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INTRODUCCIÓ 
 
Els humans som éssers sexuats per naturalesa. Des d’abans del naixement ens expressem             
sexualment i l’expressió de la sexualitat continua durant tota la vida, en un canvi constant. 
 
L’afectivitat i la sexualitat són factors determinants d’identitat, de l’estat de salut i el benestar de                
les persones i, per tant, ens condicionen la vida. Tenim dret a una vida sexual lliure,                
satisfactòria i segura, i a una educació afectiva i sexual clara, positiva, basada en la igualtat i                 
apropiada a cada edat. 
 
La identitat sexual de les persones es consolida sobretot a l'adolescència, etapa en la qual les                
influències externes són molt diverses i algunes són molt poderoses, com poden ser que les               
trobem a Internet. 
 
Actualment la fàcil accessibilitat que tenen els i les joves a Internet han convertit la pornografia                
en una eina molt senzilla i propera de coneixement educacional i els evita haver de preguntar a                 
una persona adulta, la qual cosa podria resultar-los incòmode. Com a conseqüència és             
innegable el prominent ús que se’n fa, encara que els seus models no siguen adequats               
pedagògicament. 
 
Són diversos estudis els que afirmen que les edats d’inici del consum de pornografia són               
primerenques i estan al voltant dels 8 anys, a més a més la familiarització amb les pantalles i                  
les recerques a Internet han facilitat aquesta situació atés que l'accés a la pornografia a Internet                
és molt ràpida, de fàcil accés, gratuïta i lliure de filtres, és il·limitada i sobretot respon a les                  
curiositats dels i les adolescents. 
 
D’aquesta manera, el porno sol ser un dels primers contactes sexuals que tenen les i les joves                 
amb la seua sexualitat sobretot en el que respecta al sexe. 
 
El problema ve quan no resulta un bon model en el qual basar-se per a construir la seua                  
sexualitat. 
 
El porno mostra models, conductes i valors en els quals es recolzaran les i els adolescents per                 
a desenvolupar el seu imaginari de fantasies sexuals, i acompanyen les primeres experiències             
sexuals, com poden ser la masturbació o les demandes a les parelles. 
 
En el porno convencional i hegemònic no es representen relacions sexuals reals ni quotidianes.              
És coitocèntric, se centra en la penetració deixant de costat altres pràctiques sexuals. És              
masclista, no és respectuós amb la dona, la tracta com un objecte sexual, cosifica el seu cos, la                  
representa com a submisa, no repara en el seu plaer, contínuament apareixen escenes de              
violència, i per tant no transmet valors de consentiment. No promouen la seguretat sexual, ja               
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que un percentatge molt baix d'actors usa preservatiu. Genera la necessitat de tindre cossos              
perfectes i no naturals, generant multitud de complexos en els nostres xics i xiques. 
 
També és racista i homòfob, existeixen diferents categories segons l’ètnia de les actrius i els               
actors, hi ha poc espai per a continguts LGTBI. 
 
El món del porno és sexista, per tant, l'aprenentatge que es pot fer amb el seu ús és perniciós                   
per a l'educació sexual. D'aquests exemples es nodreix la societat adolescent que construeix             
els seus esquemes sexuals sobre la base de denigrar la figura femenina i d’enaltir la figura                
masculina. Els rols de gènere que es representen en el porno, i que es reprodueixen en la                 
societat, simbolitzen unes certes creences cisheteropatriarcals-normatives que infravaloren la         
dona i fins i tot l'home. 
 
Per això, és important que els esquemes que configuren siguen sans per tal que les seues                
relacions siguen respectuoses i igualitàries.  
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JUSTIFICACCIÓ 
 

- Aquest projecte de prevenció i educació afectivosexual dut a terme des dels            
departaments de Joventut, Dona i Igualtat i la UPCCA (Unitat de Prevenció Comunitària             
en Conductes Addictives) té com a propòsit principal sensibilitzar la gent jove i             
adolescent de la localitat de Xàtiva en la problemàtica existent que envolta el món de la                
pornografia convencional i les conseqüències que es deriven del seu ús i abús.  

-  

- Els motius principals per dur a terme aquest projecte educatiu són l’elevat consum             
d’aquest contingut pornogràfic, accentuat encara més des del recent confinament          
domiciliari arran de l’estat d’alarma anunciat per la pandèmia de la COVID-19.  

-  

- Els objectius que perseguix aquesta iniciativa són sensibilitzar i combatre els problemes            
educatius, socials, relacionals i de tecnoaddicció derivats del consum juvenil del porno i             
facilitar alternatives saludables per a consolidar l’educació afectiva i sexual de la            
joventut de la localitat. 

-  

- Per tal d’aconseguir aquest propòsit, es pretén arribar a la joventut mitjançant            
missatges, tires còmiques i il·lustracions de crítica social i educatives a través de les              
diferents xarxes socials de què disposa l’Ajuntament de Xàtiva, amb la gran capacitat             
que tenen d’arribar a la població objectiu. 

-  

- La importància que té aquest projecte té el suport de multitud d’organitzacions, entitats,             
informes, investigacions i experts en la matèria: 

-  

- • Recomanacions internacionals: l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i           
l’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO)              
plantegen la necessitat de l’educació afectiva i sexual, i manifesten que s’ha de fer des               
d’una perspectiva holística, que entenga la sexualitat com una àrea de potencial humà. 

- • Recomanacions sobre salut sexual i reproductiva del Consell Interterritorial del            
Sistema Nacional de Salut: recomana que les institucions responsables de la salut            
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pública editen materials didàctics, per als centres educatius i per a pares, mares i              
població en general. 

- • Pla Estratègic Nacional de Prevenció i Control de la Infecció pel VIH i altres                
Infeccions de Transmissió Sexual: estableixen com a prioritat la realització de           
programes educatius integrals en els centres educatius per tal que els infants i             
adolescents adopten conductes sexuals saludables. 

- • Estratègia Nacional de Salut Sexual i Reproductiva: recomana potenciar l’educació            
sexual en la infància i l’adolescència, en el marc de l’àmbit educatiu, d’acord amb el               
nivell de desenvolupament de cada edat, i prenen com a referència la visió holística de               
la sexualitat i la diversitat d’orientacions i identitats sexuals. 

- • L’augment indiscriminat de trànsit als principals webs i plataformes de pornografia             
convencional arran del confinament obligatori per la pandèmia de la COVID-19. 

- • La prevalença de les actuals agressions i violència de gènere i masclistes,              
propiciades per la pobra i insuficient educació emocional, relacional, afectiva i sexual            
que rep la població. 

- • L’augment i la normalització de l’ús i abús de les noves tecnologies (també               
accentuat pel confinament), principalment en les noves generacions, que empobreix les           
habilitats socials i emocionals dels usuaris. Limitant d’aquesta manera el món relacionat            
del jovent i la població en general a la sempre present tecnologia. I, per tant,               
aconseguint hàbits poc saludables com la immediatesa i la ràpida accessibilitat a            
contingut inadequat que no disposa de la suficient restricció i seguretat. 

-  

- Els problemes que es pretenen tractar amb la campanya són els següents: 

- • Rols i estereotips de gènere com la cosificació (principalment femenina), les             
relacions desiguals de poder, problemes sexuals com el coitocentrisme,         
l’heteronormalitat concebuda com la sexualitat exemplar i natural, la masculinitat          
hegemònica i limitadora, etc. 

- • Agressions sexuals i violència de gènere, que tan present i normalitzada es troba a                
la majoria de contingut convencional pornogràfic. 

- • Salut sexual empobrida per l’augment d’ITS (Infeccions de Transmissió Sexual) i             
VIH. 

-     • Embarassos no desitjats, especialment en menors. 
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- • Pràctiques de risc com el sèxting (enviar contingut audiovisual eròtic i sexual              
personal a través d’Internet a una persona coneguda), sextorsió (extorsió sexual per            
Internet al propietari/ària del contingut audiovisual sexual per tal d’obtindre alguna cosa            
de profit a canvi), pornovenjança (distribució no consentida de material pornogràfic           
d’una persona com a venjança) i el ciberassetjament pedòfil o grooming (acte            
d’enganyar un o una menor d’edat per part d’una persona adulta per tal d’obtindre              
material sexual o abús). 

-     • Problemes afectivosexuals en les futures relacions que mantinga la joventut. 

-  

- Les principals persones beneficiàries són la joventut de Xàtiva, fent especial èmfasi en             
la població adolescent i preadolescent, que és quan comença a haver-hi canvis físics,             
psicoemocionals i relacionals, i, per tant, també inquietuds d’índole afectiva i sexual. 

- Esperem que la població diana de la campanya serà capaç de: 

-     • Establir relacions igualitàries i sanes, bé siguen de parella, amistats o altres. 

- • Ampliar la mirada i el coneixement sobre la pròpia sexualitat i respectar la diversitat                
sexual de les altres persones. 

- • Millorar la qualitat de vida de la joventut (salut sexual i salut psicoemocional) i que                 
guanyen en llibertat en l’àmbit sexual i afectiu. 
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OBJECTIUS 
 
La campanya té com a objectiu general que la joventut de Xàtiva adquirisca els coneixements,               
actituds i habilitats per a viure la seua sexualitat d’una forma saludable, gratificant i no               
discriminatòria, desmitificant així les creences, rols i estereotips que envolten les relacions            
sexuals que la pornografia han convertit com a educació sexual. 

 

Objectius específics:  

 

- Adoptar actituds i comportaments igualitaris en les seues relacions. 

- Conéixer i aprendre les habilitats que permeten afrontar, de manera assertiva, les            
pressions socials (grups d’iguals, parella, amistats o d’altres) per a induir o forçar             
determinades conductes relacionades amb l’afectivitat i la sexualitat.  

- Aprendre a identificar situacions de risc de coerció, d’abús i de violència, i a actuar de la                 
manera més adequada per a evitar-les, per a fer-hi front i sol·licitar ajuda. 

- Adquirir actituds de naturalitat davant la sexualitat, entenent-la com a forma de            
comunicació humana i desig, no sols com a possibilitat de reproducció. 

- Denunciar el sexisme en la pornografia.  

- Trencar amb els rols de gènere que es representen en la pornografia. 

- Desmitificar creences cisheteropatriarcals-normatives. 

- Oferir recursos d’educació sexual. 

 
 
 
DESTINATARIS 
 
Les persones destinatàries de la campanya són els i les joves de la ciutat de Xàtiva.  
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MARC CONTEXTUAL 
 
La percepció sobre la pròpia sexualitat ve reflectida a través de les enquestes sobre salut               
sexual que s'han realitzat en els últims anys, tant a escala estatal com autonòmica. Encara que                
en algunes enquestes s'inclouen preguntes sobre l'orientació del desig sexual, la majoria estan             
dirigides cap a un model de sexualitat heterosexual i, a tall d'exemple, les preguntes d'utilització               
de mètodes preventius durant les relacions sexuals no es pregunten en funció de l'orientació.              
Així i tot, la informació de les enquestes permet fer-se una idea de la vivència de la sexualitat                  
en joves i adolescents. La informació sobre la valoració de la salut sexual i reproductiva en                
dones joves, menors de 21 anys, registrada en les consultes de l'àrea mèdica dels Centres de                
Salut Sexual i Reproductiva (CSSR) que estaven adherits a la Xarxa Sentinella de la Comunitat               
Valenciana en 2014, reflecteix que un 68% declara tindre relacions sexuals plaents. Sobre             
l'apetència de mantindre o no les relacions sexuals, un 7,1% de les dones de nacionalitat               
espanyola diuen que ho fan sense vindre’ls de gust; aquest percentatge és major en dones de                
nacionalitat diferent a l'espanyola amb un 12,4%. 
 
L'orientació del desig sexual és una variable clau en l'organització relacional de la vida de les                
persones a partir de l'inici de l'adolescència i encara que sol ser persistent l'opció adoptada en                
aquesta època pot variar al llarg de la vida de les persones. 
 
En l'Enquesta sobre Sexualitat en Joves de la Comunitat Valenciana, realitzada l'any 2000, es              
disposa d'informació sobre l'orientació sexual que declaraven les persones entrevistades. Un           
94% aproximadament deien sentir atracció cap a persones de l'altre sexe, opció heteroeròtica,             
l'atracció cap a persones del mateix sexe, opció homoeròtica, era major en xics d'edat entre 22 i                 
24 anys, amb un 4,1% que declaren la seua homosexualitat enfront d'un 2,8% que ho fan les                 
xiques de la mateixa edat. 
 
Segons els resultats de l'Enquesta Nacional de Salut Sexual 2009, la mateixa proporció, el              
94%, declara sentir-se atreta per persones de l'altre sexe. 
 
No hi ha dades disponibles més recents sobre aquest tema ni a la Comunitat Valenciana ni a                 
escala nacional. 
 
Quant a la diversitat sexual i de gènere, l'informe de l'estudi qualitatiu realitzat per l'Instituto de                
la Juventud l'any 2011 (INJUVE), destaca un avanç en els discursos i les mentalitats de les i els                  
joves al voltant de l'homosexualitat, la diversitat sexual i de gènere, encara que aquesta              
evolució ideològica no es reflecteix d'igual forma en les actituds quotidianes, que se situen en               
lògiques més pròximes al model hegemònic heterosexual. 
 
En aquest mateix informe es reflecteix que les xiques mostren major respecte i tolerància cap a                
les persones LGTBI (lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals, intersexuals), encara que es           
destaca una certa deriva moralitzadora, amb una estereotipació positiva dels homes           
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homosexuals, una relativa invisibilització del lesbianisme i un índex de rebuig de les persones              
bisexuals i transsexuals que s'aproxima a la dels homes. D'altra banda, es constata que la               
televisió és la principal i quasi única font d'informació sobre la diversitat sexual per a les i els                  
joves. 
 
El model de sexualitat relacional enfocat als genitals i el coit és el més generalitzat i assumit per                  
tots dos sexes. Depenent de l'edat els xics valoren més aquest model que les xiques segons                
els resultats de l'Enquesta sobre Sexualitat en Joves de la Comunitat Valenciana 2000. 
 
Basant-nos en gran part en l’informe recentment elaborat per Save the Children anomenat             
«(Des)Informació sexual: pornografia i adolescència», hem pogut aprendre i enfocar millor la            
campanya de sensibilització i prevenció per tal d’aproximar-nos més encara a la realitat de la               
sexualitat que viu la nostra joventut. Per tant, pretenem visibilitzar les diferents realitats quant al               
consum de la pornografia en l’adolescència i joventut, tenint en compte les diferents formes en               
què cada persona la viu. Tot això fa que existisca una gran varietat de realitats i, per tant,                  
problemàtiques específiques per a cada persona. A partir dels resultats obtinguts en aquest i en               
altres informes que anirem anomenant, hem extret les dades de la població adolescent             
valenciana, amb l’objectiu de conéixer les tendències en el territori. Tant de bo arribe un dia en                 
què no patisquen cap mena de discriminació, violència o exclusió. 
 
Cal destacar que la raó principal per la qual vam decidir dur a terme aquesta campanya va ser                  
per l’augment elevat del consum pornogràfic arran del confinament obligatori per l’estat            
d’alarma a Espanya i les notícies sobre aquest consum desmesurat. 
 
 
Gran augment del consum pornogràfic a Internet a causa del confinament per COVID-19 
 
En la setena entrega d’actualitzacions del trànsit de visites al web Pornhub arran de la               
pandèmia per coronavirus (COVID-19), aquest portal de pornografia –el més conegut i extens             
del món– va fer unes comparacions respecte anteriors anys durant els mesos del confinament              
arreu del món. 
 
El trànsit de visites ha augmentat a tot el món aproximadament un 24,4% sobre el 25 de març                  
d’aquest any 2020, després que oferiren comptes prèmium del seu portal de pornografia gratuït,              
segons la companyia, per a motivar a la gent a quedar-se a casa i mantindre la distància social                  
de seguretat. Al nostre país, el gran pic es va produir el 17 de març, tercer dia de confinament, i                    
aquest increment va ser d’un 61,3% respecte al trànsit habitual diari. Fins i tot després que                
molts estats començaren a relaxar els confinaments, entrant en fases amb certes llibertats i              
permisos per a eixir a la via pública i tornar al treball presencial, el web de Pornhub seguia                  
mantenint un trànsit de visites molt més alt que va ser durant el mateix període anys anteriors                 
(al voltant del 30% de mitjana). 
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Edat més primerenca a la qual s’accedix al porno: 8 anys, i 12 de mitjana 
 
De primer, ja veiem a l’estudi que l’edat del primer contacte amb la pornografia és de 12 anys                  
de mitjana. La tendència general és que les xiques accedisquen una mica més tard a aquest                
contingut, amb una mitjana d’edat de 12 anys i mig, enfront dels xics, menor, que entren en                 
contacte per primera vegada de mitjana una mica abans dels 12 anys. A més, destaquen com a                 
formes de primer accés la cerca per iniciativa pròpia, i l’accés a través del grup d’iguals. 
 
 
Percentatge de xics i xiques joves que consumeix porno 
 
Quant al percentatge de joves que han vist alguna vegada pornografia a la Comunitat              
Valenciana, ascendix a 57,2%. En dividir-ho per gènere, es comprova una gran diferència entre              
xics i xiques. Cal destacar que les respostes d’adolescents homosexuals i bisexuals mostren             
també una tendència elevada al consum d’aquest contingut. 
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Raons per les quals consumeixen porno xics i xiques 
 
Aquesta vegada ens basem en l’estudi Nova pornografia i canvis en les relacions             
interpersonals, de la Xarxa Joves i Inclusió i la Universitat Illes Balears. 
 
Si ens fixem a les diferències segons gènere, per als xics la motivació principal és masturbar-se                
en un 62,4% de tota la mostra, mentre només ho és per a un 25,3% de les xiques. A més,                    
l'aprenentatge sobre sexe i la influència dels amics és clarament superior en ells que en elles                
(33,1%, 13,5% en ells; 17,4%, 5,0% en elles). Com ja hem vist anteriorment, el percentatge de                
dones que s'autoexclouen del consum de pornografia és molt elevat (28,0%), però en aquesta              
qüestió concreta es presenta també una major indefinició, ja que un 23,4% de les dones no                
contesta. 
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Contagis ITS a Espanya 
 
Quant al contagi de VIH i altres ITS (Infeccions de Transmissió Sexual), hem agafat les dades                
de l'última actualització disponible de l’informe “Vigilancia epidemiológica del VIH y SIDA en             
España” i l’informe “Vigilancia epidemiológica de las infecciones de transmisión sexual en            
España” extrets de la Direcció General de Salut Pública de l’any 2018 i del Centre Nacional de                 
Epidemiologia (Instituto de Salud Carlos III), fent referència a la població estatal, no             
autonòmica. 
 
Respecte al contagi del VIH (Virus de la Immunodeficiència Humana), des de l'any 2003, i amb                
les successives incorporacions al sistema, s'han notificat un total de 53.770 nous diagnòstics             
d'infecció per VIH. Les taxes anuals de nous diagnòstics per 100.000 habitants, sense ajustar              
per retard de notificació, van oscil·lar entre 13,15 en 2008 i 6,94 en 2018. D’aquesta manera                
podem deduir que des del 2003 hi ha hagut un augment del 115,7% en contagis per VIH, o dit                   
d’una altra manera, s’ha multiplicat per 2,15. 
 
La transmissió en HSH (home sexe home) va ser la més freqüent, 56,4%, seguida de la                
transmissió heterosexual, que va suposar un 26,7%, i l'ocorreguda en persones que s'injecten             
drogues (PID), que va sumar un 3,2%. Per tant, el 83,1% dels nous diagnòstics de VIH en 2018                  
van ser de transmissió sexual. Quant a les taxes per manera de transmissió, veiem com la                
incidència de nous diagnòstics de VIH en HSH és superior a la dels altres grups de població. 
 
Desglossant la manera de transmissió segons el sexe, entre els homes, la transmissió en HSH               
suposa el 66,1% dels nous diagnòstics de VIH i la transmissió heterosexual el 17,1%. Entre les                
dones, la transmissió heterosexual constitueix la gran majoria, amb un 82,2% dels nous             
diagnòstics. 
 
La transmissió en HSH és la més freqüent en tots els grups d'edat. S'observa que segons                
augmenta el grup d'edat al diagnòstic també ho fa el percentatge de casos de transmissió               
heterosexual. 
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El percentatge de casos amb MA (malaltia avançada) va ser del 28,1% i amb DT (diagnòstic                
tardà) del 47,6%, sent major en dones (56,9% enfront de 46,1%). En relació amb l'edat, el DT                 
augmenta segons s'incrementa l'edat, sent del 29,5% en els menors de 25 anys i del 64,6% en                 
els de casos de 50 anys o més. 
 
El nombre de casos notificats per aquestes comunitats autònomes CCAA entre 2009 i 2018 va               
ser de 33.738. La seua distribució anual per sexe i edat es reflecteix en les taules 7 i 8.                   
S'observa un descens progressiu del percentatge que suposen les dones, del 19,8% en 2009 al               
14,3% en 2018. Respecte a les taxes de nous diagnòstics per sexe, aquestes van ser molt                
superiors en homes en relació amb les de les dones en tot el període. Tant en la taxa global                   
com en la taxa en homes s'observa una tendència descendent estadísticament significativa. En             
les dones, la tendència és descendent entre 2009 i 2013 i a partir d'aquest any s'observa una                 
estabilització. El percentatge de nous diagnòstics en HSH va ascendir del 47,5% en 2009 al               
55,7% en 2018, mentre que en heterosexuals i en PID, va disminuir tant en homes com dones. 
 
Encara que la tendència global és descendent, s'aprecien diferències segons manera de            
transmissió. Així, en el grup de PID (persones que injecten drogues) s'observa un descens              
progressiu en les taxes durant el període 2009-2018. En els casos de transmissió heterosexual              
també s'observa una tendència descendent a escala global i en tots dos sexes. Les taxes de                
nous diagnòstics en HSH mostren un punt de canvi en 2016, però la tendència abans i després                 
d'aquest any és estable. 
Per ser la transmissió entre els HSH la majoritària, es van calcular també per a ells les taxes                  
per grup d'edat durant el període 2009-2018. Els resultats mostren un increment de les taxes de                
nous diagnòstics en el grup d'edat de 25 a 29 anys entre 2009 i 2015, i en el grup d'edat de 30                      
a 34 anys entre 2009 i 2013 seguides d'una estabilització. En la resta de grups d'edat no es van                   
observar canvis estadísticament significatius. 
 
Per altra banda, les dades obtingudes sobre altres ITS com són la gonorrea, la sífilis i la                 
clamídia són les següents: 
 
L'any 2018 es van notificar 11.044 casos d'infecció gonocòccica (taxa: 24,2 per 100.000             
habitants). En analitzar les dades en el període 1995-2018 s'observa un marcat descens en les               
taxes fins a l'any 2001 (des d’11,69 en 1995 fins a 2,04 en 2001) seguit d'un increment                 
continuat de la incidència a partir d'aquesta data. 
 
L'anàlisi de tendències de les taxes de gonocòccia en aquest període va identificar dos punts               
de canvi, un en 2001 i un altre en 2013. En el primer període (1995-2001), la tendència va ser                   
descendent amb percentatge anual de canvi de -26,9%. A partir d'aquest any, la tendència és               
creixent: en el segon període (2001-2013), el percentatge anual de canvi va ser d’11,6% i entre                
2013 i 2018 del 27,3%. Els canvis en aquests períodes van ser estadísticament significatius. 
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En 2018 es van notificar 5.079 casos de sífilis (taxa: 10,87 per 100.000 habitants). En el                
període 1995-2018, les taxes més baixes es van observar en els anys 2000 i 2001 (1,77 per                 
100.000 habitants) i les més elevades en 2018. 
 
L'anàlisi de tendències va identificar tres punts de canvi significatius en les taxes de sífilis, en                
2001, 2011 i 2016. En el primer període (1995-2001) s'observa una tendència descendent             
significativa (percentatge anual de canvi: -5,4%. En el segon període, de 2001 a 2011, la               
tendència és ascendent (percentatge anual de canvi: 17,0%; entre 2011 i 2016 s'observa una              
estabilització (percentatge anual de canvi de 0% i finalment entre 2016 i 2018 la tendència               
torna a ser ascendent (percentatge anual de canvi: 19,8). 
 
L'any 2018 es van notificar 13.109 casos d'infecció per Chlamydia trachomatis en el conjunt de               
les quinze comunitats autònomes que disposen de sistema de vigilància per a aquesta malaltia              
(taxa: 32,49 casos per 100.000 habitants). Les taxes en aquestes mateixes comunitats s'han             
incrementat en el període 2016-2018. 
 
Dels 13.067 casos amb informació disponible sobre sexe, el 54,4% (7.113 casos) van ser              
dones. La raó home: dona va ser de 0,8. La mitjana d'edat al diagnòstic va ser de 27 anys, sent                    
les dones més joves que els homes (24,5 anys i 30 anys, respectivament). 
 
La majoria dels casos es van produir entre els 25-34 anys (36,1%) i 20-24 anys (27,6%). El                 
percentatge de casos entre 15 i 19 anys va ser del 10,8%, corresponent al 16,2% del total de                  
casos en dones i el 4,4% en homes. 
 
 
 
Violència percebuda xics i xiques 
 
Finalment, recollim la percepció que tenen els i les joves sobre el contingut pornogràfic a               
Internet que consumeixen (dades extretes de l’informe «(Des)Informació sexual: pornografia i           
adolescència» de Save the Children). 
 
El 85,5% de les persones considera que la pornografia que consumeixen compleix les seues              
expectatives. D’altra banda, s’han analitzat si saben distingir la realitat de la ficció en la               
pornografia. El 44,4% pot diferenciar entre la pràctica de les seues pròpies relacions sexuals i               
les que apareixen en la pornografia. No obstant això, un 26,2% creu que aquestes sí que                
s’assemblen, mentre que quasi un terç respon que no ho sap, encara que aquest últim               
percentatge pot deure’s a les persones que no veuen pornografia. Quant a les escenes              
violentes, l’àmplia majoria (66,5%) reconeix que els continguts pornogràfics a vegades són            
violents. Destaca que elles són les que més dubten si hi ha continguts violents o no (un 25,3%                  
de xiques no sap si hi ha diferències entre la pornografia i les seues pràctiques sexuals), la qual                  
cosa pot estar relacionat amb un menor consum. 
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GLOSSARI 

 

● Anticonceptiu: utilització d'agents, de dispositius, de mètodes o de procediments per a            
disminuir la probabilitat de la concepció o per a evitar-la. Els procediments utilitzats han              
de ser temporals i reversibles. Si són mètodes de barrera també protegeixen contra les              
ITS (Infeccions de Transmissió Sexual). 
  

● Coitocentrisme: tendència generalitzada a considerar que si la pràctica de les relacions            
sexuals no culmina en penetració i orgasme no són satisfactòries ni completes. La             
majoria confon relacions sexuals amb coit i no considera relacions sexuals la resta de              
pràctiques sexuals, cosa errònia. 
  

● Cosificació: quan es veu a una persona només com un objecte sexual; passa quan se               
separen els atributs sexuals i la bellesa física de la resta de la personalitat. Per tant, es                 
redueix la persona a un simple objecte creat per a donar plaer a una altra. 
  

● Diversitat sexual: es refereix a la gamma completa de la sexualitat, la qual inclou tots               
els aspectes de l'atracció, el comportament, la identitat, l'expressió, l'orientació, les           
relacions i les reaccions sexuals. Es refereix a tots els aspectes dels éssers humans              
com a éssers sexuats. 
  

● Educació emocional: procés d'ensenyament de les habilitats emocionals mitjançant         
l'acompanyament i suport de la persona en l'exercici i perfeccionament d'aquestes. 
  

● Educació sexual: conjunt d'activitats relacionades amb l'ensenyament, la difusió i la      
divulgació sobre la sexualitat humana en totes les edats del desenvolupament, l'aparell        
reproductor femení i masculí, l’orientació sexual, les relacions sexuals, la planificació           
familiar i l'ús d'anticonceptius, el sexe segur, la reproducció –i, més específicament, la             
reproducció humana–, els drets sexuals i els drets reproductius, els estudis de gènere i 
altres aspectes de la sexualitat humana, amb l'objectiu d'aconseguir un estat específic            
de salut sexual i reproductiva. 
  

● Embaràs: període que va des de la fecundació de l’òvul per l’espermatozou fins al              
naixement del bebé. 
  

● Emoció: intens estat mental que sorgeix en el sistema nerviós de manera espontània i              
provoca una resposta psicològica positiva o negativa. És un procés que s’activa quan             
l’organisme detecta algun perill, amenaça i desequilibri amb la finalitat de posar en             
marxa recursos que es troben al seu abast per controlar la situació. 
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● Erecció: situació en què el penis, per diferents motius, es torna més gros i dur. 
  

● Erotisme: és la capacitat humana d'experimentar les respostes subjectives que          
evoquen els fenòmens físics percebuts com a desig sexual, excitació sexual i orgasme, i              
que, en general, s'identifiquen amb plaer sexual. L'erotisme es construeix tant en el        
terreny individual com social amb significats simbòlics i concrets que el vinculen a altres              
aspectes de l'ésser humà. 
  

● Fluix vaginal: líquid transparent o blanquinós un poc espés que es troba a la vagina i la                 
protegeix i neteja constantment per dins. 
  

● Gènere: el gènere és, en sociologia i ciències socials, la construcció social del que es               
considera masculinitat o feminitat, per exemple, els trets, actituds, rols, etc. que una             
cultura determinada atorga en un moment donat a una persona en funció del seu sexe i                
de com es relaciona amb les persones segons el sexe que tenen. 
  

● Grooming o ciberassetjament pedòfil: el ciberassetjament pedòfil (grooming) és una  
sèrie de conductes i accions empreses per un adult, a través d'Internet, amb l'objectiu              
deliberat de guanyar-se l'amistat d'un o una menor d'edat, creant una connexió            
emocional amb aquest/a, amb la finalitat de disminuir les preocupacions del/la menor i             
poder abusar sexualment d'ell/a. En alguns casos, es pot buscar la introducció del/la    
menor al món de la prostitució infantil o la producció de material pornogràfic. 
  

● Heteronormativitat: institucionalització de la heterosexualitat com a categoria “natural”        
i universal que funciona com a patró de pràctiques i sentits sexuals, relacions afectives i               
modes de ser i estar en el món. És una forma de control de les sexualitats que privilegia                  
l’heterosexualitat com la pràctica natural i desprestigia les altres identitats sexuals. 
  

● Heterosexual: persona que se sent atreta sexualment per altres persones de diferent            
sexe que el seu. 
  

● Homosexual: persona que se sent atreta sexualment per altres persones del mateix 
sexe que el seu. 
  

● Identitat sexual: inclou la manera com la persona s'identifica com a home o dona, o 
com una combinació de tots dos. És el marc de referència intern que es forma amb el                 
pas dels anys, que permet a un individu formular un autoconcepte sobre la base del seu                
sexe i gènere. Determina la forma en què les persones experimenten el seu gènere i               
contribueix al sentit d’identitat, singularitat i pertinença.   
  

● ITS: sigles de les Infeccions de Transmissió Sexual, també conegudes anteriorment 
com a Malalties de Transmissió Sexual (MTS) o com a malalties venèries. Són un              
conjunt d'afeccions clíniques contagioses que es transmeten de persona a persona per 
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mitjà del contacte sexual que es produeix, quasi exclusivament, durant les relacions            
sexuals. No obstant això, poden transmetre’s també per ús de xeringues contaminades            
o per contacte amb la sang o amb altres secrecions, i algunes d’aquestes es poden               
transmetre durant l'embaràs, durant el part o la lactància, de la mare al fill. 
  

● Líquid preseminal: líquid transparent que apareix en qualsevol moment entre l’erecció i            
l'expulsió del semen i que el xic no pot controlar. 
  

● Masturbació: descàrrega sobtada de la tensió sexual acumulada, durant el cicle de la            
resposta sexual. Acompanya una sensació d'eufòria general. Els orgasmes humans          
generalment resulten de l'estimulació sexual física del penis en els homes (típicament            
acompanyant a l'ejaculació) i del clítoris en les dones. L'estimulació sexual pot ser           
per pràctica pròpia (masturbació) o amb una parella sexual (relacions sexuals amb            
penetració, relacions sexuals sense penetració o una altra activitat sexual eròtica). 
  

● Multiorgasme: obtenció de múltiples orgasmes. El poden dur a terme les dones, i en        
menor mesura els homes que no tendeixen a presentar directament període refractari,            
per la qual cosa poden experimentar un posterior orgasme, i potser uns altres més. Els               
orgasmes posteriors al primer solen ser més intensos o plaents, a causa de l'estimulació              
genital acumulada. 
  

● Orgasme: és el punt culminant de l'excitació sexual que ve precedit per la fase 
d'excitació i fase d'altiplà en la resposta sexual humana. S'allibera la tensió sexual    
acumulada durant les fases precedents i s'experimenta una gran sensació de plaer      
en la zona genital. 
  

● Orientació sexual: és el gènere pel qual una persona se sent atreta sexualment i              
romànticament. Les categories de l'orientació sexual típicament inclouen l'atracció cap   
a persones del mateix gènere (persones gais o lesbianes), atracció cap a persones d'un              
altre gènere (heterosexuals), i atracció cap a més d'un gènere (bisexuals). També            
existeixen altres categories menys freqüents com la pansexualitat (atracció sexual cap a            
algunes persones, independentment del seu sexe biològic o gènere) o l’asexualitat (no            
atracció o interés sexual per altres persones. 
  

● Període refractari: fase de recuperació que ocorre després que un home ha            
experimentat una ejaculació i la pèrdua de l'erecció. Aquest període es caracteritza          
generalment per una disminució de l'apetit sexual, hipersensibilitat genital (fins i tot            
incomoditat davant l'estimulació) i un estat de relaxació i somnolència. Després         
d'aquest període, l’home pot reprendre un nou període d'excitació, erecció, orgasme   
i ejaculació. 
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● Plaer: sensació agradable que experimenta un subjecte quan satisfà una necessitat,           
sigui física o psicològica. 
  

● Porno convencional/tradicional/mainstream: pornografia de producció industrial i       
distribució massiva que va començar als anys 80 a partir de la proliferació del vídeo. El                
porno convencional implica estereotips de gènere (dones primes, esveltes, de pits           
grans, multiorgàsmiques, submises, generalment molt atractives, mentre que els homes          
són virils, musculosos, de caràcter agressiu i sempre estan erectes. És el corrent del              
porno que es pretén modificar per a buscar noves representacions més realistes,   
diverses i sanes de la sexualitat. 
  

● Postporno: corrent pornogràfica amb perspectiva feminista, trencadora i transgressora 
que implica un posicionament de visibilització de sexualitats i eròtiques de les dones             
diverses, poderoses, amb grans influències filosòfiques, artístiques i intel·lectuals.         
Trenquen amb la “dulcificació” que, per exemple, des d'altres formats de pornografia            
feminista (porno per a dones) s'havien introduït. 
  

● Portador/a: persona que té una ITS (Infecció de Transmissió Sexual) al cos, però que              
no ha desenvolupat la malaltia, tot i que pot transmetre la ITS a altres persones. 
  

● Preservatiu: mètode anticonceptiu popular que consisteix en un plàstic especial que           
s’utilitza en les relacions sexuals per a evitar ITS i embarassos. El més conegut és el                
masculí, que es col·loca al penis; també existeix el femení, que s'introdueix a la vagina. 
  

● Regla o menstruació: pèrdua de sang per la vagina que es produeix generalment una              
volta al mes quan la xica arriba per edat a la maduració necessària per desenvolupar-la. 
  

● Relació de poder: l'oportunitat o possibilitat existent en una relació social que permet a              
un individu complir la seua pròpia voluntat. En un sentit més ampli, és la capacitat               
d'exercir un domini hegemònic sobre uns individus. És també l'habilitat d'influir sobre un             
o diversos individus i indicar l'autoritat suprema reconeguda en una societat. 
  

● Revenge porn o pornovenjança: el pornovenjança és la distribució no consentida    
d'imatges o vídeos íntims realitzada amb dol i que s'agreuja en implicar una persona              
amb la qual es va mantindre una relació íntima de confiança. Que la persona haja               
consentit que es gravara amb una altra persona no dona dret a l’altra persona a               
compartir les imatges o vídeos, encara que també isca al vídeo o foto.  
  

● Rol de gènere: conjunt de normes socials i comportamentals generalment percebudes           
com a apropiades per als homes i les dones en un grup o sistema social en concret, en                  
funció de la construcció social que es té de la masculinitat i feminitat. 
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● Salut sexual: estat de benestar físic, emocional, mental i social relacionat amb la           
sexualitat; la qual no és l'absència de malaltia, disfunció o incapacitat. Requereix un             
enfocament positiu i respectuós de la sexualitat i de les relacions sexuals, així com la               
possibilitat de tindre experiències sexuals plaents i segures, lliures de tota 
coacció, discriminació i violència. 
  

● Semen o esperma: líquid blanc i espés que pot eixir en un moment de molt plaer quan                 
el penis està en erecció. Conté els espermatozous, que són les cèl·lules reproductores             
masculines. 
  

● Sentiment: l'estat afectiu de l'ànim que és provocat per una emoció cap a una persona,               
animal, objecte o situació. Així mateix, sentiment també es refereix al fet de sentir i               
sentir-se. Els sentiments deriven de les emocions. Per tant, els sentiments s’originen de             
la conceptualització i valoració racional de les emociones i de les causes d’aquestes.             
Per tal que es genere un sentiment, prèviament ha d’experimentar-se una emoció            
davant una persona, situació, objecte, entre d’altres. Les emocions són intenses i de             
breu durada, per contra, els sentiments duren més, poden ser verbalitzats i determinar             
la disposició o estat d’ànim d’un individu. 
  

● Seronegatiu: persona que no té anticossos del VIH. Per tant, no està infectada del VIH. 
  

● Seropositiu: persona que té anticossos del VIH. Vol dir que el VIH li ha entrat al cos i                  
està infectada. Amb una anàlisi de sang es pot saber si una persona està infectada o                
no. No s’ha de confondre amb el grup sanguini, ja que no hi té res a veure. 
  

● Sexe oral: acariciar amb la boca i la llengua el penis o la vagina. 
  

● Sexe anal: pràctica sexual que consisteix a introduir el penis en l’anus de l’altra       
persona, ja que l’anus disposa de certes terminacions nervioses que permeten obtindre            
plaer quan s’estimulen. 
  

● Sèxting: el seu nom és un acrònim de 'sex' o sexe i 'texting' o escriure missatges.                
Consisteix a enviar missatges, fotos o vídeos de contingut eròtic i sexual personal a              
través del mòbil mitjançant aplicacions de missatgeria instantània o xarxes socials,           
correus electrònics o un altre tipus d'eina de comunicació. Habitualment se sol realitzar             
de manera íntima, entre dues persones, encara que pot arribar a les mans de moltes               
altres persones si no es respecta la intimitat. 
  

● Sextorsió: la sextorsió o extorsió sexual és una forma d'explotació sexual en la qual  
es fa xantatge a una persona, generalment per aplicacions de missatgeria per Internet,             
amb una imatge o vídeo de si mateixa nua o realitzant actes sexuals. En aquesta era                
digital connectada, aquesta informació podria incloure missatges de text sexuals, fotos           
íntimes i, fins i tot, vídeos. Les persones delinqüents solen demanar diners, però a    
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vegades busquen material més comprometedor. 
  

● Sexualitat: conjunt de condicions que caracteritzen el sexe de cada persona o animal.             
Des del punt de vista historicocultural, és el conjunt de fenòmens emocionals, de             
conducta i de pràctiques associades a la cerca d'emoció sexual, que marquen de             
manera decisiva l'ésser humà en totes i cadascuna de les fases determinants del seu              
desenvolupament. La sexualitat humana es defineix com un aspecte central de l'ésser       
humà, al llarg de la seua vida. Contempla el sexe, les identitats i els rols de gènere,                 
l'erotisme, el plaer, la intimitat, la reproducció i l'orientació sexoafectiva. 
  

● SIDA: és la forma més greu de la infecció provocada pel VIH. 
  

● Transsexual: són persones transgènere que desitgen una transició permanent al          
gènere amb el qual s’identifiquen, normalment mitjançant assistència mèdica (incloent   
la teràpia de reemplaçament hormonal i altres teràpies de reassignament de sexe) per a              
ajudar-los a alinear el seu cos amb el sexe o gènere amb el qual s’identifiquen. 
  

● Transgènere: són persones que tenen una identitat de gènere diferent del seu gènere             
assignat en nàixer. Si desitgen fer el canvi de sexe (transició) mitjançant assistència             
mèdica, s’anomenen transexuals. 
  

● Virus: xicoteta partícula infecciosa que viu i es multiplica dins de les cèl·lules del cos.               
Fora d’aquest viu poc i amb dificultat. 
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RECURSOS 
 
 
CENTRES D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ 
 
UNITAT DE SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA 
Centre de Salut Sexual i Reproductiva de Xàtiva 
Adreça: Ausiàs March, s/n, 46800 - Xàtiva  
Telèfon del centre: 96 278 77 26 - Actualment es fa atenció telefònica de 8 a 11 h a                   
causa de l’estat de pandèmia per COVID-19. 
 
Funcions de les Unitat de Salut Sexual i Reproductiva: 

- Informació, assessorament, educació i comunicació en matèria d’anticoncepció i         
salut reproductiva. 

- Informació, educació i assessorament sobre sexualitat, salut reproductiva,        
maternitat i paternitat responsable. 

- Accés a mètodes anticonceptius segurs i moderns.Informació i tractament per a           
les infeccions de transmissió sexual. 

- Educació i serveis d’atenció prenatal, parts sense risc i postpart. 

- Cures de salut per a nounats i nounades. 

- Serveis d’avortament segur i tractament de les seues possibles complicacions. 

- Prevenció i tractament apropiat de la infertilitat. 

 
 
APPS EDUCACIÓ AFECTIVA-SEXUAL 
 
CrESi 
Desenvolupada a l'Argentina. 
A manera de trivial amb informació estructurada en preguntes i respostes per a consultar abans               
de jugar trobem aquesta aplicació, en la qual podem avaluar els coneixements sobre diferents              
aspectes que divideix en: 
 
• Projecte: planificació de l'embaràs 
• Prevenció 
• Drets: sexuals reproductius i civils 
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• Salut: el cos i el seu funcionament 
• Diversitat: respecte i integració 
 
 
 
 
CURSOS GRATUÏTS SOBRE EDUCAR ALS FILLS/FILLES EN SEXUALITAT 
 
Cómo hablar de sexo con tus hijos - Save the Children 
https://escuela.savethechildren.es/cursos/curso-online-como-hablar-de-sexo-con-tus-hijos  
 
L’ONG Save the Children ha creat unes guies i el curs “Cómo hablar de sexo con tus hijos”.                  
L’objectiu és crear una eina que facilite a les famílies l’educació sexual. Utilitzant i adaptant les                
claus que ensenyen, els pares i mares podran posar en pràctica una millor comunicació que els                
permeta parlar de sexualitat amb els seus fills i filles, saber quins són els dubtes més freqüents                 
en cada etapa i com utilitzar eixes preguntes per a educar. 
 
 
 
 
WEBS EDUCACIÓ AFECTIVA-SEXUAL 

Recursos interactius sobre sexualitat, gènere i igualtat en Mestre a Casa (Conselleria            
d’Educació, Cultura i Esport). 
 

- Sexualidad y desarrollo sexual 
- Enfermedades de transmisión sexual 
- Salud sexual 
- Salud sexual y reproductiva 

 
 
Guia integral d’Educació Sexual “Els nostres cossos, els nostres drets”  
http://www.ceice.gva.es/va/web/convivencia-educacion/igualdad#guia 
 
 
Sexe Joves 
http://sexejoves.gencat.cat/ca/inici/ 
 

En aquest web de la Generalitat de Catalunya hi ha tota la informació relacionada amb la                
sexualitat: coneixement del cos, afectivitat i sexualitat, l'embaràs, les malalties de transmissió            
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https://escuela.savethechildren.es/cursos/curso-online-como-hablar-de-sexo-con-tus-hijos
http://mestreacasa.gva.es/web/guest/biologia_geologia_eso_3?p_p_id=101_INSTANCE_VuEl&p_p_action=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_VuEl_struts_action=%2Ftagged_content%2Fview_content&_101_INSTANCE_VuEl_redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fbiologia_geologia_eso_3%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_VuEl%26p_p_action%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_VuEl_keywords%3D%26_101_INSTANCE_VuEl_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_VuEl_andOperator%3Dtrue%26cur%3D3&_101_INSTANCE_VuEl_assetId=500002030032
http://mestreacasa.gva.es/web/guest/biologia_geologia_eso_3?p_p_id=101_INSTANCE_VuEl&p_p_action=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_VuEl_struts_action=%2Ftagged_content%2Fview_content&_101_INSTANCE_VuEl_redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fbiologia_geologia_eso_3%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_VuEl%26p_p_action%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_VuEl_keywords%3D%26_101_INSTANCE_VuEl_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_VuEl_andOperator%3Dtrue%26cur%3D3&_101_INSTANCE_VuEl_assetId=500002030011
http://mestreacasa.gva.es/web/guest/biologia_geologia_eso_3?p_p_id=101_INSTANCE_VuEl&p_p_action=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_VuEl_struts_action=%2Ftagged_content%2Fview_content&_101_INSTANCE_VuEl_redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fbiologia_geologia_eso_3%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_VuEl%26p_p_action%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_VuEl_keywords%3D%26_101_INSTANCE_VuEl_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_VuEl_andOperator%3Dtrue%26cur%3D3&_101_INSTANCE_VuEl_assetId=500002030024
http://mestreacasa.gva.es/web/guest/biologia_geologia_eso_3?p_p_id=101_INSTANCE_VuEl&p_p_action=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_VuEl_struts_action=%2Ftagged_content%2Fview_content&_101_INSTANCE_VuEl_redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fbiologia_geologia_eso_3%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_VuEl%26p_p_action%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_VuEl_keywords%3D%26_101_INSTANCE_VuEl_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_VuEl_andOperator%3Dtrue%26cur%3D14&_101_INSTANCE_VuEl_assetId=500012270753
http://www.ceice.gva.es/va/web/convivencia-educacion/igualdad#guia
http://sexejoves.gencat.cat/ca/inici/


sexual, la contracepció d'urgència… A més, compta amb un apartat de consulta de dubtes.              
Trobareu informació sobre: 
 

- Afectivitat i sexualitat. 
- Coneixement del propi cos. 
- ITS (Infeccions de Transmissió Sexual). 
- Mètodes anticonceptius. 
- Abús, assetjament i agressió sexual. 
- Embaràs. 

 
 
CJAS (Centre Jove d’Anticoncepció i Sexualitat) 
https://centrejove.org/ 
 
És un servei d’atenció específica als adolescents i joves i sempre gratuït, confidencial i              
preservant l’anonimat. Es considera un servei de referència, complementari als serveis           
sanitaris, psicològics i socials. L’objectiu fonamental, basat en els drets sexuals i reproductius,             
és atendre i acompanyar els i les joves i el seu entorn, en el procés de creixement per a afavorir                    
la vivència d’una sexualitat positiva i responsable.  
Trobareu informació sobre: 
 

- Anticoncepció d’urgència. 
- Mètodes anticonceptius. 
- Retard de la regla. 
- Avortament 
- Plaer i pràctiques. 
- Violències. 
- ITS (Infeccions de Transmissió Sexual). 
- Diversitat funcional. 
- Diversitat sexual. 
- Canvis corporals i primeres vegades. 

 
 
 
SaludSexAll (Salud Sexual para Todos) 
https://www.saludsexualparatodos.es/ 
 

GINE4 SL és una societat mèdica formada per un equip d'especialistes en ginecologia i              
obstetrícia. Treballen des de fa més de 30 anys en quatre centres dins de la Comunitat de                 
Madrid. Ofereixen la seua experiència professional per a divulgar de manera rigorosa i senzilla              
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aquells aspectes que afecten la salut sexual entesa de manera global. Trobareu informació             
sobre: 
 

- Salut sexual. 
- Mètodes anticonceptius. 
- ITS (Infeccions de Transmissió Sexual). 
- Diversitat sexual. 

 
 
Planned Parenthood 
https://www.plannedparenthood.org/es 
 

No hi ha millor recurs que un pare o mare que fa costat als seus fills. No necessites ser un                    
expert, només necessites estar disposat a conversar i escoltar. Les converses obertes i sense              
juís de valor que sostingues amb els teus fills i filles sobre el sexe, la pubertat, els seus cossos i                    
les relacions els ajudarà a mantindre la seua salut i seguretat a mesura que creixen. Trobareu                
informació sobre: 
 

- Mètodes anticonceptius. 
- ITS (Infeccions de Transmissió Sexual). 
- Orientació sexual i de gènere. 
- Recursos per a adolescents, pares i mares i educadors/es. 
- Disfuncions sexuals. 
- Salut sexual i reproductiva. 
- Embaràs. 

 
 
The porn conversation 
https://www.thepornconversation.org/es 
 

Projecte que ofereix eines a famílies i professorat, principalment, per tal que puguen parlar amb               
els seus fills i filles sobre pornografia. 
 

- Eines educacionals segons les edats dels adolescents. 
 
 
Pantallas Amigas 
https://www.pantallasamigas.net/  

https://www.sexting.es/  

https://www.sextorsion.es/  
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https://internet-grooming.net/  

 

PantallasAmigas naix l'any 2004 amb la missió de la promoció de l'ús segur i saludable               
d'Internet i d’altres TIC, així com el foment de la ciutadania digital responsable en la infància i                 
l'adolescència. Amb aquesta finalitat desenvolupem projectes i recursos educatius per a la            
capacitació de xiquets, xiquetes i adolescents de manera que puguen actuar de manera             
autònoma en Internet; l'objectiu final és que desenvolupen les habilitats i competències digitals             
que els permeten participar de manera activa, positiva i saludable en la Xarxa. 
 
 

Ciberassetjament, sèxting, sextorsió, ciberassetjament pedòfil, seguretat i privacitat són         
algunes de les temàtiques que tractem de manera preferent. 
 
 
 
 
INSTRAGRAM 
 
Educación Sexual para Todxs 
edsexualparatodxs 
 
Sergio Fosela (@sergiofosela) 
 Sexòleg 
• Especialitzat en sexualitat femenina 
• Terapia sexual i assessories en línia 
 
 
Ana Lombardía (@lombardiaana) 
Psicòloga i sexòloga. Consulta en línia. Terapia sexual i de parella. 
www.sexoenlapiel.com 
 
 
 
 
CANALS DE YOUTUBE I VÍDEOS SOBRE SEXUALITAT 
 
Rexpuestas 
https://www.youtube.com/c/Rexpuestas1/  
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Rexpuestas és un projecte dominicà especialitzat en educació sexual que respon a la             
necessitat i el dret que tenen les persones de rebre informació clara, científica i creïble sobre                
salut sexual i reproductiva. 
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