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VI XORNADA SOGASEX: SEXUALIDADES CONTEMPORÁNEAS 

RESUMO  

 

. 

 
Os días 26 e 27 de outubro de 2018 celebráronse, no Pazo da Cultura de Pontevedra, as VI Xornadas de 

Saúde Sexual da Sociedade Galega de Sexoloxía (SOGASEX), baixo o título “Sexualidades contemporáneas”. 

Contouse coa presencia da Decana do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, Mª Rosa Alvarez Prada, e a 

colaboración da Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS), o Colexio Oficial de Enfermería de 

Pontevedra, o Concello de Pontevedra e o Pazo dá Cultura de Pontevedra. Cunha asistencia de 80 

profesionais de diferentes perfís, sobre todo da área sanitaria (medicina, psiquiatría, psicoloxía, 

enfermería), da área social (educación social, traballo social, axentes de igualdade) e do ensino, 
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abordáronse diferentes temas relacionados coa educación, as identidades, a saúde ou as novas 

tecnoloxías… 

 
O venres, no marco dos talleres, a enfermeira e membra da directiva de SOGASEX, Lourdes Rodríguez, 

xunto coas súas colegas, Celia Machado, Elena Fernández, Eva Carpinteiro e Verónica Álvarez, deron a 

coñecer diversas técnicas de traballo de “Chan pélvico” e os seus beneficios na saúde sexual. Talleres 

experienciáis foron os “Encontros co sentir e a expresión” de David García Díez, psicoterapeuta de 

integración corpo-mente, director do Instituto Wilhelm Reich Galicia e membro da directiva de SOGASEX; e 

o das membras de SOGASEX, a psicóloga e sexóloga, Hadriana Hordóñez, con “ Reapropiación do dereito 

ao pracer” e  a proposta da mestra e sexóloga Jeane Costa con “A experiencia de crecemento erótico en 

mulleres con cancro”. Completaron o programa, Alexander Rodríguez, psicólogo e membro de GAYMER, 

que convidou a experimentar a capacidade educativa dos videoxogos desde un enfoque de xénero, e con 

“Escribir desde a diversidade” a escritora Eva Mejuto e Marcos Ceive achegáronnos a relatos de vida trans- 

formadores.  

 

A conferencia ignagural do sábado “Sexualidades Contemporáneas”, presentada por Emilio López Bastos, 

presidente de SOGASEX correu a cargo de Francisca Molero Rodríguez, xinecóloga e presidenta da FESS. 

Nela convidounos a reflexionar sobre o cambio de paradigma, a aprender e des-aprender sobre a 

sexualidade no marco actual, así como a reformularnos a práctica profesional. Continuoulle o relatorio de 

Alexander Rodríguez, psicólogo e membro de GAYMER, que mostrou as posibilidades que ofrece “O xogo 

de rol clásico como ferramenta educativa e terapéutica”, á vez que puxo en práctica esta experiencia con 

asistentes ás xornadas.  

 

Completaron a mañá unha mesa redonda sobre Adolescencias e Sexualidades, presentada pola membra de 

SOGASEX, Conchi Estévez Villar, e que foi dividida en dous bloques temáticos. 1- “Adolescentes na era da 

decepción sexual” a cargo do psicólogo clínico, presidente de ASEIA e membro de SOGASEX, Ricardo 

Fandiño e da psicóloga e psicopedagoga Vanessa Rodríguez, integrante da directiva de SOGASEX e ASEIA. 2- 

“A importancia da educación sexual no desenvolvemento dunha identidade saudable: Por unha educación 

sexual do pracer” a cargo de Rebeca Fernández Pereira, psicopedagoga, educadora social e membra de 

SOGASEX e ASEIA. No transcurso desta mesa expuxéronse ideas como a importancia da educación sexual 

na formación da identidade no período adolescente; os aspectos máis significativos que diferencian esta 

etapa no transcurso dos anos; e o papel central que profesionais e persoas adultas, como referentes 
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válidos, teñen no acompañamento e guía da sexualidade de xs adolescentes. Tamén se falou de como se 

traballan os contidos de educación sexual desde o programa Adolescencia Positiva da asociación ASEIA.  

 

“Enfocando a diversidade”, foi o titulo da mesa redonda da tarde. Presentada por Purificación Leal 

Docampo, membra da directiva de SOGASEX, contou cunha mesa experiencial sobre intersexualidades, 

desde onde Yolanda Melero Puche, psicóloga sanitaria e colaboradora de varias asociacións no ámbito da 

intersexualidad, e María Gómez, xornalista e investigadora especializada en Estudos de Xénero e 

Antropoloxía Feminista na Universidade UPV/ EHU, faláronnos desde o profesional e as historias de vida da 

realidade intersexual. No seu discurso plasmouse a violencia institucional, sobre todo executada pola 

biomédicina, á que viñan sometidos os corpos que non responden ao binarismo establecido desde a 

cultura do xénero. Reivindicaron máis coñecemento e apoio, tanto social como profesional, a fin de 

visibilizar a diversidade sexual e aceptar a pluralidade das morfoloxías corporais. Unha mirada crítica e 

analítica, sobre o tratamento que da realidade intersexual fíxose desde o cinema revélanos o poder de 

cambio deste medio, e que o realizador audiovisual, Franco Tedesco, foi mostrando cun percorrido pola 

produción cinematográfica ao longo das últimas décadas. Por último, a pediatra e membra do Comité de 

Bioética da AEP, Inés do Río, desde a crítica ás prácticas sanitarias conservadoras, profundizou, desde o 

coñecemento e a ética, nas identidades subxectivas e o dereito a ser iguais desde a diferenza, sobre todo 

centrándose na infancia e a adolescencia.  

 

A última mesa redonda, moderada polo presidente de SOGASEX, contou de novo coa xinecóloga e 

presidenta da FESS, Francisca Molero Rodríguez, que xunto ao uróandrólogo e membro de SOGASEX e da 

directiva de ASESA, Fernando Meijide, revisaron algúns dos cambios, a nivel físico e fisiolóxico, a partir dos 

50 anos, e como afecta á vida sexual. Salientaron os aspectos positivos deste proceso, como oportunidades 

de aprender e enriquecerse a todos os niveis, achegando a súa experiencia clínica 
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