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29 MARÇ
8.30 recepció assistents
9.00 acte inaugural
9.45 confErÈncia plenària

10.30 coffee break
11.00 mesa 1: sexe empantallat

12.30 debat
13.15 TANCAMENT

Sra. patricia martínez redondo

sra. carmen ruíz repullo
sr. rafael ballester arnal

30 MARÇ
8.30 recepció assistents
9.00 MESA 2: JUGAR AMB GÈNERE

10.30 debat
11.00 coffee break
11.30 mesa 3: gènere, oci i drogues

13.00 debat

13.30 clausura de les jornades

sra. ana burgos garcía
sra. sònia ricondo garcia

sr. fabián luján acevedo
sr. daniel lloret irles
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L’ALCÚDIACASA DE LA CULTURA29 MARÇ

CONFERÈNCIA PLENÀRIA MESA 1
El gènere en l’ús de drogues, les 
drogodependències
i altres conductes addictives

PATRICIA MARTÍNEZ
REDONDO

Antropòloga i educadora social 
especialitzada en l’aplicació de la 
perspectiva de gènere en l’àmbit dels usos 
de drogues i les addiccions. Especialista en 
prevenció, tractament i reducció de danys.

Coordinadora de Gènere i 
Drogodependències.

Formadora de professionals i investigadora, 
a més a més realitza intervenció directa 
amb persones en tractament.

SEXE EMPANTALLAT
La hipersexualització de les menors a les xarxes i l’abús de la 
pornografia perpetuen l’estructura patriarcal, fomenten
les relacions afectivosexuals i desiguals basades en la ficció, 
faciliten el seu abús i fomenten la dependència

CARMEN RUIZ
REPULLO
Doctora en Sociologia per la 
Universitat Pablo de Olavide i 
llicenciada en Ciències Polítiques i 
Sociologia per la Universitat de 
Granada.

Especialista en matèria de gènere 
i prevenció de la violència de 
gènere en joves i adolescents.

RAFAEL BALLESTER
ARNAL
Catedràtic d’universitat de Psicologia 
Clínica de la Salut i director de la 
Unitat d’Investigació sobre Sexualitat i 
Sida (Salusex-Unisexsida) de la 
Universitat Jaume I. 

El seu interés científic s’ha centrat en 
la promoció de la salut sexual. Dirigeix 
el servei SALUSEX de la Universitat 
Jaume I, on s’atenen problemes 
relacionats amb la sexualitat.
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L’ALCÚDIACASA DE LA CULTURA30 MARÇ

ANA BURGOS
GARCÍA
Antropòloga, comunicadora 
social i coordinadora del 
Proyecto Malva, sobre 
gènere i drogues i de 
l’Observatorio Noctámbul@s, 
que aborda la relació entre 
el consum de drogues i les 
violències sexuals en 
contexts d’oci nocturn, 
ambdós de la Fundación 
Salud y Comunidad.

SÒNIA RICONDO
GARCIA
Advocada especialitzada en 
violència masclista i 
investigadora principal de 
l’estudi Diagnòstic dels 
recursos d’intervenció per a 
l’abordatge integral de les 
violències sexuals a la ciutat 
de Barcelona.

FABIÁN LUJÁN
ACEVEDO
Sociòleg. 
Coordinador de grups d'homes, 
formador i docent per a equips 
de professionals. 

Porta vint-i-cinc anys 
especialitzant-se en les 
implicacions que la perspectiva 
de gènere feminista hi suposa 
per als homes, com a agents 
d'intervenció i transformació 
social, amb l'objectiu del canvi 
masculí per a unes relacions 
d'equitat amb les dones, unes 
relacions sanes entre homes i 
amb si mateixos.

DANIEL LLORET
IRLES
Doctor en Psicologia especialitzat 
en addiccions.
Professor de Psicologia Social en 
el Departament de Psicologia de 
la Salut de la Universitat Miguel 
Hernández, on dirigeix la Càtedra 
de Bretxa Digital i Bon Ús de les 
TIC i professor del Departament 
de Medicina Translacional de la 
Università del Piemonte Orientale.

Expert en prevenció de l’abús de 
drogues i conductes addictives 
sense substàncies, amb especial 
interés en els jocs d’apostes i 
l’impacte de les TIC.

MESA 2
JUGAR AMB GÈNERE
Les xarxes, el joc on-line i les noves masculinitats
als videojocs: un espai per a la igualtat o per
perpetuar desigualtats?

MESA 3
GÈNERE, OCI i DROGUES
Com mesurem els efectes i l’impacte
de gènere a les conductes addictives?

J O R N A D A

CONDUCTES
ADDICTIVES

GENERe iGENERe i
CONDUCTES

ADDIcTIVES


