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DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT  

L’activitat, que estaba adreçada a responsables de polítiques feministes de les agrupacions 
socialistes, militants i persones interessades en la igualtat i la lluita contra el masclisme, va 
tenir carácter formatiu entorn de la recent aprovació de la Llei Orgànica 10/2022, de 6 de 
setembre, de garantía integral de la llibertat sexual.  
 
La xerrada formativa va comptar amb dues ponents: 
 

• Sónia Guerra, secretària de Polítiques Feministes del PSC, diputada al Congrés dels 
Diputats, i secretària de Polítiques Socials de la Federació del Baix Llobregat del PSC. 

• Núria Milà, advocada especialista en Dret Civil i Penal, i presidenta de Dones Juristes. 
 
OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT 

Principalment posar el focus en el fet que la nova llei posa al centre de la llibertat sexual el 
consentiment verbal i deixa de considerar l’acció violenta com a clau per distingir abús o 
agressió sexual, a més  d’incloure la violència sexual envers les persones menors d’edat i 
l’educació sexual, i sobre igualtat de gènere a totes les edats dins del text.  
 
Tanmateix conèixer com afecta en la pràctica a les dones dels municipis del Baix Llobregat, 
així com detectar mancaces, alhora que saber quines reaccions podem trovar al carrer amb 
motiu d’aquesta nova normativa.  
 
NOMBRE DE PERSONES QUE HAN PARTICIPAT 

Van participar 39 persones. 

CONCLUSIONS  

• És necessari legislar sobre la violència psicològica. 
• L’àmbit judicial necessita de formació permanent sobre violència masclista. 
• Els ajuntaments s’haurien de presentar com acusació particular en els casos de violència que 

es donin en el seu municipi. 
• Totes les organitzacions polítiques, haurien d’organitzar formacions obligatòries sobre violència 

i assetjament sexual. 
• És necessari que la formació sexual sigui feminista. 
• Cal posar el focus en les dones de les zones rurals; la violència masclista en el món rural és 

molt preocupant. 
• Els fons del Pacte d’Estat, s’han de dedicar a objectius reals i necessaris; les administracions 

haurien de poder dedicar aquests fons a contractació de professionals. 

 

 


