
Benvolgut/da col.lega 

El divendres dia 18 d'aquest mes oferim una roda de premsa amb totes les dades de la 

primera anàlisi del moviment #Cuéntalo a Catalunya. 

Les xifres resultants de #Cuéntalo són impressionants, i el més important és que les dones 

(centenars de milers) que van parlar ho van fer de forma voluntària, en tromba, i responent a 

un sol hashtag procedent d'un sol compte. 

Per això, en el mateix acte explicarem perquè menteixen aquells polítics i sectors socials que 

difonen la idea de les denúncies falses. I cóm les dades objectives permeten refutar sense 

massa dificultat. 

Ens trobem en un moment en què les noves tecnologies juguen un paper fonamental a l'hora 

de desmuntar fal·làcies. 

Per això ens agradaria comptar amb tu aquest dia. 

La roda de premsa estarà oberta al públic i comptarà amb la presència de l'Ajuntament de 

Barcelona així com d'institucions socials, acadèmiques i polítiques lligades a la lluita contra la 

Violència de Gènere. 

  

RODA DE PREMSA 

DATA: DIVENDRES 18 DE GENER DE 2019 

LLOC: Centre Cívic DRASSANES (C Nou de la 

Rambla, 43. BARCELONA) 

HORA: 12:00h 

 

SI NECESSITES DESGLOSSAMENT DE DADES, 

CAPTURES DE TUITS O DOCUMENTS GRÀFICS: 

 JORGE RAGNA: 649665293 

produccion@proyectocuentalo.org 

  

 

  

#Cuéntalo: 

Prop de 3 MILIONS de tuïts en 10 dies 

Més de 150.000 RELATS ÚNICS D'AGRESSIONS SEXUALS 

narrats directament per les seves víctimes 

mailto:produccion@proyectocuentalo.org


  

El 26 d'abril d'aquest any es va llançar el hashtag #Cuéntalo d'un sol compte personal de tuiter, 

@LaFallaras. Immediatament es va convertir en un fenomen mundial al qual es van sumar 

centenars de milers de dones i del qual es van fer ressò mitjans de comunicació de tot el món. 

Després extreure les dades de la xarxa, es va decidir analitzar-los amb la col·laboració del 

Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC) 

 

LES XIFRES RESULTANTS SÓN ACLAPARADORES I INÈDITES: 

PROP DE 3 MILIONS DE DONES VAN PARTICIPAR amb #CUÉNTALO EN ELS 10 PRIMERS DIES. 

 

Es poden consultar a proyectocuentalo.org. 

 

Considerem que es tracta d'un DOCUMENT ÚNIC: Per primera vegada es compta amb un arxiu 

de més de 150.000 relats en primera persona referents a violència de gènere, narrats amb les 

seves paraules per les dones que els pateixen o van patir. 

Hem analitzat i classificat totes aquestes dades i componen una nova memòria col·lectiva de la 

violència masclista mai abans narrada. 

Es tracta d’un fet revolucionari, fruit de la relació entre la informació, l'arxivística i les noves 

tecnologies. La participació de l'Associació d'Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya i del 

Supercomputing Center de Barcelona és la base sobre la qual es construeix aquesta realitat. 

Finalment, hem creat una eina per a allotjar les dades i que permeti el seu ús i consulta 

universals, així com seguir recopilant testimonis. 

És només un primer pas. 

Cedirem totes les dades així com l'eina per gestionar-los a l'Administració pública espanyola.  

  

 

ET CONVOQUEM A LA RODA DE PREMSA OBERTA AL PÚBLIC EN LA QUAL EXPOSAREM TOTES 

LES DADES i LES CONCLUSIONS DE L'ANÀLISI. 

PROPORCIONAREM A MÉS EL MATERIAL GRÀFIC I INFOGRÀFIC RELACIONAT.  

RODA DE PREMSA 

  

DATA: DIVENDRES 18 DE GENER DE 2019 

LLOC: Centre Cívic DRASSANES (C Nou de la Rambla, 
43. BARCELONA) 

https://www.bsc.es/es
http://www.proyectocuentalo.org/


HORA: 12:00h 

  

HI ASSISTIRAN: 

Cristina Fallarás, periodista i impulsora de #Cuéntalo 

Fernando Cucchietti, investigador, Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de 

Supercomputación (BSC) 

Aniol María, arxiver, membre del grup de treball de Dades y Transparència de l’Associació 

d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya (AAC-DG) 

Vicenç Ruiz, arxiver, vocal d’investigació  de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de 

Catalunya (AAC-DG) 

Karma Peiró, periodista de dades 

 


