
JORNADA: SEXUALITAT/S DIVERSES DEL MÓN 
18 de novembre de 2019 

Aula Magna de Ciències de la Salut 
 
Programa 
 
9:30 h: Presentació 
 
10:00 h: Cadena simbòlica i els tres eixos principals de la diversitat sexual: cossos, gèneres i 
sexualitat. Nasi Portet Bastida i Elena Xifre Bagué.  
 
10:30h: Descans 
 
11:00h: Moral sexual, cultura i societat. Lidia Luque Morales 
 
12:15h: Taula rodona 
 
13:00h: Dinar 
 
14:30h: Patriarcat, sexualitat i Islam. José Ignacio Castien Maestro 
 
15:15h: Sexualitat a Àfrica. Història d´una aculturació. Carme Campoy Guerrero 
 
16:00h: Taula rodona 
 
16:30h: Documental  “Tchindas“ (dret a la llibertat sexual) de Pablo García Pérez de 
Lara i Marc Serena, 2016, 52 minuts. 
 
17:20h: Cinefòrum 
 
18:00h: Cloenda 
 
 
Activitat reconeguda amb 1 crèdit de matèria transversal bàsica 
 
Matrícula: http://carboncopy.udl.es/gcursosext/redirect.jsp?seccio=1505 
 
 
Organitza:      Amb la col·laboració de: 
 
 

   

http://carboncopy.udl.es/gcursosext/redirect.jsp?seccio=1505


Resums: 
 
Cadena simbòlica i els tres eixos principals de la diversitat sexual: cossos, gèneres i 
sexualitat.  
Nasi Portet Bastida i Elena Xifre Bagué. Associació Colors de Ponent.  
 
S´expliquen les teories de les diversitats sexuals i de gènere, centrada sobretot en tres eixos: 
Cossos, gèneres i sexualitats. Es descriu quina és la norma simbòlica que ens han ensenyat, que 
té a veure amb: el sexe biològic, la identitat de gènere, l'expressió sexual i la orientació del desig i 
es visibilitzen els col·lectius que estan exclosos d'aquesta. Tot plegat, per repensar la realitat de 
totes les persones, no només les LGTB.  
 
Moral sexual, cultura i societat. Lidia Luque Morales. 
Doctora en Sociologia a la Universitat Complutense de Madrid. Autora de diverses publicacions 
relacionades amb la vivència de la sexualitat en el món àrab. Presidenta de l'Associació Sexològica 
Sexcuela, la qual treballa l'educació i l'assessorament sexual amb tot tipus d'edats i col·lectius. 
 
És raonable creure que la moral dicta què és el bo i què és el dolent en la societat com una manera 
d'ajustar al que "adequat" i "ben vist", però què passa quan parlem de moral sexual? Si entenem la 
sexualitat com la manera de sentir-se i viure de cada un de manera satisfactòria, ens plantegem 
una reflexió al voltant de com influeix la cultura i el context social per a això. ¿S'actua en base al 
que desitgem? ¿Al que s'ha de desitjar? Què passa si el desig propi no va unit al que està aprovat 
socialment? És possible l'acostament entre els sexes? I entre diferents cultures? 
Ens trobem amb tota una diversitat en les maneres de ser home, de ser dona en un mateix context 
i, cada vegada més, entre diferents cultures en una mateixa col·lectivitat. 
Per tot això, ens plantegem una reflexió en base a aquests interrogants des d'una perspectiva 
sexològica 
 
Patriarcat, sexualitat i Islam. Jose Ignacio Castien Maestro 
Llicenciat i Doctor en Sociologia per la Universitat Complutense de Madrid. Tesi doctoral: Processos 
ideològics entre els immigrants marroquins a la Comunitat de Madrid; Any 2001; Departament de 
Psicologia Social de la UCM. 
 
En aquesta ponència analitzarem breument el sistema patriarcal existent tradicionalment al Magrib, 
els seus complexes relacions amb l'Islam, els canvis a què s'ha vist sotmès en les últimes 
generacions i les maneres diversos i contradictoris en els que influeix sobre l'erotisme i la sexualitat . 
 
Sexualitat a Àfrica. Història d´una aculturació. Carme Campoy Guerrero 
Doctora en antropologia, antropòloga i fisioterapeuta, màster en cooperació internacional i 
desenvolupament i màster en sexologia. Actualment vicedegana de la Facultat d'Infermeria i 
Fisioteràpia de la Universitat de Lleida i integrant del grup de recerca GESA (Grup d'Estudis de 
Societats Africanes), de la Universitat de Lleida 
 
Es mostrarà com la sexualitat, el sexe i el gènere han seguit una evolució a l'Àfrica en la qual la 
influència occidental és transversal: colonització, pensament postcolonial i processos migratoris 
s'articulen en diferents moments històrics com el / la africana sent el seu estar en el món com ésser 
sexuat, com s'organitza la societat a través del gènere i com aquests fenòmens es tradueixen en 
les pràctiques sexuals de la població africana. 
 
 


