
 

NOTA DE PREMSA 

EXPOSICIÓ: 

ABANS DEL PRIMER PETÓ 

PORNOGRAFIA: REALITAT O FICCIÓ 

 

 

 

En el marc de la  farmàcia Balvey, el MATBC presenta una nova 

exposició feta amb la col·laboració d’ASIR Granollers i el EAP Can 

Borràs de Cardedeu on, seguint la línia iniciada a “Si tu no 

decideixes, decidiran per tu”, es vol mostrar a un públic adolescent i 

a les seves famílies, com la pornografia i el fàcil accés als seus 

continguts per internets o xarxes, està provocant un canvi entre els 

joves en la manera de relacionar-se a nivell afectiu i sexual. 

 

Una exposició subvencionada per la Generalitat de Catalunya. Una 

part del fons que financen les actuacions subvencionades prové de 

cabals de la Junta d’Herències de la Generalitat de Catalunya. 

 

A la 2a planta del Museu. En el marc de la Farmàcia Balvey 

 

 

Abans del primer petó. 

Pornografia: realitat o ficció 

 

Amb l’ús generalitzat d’internet i el fàcil accés que hi tenen els joves, s’obre 

un nou camí que els permet accedir a continguts sexuals i pornogràfics que 

estan suposant un canvi significatiu en la manera com es relacionen. 

 

Moltes vegades, la manca d’educació sexual a casa o als centres educatius, 

fa que l’adolescent busqui respostes i aprengui sobre sexualitat amb la nova 

pornografia distribuïda gratuïtament per internet. 

 

De les revistes pornogràfiques dels anys 70, 80 i 90, les pel·lícules 

codificades del Canal + o els vídeos en VHS; amb l’ús popularitzat i el 

consum d’internet -a través d’ ordinadors portàtils, tabletes i smartphones- 

l’accés a la pornografia s’ha generalitzat i els infants i joves, hi estan 

exposats cada vegada més, modificant-se així, les seves formes de 

conducta vers la sexualitat. 

 

Abans era necessari fer ús de la imaginació per crear fantasies o fer servir 

imatges o records d’experiències reals. Ara, hi ha un canvi de de model i 

cervell de l’adolescent es re-configura degut a l’ús de la nova pornografia 

evitant la vulnerabilitat emocional i física de la intimitat.   



 

Amb aquets nous models, l’adolescent es sent segurs tot i que l’experiència 

que copia, l’aïlla alhora que és visceral i mancada d’amor i compassió. 

 

Oi que no aprens a conduir mirant pel·lícules d’acció? 

Per què ho fas amb el porno? 

 

Els joves viuen en un entorn hipersexualitzat on s’utilitza la sexualitat com a 

mètode per vendre. La moda, la música, els videojocs, els realities 

televisius i les xarxes socials, en són exemples clars. 

 

Pel que fa al sexe, correm el risc de convertir-nos en insensibles a allò que 

consumim regularment, ja sigui passivament o per pròpia elecció.  

 

En un món on tot és immediat, la pornografia s’adapta a aquest consum 

ràpid basat en la fel·lació, el coit i la ejaculació. 

 

Amb aquesta exposició es vol mostrar com la solució no sempre és 

prohibir o posar filtres a internet. La solució potser és ensenyar a 

fer-ne ús, educar i ser crític amb el que és la pornografia.  

 

Parleu-ne, parlem-ne! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

        
 


