
LA PORNOGRAFIA, UNA FORMA DE VIOLÈNCIA SEXUAL 

 
Les violències masclistes contra les dones encara són sovint invisibilitzades i normalitzades. La 
pornografia n’és un exemple més. La pornografia dirigida bàsicament a un públic masculí amb 
pràctiques que no satisfan les dones sinó que les denigren, les converteixen en objectes i les 
violenten. Una forma de violència masclista més, violència sexual.  
 
Data: 23 de novembre de 2021 
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. També en streaming al canal de Youtube de l’Ajuntament 
Cal inscripció prèvia per a les dues modalitats d’assistència 
Preu: Gratuït 
Persones destinatàries: Professionals dels àmbits vinculats al Circuit local d'actuació vers la 
violència masclista, entitats i institucions de l'àmbit social, sanitari, educatiu i del lleure. 
 
 
Programa de la jornada 
 
9.30h. Presentació de la jornada a càrrec de la Lluïsa Moret Sabidó, Alcaldessa de Sant Boi de Llobregat  
 
9.50h.  Conferència La pornografía: escuela de violencia contra las mujeres a càrrec de Mónica Alario 
Gavilán, Doctora internacional en Estudi de Gènere, experta en violència sexual i pornografia 
     
11h. Pausa 
 
11.30h. Taula d’experiències: La pornografia, accés, consum i negoci.  
Modera: Estrella Argüelles Busto, Directora Àrea d'Igualtat, Drets Socials i Ciutat educadora de 
l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 
 

- Del que és virtual al que és real: Pornografia i prostitució. A càrrec de Natalia Massé 
Minchero, sociòloga experta en gènere i migracions, Responsable del programa Dones a la 
Fundació Apip-Acam, entitat especialitzada en atenció integral per a les VTEH amb finalitat 
d’explotació sexual i per a les dones en situació de vulnerabilitat i contextos de prostitució 

 
- Pornografia i videojocs.  A càrrec de Gisela Vaquero Juanola, fundadora de 

l’organització Women in Games ES (WIGES) que ajuda i dóna visibilitat a les dones 
desenvolupadores i jugadores de videojocs; i de la companyia de videojocs i ‘serious games’ 
Jellyworld Interactive 

 
- JUNTES de-construïm el model de la sexualitat patriarcal.  A càrrec d’Eugènia Gallifa i 

Maqueda, sociòloga, educadora social, especialista en sexualitat femenina i sexualitat 
conscient. Docent a la Formació en sexualitat femenina "Nacidas para el placer". Coautora 
del llibre "Mujer, deseo y placer. Por una nueva sexualidad femenina"  
 

12.45h. Cloenda a càrrec d'Ascensión Domínguez Recio , Regidora d'Igualtat, feminisme. Reforma 
horària de Sant Boi de Llobregat 
 
 
Inscripcions des del 8 de novembre fins el 21 de novembre de 2021 ambdós inclosos 
A través del formulari que trobaràs al web www.igualtatsantboi.cat/jornada25n 
La jornada comptarà amb intèrpret de llengua de signes.  
 
 
Per a més informació: 
Centre de Recursos i Documentació de les Dones (CRDD) 
crdones@santboi.cat 
(Can Jordana, c. Ebre, 27. 08830 Sant Boi de Llobregat. Tel. 93 635 12 00 ext. 156/ 436) 


