale  i es 

caracteritza per ser una dona misteriosa, seductora i amb un poder superior al dels 

homes, ja que utilitza les seves armes femenines (com la bellesa, l’encant i l’atractiu 

sexual) per aconseguir els seus objectius. 

R. del Valle Inclán al 1900 va dir la següent frase, que defineix molt bé què és una 

femme fatale: “La dona fatal és la que es veu un cop i es recorda sempre. Aquestes 

dones són desastres dels quals queden sempre senyals en el cos i en l’ànima. Hi ha 

homes que es maten per elles; d’altres s’extravien...”. 

Aquest personatge costa molt de trobar a la publicitat i no el podem considerar un 

estereotip que s’utilitzi molt, però calia remarcar-lo per saber que així com la mestressa 

de casa, la mare, la superwoman, la reclam eròtic-sexual i la dona objecte decoratiu, 

també pot aparèixer en els mitjans de comunicació. 
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Per tal de representar la dona, la publicitat sol utilitzar dues tècniques perquè els 

estereotips explicats anteriorment es reconeguin i es reforcin fàcilment, especialment 

els dos últims que corresponien a l’estereotip de reclam eròtic – sexual i de dona 

objecte decoratiu.  

Aquestes dues tècniques, segons el llibre de Clemencia Rodriguez Estrategias de 

comunicación són: la cosificació i la normalització de la dominació de la dona.   

 

 

3.1. Cosificació de la dona 

La cosificació és l’acte de representar o tractar a una persona com un objecte i és una 

de les problemàtiques més impactants de la publicitat. 4 

També és cert que hi ha casos en què el cos masculí també es cosifica, però 

representen un tan per cent molt poc elevat en relació a la cosificació del cos femení. 

S’ha de tenir en compte que quan es cosifica a la dona, no només s’afecta a la seva 

dignitat de persona humana; sinó que també impacta al públic, alimentant la seva 

imaginació al veure aquests anuncis. Per tant, aquest fenomen pot ser considerat com 

una forma de discriminació sexista, en la qual un dona és tractada de manera diferent 

tot minimitzant la importància de la seva personalitat o qualsevol dels seus atributs 

interns.  

La tècnica de cosificar la dona es subdivideix en 5 procediments més: la cara es 

converteix en màscara, el cos es converteix en producte “empaquetat”, el cos es 

fragmenta, al cos se li nega tota la seva història (la dona infantilitzada) i el cos femení 

s’utilitza com un objecte.  

 

 

 

 

                                                           
4 http://orbitadiversa.wordpress.com/2013/01/28/cosificacion-sexual/ 

 

http://orbitadiversa.wordpress.com/2013/01/28/cosificacion-sexual/
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3.1.1. La cara es converteix en màscara 

La cara femenina que la publicitat ens presenta és una imatge totalment perfecta, en 

el sentit que és una imatge sense arrugues o porus. És per aquesta perfecció que es 

diu que la cara s’acosta més a una màscara que a un ésser humà, ja que se’ns mostra 

una bellesa envejable que ningú pot assolir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. El cos es converteix en un producte “empaquetat” 

Una altra estratègia que es caracteritza per deshumanitzar el cos femení consisteix en 

convertir el cos en un simple “paquet”.  
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3.1.3. El cos es fragmenta 

En aquesta estratègia s’emmarca la imatge de certes parts del cos però mai de la 

imatge completa de l’ésser humà, és a dir, no són imatges de l’ésser humà sinó 

imatges de trossos de cos que també aconsegueixen deshumanitzar el cos femení com 

a tal.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4. Se li nega història al cos. La dona infantil.  

Aquest procediment pot agafar dues formes: d’una banda, es mostren dones que no 

creixen, que no maduren i que per tant, són dones que són eternament nenes o d’altra 

banda, s’ensenyen cossos i rostres que no tenen signes del pas del temps, indicant que 

la dona ha de detenir el pas del temps.  
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3.1.5. El cos femení s’utilitza com un objecte. 

El cos de la dona s’ubica en el lloc d’un objecte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Normalització de la dominació de la dona 

Una altra forma en la que els mitjans articulen tot allò femení és la normalització de la 

subjugació de la dona, la qual es divideix en la dona submisa, la dona accessiblement 

sexual, la dona empresonada o presonera i la dona vulnerable, de cos esquelètic. 

 

3.2.1. La dona submisa 

En aquests casos es sol mostrar a la dona controlada per l’home, el qual té el domini 

total de la situació mentre la dona està en una posició de subordinació.  
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Pel que fa al procediment de la dona submisa no solen aparèixer en televisió, sinó que 

acostumen a ser presents en mitjans de comunicació com revistes, ja que si ens fixem 

sobretot en els exemples, és evident que si aquestes imatges apareguessin en 

moviment serien il·legals a causa de la Llei general de publicitat, on en la Llei 34/1988, 

d’11 de novembre, general de publicitat, hi diu que “els anuncis que presentin a les 

dones de forma vexatòria”, utilitzant “la seva imatge associada a comportaments 

estereotipats que vulnerin els fonaments del nostre ordenament seran il·lícits”.  

 

3.2.2. La dona accessible sexualment 

“La dona sol ser mostrada freqüentment com una dona passiva esperant l’acostament 

sexual. És una imatge molt comuna en la publicitat, però també en els programes de 

televisió” diu Clemencia Rodriguez.  

Aquesta forma podria ser anomenada cosificació sexual. La cosificació sexual consisteix 

en representar o tractar a una persona com un objecte sexual, ignorant les seves 

qualitats i habilitats intel·lectuals i personals i reduint-les a simples instruments pel 

delit sexual d’una altra persona. 5 

 

Com en la dona submisa, aquesta tècnica de la dona accessible sexualment, només sol 

ser utilitzada en mitjans de comunicació on no s’utilitza el moviment, com també el 

procediment mencionat en l’apartat anterior on es fragmentava el cos perquè al no 

haver-hi moviment, l’empresa que promociona el producte ha de cridar l’atenció amb 

                                                           
5 
http://orbitadiversa.wordpress.com/2013/01/28/cosificacion-sexual/ 

 

http://orbitadiversa.wordpress.com/2013/01/28/cosificacion-sexual/
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només una simple imatge i per això, moltes vegades, s’escullen fotografies que 

impactin.  

 

3.2.3. La dona empresonada o presonera 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4. La dona vulnerable, de cos esquelètic  

A la publicitat se’ns solen mostrar dones amb “cossos perfectes”. Aquest ideal es 

caracteritza per una dona alta, prima, amb pits grans, malucs pronunciats, bronzejada i 

tonificada.  

 

El cànon de bellesa o el cànon estètic, segons la Wikipedia, és el conjunt de 

característiques que una societat considera convencionalment com bonic o atractiu, 

sigui en una persona o en un objecte. És evident, doncs, que va canviant a mesura 
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que passa el temps i, en conseqüència, la dona “perfecta” no ha tingut sempre les 

mateixes característiques, sinó que ha anat evolucionant.  

Al Renaixement (segle XV i XVI) el cànon de bellesa establert es basava en la pell 

blanca, les galtes rosades, el cabell ros i llarg, els llavis vermells, els ulls grans i clars 

de color blau o verd, les dents com perles, els pits petits i els cossos arrodonits, al 

Barroc (segle XVII) s’admirava a una dona amb formes: dones grassonetes amb pits i 

malucs grans, cintura estreta (amb l’ajuda de cotilles), braços carnosos i pell blanca i a 

principis del segle XX són moda les formes generoses.  

És a la Primera Guerra Mundial (1914-1918) quan Coco Chanel obra les seves botigues 

a París i imposa dos aspectes revolucionaris al món de la moda: el moreno a la pell 

(que fins aquell moment era considerat propi de camperoles) i els cossos prims, 

ajudant a la dona a sortir de l’obesitat. Més tard, a la dècada del 1960, Mary Quant 

crea la minifaldilla pensant en la joventut. Des de llavors, tot es va centrar en el jovent 

i d’aquí va sorgir també el desig de l’eterna joventut.  Als anys 90, els cossos femenins 

es van aprimant i estilitzant i els pits cada vegada van cobrant més protagonisme i 

espai en els cossos de les dones fins els nostres dies.  
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Les fotografies anteriors corresponen d’esquerra a dreta: 

 El Naixement de Venus de Sandro Botticcelli (El Renaixement, segle XV) 

 Les tres gràcies de Rubens (El Barroc, segle XVII) 

 Un exemple de The Gibson Girl, l’ideal de bellesa creat pel dibuixant Charles 

Dana Gibson a principis del segle XX. 

 L’actriu britànica Elizabeth Taylor entre els anys 1930 – 1940.  

 L’actriu Marilyn Monroe entre els anys 1950 – 1960.  

 L’actriu Pamela Anderson a la dècada dels 90. 

 La model britànica Kate Moss a principis del 2000. 

 La model australiana Miranda Kerr, una de les models estrella de la marca de 

llenceria i altres productes de bellesa femenina Victoria’s Secret, considerada la 

companyia amb les millors models del planeta.  

 

En quant a l’art, des de sempre hi ha hagut un cànon artístic utilitzat des de la Grècia 

clàssica per representar a la persona ideal, el qual es pot aplicar a totes les 

civilitzacions del món perquè encara que els europeus tinguem diferències físiques 

respecte a les civilitzacions hindús o xineses, s’han realitzat enquestes sobre les 

mesures del cos humà on es demostren que tots som iguals.  

Les proporcions de l’home perfecte segons el llibre La proporción áurea de Fernando 

Cobralán  són les següents: 

 

 

 

 

 

 

Altura total = braçada (distància entre les puntes dels dits amb els braços oberts)  

= 8 pams = 6 peus = 8 cares = 1’618 x altura melic (distància del terra al melic) 
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“Actualment, una persona pot rebre en un sol dia unes 3000 imatges irreals, retocades 

amb photoshop, fetes a l’ordinador, que projecten cossos impossibles, més que retocs, 

que no existeixen. Per exemple, imatges de dones molt primes però amb molt pit, cosa 

que ja se sap que biològicament és molt difícil” afirma Rosa Maria Raich, catedràtica de 

Psicologia Clínica i de Salut (UAB) en el seu article a La Vanguardia.  

 

Com a conseqüència d’aquesta última tècnica, els casos d’anorèxia i bulímia han 

augmentat considerablement, ja que la pressió que estableix la publicitat a la societat 

amb imatges irreals provoca una insatisfacció constant de les persones. Tot i així, 

aquesta insatisfacció és el que busquen les grans empreses que emeten aquests 

anuncis publicitaris, ja que com més insatisfacció tinguin les persones amb els seus 

cossos, tindran més ganes de consumir els seus productes.  

“Els trastorns d’alimentació són avui la tercera malaltia crònica entre les noies més 

joves. Els últims estudis sobre la prevalença dels trastorns de l’alimentació indiquen 

que entre un 4,5% i un 6,3% de la població d’entre 12 i 21 anys pateix algun trastorn 

de l’alimentació diagnosticat, la qual cosa suposa 28.000 joves a Catalunya. Per cada 

vuit noies, hi ha dos nois. Al voltant del 70% dels casos es recupera, però hi ha un 

altre 30% que es cronifica” anuncia Maite Gutiérrez en un altre article a La Vanguardia.   

D’altra banda, també han augmentat les operacions d’estètica. Segons els estudis que 

va realitzar la Societat Espanyola de Cirurgia Plàstica, Reparada i Estètica (SECRPRF) 

l’any 2012, es practiquen entre 350.000 i 400.000 intervencions a l’any, mentre que al 

2009 aquestes xifres es reduïen entre 105.000 i 143.000. A més, també es va descobrir 

que el 87’7% de les intervencions correspon a dones, mentre que els homes que 

decideixen recórrer a la cirurgia estètica són el 12’3%. 6 

                                                           
6 http://www.forumlibertas.com/frontend/forumlibertas/noticia.php?id_noticia=21903 

http://www.forumlibertas.com/frontend/forumlibertas/noticia.php?id_noticia=21903
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S’ha d’afegir però, que també s’ha creat un ideal de cos masculí, ja que la 

preocupació per l’aspecte físic afecta igualment homes i dones. En els homes, 

l’estereotip culturalment establert i transmès pels mitjans de comunicació es 

caracteritza per un model anomenat fitness: espatlles amples, malucs estrets i un cos 

en general fort i musculat, atlètic i sense grassa.  Altres trets comuns del cos fitness  

són la forma en “V” del tors, és a dir, espatlles i pit desenvolupats i més amples que la 

cintura; abdominals sense grassa i marcats; braços forts amb bíceps i tríceps ben 

definits i cames ben formades, fortes i atlètiques. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
http://www3.udg.edu/publicacions/vell/electroniques/congenere/comunicacions/pdf/06_estere

otipo_somatico.pdf 

http://www3.udg.edu/publicacions/vell/electroniques/congenere/comunicacions/pdf/06_estereotipo_somatico.pdf
http://www3.udg.edu/publicacions/vell/electroniques/congenere/comunicacions/pdf/06_estereotipo_somatico.pdf
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El sexisme és la tendència discriminatòria que valora les persones en funció del seu 

sexe. 8 

L’Observatori Andalús de la Publicitat No Sexista és un instrument que té com a 

objectius no només la denúncia, sinó també el seguiment del discurs publicitari i fer 

adonar especialment a la població andalusa que cal tenir un esperit crític, així com 

conscienciar a professionals dels sectors de la creativitat i la publicitat.   

Aquest organisme ha creat el Decàleg per a una Publicitat No Sexista, que intenta 

definir què és sexista en les campanyes de publicitat i en els continguts que s’hi 

emeten i consta de 10 punts9: 

 

1. Promoure models que consoliden i reforcen pautes tradicionalment 

fixades tant per dones com per homes 

Anuncis que segueixen perpetuant els rols tradicionalment assignats a cada gènere, 

com per exemple el repartiment dels espais professionals o els colors. 

 

 

 

 

 

En aquest anunci, pertanyent a Hipercor, veiem una camisa per nen de color blau amb 

la inscripció: “tan inteligente como papa” i l’altre camisa per nena de color rosa amb la 

inscripció: “tan bonita como mamá”.  

 

                                                           
8 
http://www.wordreference.com/definicion/sexismo 

9
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/observatorio/c/document_library/get_file?u

uid=a15fef8f-07f6-4a5f-ba45-62d85c72cfa0&groupId=10874 

 

http://www.wordreference.com/definicion/sexismo
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/observatorio/c/document_library/get_file?uuid=a15fef8f-07f6-4a5f-ba45-62d85c72cfa0&groupId=10874
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/observatorio/c/document_library/get_file?uuid=a15fef8f-07f6-4a5f-ba45-62d85c72cfa0&groupId=10874


38 
 

2. Fixar uns estàndards de bellesa considerats com un sinònim d’èxit 

Anuncis que limiten els objectius vitals de les dones a l’obtenció d’uns determinats 

patrons estètics, arribant en algunes situacions a causar pressió sobre la salut física i 

psíquica de les adolescents.  

 

3. Presentar el cos com un espai d’imperfeccions que s’ha de corregir 

Anuncis que presenten els cossos de les dones i els seus canvis deguts a l’edat com 

“problemes” que cal ocultar i/o rectificar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Situar als personatges femenins en una posició d’inferioritat i 

dependència 

Anuncis que presenten a les dones com persones dependents en qualsevol aspecte, 

inclòs l’econòmic, anul·lant la seva llibertat i la seva capacitat de resposta i d’elecció. 

 

5. Negar els desitjos i voluntats de les dones i mostrar com “natural” la seva 

conformitat als desitjos i voluntats dels altres 

Anuncis que mostren a les dones realitzades com a persones pel simple fet que 

responen al que els altres els hi demanen (els fills o les filles, el marit, el pare, la 

mare...) sense respectar els seus propis objectius vitals i professionals.  
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6. Representar el cos femení com un objecte que només afegeix valor als 

atributs d’un determinat producte 

Anuncis que recorren al cos femení o a algunes parts concretes del cos o peces de 

vestir, com un reclam per atraure la mirada i l’atenció dels espectadors.  

 

 

 

 

 

 

 

 

“Tots els animals tenen les mateixes parts” 

 

 

7. Mostrar a les dones com uns éssers incapaços de controlar les seves 

emocions i reaccions 

Anuncis que mostren a les dones mogudes per capritxos i la seva falta de seny a l’hora 

d’escollir.  
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8. Atemptar contra la dignitat de les persones o vulnerar els valors i drets 

reconeguts a la Constitució 

Anuncis que presenten les dones de forma humiliant, 

utilitzant particular i directament el seu cos o parts del 

cos com un simple objecte o mostrar comportaments i 

conductes que poden incitar a atacar la integritat física 

o moral de les dones.  

És un exemple l’anunci que veiem a la dreta, ja que el 

seu eslògan diu: “Des de quan a algú li importa si ets 

bella per dins?” 

 

9. Reflectir de forma errònia la situació real de les dones amb discapacitat 

contribuint a la no sensibilització necessària per un tractament òptim 

dels temes que les afecten  

Anuncis que no col·laboren a la normalització de la imatge de les dones amb 

discapacitat, a través de la publicitat convencional.  

 

10.  Utilitzar un llenguatge que exclou a dones, que dificulta la seva 

identificació o que les associï a valoracions despectives 

Anuncis que en el seu missatge utilitzen un llenguatge discriminatori i parcial, imposant 

obstacles que dificulten el desenvolupament professional i col·lectiu de les persones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  “No sé cuinar. A qui li importa?” 
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PART PRÀCTICA 
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DISSABTE, 21 DE JUNY DEL 2014 

 

5.1. FRANJA HORÀRIA: De 13:00 a 14:00 

 

 Producte anunciat Dirigit a dones Dirigit a homes Dirigit a nens/nenes 

 JOVES GRANS JOVES GRANS NENES NENS 

1 Roba LIDL X      

2 McDonald’s   X    

3 Pans And Company X  X    

4 Carrefour X X X X   

5 Leche Pascual  X     

6 CB 12 X X X X   

7 Photo Box X X X X   

8 Wimdu X X X X   

9 Nestlé   X     

10 Voltadol  X  X   

11 Nivea X      

12 Nestlé     X X 

13 Cornetto X  X    

14 Vitalinea X      

15 Trivago X X X X   

16 Colgate X X X X X X 

17 Cofidis  X  X   

18 Cyro Pharma  X     

19 Nivea X      

20 Ristorante X X X X X X 

21 Braun X X     

22 Aplicació MIO X X X X   
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23 Colgate X X X X X X 

24 Somateline Cosmetic X      

25 La nevera roja X  X    

26 Cryo Pharma  X     

27 Nailner X X X X   

28 Deseazo X X X X   

29 BurgerKing X  X    

30 Cornetto X  X    

31 Pulsera de la Roja X X X X X X 

32 La Piara  X   X X 

33 Roba LIDL X      

34 Nestlé  X     

35 Oréal X      

36 Danacol  X  X   

37 McDonald’s X      

38 Quebueno X X X X   

39 Carrefour  X  X   

40 Natural Honey X      

41 Pascual  X     

42 Corte Inglés     X X 

 

TOTALS 28 25 19 17 7 7 

 53 anuncis 36 anuncis 14 anuncis 

51,46% 34,95% 13,59% 
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5.2. FRANJA HORÀRIA: De 15:00 a 16:00 

 

 Producte anunciat Dirigit a dones Dirigit a homes Dirigit a nens/nenes 

 JOVES GRANS JOVES GRANS NENES NENS 

1 Movistar X X X X   

2 Bimbo X X X X X X 

3 Bimbo X X X X X X 

4 Skoda  X  X   

5 iPhone 5 X X X X   

6 Aplicació MIO tv   X X   

7 Ristorante X X X X   

8 Invictus   X    

9 Suzuki  X  X   

10 eDarling  X  X   

11 McDonald’s   X    

12 Leche Asturiana  X  X   

13 Nivea X      

14 Bosch  X     

15 Roba LIDL X      

16 Magnum X      

17 Seat    X   

18 Nivea X      

19 Wimdu X X X X   

20 Airis X X X X   

21 Ladival     X X 

22 Ladival     X X 

23 BMW   X    

24 Orange X X X X   

25 iPhone X X X X   

26 Gillete   X X   
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27 Sensodyne X X X X   

28 Securitas Direct X X X X   

29 Bosch  X  X   

30 Nivea X      

31 Bosch  X  X   

32 Fairy   X     

33 Marina d’or X X X X X X 

34 Mapfre  X  X   

35 Marina d’or X X X X X X 

36 Roba LIDL X      

 

TOTALS 19 22 18 23 6 6 

 41 anuncis 41 anuncis 14 anuncis 

42,71% 42,71% 14,58% 
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5.3. FRANJA HORÀRIA: De 20:00 a 21:00 

 

 Producte anunciat Dirigit a dones Dirigit a homes Dirigit a nens/nenes 

 JOVES GRANS JOVES GRANS NENES NENS 

1 Securitas Direct X X X X   

2 eDarling  X  X   

3 Garnier Delial X X     

4 Aplicació MIO tv X X X X   

5 Garnier Fructis X      

6 Musical Starlite X X X X   

7 Age Perfect de l’Oréal  X     

8 Bruñó Melón X X X X   

9 Leche Pascual  X     

10 Aplicació MIO tv X X X X   

11 Ristorante X X X X   

12 Telepizza X X X X   

13 Premier PORRA X X X X   

14 Aplicació MIO tv X X X X   

15 Vitalinea X      

16 Elnett de L’Oréal X      

17 Burger King X  X    

18 Nestlé Fitness  X     

19 Lizipaina X X X X   

20 Activia  X     

21 Age Perfect de l’Oréal  X     

22 Teatro Real  X  X   

23 La Riojana  X  X   

24 Disneyland París     X X 

25 Frontline Combó  X X X X   

26 Airis X X X X   
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27 Bruñó Melón X X X X   

 

TOTALS 18 22 14 16 1 1 

  40 anuncis 30 anuncis 2 anuncis 

55,56% 41,67% 2,78% 
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5.4. FRANJA HORÀRIA: De 22:00 a 23:00 

 

 Producte anunciat Dirigit a dones Dirigit a homes Dirigit a nens/nenes 

 JOVES GRANS JOVES GRANS NENES NENS 

1 Repsol X X X X   

2 El Corte Inglés     X X 

3 Vichy Catalán  X  X    

4 Bifrutas de Pascual     X X 

5 La Riojana  X  X   

6 Wimdu X X X X   

7 DVD El Príncipe X X X X   

8 Starlite Festival X X X X   

9 Aplicació MIO tv X X X X   

10 Lizipaina X X X X   

11 Australia-España X X X X   

12 Fontvella  X     

13 Sensodyne X X X X   

14 Leche Pascual  X     

15 CB 12 X X X X   

16 Yves Saint Laurent   X X   

17 Airis X X X X   

18 Disneyland París  X  X X X 

19 Carrefour X X X X   

20 Starlite Festival X X X X   

21 Repsol X X X X   

22 Burger King X  X    

23 La gorra de la Roja X X X X X X 

24 Bimbo X X X X   

25 Nocilla X      

26 Aplicació MIO tv X X X X   
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27 Nivea X      

28 Micolor “Adiós al Separar”  X     

29 Kukident  X  X   

30 Fontvella  X     

31 Curs d’anglès X X X X   

32 Orange X X X X   

33 Airis X X X X   

34 CB 12  X X X X   

35 Carrefour X X X X   

36 Haier    X   

37 Ministerio de Empleo X  X    

38 Garnier Delial X X     

39 La Piara  X   X X 

 

TOTALS 27 30 25 26 5 5 

 57 anuncis 51 anuncis 10 anuncis 

48,31% 43,22% 8,47% 
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5.5. Conclusions 

Després de classificar els anuncis segons si van dirigits a homes, a dones o a nens, 

retransmesos a la cadena espanyola Telecinco el dia 21 de juny, escollida perquè crec 

que és el canal que més anuncis emet, n’he pogut extreure unes conclusions. 

He pogut comprovar que a la franja horària compresa entre la 1 i les 2 es presenten 

anuncis sobretot de menjar, cosmètics i roba, dirigits sobretot a dones (sense gaire 

diferència entre joves i grans), la que va de les 3 a les 4 són anuncis de tot tipus (des 

de menjar fins a mòbils o cotxes) que no mostren cap diferència en quant a la direcció 

dels seus anuncis (hi ha un empat al 42,71%), la que inclou les 8 i les 9 mostra 

anuncis de menjar i cosmètics, adreçats un altre cop cap a les dones (aquest cop més 

orientats cap a dones grans) i per últim, la franja de les 10 a les 11 són anuncis de 

menjar, d’esdeveniments i tecnologia, en què no hi torna a haver gaire diferència 

segons si van dirigits a un sexe o a l’altre, tot i que, per poc, tornen a guanyar les 

dones. 

Amb l’objectiu d’entendre les petites diferències que es presenten entre sexes i edats, 

em vaig fixar també en la programació. De la 1 a les 2 emetien la sèrie El Chiringuito 

de Pepe, que va dirigida més per dones que no pas per homes tal i com reflecteixen 

els anuncis; de les 3 a les 4 feien les notícies del migdia, per tant, és normal que no hi 

hagués diferència en la direcció dels anuncis perquè el telediari va dirigit a tots els 

públics, de les 8 a les 9 ¡Qué tiempo tan feliz!, un programa del cor que en la seva 

audiència hi té sobretot dones i gent gran, i de les 10 a les 11 Hay una cosa que te 

quiero decir, que és un altre programa del cor en format de talk show, dirigit també a 

dones i gent gran. 
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DIMARTS, 8 DE JULIOL DEL 2014 

  

6.1. FRANJA HORÀRIA: De 13:00 a 14:00 

 

 Producte anunciat Estereotips femenins als anuncis segons la franja horària 

 Mestressa de 
casa 

Mare “Superwoman” 
Reclam eròtic - 

sexual 
Objecte 

decoratiu 

1 Orange   X   

2 Jazztel   X   

3 Nokia Lumia 630   X   

4 ADSL amena.com     X 

5 El Corte Inglés     X 

6 Pantene     X 

7 Scottex  X    

8 CD Mujeres y Hombres     X 

9 Dia X     

10 Oli Koipe X     

11 IKEA   X   

12 Galeria del Coleccionista    X  

13 Grupo Lo Mónaco   X   

14 Olay Regenerist Luminous     X 

15 Cofidis   X   

16 Natural Honey     X 

17 Bio-Oil  X    

18 Comunitat Valenciana     X 

19 Opticalia     X 
 

TOTALS 2 2 6 1 8 

 10,53% 10,53 31,58% 5,26% 42,10% 
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6.2. FRANJA HORÀRIA: De 15:00 a 16:00 

 

 Producte anunciat Estereotips femenins als anuncis segons la franja horària 

 Mestressa de 
casa 

Mare “Superwoman” 
Reclam eròtic - 

sexual 
Objecte 

decoratiu 

1 Ford   X   

2 ADSL amena.com     X 

3 MIO TV   X   

4 Bezoya   X   

5 Mòbil Divinity     X 

6 McDonald’s   X   

7 Canal +     X 

8 Mutua Madrileña     X 

9 Dentix     X 

10 Maria d’Or     X 

11 Marina d’Or     X 

12 ONO     X 

13 El Corte Inglés     X 

14 11 8 22   X   

15 Cofidis   X   

16 Scottex  X    

17 Activia   X   

18 Premier Bingo     X 

19 Opel Astra    X  

20 Canal +     X 

21 Orange   X   
 

TOTALS 0 1 8 1 11 

 0%  4,76% 38,09% 4,76% 52,38% 
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DILLUNS, 14 DE JULIOL DEL 2014 

6.3. FRANJA HORÀRIA: De 17:00 a 18:00 

 

 Producte anunciat Estereotips femenins als anuncis segons la franja horària 

 Mestressa de 
casa 

Mare “Superwoman” 
Reclam eròtic - 

sexual 
Objecte 

decoratiu 

1 ONCE   X   

2 Bio-Oil   X   

3 Dr Scholl     X 

4 Lo Mónaco   X   

5 Densia   X   

6 Biotherm     X 

7 Hellmann’s   X   

8 Pilexil      X 

9 L’Oréal    X  

10 Voltadol    X   

11 Cornetto    X   

12 Skip  X    

13 Isabel   X   

14 Nestlé Nidina 2  X    

15 Garnier Fructis     X 

16 Galeria del Coleccionista    X  

17 Cofidis   X   

18 Olay Regenerist     X 
 

TOTALS 0 2 9 2 5 

 0% 11,11% 50% 11,11% 27,78% 
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DIMARTS, 8 DE JULIOL DEL 2014 

6.4. FRANJA HORÀRIA: De 20:00 a 21:00 

 

 Producte anunciat Estereotips femenins als anuncis segons la franja horària 

 Mestressa de 
casa 

Mare “Superwoman” 
Reclam eròtic - 

sexual 
Objecte 

decoratiu 

1 Toyota X X    

2 ONCE   X   

3 Ciudad de las Artes y las 
Ciencias 

    X 

4 Parque Warner   X   

5 NOKIA Lumia 360   X   

6 Orange   X   

7 Dr Scholl     X 

8 Cornetto     X 

9 Dulcolaxo     X 

10 Campo Frío   X   

11 Opticalia     X 

12 Magnum    X  

13 Mutua Madrileña     X 

14 Revitalift L’Oréal Paris     X 

15 Opel    X  

16 Argal Bonnatur   X   

17 L’Oréal     X  

18 Colacao     X 

19 Yogoo     X 

20 Buitoni Pizza masa fina   X   

21 Chilly Gel     X 

22 Colgate     X 
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23 Amena.com     X 

24 Foxy    X   

25 Comunitat Valenciana     X 

26 Somatoline Cosmetic     X 

27 Verti     X 

 

TOTALS 1 1 8 3 15 

 3,57% 3,57% 28,57% 10,71% 53,57% 
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FRANJA HORÀRIA: De 13:00 a 14:00 
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5.6. Conclusions 

Després de classificar els anuncis segons l’estereotip femení que representaven, he 

pogut veure que els dos més freqüents són dos: el d’objecte decoratiu i el de 

superwoman.  

En la franja horària que va des de la 1 a les 2 un 42% dels anuncis representaven la 

dona objecte decoratiu i un 32% el de superwoman; la que va de les 3 a les 6 un 52% 

objecte decoratiu i un 38% el de superwoman; la que va de les 5 a les 6 té un 50% 

dels anuncis que correspon a l’estereotip de superwoman també; i per últim, la que va 

de les 8 a les 9 representa la dona objecte decoratiu en el 53% dels anuncis i un 29% 

el de superwoman. La resta d’estereotips també apareixen en algun anunci, però no 

tan regularment com ho fan aquests dos. 

La dona objecte decoratiu apareix sobretot en dones que promocionen productes pel 

cabell o cosmètics, cremes, esdeveniments... i la superwoman a tot tipus d’anuncis: 

des de menjar fins a esdeveniments o a tecnologia.  
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ANUNCIS ANTICS SEGONS ELS PRODUCTES ANUNCIATS 

PROGRAMA “LA RENTADORA” DE TV3 

 

7.1. CAPÍTOL 1: LES COSES DE LA LLAR 3/10/2006 

En aquest capítol es parla dels electrodomèstics, aquelles màquines que van participar en el canvi de vida de les mestresses de casa i els hàbits 

alimentaris i culturals del país. Un capítol on també es fa especialment evident el canvi de rol d’homes i dones al llarg dels últims 50 anys. 

 Producte anunciat Dirigit a dones Dirigit a homes Dirigit a nens/nenes 

 JOVES GRANS JOVES GRANS NENES NENS 

1 Televisió Phillips    X X   

2 Televisió Werner X X X X   

3 Congelador Kelvinator  X  X   

4 Rentadora Edesa X X     

5 Coca-Cola X X     

6 Cuines Corcho X X     

7 Rentadora Phillips X X     

8 Rentadora Fagor X X     

9 Rentadora Invicta X X     

10 Rentavaixelles Bru X X     

11 Cuines Far X X     

12 Estufa AGNI X X X X   

13 Nevera Super SER   X X   

14 Rentadora Siemens X X X X   

15 Detergent Elena X X     

16 Detergent Colon X X     

17 Detergent Dash X X     
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18 Detergent Colon X X X X   

19 Detergent Neutrex X X     

20 Detergent Colon i Flor X X X X   

21 Detergent Colon i Flor X X     

22 Televisió Werner   X X   

23 Televisió Schneider X X X X   

24 Televisió Zoppas X X X X   

25 Televisió Thomson X X X X   

26 Vídeo SABA X X X X   

27 Televisió Sony   X X   

28 Iberia X X X X   

29 Canal + X X X X   

30 TVE X X X X X X 

31 La Primitiva X X X X   

32 Nevera Super SER X X X X   

33 Nevera Frio Butano   X X   

34 Nevera Alaska X X X X   

35 Nevera Super SER X X     

36 Electrodomèstics Balay  X     

37 Rentaplats Falusi X X X X   
 

TOTALS 30 32 21 22 1 1 

 62 anuncis 43 anuncis 2 anuncis 

57,94% 40,19% 1,87% 

 



67 
 

 

 

 

 

48% 

52% 

Anuncis dirigits a 
dones 

Joves Grans 

49% 

51% 

Anuncis dirigits a 
homes 

Joves Grans 

50% 50% 

Anuncis dirigits a 
nens/nenes 

Nens Nenes 

58% 

40% 

2% 

A qui van dirigits els 
anuncis? 

Dones Homes Nens 



68 
 

 

7.2. CAPÍTOL 2: L’AUTOMÒBIL 10/10/2006 

En aquest capítol es mostra el canvi de percepció envers l’automòbil, ja que ha passat de ser considerat una eina de llibertat a convertir-se en 

un referent d’estatus. No només s’exhibeixen anuncis que promocionen cotxes, sinó també anuncis que utilitzen l’automòbil com una eina per 

publicitar altres productes.   

 Producte anunciat Dirigit a dones Dirigit a homes Dirigit a nens/nenes 

 JOVES GRANS JOVES GRANS NENES NENS 

1 Cotxe SIMCA 1000 GLS X X     

2 La Primitiva X X X X   

3 Audi A4 Avant   X    

4 Cotxe SEAT 600    X   

5 Cotxe SIMCA 1000   X X   

6 Citroën Dyane 6    X   

7 Citroën Dyane 6 X  X    

8 Cotxe SEAT 127   X X   

9 Seat Ibiza X X X X   

10 AVE X  X    

11 AXE   X    

12 Cotxe Ford Fiesta X  X    

13 Afeitadora BRAUN X      

14 Peugeot 106 X  X    

15 Twingo X X     

16 Opel Meriva X  X    

17 Polo   X    

18 Golf GTI    X   

19 Mazda X X     

20 Audi X X     

21 Renault CLIO  X  X    
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22 Smint   X    

23 Direcció General de Tràfic    X   

24 Mitsubishi Galant    X   

25 SEAT Panda Marbella X X X X   

26 Audi A4 Avant    X   
 

TOTALS 14 7 15 11 0 0 

 21  anuncis 26  anuncis 0 anuncis 

44,68% 55,32% 0% 
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7.3. CAPÍTOL 3: MENJAR I BEURE 14/02/2006 

En aquest capítol es recuperen anuncis que van tenir molt impacte en el seu moment i que tenen com a temàtica comuna el sector de 

l’alimentació (els berenars, els àpats familiars, l’aparició dels congelats, de la gasosa i de la Coca-Cola). 

 

 Producte anunciat Dirigit a dones Dirigit a homes Dirigit a nens/nenes 

 JOVES GRANS JOVES GRANS NENES NENS 

1 Orlando X X X X X X 

2 Pollastre X X     

3 Gallina Blanca X X     

4 Plats Cobarro  X X     

5 Isabel     X X 

6 Starlux  X X X X   

7 Desnatats Danone X  X    

8 McDonald’s  X X X X   

9 Pernils Molina  X  X   

10 Xocolata Nestlé     X X 

11 Nocilla     X X 

12 Cola-Cao      X X 

13 Nesquik     X X 

14 Bollycao  X  X  X X 

15 Donuts     X X 

16 Tronkito Pan Rico     X X 

17 Danone     X X 

18 Danone X      

19 Marcilla   X X   

20 Pa Rosendo  X     

21 Leche Asturiana X X X X   

22 Fabada Asturiana  X     

23 Aigua Font Vella X X     
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24 Schweppes X X X X   

25 Gaseosa Familiar X X X X X X 

26 La Casera  X  X   

27 Fanta X X X X X X 

28 Trinaranjus X X X X   

29 Coca-Cola X X X X   
 

TOTALS 16 17 12 12 12 12 

 33 anuncis 24 anuncis 24 anuncis 

40,74% 26,63% 26,63% 
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7.4. CAPÍTOL 4: BELLESA I SALUT 24/10/2006 

En aquest capítol s’exposen i s’expliquen anuncis en què t’ensenyaven com aconseguir el somni de la bellesa i el mite de l’eterna joventut, per 

tant, es mostren productes com perfums, cremes, roba... I també es veu l’evolució de la societat envers la regla, la sola menció de la qual 

provocava denúncies i sancions als publicitaris dels anys 60.  

 

 Producte anunciat Dirigit a dones Dirigit a homes Dirigit a nens/nenes 

 JOVES GRANS JOVES GRANS NENES NENS 

1 Coca-Cola   X    

2 Colònia Arrebato X      

3 Marie Claire X X     

4 Playtex  X     

5 Enkaswing X X     

6 Playtex  X     

7 Gemma perfect X X     

8 Fotoprix X      

9 Dodotis  X     

10 Evax X X     

11 Pizza Fina World   X X   

12 Philishave   X X   

13 Filomatic   X X   

14 Abanderado   X    

15 Rexona Men   X X   

16 Ocean   X X   

17 Abanderado   X X  X 

18 L’Oréal Paris     X   

19 Colònia Varon Dandy   X X   

20 Colònia Andros    X   

21 Colònia Titto Bluni   X    

22 Misslyn X X     
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23 Corporación Dermoestética  X     

24 Opticalia X X     

25 Glazo X X     

26 Chanel nº 5 X      

27 Emidio Tucci    X   

28 DiR X  X    

29 Levi’s X  X    

30 212 Carolina Herrera   X    

31 Loewe    X   

32 Roberto Verino X  X    

33 Magnum   X    

34 AXE   X    
 

TOTALS 13 11 16 11 0 1 

 24 anuncis 27 anuncis 1 anunci 

46,15% 51,92% 1,92% 
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7.5. CAPÍTOL 5: EL NADAL 15/11/2008 

En aquest capítol s’ensenyen anuncis de l’època de Nadal, on tenen protagonisme els nens, les joguines, els torrons, el cava, la  loteria...  

 Producte anunciat Dirigit a dones Dirigit a homes Dirigit a nens/nenes 

 JOVES GRANS JOVES GRANS NENES NENS 

1 Torrons Antiu Xixona     X X 

2 Llagostins La Sirena  X     

3 Bacallà d’Islàndia X X     

4 TVE    X   

5 Danone     X X 

6 Torró 1880  X  X   

7 Torrons Antiu Xixona X X X X X X 

8 Torrons El Lobo  X  X   

9 Olivetti  X X X X   

10 Cava Castellblanch    X   

11 Cava A Delapierre  X  X   

12 Cava Codorniu X X X X   

13 Freixenet X X X X   

14 Freixenet X X X X   

15 Loteria de Nadal X X X X   

16 Loto Ràpid X X X X   

17 Loteria Tot a 250  X  X   

18 Loto 6-49 X X X X   
 

TOTALS 9 14 8 14 3 3 

 23 anuncis 22 anuncis  6 anuncis 

45,10% 43,14% 11,76% 
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7.6. CAPÍTOL 6: COSES D’AHIR I D’AVUI 16/08/2008 

En aquest capítol es mostren anuncis de productes que han desaparegut de la publicitat televisiva, com l’alcohol d’alta graduació o els cigarrets, 

però també es mostra l’augment d’anuncis de productes com els mòbils.  

 

 Producte anunciat Dirigit a dones Dirigit a homes Dirigit a nens/nenes 

 JOVES GRANS JOVES GRANS NENES NENS 

1 Alcohol Centenario     X   

2 Tabac Bonanza   X X   

3 Tabac Winston  X  X    

4 Encenedors Consul X X     

5 Tabac Malboro   X X   

6 Dia Mundial Sense Tabac X X X X   

7 Anís Las Cadenas  X  X   

8 Alcohol Terry X      

9 Conyac Valdespino    X X   

10 Alcohol Soberano   X X   

11 Ginebra Focking X  X    

12 Martini   X X   

13 Baileys    X X   

14 Vi Campo Viejo   X X   

15 Martini   X    

16 Estrella Damm X X X X   

17 San Miguel X X X X   

18 San Miguel 0,0  X     

19 Cervesa Buckler    X   

20 Telefonica X X X X   

21 Amena X  X    

22 Fortuna X  X    

23 Martini X  X    
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24 Peugeot X X X X   

25 PEPSI X  X    
 

TOTALS 13 8 19 15 0 0 

 21 anuncis 34 anuncis 0 anuncis 

38,18% 61,82% 0% 
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7.7. CONCLUSIONS 

Després d’haver observat totes les dades se’n poden extreure una sèrie de deduccions. 

Com a conclusions generals i amb l’ajuda dels gràfics podem veure a simple vista que 

la majoria dels anuncis mostrats en el programa de tv3 La Rentadora sobre les coses 

de la llar anaven dirigits a les dones (58% del total), mentre que la majoria dels 

anuncis sobre automòbils (55%), bellesa i salut (52%) i sobre l’alcohol d’alta 

graduació, els cigarrets o els mòbils (62%) anaven adreçats als homes. D’altra banda 

però, els anuncis sobre menjar i beure i tots aquells emesos durant l’època de Nadal 

tant anaven dirigits a homes com a dones: en el cas dels anuncis de bellesa i salut un 

41% anaven dirigits a dones i un 29% a homes, i en el dels anuncis de Nadal un 45% 

anaven a les dones i un 43% als homes. 

El primer capítol, que tracta sobre les coses de la llar, reflecteix que des de sempre 

les tasques domèstiques han estat assignades a les dones, ja que actualment la 

majoria d’anuncis publicitaris que mostren algun producte de neteja o la cura dels fills 

també van dirigits a dones, provocant així els estereotips de mestressa de casa i mare. 

Ara bé, les dones d’abans, tal i com mostren els anuncis en La Rentadora, només eren 

capaces de pensar en com ser una bona mestressa de casa i com, evidentment, 

complaure al marit – en un anunci de Cocinas Corcho dels anys 70 apareixia una dona 

servint-li el dinar al marit mentre pensava: “Me parece que me ha quedado estupendo, 

ojalá le guste”, i després de veure que al marit havia quedat satisfet torna a pensar: 

“¡Qué alegría, he acertado!” – però avui en dia, per sort, a les dones no se les mostra 

tan exageradament submises. Actualment, són dones que sí que s’han de cuidar de la 

casa però també treballen i es saben divertir (estereotip de Superwoman).  

També s’ha d’afegir que en els anuncis d’abans només hi apareixien dones i si hi 

apareixia la figura de l’home era només per fer el paper de comprovar si la dona havia 

fet bé les seves tasques. En els nostres dies no: ha començat a aparèixer l’home en els 

anuncis sobre les coses de la llar. De tota manera, moltes vegades quan apareix un 

home és per dur a terme feines professionals (majordoms o tècnics per exemple), 

mentre que en el cas de les dones, són simples mestresses de casa.  

El segon capítol sobre l’automòbil és el mateix però al revés; és a dir, en el cas dels 

anuncis actuals en què apareixen cotxes van normalment dirigits a homes. És cert que 

els anuncis en aquest capítol eren molt més sexistes que els d’ara, però tot i així, 

actualment hi ha discriminacions i es segueixen creant estereotips arran dels anuncis 
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de marques de cotxes. Per exemple en els anuncis actuals, el gènere femení (si s’hi 

presenta) sol aparèixer com un objecte sexual o en poques ocasions es pot veure una 

dona conduint.  

El tercer capítol sobre el menjar i el beure ens mostrava anuncis dirigits a tots els 

sexes i a totes les edats. Només se’n pot extreure una conclusió que ja se sabia, la 

qual és que eren les dones les que cuinaven i que el marit, els fills i/o les filles 

esperaven a la taula. La resta del capítol es centrava en anuncis sobre aliments i beure 

i per tant, no hi havia quasi distincions entre sexes.  

El quart capítol, que tracta sobre bellesa i salut, és on es pot veure especialment 

l’estereotip de dona objecte i també el de reclam eròtic/sexual en el cas dels anuncis 

dirigits a dones. En aquest aspecte, els productes de cosmètics, perfums, roba, etc. no 

han canviat gaire, ja que en els anuncis antics també hi apareixien dones esveltes i 

atractives, com passa ara. En quant als homes sí que ha canviat aquest tipus de 

publicitat: a part de que fa 50 anys no es promocionaven cremes masculines  (ja que 

es considerava que les úniques que havien d’estar guapes eren elles), en aquests 

anuncis (de desodorants, afaitadores, roba, etc.) hi apareixien homes “reals”. En els 

anuncis actuals s’utilitzen models que, com en el cas de les dones, són perfectes i 

alhora irreals.  

Respecte a aquesta mateixa temàtica, s’ha d’afegir que abans no es recorria tant a la 

sexualitat i a l’erotisme dels o les models; ara, en canvi, és l’essència d’aquests tipus 

d’anuncis arran de la motivació que provoca seduir als altres. Avui en dia, tots els 

anuncis sobre bellesa i salut intenten fer adonar-se a la gent que han d’agradar els 

altres. Un exemple molt clar són les campanyes publicitàries de la marca masculina de 

desodorants AXE (molt criticades i denunciades pel seu alt contingut masclista). Al 

2012, AXE va simular la fi del món en un dels seus anuncis, amb un únic supervivent 

que decideix crear una arca (en què disposa de ple d’instal·lacions que serviran per les 

dones que més tard seduirà: un gimnàs per posar-se en forma, un reproductor de 

música, espais de descans...). Aquest mateix home quan acaba la seva construcció, es 

posa el desodorant i un seguit de noies no dubten en acostar-s’hi gràcies a l’“efecte 

AXE”.  

El cinquè capítol tracta sobre l’època de Nadal, i en aquest capítol no es fan 

diferències de sexes, ja que es mostren anuncis de torrons, cava, loteria, etc. Això sí, 

amb relació al sopar, és obvi que les encarregades fer-lo eren les dones.  
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El sisè capítol es titula Coses d’ahir i d’avui i s’hi mostren anuncis sobre l’alcohol 

d’alta graduació, els cigarrets o els mòbils. L’alcohol d’alta graduació o els cigarrets ara 

no s’anuncien per televisió, però abans en els anuncis només et mostrava que era cosa 

d’homes. Fins i tot una marca de conyac, anomenada Soberano, va escollir com a 

slogan: “Soberano es cosa de hombres” mentre a la pantalla es veien altres “coses 

d’homes” com els toros, els cotxes o el futbol. En els anuncis de l’alcohol veiem 

especialment l’estereotip femení de dona objecte, com són exemples els anuncis de 

Martini o Baileys, en què sempre hi apareix una noia jove i atractiva. En la publicitat 

dels mòbils, en canvi, no hi ha hagut mai cap mena de distinció entre sexes, ja que és 

obvi que no hi ha mòbils exclusivament per homes i mòbils exclusivament per dones.   

Després d’analitzar tots els capítols del programa de La Rentadora, ens en adonarem 

que la publicitat ha reduït el seu grau de sexisme, però tot i així, no l’ha esborrat del 

tot. També veiem que hi ha rols femenins que venen des de molt lluny, especialment 

l’estereotip de mestressa de casa, així mateix el de mare, dona objecte o reclam eròtic- 

sexual i, per tant, distingim que l’estereotip de superwoman és un estereotip creat molt 

recentment però que cada vegada va cobrant més força.  
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8.1. Definició de l’objectiu de l’enquesta 

L’objectiu del treball estadístic és descobrir la visió que té la població que forma part 

de la mostra sobre la publicitat i també, les diferències que es puguin presentar en 

aquesta depenent del sexe i l’edat de les persones.  

D’una banda, un propòsit és revelar si la població creu, o no, que hi ha diferències 

entre els anuncis publicitaris actuals depenent de si van dirigits a un sexe o a un altre 

segons el producte anunciat i, d’altra banda, és saber si la gent té una percepció 

perfecta dels prototips utilitzats en la publicitat o creuen que hi ha certa “naturalesa” 

en els models, en aquest cas, femenins.  

 

8.2. Definició de la mostra 

La mostra escollida per representar a la població comprèn a 100 persones dels dos 

sexes, i s’estén a totes les edats, les quals estan dividides en quatre franges (25 

enquestes per a cada una): la primera recull persones d’entre 16 i 24 anys, la segona 

va dels 25 als 40, la tercera dels 41 als 60 i la quarta reuneix persones de com a mínim 

61 anys amb la finalitat de saber diferents perspectives i possibles canvis en les 

respostes dels enquestats depenent de la seva edat i el seu sexe.  

 

8.3. Preguntes de l’enquesta 

1. Crec que la majoria dels anuncis de productes de neteja o de cuina van 

dirigits... 

a) A dones 

b) A homes 

c) No hi ha diferències entre si van dirigits a homes o a dones, tant van 

adreçats a un sexe com a l’altre 

2. Crec que la majoria dels anuncis de cotxes van dirigits... 

a) A dones 

b) A homes 

c) No hi ha diferències entre si van dirigits a homes o a dones, tant van 

adreçats a un sexe com a l’altre 
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3. Aquest anunci em sembla...  

  

 

 

 

 

 

4. He comprat mai un producte gràcies a la seva campanya publicitària...  

a) Sí 

b) No 

5. Actualment, en la publicitat de perfums i productes cosmètics se’ns 

solen presentar... 

a) Dones esveltes, joves i atractives 

b) Dones amb imperfeccions però “naturals” i “reals” 

 

 

“Verás las mejores 

delanteras del 

mundo” 

a) Graciós i enginyós 

b) Indignant 

c) M’és indiferent 
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8.4. Tabulació de les preguntes 

 

8.4.1. FRANJA D’EDAT: 16-24 anys 

 Dones 

 EDAT PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 PREGUNTA 5 FEINA 

 Dones Homes Tots Dones Homes Tots Engin Indign Indif. Sí No Esveltes Naturals  

1 17 X    X   X  X  X  Estudio 

2 17 X    X   X  X  X  Estudio 

3 17 X    X    X X  X  Estudio 

4 17 X    X   X  X  X  Estudio 

5 17 X    X   X  X  X  Estudio 

6 18 X     X  X  X  X  Estudio 

7 17 X    X  X   X  X  Estudio 

8 24 X    X   X  X  X  Infermera 

9 17 X    X   X  X  X  Estudio 

10 17 X    X   X  X  X  Estudio 

11 24 X    X   X   X X  Educ. Social 

12 22 X    X   X  X  X  Psicòloga  

13 20 X     X  X  X  X  Cambrera  

14 23 X    X   X   X X  Belles Arts 

15 24 X    X   X  X  X  Educ Infantil 

16 24 X    X   X   X X  Psicòloga 
 

16 0 0 0 14 2 1 14 1 13 3 16 0 
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 Homes 

 EDAT PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 PREGUNTA 5 FEINA 

 Dones Homes Tots Dones Homes Tots Engin Indign Indif. Sí No Esveltes Naturals  

1 17 X     X X    X X  Estudio 

2 17 X    X   X  X  X  Estudio 

3 17 X    X   X   X X  Estudio 

4 16   X   X X   X  X  Estudio 

5 17   X  X    X  X X  Estudio 

6 24 X     X  X  X  X  Historiador 

7 23   X   X X    X X  Estudio 

8 17 X    X   X  X  X  Estudio 

9 19 X    X   X   X X  Administr. 
 

6 0 3 0 5 4 3 5 1 4 5 9 0 

 

 

RESULTATS GENERALS DE LA FRANJA D’EDAT DE 16 A 24 ANYS 

 

DONES 16 0 0 0 14 2 1 14 1 13 3 16 0 

HOMES 6 0 3 0 5 4 3 5 1 4 5 9 0 
 

TOTAL 22 0 3 0 19 6 4 19 2 17 8 25 0 

PERCENTATGES 88% 0% 12% 0% 76% 24% 16% 76% 8% 68% 32% 100% 0% 
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8.4.2. FRANJA D’EDAT: 25-40 anys 

 Dones 

 EDAT PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 PREGUNTA 5 FEINA 

 Dones Homes Tots Dones Homes Tots Engin Indign Indif. Sí No Esveltes Naturals  

1 26 X    X   X  X  X  Psicòloga 

2 26   X  X    X X  X  Cambrera 

3 26 X    X   X   X X  Logopeda 

4 25 X    X   X   X X  Mestra 

5 31 X    X    X X  X  Comercial 

6 40 X    X    X X  X  Neteja  

7 39 X     X X    X  X Supervisora 

8 30   X  X   X   X X  Administrac. 

9 32 X     X   X X  X  Dietista 

10 29 X     X   X  X X  Dependenta 

11 28 X    X   X  X  X  Cambrera 

12 34 X    X   X  X  X  Periodista 

13 31 X    X   X  X  X  Cuinera 
 

11 0 2 0 10 3 1 7 5 8 5 12 1 

 

 

 

 

 



91 
 

 Homes 

 EDAT PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 PREGUNTA 5 FEINA 

 Dones Homes Tots Dones Homes Tots Engin Indign Indif. Sí No Esveltes Naturals  

1 25   X   X X    X X  Electricista 

2 34   X   X X   X  X  Comercial 

3 29 X    X  X   X  X  Publicista 

4 34   X   X   X X  X  Jardiner 

5 30 X    X   X   X X  Fisio 

6 26   X   X X    X X  Recepció 

7 31 X    X  X    X X  Mestre 

8 36   X   X   X X  X  Paleta 

9 27 X    X   X  X  X  Lampista 

10 39 X     X   X X  X  Informàtic 

11 26 X    X  X   X  X  Administra 

12 25 X    X    X X  X  Estudio 
 

7 0 5 0 6 6 6 2 4 8 4 12 0 

 

 

RESULTATS GENERALS DE LA FRANJA D’EDAT DE 25 A 40 ANYS 

 

DONES 11 0 2 0 10 3 1 7 5 8 5 12 1 

HOMES 7 0 5 0 6 6 6 2 4 8 4 12 0 
 

TOTAL 18 0 7 0 16 9 7 9 9 16 9 24 1 

PERCENTATGES 72% 0% 28% 0% 64% 36% 28% 36% 36% 64% 36% 96% 4% 
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8.4.3. FRANJA D’EDAT: 41-60 anys 

 Dones 

 EDAT PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 PREGUNTA 5 FEINA 

 Dones Homes Tots Dones Homes Tots Engin Indign Indif. Sí No Esveltes Naturals  

1 56 X    X    X  X X  Perruquera 

2 55 X    X   X   X X  Propiet. Bar 

3 56   X X    X  X  X  Neteja 

4 50 X    X   X  X  X  Treb. Social 

5 50 X    X   X   X X  Conserge 

6 60   X  X  X    X X  Neteja 

7 45 X    X   X  X  X  Metgessa  

8 43 X    X   X  X  X  Fisioteràpia 

9 46 X    X    X X  X  Professora 

10 50 X    X   X  X  X  Perruquera 

11 41   X   X  X  X  X  Caixera 

12 57 X    X   X  X  X  Venedora 
 

9 0 3 1 10 1 1 9 2 8 4 12 0 
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 Homes 

 EDAT PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 PREGUNTA 5 FEINA 

 Dones Homes Tots Dones Homes Tots Engin Indign Indif. Sí No Esveltes Naturals  

1 56   X  X    X  X X  Mecànic 

2 50 X    X  X   X  X  Mecànic 

3 56 X    X  X   X  X  Xapista 

4 51 X    X    X X  X  Mecànic 

5 43   X   X X   X  X  Lampista 

6 50 X    X   X   X X  Dentista 

7 52 X     X   X X  X  Infermer 

8 46 X    X   X   X X  Economista 

9 50 X    X   X   X X  Electricista 

10 57 X    X   X  X  X  Professor 

11 43   X   X X   X  X  Mecànic 

12 46 X    X  X   X  X  Administ 

13 59 X     X   X X  X  Banquer 
 

10 0 3 0 9 4 5 4 4 9 4 13 0 

 

RESULTATS GENERALS DE LA FRANJA D’EDAT DE 25 A 40 ANYS 

 

 

DONES 9 0 3 1 10 1 1 9 2 8 4 12 0 

HOMES 10 0 3 0 9 4 5 4 4 9 4 13 0 
 

TOTAL 19 0 6 1 19 5 6 13 6 17 8 25 0 

PERCENTATGES 76% 0% 24% 4% 76% 2% 24% 52% 24% 68% 32% 100% 0% 
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8.4.4. FRANJA D’EDAT: 61-... anys 

 Dones 

 EDAT PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 PREGUNTA 5 FEINA 

 Dones Homes Tots Dones Homes Tots Engin Indign Indif. Sí No Esveltes Naturals  

1 74 X    X   X   X X  Mestra 

2 70 X    X   X   X X  Mestressa  

3 76 X    X   X  X  X  Mestre 

4 70   X  X  X   X  X  Venedora 

5 72 X    X    X X  X  Mestressa 

6 76 X    X    X X  X  Dependenta 

7 68 X    X   X   X X  Professora 

8 81 X    X    X X  X  Fàbrica 

9 69  X   X    X X  X  Fàbrica 

10 68 X    X    X X  X  Perruquera 

11 80   X   X  X  X  X  Fàbrica 

12 70 X    X   X  X  X  Modista 
 

9 1 2 0 11 1 1 6 5 9 3 12 0 
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 Homes 

 EDAT PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 PREGUNTA 5 FEINA 

 Dones Homes Tots Dones Homes Tots Engin Indign Indif. Sí No Esveltes Naturals  

1 74 X    X    X X  X  Conserge 

2 79 X     X X    X X  Tèxtil 

3 83 X    X    X  X X  Administra 

4 80 X    X    X X  X  Pintor 

5 74 X    X  X    X X  Funcionari 

6 72 X     X X   X   X Banquer 

7 84 X     X   X X  X  Venedor 

8 75 X    X    X X  X  Administr. 

9 79 X    X  X   X  X  Dependent 

10 74 X     X  X   X X  Tapisser 

12 76 X     X   X  X X  Fuster 

13 80 X    X  X    X X  Fàbrica 

14 79 X    X  X   X  X  Paleta 
 

13 0 0 0 8 5 6 1 6 7 6 12 1 

 

RESULTATS GENERALS DE LA FRANJA D’EDAT DE 61-... ANYS 

 

DONES 9 1 2 0 11 1 1 6 5 9 3 12 0 

HOMES 13 0 0 0 8 5 6 1 6 7 6 12 1 
 

TOTAL 22 1 2 0 19 6 7 7 11 16 9 24 1 

PERCENTATGES 88% 4% 8% 0% 76% 24% 28% 28% 44% 64% 36% 96% 4% 
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8.5. Representació gràfica 

8.5.1. PREGUNTA 1: “Crec que la majoria dels anuncis de productes de 

neteja o de cuina van dirigits...” 

 

 Gràfics segons la franja d’edat 
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PREGUNTA 2: “Crec que la majoria dels anuncis de cotxes van dirigits...” 

 

 Gràfics segons la franja d’edat 
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PREGUNTA 3: “Aquest anunci em sembla...” 

 

 Gràfics segons la franja d’edat 
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PREGUNTA 4: “He comprat mai un producte gràcies a la seva campanya 

publicitària...” 

 

 Gràfics segons la franja d’edat 
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PREGUNTA 5: “Actualment, en la publicitat de perfums i productes cosmètics 

se’ns solen presentar...” 

 

 Gràfics segons la franja d’edat 

 

 

 

 

 

100% 

0% 

16-24 anys 

Dones atractives Dones "reals" 

96% 

4% 

25-40 anys 

Dones atractives Dones "reals" 

100% 

0% 

41-60 anys 

Dones atractives Dones "reals" 

96% 

4% 

60-... anys 

Dones atractives Dones "reals" 
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8.5.2. FRANJA D’EDAT: 16-24 anys 

 

 Gràfics segons el sexe  

 Pregunta 1: “Crec que la majoria dels anuncis de productes de neteja o 

de cuina van dirigits...” 

 

 Pregunta 2: “Crec que la majoria dels anuncis de cotxes van dirigits...” 

 

 

 

100% 

0% 0% 

Dones 

A dones A homes A tots 

67% 

0% 

33% 

Homes 

A dones A homes A tots 

0% 

87% 

13% 

Dones 

A dones A homes A tots 

0% 

56% 

44% 

Homes 

A dones A homes A tots 
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 Pregunta 3: “Aquest anunci em sembla...” 

 

 

 Pregunta 4: “He comprat mai un producte gràcies a la seva campanya 

publicitària...” 

 

 

  

 

6% 

88% 

6% 

Dones 

Graciós Indignant Indiferent 

33% 

56% 

11% 

Homes 

Graciós Indignant Indiferent 

81% 

19% 

Dones 

Sí No 

44% 

56% 

Homes 

Sí No 
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 Pregunta 5 

 

 

FRANJA D’EDAT: 25-40 anys 

 

 Gràfics segons el sexe  

 Pregunta 1: “Crec que la majoria dels anuncis de productes de neteja o 

de cuina van dirigits...” 

 

 

100% 

0% 

Dones 

Dones atractives Dones "reals" 

100% 

0% 

Homes 

Dones atractives Dones "reals" 

85% 

0% 15% 

Dones 

A dones A homes A tots 

58% 

0% 

42% 

Homes 

A dones A homes A tots 
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 Pregunta 2: “Crec que la majoria dels anuncis de cotxes van dirigits...” 

 

 

 

 Pregunta 3: “Aquest anunci em sembla...” 

 

 

 

0% 

77% 

23% 

Dones 

A dones A homes A tots 

0% 

50% 50% 

Homes 

A dones A homes A tots 

8% 

54% 

38% 

Dones 

Graciós Indignant Indiferent 

50% 

17% 

33% 

Homes 

Graciós Indignant Indiferent 
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 Pregunta 4: “He comprat mai un producte gràcies a la seva campanya 

publicitària...” 

 

 

 Pregunta 5: “Actualment, en la publicitat de perfums i productes 

cosmètics se’ns solen presentar...” 

 

 

 

62% 

38% 

Dones 

Sí No 

67% 

33% 

Homes 

Sí No 

92% 

8% 

Dones 

Dones atractives Dones "reals" 

100% 

0% 

Homes 

Dones atractives Dones "reals" 
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FRANJA D’EDAT: 41-60 anys 

 

 Gràfics segons el sexe  

 Pregunta 1: “Crec que la majoria dels anuncis de productes de neteja o 

de cuina van dirigits...” 

 

 
 

 Pregunta 2: “Crec que la majoria dels anuncis de cotxes van dirigits...” 

 

 

75% 

0% 

25% 

Dones 

A dones A homes A tots 

77% 

0% 

23% 

Homes 

A dones A homes A tots 

9% 

83% 

8% 

Dones 

A dones A homes A tots 

0% 

69% 

31% 

Homes 

A dones A homes A tots 
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 Pregunta 3: “Aquest anunci em sembla...” 

 

 

 Pregunta 4: “He comprat mai un producte gràcies a la seva campanya 

publicitària...” 

 

 

  

 

8% 

75% 

17% 

Dones 

Graciós Indignant Indiferent 

38% 

31% 

31% 

Homes 

Graciós Indignant Indiferent 

67% 

33% 

Dones 

Sí No 

69% 

31% 

Homes 

Sí No 
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 Pregunta 5: “Actualment, en la publicitat de perfums i productes 

cosmètics se’ns solen presentar...” 

 

 

FRANJA D’EDAT: 61-... anys 

 

 Gràfics segons el sexe  

 Pregunta 1: “Crec que la majoria dels anuncis de productes de neteja o 

de cuina van dirigits...” 

 

100% 

0% 

Dones 

Dones atractives Dones "reals" 

100% 

0% 

Homes 

Dones atractives Dones "reals" 

75% 

8% 

17% 

Dones 

A dones A homes A tots 

100% 

0% 0% 

Homes 

A dones A homes A tots 
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 Pregunta 2: “Crec que la majoria dels anuncis de cotxes van dirigits...” 

 

 

 Pregunta 3: “Aquest anunci em sembla...” 

 

 

 

 

0% 

92% 

8% 

Dones 

A dones A homes A tots 

0% 

62% 

38% 

Homes 

A dones A homes A tots 

8% 

50% 

42% 

Dones 

Graciós Indignant Indiferent 

46% 

8% 

46% 

Homes 

Graciós Indignant Indiferent 
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 Pregunta 4: “He comprat mai un producte gràcies a la seva campanya 

publicitària...” 

 

 

 Pregunta 5: “Actualment, en la publicitat de perfums i productes 

cosmètics se’ns solen presentar...” 

 

 

 

75% 

25% 

Dones 

Sí No 

54% 

46% 

Homes 

Sí No 

100% 

0% 

Dones 

Dones atractives Dones "reals" 

92% 

8% 

Homes 

Dones atractives Dones "reals" 
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8.6. Conclusions de l’enquesta 

En la primera pregunta, la major part dels enquestats (independentment del seu sexe) 

han respost que la majoria dels anuncis de productes de neteja o de cuina van dirigits 

a dones: un 88% ha escollit aquesta opció entre els joves d’entre 16 i 24 anys, un 

72% en els de 25 i 40, un 76% en els de 41 i 60 i un 88% en les persones de 60 o 

més anys. La segona opció més escollida ha estat la c, en la que hi diu que no hi ha 

diferències entre si van dirigits a un sexe o a un altre, però de tota la mostra només un 

4% ha dit que van dirigits a homes i correspon a persones de més de 60 anys.  

Però es poden observar petites diferències depenent del sexe: en la primera franja, un 

100% de dones ha contestat que van dirigits a dones, mentre que en els homes només 

un 67% ha escollit aquesta opció; en la segona, un 85% de les dones ha contestat que 

són anuncis normalment exclusivament femenins, davant de només un 58% dels 

homes que ha contestat també aquesta resposta; en la tercera, un 75% de les dones i 

un 77% dels homes respectivament, han escollit la primera elecció; i per últim, en la 

última franja, un 75% de les dones ha contestat la primera opció i en el cas dels 

homes, un 100%.  

Aquesta unanimitat pot estar deguda a que des de sempre s’ha associat les tasques 

domèstiques a una ocupació femenina i com a conseqüència, els anuncis de productes 

de neteja o de cuina van dirigits a dones i la població n’és totalment conscient. A més, 

com s’ha dit anteriorment en el treball, la publicitat reflecteix la societat: actualment 

(encara que la dona s’hagi incorporat al mercat del treball i gaudeixi de molta més 

llibertat que abans), hi ha estudis que demostren que la dona continua dedicant dues 

hores més a les tasques domèstiques que l’home. S’ha de dir però, que la societat va 

avançant i cada vegada l’home hi va participant més.   

En la segona pregunta, la major part dels enquestats (independentment del seu sexe) 

han respost que la majoria dels anuncis de cotxes van dirigits a homes: un 76% ha 

escollit aquesta opció entre els joves d’entre 16 i 24 anys, un 64% en els de 25 i 40, 

un 93% en els de 41 i 60 i un 76% en les persones de 60 o més anys. La segona opció 

més escollida ha estat la c, en la que hi diu que no hi ha diferències entre si van 

dirigits a un sexe o a un altre; però de tota la mostra només un 5% ha dit que van 

dirigits a dones i correspon a persones d’entre 41 i 60 anys.  

Però es poden observar petites diferències depenent del sexe: en la primera franja, un 

87% ha contestat que van dirigits a homes, mentre que en els homes només un 56% 
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ha escollit aquesta opció; en la segona franja, un 77% de les dones ha contestat que 

són anuncis normalment exclusivament masculins, davant d’un 50% contestat pels 

homes; en la tercera, un 83% de les dones i un 69% dels homes respectivament, han 

escollit la segona elecció; i per últim, en la última franja, un 92% de les dones ha 

contestat la segona opció i en el cas dels homes, un 62%.  

En aquest cas, hi ha hagut molta gent que ha respost que tant van dirigits a homes 

com a dones, i és segurament perquè avui en dia, tant pots veure conduint a homes 

com a dones dins una ciutat; però també és cert que en la publicitat en concret, els 

anuncis deixen un paper secundari a la dona. Per exemple: mai condueix o és 

simplement presentada com un objecte sexual atreta pel cotxe que posseeix  un home.  

Per comprovar-ho, vaig anar a una autoescola i em van dir que de cada 25 alumnes 

que s’apunten al mes, 15 són noies i 10 són nois. Per tant, es confirma la suposició de 

que tant pots veure conduint a homes com a dones dins una ciutat. Fins i tot, aquesta 

autoescola demostra que hi ha més dones que es treuen el carnet que no pas homes.  

En la tercera pregunta, es presentava un anunci de la companyia Mediamarkt en què 

hi apareixen dues noies amb un missatge provocador: “Verás las mejores delanteras 

del mundo”. És l’única pregunta en què no hi ha hagut una opció clarament destacada. 

Si ens fixem en els enquestats (independentment del seu sexe), un 76% dels joves 

entre 16 i 24 anys el troben indignant; en el cas de la franja d’entre 25 i 40 anys, un 

36% el troba indignant i un altre 36% el troba enginyós i graciós; mentre que un 52% 

en la franja d’entre 41 i 60 anys ha respost que el trobaven indignant; i finalment, en 

les persones de més de 61 anys, un 44% li és indiferent, i el restant es divideix en 

parts iguals en les dues altres opcions.  

També hi ha hagut grans variacions depenent del sexe: en la primera franja, un 88% 

de les dones el troba indignant, mentre que un 56% dels homes el troba graciós; en  

la segona franja, un 54% de les dones el troba indignant i un 50% dels homes el troba 

graciós; en la tercera, un 75% de les dones el troba indignant i un 28% hi mostra 

indiferència, mentre que un 38% dels homes el troba graciós; i finalment, en la última 

franja, només un 50% de les dones el troba indignant davant d’un 46% dels homes 

que li sembla graciós.  

És obvi doncs, que les dones troben indignant aquest anunci, mentre que la majoria 

d’homes el troba graciós i enginyós. Aquesta diferència pot ser deguda a que les dones 

el consideren una falta de respecte cap al col·lectiu que pertanyen, el col·lectiu femení, 
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el qual es veu usat com un simple objecte sexual i una forma fàcil de cridar l’atenció 

del consumidor, especialment del consumidor masculí.  

En la quarta pregunta es pretenia saber si la publicitat influeix o no a l’hora de 

consumir productes. Independentment del sexe, la majoria de la població va respondre 

que la publicitat en alguna ocasió els havia influït en la compra d’algun producte: un 

68% ha escollit aquesta opció entre els joves d’entre 16 i 25 anys, un 64% en els de 

26 i 40, un 68% en els de 41 i 60 i un 64% en les persones de 60 o més anys.  

Depenent del sexe: en la primera franja, un 81% de les dones ha contestat que sí, 

mentre que en els homes un 56% ha dit que no; en la segona, un 62% de les dones 

ha contestat que sí, davant d’un 67% contestat pels homes; en la tercera, un 67% de 

les dones i un 69% dels homes respectivament, han dit que sí; i per últim, en la última 

franja, un 75% de les dones ha contestat la primera opció i en el cas dels homes, un 

54%.  

Veient els resultats, és palpable que la publicitat influeix clarament a les persones a 

l’hora de consumir productes: una bona campanya publicitària sempre ajudarà a la 

bona visió de la gent d’un producte d’una empresa o d’una companyia determinada.  

En la cinquena pregunta, tots els enquestats, tenint tots els sexes i totes les edats en 

compte, han contestat que actualment, en la publicitat de perfums i productes de 

cosmètics se’ns solen presentar dones esveltes, joves i atractives. Només un 4% ha 

contestat la segona opció (dones amb imperfeccions però “naturals” i “reals”), situat 

en la franja d’edat de 25-40 anys i concretament, al sexe femení, i un altre 4% en la 

franja de més de 60 anys en el sexe masculí.   

Observant els resultats, ens en adonem que tota la població és completament 

conscient de que actualment només se’ns mostren dones amb “cossos perfectes” i 

seductores per tal de captar l’atenció del consumidor.  

D’altra banda, vaig demanar la professió o els estudis dels enquestats per saber si 

depenent dels estudis de la gent canviava o no la seva visió de la publicitat. La 

resposta és que en les dones no han variat gaire les respostes, però en el cas dels 

homes sí que s’ha vist diferència en les respostes segons si tenien estudis o no.  

Per exemple, els homes que tenen o estudien estudis superiors han contestat que els 

anuncis de productes de neteja van dirigits a dones i  que els de cotxes van per 
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homes, mentre que la majoria dels homes que no gaudeixen d’aquests estudis han 

contestat que en cap dels dos tipus d’anunci hi ha exclusivitat d’un sexe o d’un altre.  

En el cas de la tercera pregunta, en què es preguntava per l’anunci de Mediamarkt 

pensava que els que tindrien estudis contestarien que el trobaven indignant i els que 

no entenien enginyós o indiferent; però estava equivocada perquè hi ha hagut homes 

amb estudis que han contestat que el trobaven enginyós i homes sense estudis que el 

veien indignant i, per tant, no he pogut treure unes conclusions clares d’aquesta 

pregunta.  

En el cas de les dones però, sí que es veu alguna variació: la majoria de dones sense 

estudis han contestat que els hi era indiferent l’anunci, mentre que les dones amb 

estudis han dit que els hi semblava indignant. 
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Durant la realització d’aquest treball de recerca, he après molt més sobre el món de la 

publicitat, ja que tot i que és present gairebé a tot arreu a la nostra vida quotidiana i té 

un poder d’influència immens en la nostra societat, no hagués mai dominat aspectes 

sobre ella com les seves funcions amagades, els tipus que existeixen o els seus 

mètodes comunicatius.  

El meu objectiu verdader però, era conèixer a fons i fer una radiografia de la situació 

de la dona en la publicitat actual, tot fixant-me en els estereotips més freqüents en 

què se la sol representar i les tècniques que s’utilitzen per reforçar-los. Per fer-ho i que 

quedés completament clar, ho he fet tant de forma teòrica com pràctica. Aquesta 

última, ha estat la part que més m’ha agradat realitzar perquè era molt més dinàmica i 

on podia comprovar si la teoria era realment certa o no.  

Sincerament, trobo que no s’han presentat gaires problemes durant la recerca, tot i 

que havia de saber seleccionar en tot moment la millor informació que anava trobant i 

la que valia realment la pena. Malgrat tot, he trobat però, una certa dificultat a l’hora 

d’extreure les conclusions de l’estudi estadístic perquè havia de fer deduccions 

mitjançant tot el que havia après executant el treball i el que podia inferir jo mateixa 

dels resultats, sumat al que jo ja sabia d’abans de la societat en la que visc però 

eliminant els prejudicis.  

Estic veritablement contenta amb el treball que he realitzat perquè he pogut assolir 

tots els objectius que m’havia plantejat a l’inici del projecte: he conegut les 

característiques i els mètodes comunicatius de la publicitat en general, he identificat i 

definit els estereotips més comuns que apareixen en els anuncis publicitaris 

representant a la dona (mestressa de casa, mare, superwoman, reclam eròtic-sexual i 

dona objecte decoratiu), així com també les tècniques que els enforteixen (cosificació i 

normalització de la dominació de la dona), he après com reconèixer la publicitat sexista 

mitjançant el Decàleg per a la publicitat no sexista, he conegut quin tipus d’anunci 

publicitari i quins estereotips es presenten en ells en la televisió segons la franja 

horària i per últim, he comprovat que hi ha hagut evolució en el paper de la dona a la 

publicitat al llarg de la història, així com també els cànons de bellesa femenins.  

D’altra banda, pel que fa a l’últim objectiu sobre l’evolució del paper de la dona, he 

pogut intuir que la situació ha canviat per a les dones i que els anuncis han deixat de 

ser d’un caràcter tan sexista com ho eren fa cinquanta anys enrere i que, actualment, 

crec que estan evolucionant encara més. De tota manera, aquí sorgeix un objectiu que 
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em queda pendent i que espero poder descobrir d’aquí uns anys, i és que em pregunto 

si la dona d’aquí un temps serà representada igual o seguirà evolucionant cap a una 

publicitat igualitària, així com també una societat igualitària on homes i dones puguin 

realitzar els mateixos papers, sense la necessitat de recórrer als estereotips ni les 

falses representacions que simplifiquen massa la realitat.  

En resum, aquesta experiència no només m’ha permès saber què era la constància i el 

treball diari, sinó que també m’ha servit per adonar-me que queda un llarg camí per a 

la societat igualitària de la que parlo anteriorment. M’agradaria que el meu treball fos 

llegit per moltes persones i que aquestes també se’n adonin de que la dona està en 

una situació de desavantatge respecte els homes, la qual es veu reflectida a la 

publicitat, i que cal canviar per tal de construir una societat més justa. 
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