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Infografia sobre termes del consentiment sexual 
 
En el marc de l’elaboració d’un diccionari d’aquest àmbit, el TERMCAT 
publica una infografia amb els termes clau relacionats amb el consens i el 
consentiment sexual. 
 

 
El TERMCAT publica una infografia interactiva amb alguns termes destacats de 
l’àmbit del consentiment i el consens sexual, com ara autodeterminació sexual, 
consentiment sexual, consens sexual, consentiment asseveratiu, consentiment 
entusiasta, cultura del consentiment, edat de consentiment, llibertat sexual o 
assertivitat sexual. 
 

 
La infografia presenta els enllaços a les fitxes completes dels termes relacionats 
amb el consens i el consentiment sexual, un material clau per entendre que 
només SÍ és SÍ i que qualsevol pràctica sexual ha de ser voluntària, segura, 
desitjada, consensuada i lliure de violències masclistes.  
 
La infografia forma part d’un nou projecte que inclou l’elaboració d’un diccionari 
d’aquest àmbit en què participen els experts següents: Sheila Queralt (directora 
del laboratori SQ en lingüística forense), Laia Serra (advocada penalista, 
responsable de la Comissió de Violències de Dones Juristes), Bàrbara Monllor 
(Comissió de Dones Juristes), Mercè Guillén (responsable xarxes UOC), Victòria 
Gari (Institut Català de les Dones), Helena Argerich (assessora en polítiques 
d'igualtat de gènere al Parlament Europeu), al costat dels terminòlegs del 
TERMCAT. Altres especialistes d’aquest àmbit com l’advocat penalista Andreu 
Van den Eynde, l’advocada penalista i criminòloga Carla Vall, la sexòloga clínica 
Núria Jorba —que ja havia ofert assessorament per a la Terminologia de la 
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sexualitat—, i membres del Comitè de Dret del TERMCAT participen també en 
aquest nou projecte. 
 
La infografia s’afegeix als prop de 60 materials interactius i multimèdia 
(infografies, pòsters, vídeos, relats visuals, etc.) que el TERMCAT ofereix des de 
la seva pàgina web, referits als diversos àmbits d’especialitat. 
 
 
 
TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Només sí és sí: els termes del 
consens i el consentiment sexual [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de 
Terminologia, 2020. 1 infografia. 
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El TERMCAT és un consorci de la Direcció General de Política Lingüística 
adscrit al Departament de Cultura i format per la Generalitat de Catalunya, 
l’Institut d’Estudis Catalans i el Consorci per a la Normalització Lingüística, que 
coordina i promou les actuacions terminològiques en llengua catalana. 
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