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Llançament del projecte CONSENT per promoure rols de gènere saludables i 
comportaments consensuats en les relacions entre iguals en els joves 
 
24 Març 2022 

 

Un projecte a escala de la UE augmentarà la conscienciació entre els joves, els 
pares/mares, professorat i les institucions sobre l'impacte negatiu de la pornografia, per 
prevenir totes les formes de violència de gènere (VdG) amb un enfocament especial en 
la violència sexual, dificultant així els efectes de la sexualització prematura i de la 
hipersexualització entre infants i joves 
 

 

Des del mes febrer de 2022, cinc socis d'Espanya, Itàlia, Suècia i Alemanya s'han unit per treballar en 

el projecte "CONSENT" a tota la UE, projecte que la Comissió Europea va seleccionar amb el suport del 

programa Ciutadans, Igualtat, Drets i Valors (CERV). 

 

El condicionament social dels nens i les nenes durant els anys de formació té influència en 

l’aprenentatge dels rols i els comportaments relacionats amb el gènere, i això pot tenir un impacte en 

els patrons de violència i victimització que es mantenen en les seves vides a llarg termini. Per tant, 

promoure rols de gènere saludables entre els joves i dificultar l'impacte d'Internet en la sexualització 

prematura i la hipersexualització és clau per prevenir la violència de gènere, així com per crear relacions 

més igualitàries on es respecti el consentiment. 

 

"Estic encantada de treballar en el projecte 'CONSENT'! No puc esperar per iniciar un diàleg amb els 

meus companys sobre un tema que em sembla tan urgent: com i a quina edat veiem porno, com el 

metabolitzem i com ens afecta i molts més problemes que estic segura que apareixeran" diu Lisa 

Andreozzi, ambaixadora de la joventut del projecte CONSENT. 
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Hipersexualització prematura i normalització de la violència a través 

de la pornografia 
L'Agència Europea dels Drets Fonamentals va afirmar que una de cada tres dones a la UE (33%) ha 

estat víctima de violència física i sexual des dels 15 anys1. Una de les amenaces més preocupants per 

al desenvolupament saludable de la sexualitat entre els joves d'avui és la pornografia. Internet i els 

ràpids canvis en el panorama digital van suposar un canvi significatiu a la indústria de la pornografia, 

fent que la pornografia sigui fàcilment accessible les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana, 

normalment completament gratuïta, i la majoria de les vegades anònima. Com a resultat, el consum 

de pornografia ha augmentat de manera espectacular, especialment entre els joves.2 

 

“2022 és l'Any Europeu de la Joventut per promoure la cooperació amb les parts interessades i els 

joves en molts àmbits. Un dels objectius europeus de la joventut és la salut i el benestar dels joves, 

amb un enfocament en la promoció de la salut mental i sexual. Dono suport a l'enfocament de 

múltiples parts interessades del projecte CONSENT de treballar amb joves, pares/mares, professorat i 

institucions per conscienciar sobre els impactes negatius de la pornografia", confirma Rosanna Di 

Gioia. 

 

L'aspecte més preocupant de la pornografia és la normalització de les actituds violentes i abusives cap 

a les dones que cada cop caracteritzen més aquest tipus de contingut sexual (agressivitat, degradació i 

objectivació sexual). 9 de les 10 escenes pornogràfiques més populars contenen violència física i 

agressió, i aproximadament la meitat de les escenes contenen agressió verbal.3 Aquesta violència 

gairebé sempre es dirigeix a les dones (94%) i és exercida majoritàriament per homes. 

 

D'una banda, els nois que veuen contingut pornogràfic, per tant, poden estar condicionats a creure 

que les dones gaudeixen de la cosificació i la violència en les relacions sexuals i que quan diuen “no” 

realment volen dir “sí”. D'altra banda, les noies reben el missatge que els actes sexuals agressius 

físicament i verbalment milloren el plaer sexual i que el seu paper en la intimitat és la satisfacció de la 

parella.  
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Enfocament sistèmic per conscienciar a joves, adults i institucions 
 

Existeix una necessitat urgent de mesures preventives, educació i millora del coneixement sobre els 

efectes nocius de la pornografia no només entre els joves, sinó també entre els pares/mares, 

cuidadors/es, els professors/es i altres educadors/es. Falta un enfocament sistèmic i un compromís de 

les autoritats públiques i dels i les professionals responsables per abordar el problema. Això fa que la 

majoria dels joves tinguin molt poc o cap coneixement de la pornografia i els seus efectes, mentre que 

la indústria de la pornografia continua afectant molt la seva salut sexual, les seves relacions i el seu 

benestar. 

 

"Des de MÄN tenim moltes ganes de participar en part de les troballes del projecte al llarg d'aquest 

viatge i afegir les nostres experiències al projecte. Amb la base de coneixement col·lectiu dels socis i el 

Consell Assessor, preveiem una gran resultat per als joves en els seus anys d’educació”, afirma Martin 

Odh, MÄN. 

 

El Consorci CONSENT informarà els pares/mares i els cuidadors/es sobre el fàcil accés a material 

sexualment explícit per part dels nens, millorarà el coneixement del professorat i educadors/es sobre 

els abusos en línia i l'ús de la pornografia, sensibilitzarà als joves sobre les implicacions de la 

pornografia en les relacions íntimes i millorarà la implicació d'institucions, parts interessades clau i 

experts en TI, per protegir la seguretat en línia dels nens i el desenvolupament saludable dels joves. 

 

Sobre l’associació 
El projecte CONSENT està desenvolupat per un equip internacional i interdisciplinari format per: 

 

• Fundació Blanquerna, entitat de recerca i educació de la Facultat de Psicologia, Ciències de 

l'Educació i de l'Esport de la Universitat Ramon Llull, Espanya. – Coordinació i suport científic 

• CAM, Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti Onlus, ONG i programa per perpetradors centrat 

en la intervenció de la violència contra dones i nens mitjançant la promoció del treball amb 

homes que actuen de manera violenta en les relacions afectives, Itàlia. 

http://recerca.blanquerna.edu/grpf/
https://www.centrouominimaltrattanti.org/
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• Conexus, Associació CONEXUS Atenció, Formació i Investigació Psicosocials, ONG sense ànim 

de lucre amb la VdG com a principal àmbit d'experiència i activitat, que ofereix programes 

d'intervenció per a dones, nens i joves, i per a homes maltractadors, Espanya. 

• Kaspersky, empresa global de ciberseguretat i privacitat digital. 

• Unizon, representa més de 130 centres d'acollida per a dones sueques, centres 

d'apoderament de dones joves i altres serveis de suport que treballen junts per a una societat 

amb igualtat de gènere lliure de violència, Suècia. 

• WWP EN, xarxa Europea per al treball amb perpetradors de violència domèstica, Alemanya i 

Europa. 

 

Un Consell Assessor extern d’expertes supervisarà i donarà suport a l'equip: 

 

• Marianne Hester, professora afiliada a la Universitat de Göteborg, Suècia i catedràtica de 

Violència de Gènere i Política Internacional, Universitat de Bristol. 

• Anna Lindqvist, gerent de Män, Suècia, experta en educació per a la igualtat de gènere i 

prevenció de la VG entre els joves. 

• Rosanna Di Gioia, Itàlia, investigadora sobre seguretat en línia i prevenció de l'explotació 

sexual infantil a la Unitat de seguretat ciutadana i digital del Joint Research Center. 

 

 

Mitjans de contacte 
 

Dimitra Mintsidis – WWP European Network – d.mintsidis(at)work-with-perpetrators.eu 

 

Berta Vall - FPCEE Blanquerna, Universitat Ramon Llull - bertavc(at)blanquerna.url.edu 

 

www.work-with-perpetrators.eu/consent 

 

 

 

https://conexus.cat/
http://www.kaspersky.com/
https://www.unizonjourer.se/
https://www.work-with-perpetrators.eu/
http://www.work-with-perpetrators.eu/consent
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