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Introducció  
 

A l’hora de plantejar el tema, vam tenir molt clar des del principi que el volíem fer 

sobre diversitat funcional i sexualitat, ja que hi ha persones del grup que treballen 

amb aquest col·lectiu i els hi havien sorgit contradiccions amb la metodologia dels 

centres per tractar aquesta temàtica. A part, nosaltres ens hem trobat amb moltes 

limitacions i falta de coneixements respecte a la sexualitat a causa d'una societat 

que ja ens ve donada, i vam voler conèixer la realitat de les persones amb diversitat 

funcional enfront aquest tema.  

 

En principi el treball s’anomenaria "discapacitat i sexualitat", però a mesura que hem 

anat avançant amb les assignatures i ens hem endinsat en la temàtica, vam voler 

canviar la paraula discapacitat per “diversitat funcional”, ja que opinem que les 

paraules construeixen realitats i discapacitat reflexa que aquella persona no té 

capacitats, i en canvi, diversitat funcional no té cap connotació negativa, encara que 

continua sent una etiqueta que classifica. 

 

Es proposa diversitat funcional com a terme alternatiu de la discapacitat al "Fòrum 

de Vida Independent, al gener del 2005" ("Diversidad funcional"). Dins d’aquest 

article, no hi ha cap definició com a tal d’aquest nou terme, però a les conclusions 

fetes per Javier Romañach i Manuel Lobato (2005) es fa un recull dels tres elements 

que defineixen a una persona amb diversitat funcional:  

 

"1. Cossos que tenen òrgans, parts del cos o la seva totalitat que funcionen d'una 

altra manera perquè són internament diferents. 2. Dones i homes que per motius de 

la diferència de funcionament del seu cos realitzen les tasques habituals (desplaçar-

se, llegir, agafar, vestir-se, anar al bany, comunicar-se, etc.) de manera diferent. 

(Podriem dir, dones i homes que funcionen d'una altra manera). 3. Col·lectiu 

discriminat per qualsevol de les dues raons dalt exposades.” (Romañach i Manuel 

Lobato, 2005) 

 

Per altra banda, fent referència al sexe, una de les definicions que li dóna la RAE és 

al sexe com "actividad sexual", però preferim la definició de la sexualitat segons 

l'OMS: "És un aspecte central de l'ésser humà, present al llarg de tota la seva vida. 
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Abasta al sexe, les identitats i els papers de gènere, l'erotisme, el plaer, la intimitat, 

la reproducció i l'orientació sexual" (OMS, 2006). Així doncs, observem i interpretem 

que la sexualitat humana està constituïda per diferents vessants: biològiques, 

psicològiques, socials i culturals. Fent la comparació d’aquestes dues definicions, 

hem vist que parlar de sexualitat no només és parlar de relacions sexuals. 

 

La famosa piràmide de les necessitats de Maslow, jerarquitza les necessitats dels 

éssers humans. Defensa que una persona podrà buscar la satisfacció del següent 

esglaó sempre i quan tingui cobert l’anterior. Com podem observar el sexe es 

considera una necessitat fisiològica, per tant, Abraham Maslow el considera com a 

una necessitat bàsica. Així, si una persona no la té coberta, no podrà adquirir el 

següent esglaó, provocant així un desequilibri de necessitats.  

 

Encara que sigui considerada tan important per a les persones, és un tema que es 

considera tabú, ja que vivim en una cultura que durant molts anys s’han criminalitzat 

els actes sexuals i encara que de mica en mica estiguem sortint d’aquest estigma, 

queda molt per treballar. El col·lectiu més perjudicat per aquest podríem dir que són 

les persones amb diversitat funcional, ja que són vistes com a persones no sexuals, 

i avui dia continua sent “estrany” pensar que tenen aquesta necessitat i l’han de 

cobrir. En tant que, ens trobem davant un doble tabú, una doble discriminació i un 

doble estigma.  

 

Com hem pogut veure als documentals de "Yes, we fuck", "Jo també vull sexe" de 

tv3 i “Realidades ajenas” les persones amb diversitat funcional tenen molts 
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impediments a l’hora de cobrir aquesta necessitat. A continuació, les explicarem per 

punts: 

 

 Són considerats com a persones que no tenen necessitats sexuals i han 

de reivindicar a la societat que ho són. 

 Hi ha persones amb diversitat funcional que no es poden masturbar, 

perquè físicament no poden fer-ho. 

 Els seus cossos no són considerats normatius, per tant, no són sexuals. 

És per això que els hi costa molt mantenir relacions sexuals amb altres 

persones, perquè no veiem els seus cossos com atractius. Aquest 

estigma no només els afecta a l’hora de mantenir relacions, també ho fa a 

la seva autoestima, ja que elles han incorporat aquesta visió. 

 Sovint els hi costa tenir un lloc per mantenir relacions sexuals amb altres 

persones. Com per exemple en les seves cases perquè no solen estar 

sols. I als centres perquè està totalment prohibit mantenir-ne. Per tant, 

estan privats de poder gaudir de la seva intimitat.    

 

Són per aquests motius que vam decidir triar fer el treball sobre diversitat funcional i 

sexe, perquè ens interessava molt fer una recerca sobre el tema i plantejar-nos 

futurs reptes i interrogants de l’educació social sobre això. 

Estat de la qüestió 

 

Alguns dels coneixements que tenim sobre aquest tema són arran de fonts 

bibliogràfiques, webgrafia i fonts externes com ara una sexòloga i dos informants. 

Per una banda, es tracta d’una persona que viu aquesta realitat en primera persona. 

I per l’altra, es tracta d’una professional de la institució Valldaura, la qual acull a 

persones amb discapacitat psíquica.1 

 

Doncs bé, el sexe dins del col·lectiu de persones amb diversitat funcional és un 

tema tabú, encara que actualment s’està començant a visibilitzar la necessitat del 

sexe dins d’aquest sector. Tot i així, encara queda molt per fer, tant a nivell de la 

societat com dins del col·lectiu.  

                                                
1
 Es pot veure l’entrevista realitzada en l’Annex 1. 
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Vivim en una societat on els homes i les dones hem de ser tal com dicta la norma 

segons el nostre sexe biològic; se’ns imposen uns rols i unes funcions des del 

primer moment en què naixem, de tal manera que, vivim en una societat on ser 

home o dona es tracta de categories ja construïdes i que ens són atorgades. A més, 

la societat capitalista en la qual vivim, ens imposa uns cànons de bellesa, és a dir, 

uns estereotips, on els homes han de “ser forts i virils” i les dones han de tenir un 

cos atractiu que estigui dins d’aquests cànons, i si no els compleixen, no són 

"veritables homes" o "veritables dones". Així doncs, el no complir amb els 

estereotips provoca tenir l’etiqueta de persona no-normativa, i les persones amb 

diversitat funcional ja pateixen suficient etiquetatge per incloure’ls-hi una més. A 

part, aquesta etiqueta també està condicionada pel que diu Carlos de la Cruz al 

documental de "Realidades ajenas": 

 

"Estem tots d'acord que hi ha un model tradicional de sexualitat, que se suposa que 

hem superat; que és el model que té a veure amb una sexualitat centrada en els 

genitals, centrada en el coit, centrada més en l'home que en la dona, centrada en el 

matrimoni i si m'escures, centrada en l'heterosexualitat. Aquest és un model del qual 

se suposa que hem sabut escapar-nos, des d'aquest model moltes persones amb 

discapacitat acaben fora." (Realidades ajenas, 2006) 

 

A més a més, aquí ens agradaria afegir el tema del desig, ja que hem de tenir en 

compte que el desig és construït. Per exemple, la pornografia convencional ens 

ensenya i ens parla també. Tal com diu una persona del documental “Yes, we fuck”:  

 

“Es decir si siempre te han dicho que lo deseable es eso y todo el rato los cuerpos 

que ves en la pornografía son muy concretos, al final, al ser un deseo construido, 

acaba creando eso, porque luego piensas que eso es lo único deseable.”  (“Yes, we 

fuck!, 2015”)  

 

Actualment, continuem en aquest mateix model, on hi ha persones que queden 

excloses i en especial el col·lectiu de diversitat funcional, ja que: 

 

“Estamos en una sociedad donde unos cuerpos se consideran más valiosos que 

otros en base a unas capacidades consideradas más valiosas que otras. Y esas 
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capacidades son simplemente las capacidades reproductivas. Un cuerpo productivo 

es valioso.” (Yes, we fuck!, 2015).  

 

Per tant, les persones amb diversitat funcional a més de no ser considerades com a 

cossos desitjables, es veuen envoltades per un doble estigma, basat en motius 

físics, ja que no totes poden mantenir relacions sexuals basant-se en la penetració, 

perquè tenen dificultats amb els seus genitals, no es casaran, no podran o l’entorn 

no voldrà que tinguin fills.  

 

En definitiva, aquests dos aspectes provoquen a les persones amb diversitat 

funcional la idea que no són persones desitjades i que a part, si algun dia ho arriben 

a ser per alguna persona, no podran satisfer-la totalment. Si el sexe ja és un tema 

tabú, li hem d’afegir que a les persones amb diversitat funcional tenen l’etiqueta de 

persones asexuals, per tant ens trobem davant d’un doble tabú.  

 

A part, moltes de les persones amb diversitat funcional es troben que no tenen 

intimitat i per tant no tenen cap espai on satisfer les seves necessitats sexuals, ja 

que la ignorància i algunes actituds socials cap a la diversitat funcional (basades en 

tabús) construeixen i sostenen la majoria de les barreres i limitacions. És per això 

que molts cops la seva necessitat sexual la intenten satisfer en llocs que “no toquen” 

i reben el missatge per part d’algú extern que allò que estan fent no es fa, en 

comptes d’ensenyar en quins llocs es pot fer.  

 

A això li hem d’afegir la desinformació que tenen el mateix col·lectiu sobre com 

satisfer les seves necessitats, ja que ningú els hi ha ensenyat com fer-ho (auto-

plaer, masturbació). Aquí, cal destacar la importància de l’Educació bàsica sexual, ja 

que aquesta és present d'ençà que naixem. Els nens i nenes aniran absorbint la 

seva idea de si mateixos de ser desitjats i desitjables a partir de les actituds del seu 

entorn familiar. Per exemple, fent referència a l’educació formal a Uruguai,  

 

“la llei 18.437 General d’Educació (2008) estableix l’Educació sexual com a eix 

transversal de l’Educació formal i la llei de 18.426 de Defensa al Dret a la Salut 

Sexual i Reproductiva (2008) insta a la formació dels docents sobre els drets sexuals 

i reproductius.” (Seoane, J.; 2012) 
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Tot i així, la importància de l’Educació sexual bàsica no tan sols ha d’agafar 

embranzida en les institucions, residències, escoles, etc., sinó que ha de partir de la 

base i totes aquelles persones al voltant del nen/a han de ser sensibles a les seves 

necessitats i desitjos, procurant influir de manera positiva.  

 

Parlant de les institucions, cal destacar que a l’hora de mantenir una relació sexo-

afectiva amb una altra persona la cosa es complica, ja que no hi ha cap normativa ni  

pla d’actuació general a les residències, i si les tenen, en cada residència serà 

diferent. Per tant, no hi ha un protocol vigent comú a totes elles, el qual és tan 

necessari.  

 

En la majoria d’elles està prohibit mantenir relacions sexuals, per tant, si es dóna el 

cas que dues persones residents volen mantenir-ne, s’han de buscar un lloc extern, 

però el/la tutor/a legal han de donar-hi el vistiplau. A això se li ha de sumar el fet que 

moltes famílies decideixen operar-los per tal de què no puguin tenir fills. Així doncs, 

observem com una necessitat bàsica, la qual tothom té el dret de satisfer en el 

moment que cregui adient, aquestes persones es veuen regides sota un control i 

unes normes (sigui les del centre o bé el consentiment de la família o el seu tutor 

legal) a causa de ser “usuaris institucionalitzats” o bé persones etiquetades 

socialment. De tal manera que, se’ls impedeix desenvolupar-se en plena llibertat.  

 

Seguint, un tema innovador és el de la figura de l’assistent sexual, la qual d'ençà 

que va sorgir; els mateixos treballadors/es dels centres són els que proposen a les 

famílies de portar al seu familiar amb un/a assistent/a. Encara que aquesta figura no 

estigui regulada com a professió per l’Estat Espanyol, no és il·legal, ja que es troba 

en un estat d'alegalitat. Però, en canvi, a Suïssa l’estat actual és el següent: 

 

“Suïssa és l'únic país europeu que ha regulat de manera oficial la figura de 

l'assistent sexual. Des de l'any 2007 existeix un programa de formació per a 

assistents i que és impartit per diferents associacions i sindicats de dones i 

discapacitats reconeguts pel govern helvètic. Fins i tot, intervé en el nombre 

d'assistències mensuals permeses. El model suís fins i tot ha portat la formació a la 

Universitat de Ginebra, on els cursos abasten aspectes que van des de la mateixa 

sexualitat fins a la psicologia i com desenvolupar-se en el maneig d'una persona 

amb discapacitats motores…” (Mateos, 2014) 
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I en altres països es considera un servei del sistema sanitari: 

 

“En molts altres països europeus l'assistència sexual ja ha recorregut molt camí i es 

considera un servei del sistema sanitari. És el cas d'Alemanya, Dinamarca, Holanda 

o Bèlgica. En govern danès, tot i l'oposició de molts sectors de la societat civil, 

destina recursos públics a la salut sexual dels discapacitats, que poden recórrer als 

serveis de prostitutes. I molts altres.” (Mateos, 2014) 

 

Per altra banda, a França es va prohibir el 2013 la figura de l’assistent social: “però 

al març de l'any passat es va prohibir la figura del "substitut" sexual.” (Mateos, 2014) 

 

En resum, aquesta via alternativa per fer front a la necessitat de les persones amb 

diversitat funcional, es tracta d’un punt de partida, per seguir elaborant projectes i 

discursos, els quals es basin a donar possibilitats i oportunitats a aquestes persones 

i no anul·lant i reprimint la seva necessitat sexual. Així doncs, es tracta d’un tema, el 

qual s’està donant visibilitat actualment en l’Estat Espanyol i encara queda molt per 

treballar.  

Reptes i Interrogants  

 

Ens trobem tot un seguit de prejudicis i construccions socials que han creat un 

imaginari al voltant de la temàtica “diversitat funcional” i sexualitat, discriminant i 

excloent així, a un sector de la població pel fet d’estar etiquetat com a tal. Aquest 

estigma ha estat el pont conductor a negar o invisibilitzar un seguit de necessitats 

bàsiques i drets a aquestes persones, com ara el sexe o la intimitat, ja que s’han dut 

a terme falses assimilacions com “persona amb diversitat funcional” és una “persona 

asexual”, és un “àngel caigut del cel”, “no resulten atractives sexualment pels altres”, 

etc. 

 

Per tant ens plantegem com fer front a aquests estereotips, de tal manera que els 

podem desconstruir i fer front a les seves necessitats. Donant veu i visibilitat a les 

repercussions que tenen arran d'estar classificades i marcades com a tal. No deixant 

de banda a les persones, sinó a les etiquetes i els prejudicis. En definitiva, volem 

destacar que el problema no està en les persones amb “diversitat funcional” sinó 
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que està en nosaltres com a societat. La realitat de la discapacitat és 

fonamentalment social i cultural. 

 

Així doncs, a partir d’aquests falsos judicis es deixen de banda i s’invisibilitzen drets 

com: 

 Dret a la propietat del seu propi cos. 

 Dret a una privacitat i intimitat. 

 Dret a rebre informació i ajuda en el camp de la sexualitat. 

 Dret a rebre una Educació bàsica sexual. 

 Dret a descobrir el seu propi cos i conèixer les potencialitats del “plaer” 

sexual. 

 Dret a ser tractats d’una manera igualitària i no d’una manera compassiva 

i protectora. 

 Dret a desenvolupar el plaer i la satisfacció de les diferents parts del cos, 

és a dir, no centrar-nos tan sols en l’acte de “penetrar”. 

 

Per tant, els reptes que ens plantegem des de l’àmbit de l’Educació Social es basen 

a reclamar aquests drets, mitjançant: 

 

 La intervenció a partir de la sensibilització sobre les oportunitats de les 

persones amb “diversitat funcional” per a poder portar una vida sexual 

satisfactòria i responsable. 

 És necessari treballar amb l’entorn social i les xarxes de suport d’aquestes 

persones, ja que si no hi ha expectatives en l’entorn, tu no pots progressar 

o desenvolupar-te amb plena llibertat. 

 Tenir en compte les diferents concepcions que pot tenir cada família sobre 

la sexualitat, per tant adaptar-nos a la situació i no actuar a partir de dues 

mirades contradictòries. 

 Promocionar i donar les eines necessàries perquè tothom pugui tenir una 

Educació bàsica sexual, és a dir, partint des de la base del problema quan 

sigui possible, ja que cada cas serà tractat de manera diferent.   

 Promoure informacions per tal de poder transformar les falses 

assimilacions, i les construccions socials que giren al voltant de la 

“diversitat funcional”. Així doncs, en els diversos entorns de la persona 
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amb “diversitat funcional” (hospitals, familiars, amics, institucions, etc.) a 

través de xerrades, tallers, conferències, etc.   

 L’Educació com a eina per a informar i generar uns valors d’igualtat, 

respecte i integració. 

 Construir discursos a partir de la capacitat i no la incapacitat, per tal  

d’eliminar etiquetes i actituds compassives i protectores cap a les 

persones amb “diversitat funcional”. 

 Tenir en compte cada situació i cada persona, ja que algunes poden ser 

més difícils de tractar que d’altres, tot i així garantir el dret a la informació. 

Així doncs, tothom té dret a rebre informació sobre la seva sexualitat, així 

com a decidir sobre ella, o almenys, reflexionar-hi.   

 Intentar canviar les estructures mitjançant la visibilització de la situació i 

les necessitats reals d’aquestes persones a partir dels mitjans de 

comunicació i la difusió i sensibilització dels nostres entorns més propers. 

  

Per tant, encara que hi hagi diferents recursos existents destinats a aquest 

col·lectiu, intentar-los reorientar des del punt de vista de les necessitats i els drets, 

els quals tothom ha de tenir accés com a persona. Tot i així, no enfocar-los de 

manera generalitzada, ja que cada cas serà tractat de manera diferent, en tant que, 

adaptar-nos i remodelar-nos segons el cas i la situació que ens trobem davant, a 

través de vies alternatives com ara enfortint i utilitzant com a eina l’Educació i els 

discursos que es basin en la capacitat i no en la incapacitat. 

Actuacions d’èxit 

 

En aquest apartat es pretén mostrar diferents actuacions per part de petits 

col·lectius amb la finalitat de treure tabús i oferir a les persones amb diversitat 

funcional oportunitats en el terreny de la "sexo-afectivitat".  

 

Dins d’aquestes actuacions trobem per una banda, l’educació sexual bàsica a 

través de diferents tallers i formacions impartides en centres residencials o a centres 

interessats, amb l’objectiu de donar nocions bàsiques als seus usuaris i/o 

professionals sobre sexualitat i la forma per treballar-la, per tal de poder ser capaços 

de decidir per ells mateixos de quina manera volen fer front a aquesta situació.  
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L’educació sexual és una eina bàsica per: 

 

 Ajudar/acompanyar en el procés de coneixença del mateix cos. 

 Posar significat al plaer i poder conèixer les diferents maneres de 

transmetre’l a un mateix i als altres.  

 Conèixer els mateixos sentiments i les nostres relacions afectives. 

 Ajuda a reconèixer sensacions positives (plaer, desig, calma, sentir-se a 

gust amb ell mateix i amb els altres, etc.) i negatives (rebuig, vergonya, 

desconfiança, inseguretat, etc.) i posar-hi nom a totes aquestes, i així ser 

capaços d’identificar situacions d’abús sexual, violència, etc.  

 

Per tant, un cop les persones siguin capaces de decidir sobre elles mateixes, creiem 

que s’hauria de plantejar el tema de l’assistent sexual, el qual és un tema innovador. 

D’aquesta manera, les persones amb diversitat funcional poden decidir sobre la 

seva intimitat si la comparteixen o no, i acceptar les mateixes capacitats i limitacions 

i poder obtenir recursos i/o alternatives per desenvolupar-se en plena llibertat.  

 

I així doncs, trobem la figura de 

l’assistent/a sexual que són 

acompanyants sexuals que volen que les 

persones amb diversitat funcional puguin 

viure amb plenitud els seus drets 

sexuals.  

 

L’assistent/a sexual és facilitador/a de 

l’accés al sexe, ofereix ajuda a la 

persona amb diversitat funcional abans, 

durant i després de les pràctiques 

sexuals en tot allò que no pugui fer per si sol. 

 

L’assistència sexual tal com es mostra a la imatge, no només es basa en el terreny 

de la sexualitat sinó que també es fixen en la part afectiva i personal, ja que moltes 

d’aquestes persones no reben una afectivitat i estima adequada i que els ompli per 

part del seu entorn més proper ni de la societat en general. De la barreja de 
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l’assistència personal com a dret de la descoberta del mateix cos, i del treball sexual 

oferint plaer a canvi de diners, es crea l’assistència sexual i la figura d’aquesta. 

 

És un servei professional i de pagament que ha arribat actualment a l’estat espanyol 

com una activitat laboral dins el terreny de l’alegalitat, és a dir que no està ni 

reconeguda ni regulada com una professió, però tampoc està prohibida. En canvi, 

podem afirmar que en alguns països d’Europa sí que està reconeguda i legalitzada, i 

fins i tot subvencionada per l’estat. 

 

Un exemple seria Tandem Team, que va ser una associació pionera en la 

implementació de la figura de l’assistent sexual a Catalunya, que garanteix els drets 

sexo afectius de les persones amb diversitat funcional com també l’organització de 

les trobades. Primerament, es fa una selecció dels usuaris i assistents sexuals a 

través d’una entrevista per conèixer les seves necessitats i motivacions, un cop 

escollits es realitza la primera trobada per pactar les condicions des del tipus de 

contacte íntim fins a la durada del joc i els límits que s’establiran. També es pacta el 

tema econòmic (si els diners són l’única motivació, els assistents són descartats, 

molts d’aquests ho fan per plaer i per compartir la seva sexualitat). En posar-se 

d’acord les dues parts, es tira endavant amb la trobada. 

 

Un altre exemple d’aquesta pràctica, seria la de Ruth Raventós que ha aportat la 

seva experiència al “Jo també vull sexe!”, un documental de Montse Armengou i 

Ricard Belis retransmès al programa “Sense ficció” de TV3, que parla de la figura de 

l’assistent sexual i de l’accés de les persones amb diversitat funcional al terreny de 

la sexualitat. Aquest documental ens mostra el testimoni d’una assistenta sexual que 

ens explica quines són les necessitats de les persones amb diversitat funcional i ens 

mostra la seva visió en primera persona: 

 

"Són gent que té una necessitat de ser tocat, de ser acariciat, de tocar, de descobrir. 

No han tocat mai una noia. I poder acariciar, què senten, acariciar un altre cos... Per a 

ells és molt important. A mi m'omple en tots els sentits. M'inspiren tendresa, amor, em 

donen una lliçó de vida constant." (Raventós, 2016) 
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Encara que aquestes actuacions siguin un gran avenç per aquest col·lectiu, continua 

havent-hi ignorància sobre aquest tema arreu del món. La diversitat funcional i la 

sexualitat continuen sent temes tabús i això fa que la unió d’aquests sigui més 

complicada d’afrontar i no es reconeix en la seva totalitat la figura de l’assistent 

sexual.   

Implicacions per a la pràctica de l’educador/a social 

 

En aquest apartat es mostren les implicacions per part dels i les educadors/es 

socials que creiem adients per afrontar la problemàtica exposada en aquest treball. 

 

La figura de l'educador/a social davant la sexualitat i diversitat funcional juga un 

paper molt important, ja que són dos temes tabú en la societat que cal promoure i 

conscienciar per tal que siguin acceptats per avançar socialment on el col·lectiu 

afectat pugui sentir-se segur i inclòs en tots els aspectes. Així doncs, hem d’utilitzar 

com a eina el diàleg per poder dur a terme la sensibilització i la intervenció directa o 

bé indirecta a l’entorn més proper de la persona amb “diversitat funcional”. 

 

A més s'ha de trencar amb els estereotips establerts per la societat entorn les 

capacitats i necessitats de les persones amb diversitat funcional, ja que com tota 

persona humana volen obtenir la satisfacció plena, tant en les necessitats bàsiques 

com les afectives, és a dir, crear discursos a partir de la capacitat i no la incapacitat.  

 

Per tal de potenciar aquests aspectes, existeixen associacions amb l’objectiu de 

conscienciar a la societat de la importància de les pràctiques de la sexualitat en la 

diversitat funcional i de la figura de l'assistència sexual. Com també per donar suport 

a tot el col·lectiu de persones amb diversitat funcional, ja que l'autogestió del mateix 

cos no és un caprici sinó una necessitat, on aquestes persones també volen sentir-

se estimades i acceptades per la gent que els envolta i per la societat en general. 

 

Dins d'aquestes associacions s'organitzen jornades formatives i xerrades 

informatives encarades a totes les edats, per tal que des de ben petits coneguin 

aquesta realitat i així poder normalitzar la figura de l'assistent sexual i acabar amb 

els estereotips formats fins ara. 
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Els/les educadors/es socials a través de les seves eines i habilitats adquirides han 

d'intentar donar a conèixer la figura de l'assistent sexual juntament amb totes les 

seves funcions i implicacions que comporta aquest servei. Per tal de comprendre 

aquesta figura hauria d'haver-hi una difusió més extensa on tothom conegui i accepti 

les pràctiques realitzades pels diferents assistents sexuals. Així doncs, la figura de 

l’educador social com a garant d’uns drets, el dret a una educació sexual bàsica per 

a tots i totes, ja que tothom té dret a decidir sobre la seva sexualitat, o almenys 

reflexionar-hi.  

 

Per tant, aquí, l’educador/a social té un gran pes en l’educació formal i no formal, on 

pot tenir una tasca d’orientació, informació i difusió a través de tallers i formacions 

per a tots els col·lectius: professionals, famílies, joves, infants, etc. amb l’objectiu de 

desmitificar la idea actual de sexe, els estereotips de cossos i els canons de bellesa, 

el mite de l’amor romàntic, trencar el patriarcat, etc., per realçar la diversitat com a 

element enriquidor per a la societat. 

 

A part, hem de dur a terme la funció de mediadors i mediadores entre les persones 

amb “diversitat funcional” i el seu entorn (amics, família, etc.) per tal que aquestes 

puguin arribar a entendre els seus fills i filles, amics i amigues, i puguin acompanyar 

i no imposar en el procés de decisió d’ells i d’elles sobre la seva sexualitat, el 

perquè, l’on, el quan i el com la volen satisfer. Per tant, hem de ser una figura 

d’acompanyament en el procés de decisió, garant d’un dret que és el dret a rebre 

informació i així poder escollir entre les oportunitats que es presenten. Així com 

poder construir i proposar alternatives que vagin més enllà d’allò establert. 

 

En definitiva, trencar amb les falses construccions i els falsos imaginaris, els quals 

estan envoltats de tanta protecció i compassió, per tal d’empoderar sempre i quan 

es pugui a les persones amb “diversitat funcional” perquè aquestes siguin capaces 

de decidir sobre elles mateixes, si cal amb l’acompanyament dels altres però mai 

amb la imposició dels altres.  
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Conclusions... 

 

La mirada de la societat ha de canviar, es necessita un canvi en la mentalitat del 

corrent dominant a l'hora de pensar sobre la diversitat funcional i el sexe. El primer 

pas seria apartar tots els estigmes i mites assignats a aquestes persones com: 

 

 Les persones discapacitades són asexuals. 

 Són com infants, són dependents i necessiten protecció. 

 La seva discapacitat genera discapacitat al seu entorn. 

 Han de fer la seva vida i casar-se amb qui són com ells. 

 Si una persona amb discapacitat presenta un trastorn sexual,  

gairebé sempre es deu al seu dèficit. 

 

La societat crea molts mites, els quals estan basats en la ignorància i en la falta 

d'informació. Aquestes opinions mostren com la societat no considera que les 

persones amb diversitat funcional puguin tenir interessos sexuals, basant-se en el 

fet que ells i elles haurien de preocupar-se de qüestions i necessitats més 

importants a la seva vida, al·legant que el sexe no és una necessitat bàsica. 

 

Aquesta societat de la qual formem part, no accepta els cossos dissidents; és a dir, 

rebutja la vulnerabilitat dels cossos i a tot allò fora del que s'estipula "normal". 

Llavors, ens plantegem un parell de preguntes: Qui té el problema?  

 

Per nosaltres la resposta és clara, el problema no el tenen les persones amb 

diversitat funcional, sinó la resta, la societat que amb les seves actituds i 

pensaments no accepta allò que està fora de l’ordre establert, llavors no és la 

societat la que discrimina i "discapacita"? 

 

Per trencar amb tots aquest mites i estigmes creiem que és necessari apostar per 

l’educació, ja que és l’eina de transformació social més poderosa que existeix.  Així 

doncs, l’educació i orientació sexual durant la infància i l'adolescència és essencial, 

ja que en aquestes etapes és on comença el desenvolupament global de la persona 

i on es crea la consciència del mateix cos, l'autoacceptació i l'habilitat per socialitzar-

se.  
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També creiem que l'educació sexual de la qual parlem, no s'hauria de separar en 

persones amb diversitat funcional o sense, sinó que ha de tractar-se per igual i així 

trencar amb totes les barreres que impedeixen la inclusió social. 

 

Existeixen tallers educatius però no els suficients; si li donéssim més importància al 

sexe, deixaria de ser un tema tabú i aconseguiríem que es normalitzés. Creiem que 

els tallers han de proporcionar un espai cap a l'acceptació i coneixença del mateix 

cos amb l’objectiu d’estimar-lo tal com és per tal de destruir els canons de bellesa. A 

part, aquests tallers ajudarien a resoldre els dubtes de les persones en l'àrea de la 

sexualitat, i a preparar-se emocionalment per l'hora de prendre decisions personals.  

 

Per altra banda, la creació de tallers educatius per a les famílies per tal de donar-li 

eines per treballar el sexe amb els seus fills i/o filles. El propòsit de l'orientació 

dirigida a la família, seria donar informació necessària en especial als pares i mares 

sobre la sexualitat i el desenvolupament psicosexuals dels seus fills i filles, 

limitacions que es poden presentar i solucions alternatives amb la finalitat que les 

persones amb o sense diversitat funcional puguin trobar una vida sexual 

satisfactòria.  

 

Com també s’ha d’impulsar que la sexualitat va més enllà de les relacions 

sexuals i el desig. Hi ha mots perjudicis, establerts per la societat, pels “cossos no 

desitjables” on es creu que l’activitat sexual es basa en les relacions sexuals i 

aquest fet s’hauria de canviar. Totes les persones tenen necessitats sexuals que 

han de satisfer, però això no vol dir que no hi hagi altres maneres de fer-ho, és a dir, 

no només existeix el plaer i el desig en les relacions, sinó que a través de diferents 

mostres d’afecte, com ara una abraça, un peto o simplement ajudar que l’altra 

persona descobreixi el seu propi cos i que pot fer amb ell. Aquests simples fets fan 

que la persona amb diversitat funcional vegi el plaer més enllà de les relacions 

sexuals.  

 

L’estat ha d'intervenir, ja que creiem que l'estat hauria d'intervenir regulant la 

figura de l'assistent sexual com a punt de partida, és a dir, per tal de fer front a la 

realitat que actualment ens trobem de cara, tot i així pensem que hauria de ser un 
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mitjà i no un fi. És a dir, un cop regularitzada aquesta “professió” s’hauria de seguir 

treballant per trencar estigmes i patrons, perquè el sexe pugui ser una pràctica 

sense limitacions, prejudicis i trencant els estereotips establerts.  

 

A molts països europeus l'assistent sexual està regulat i es destinen recursos 

públics a la salut sexual del col·lectiu. En aquests països el nombre d'assistències 

es regularitzen pel mateix estat i l'assistent sexual ha de ser degudament format a 

cursos on aprèn sexualitat, psicologia i el més important, a com desenvolupar-se en 

el maneig d'una persona amb diversitat funcional. 

 

D'altra banda, podríem diferenciar que hi ha dos tipus d'assistents sexuals, per una 

banda, els assistents que ajuden a la persona amb diversitat funcional ajudant-la 

amb les seves mans a accedir i experimentar del seu propi cos. Podríem dir que 

aquests assistents són les mans de les persones amb limitacions físiques que no 

poden accedir al seu cos per ells mateixos. 

 

Per una altra banda, hi ha anomenats assistents sexuals els quals utilitzen el seu 

propi cos, no només les mans per donar plaer a l'altra persona. Hem parlat amb 

persones que mitjançat l'associació Tanden Team s'han posat en contacte amb un 

assistent sexual2, i ens han comentat que més que assistents es podrien anomenar 

prostituts o prostitutes, ja que veuen recompensada la seva feina amb diners.  

 

En tant que, aquest seria un altre debat que tindria més a veure la prostitució i si 

s'hauria de legalitzar o no, per part de tota la societat no només del col·lectiu de 

diversitat funcional. 

 

També, creiem necessari que l'estat de cada país ha de tenir unes obligacions i 

deures cap a la ciutadania, la nostra societat es va desenvolupant amb el temps, 

com també les diferents necessitats de les persones i s'han de garantir cada una 

d'elles, per tal de poder millorar la qualitat de vida de les persones tenint en compte 

cada una de les diversitats que existeixen dins d'aquesta societat. D'aquesta 

manera seria necessari poder invertir part de l'economia del país per donar una 

educació sexual, i proporcionar un coneixement teòric i pràctic, que ajudi a superar 

                                                
2
 Tal i com es pot observar en l’Annex 3.  
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diferents moments de les persones i ajudar a tenir experiències sexuals adequades 

per garantir el benestar de la persona. 

 

En aquesta societat actual els mitjans de comunicació són pioners en donar a 

conèixer quins són els canons de bellesa actuals, i ens trobem que no són reals i fan 

una falsa imatge de les persones per treure’n benefici, ja que totes i tots tenim 

característiques diferents i totes són valides i úniques. D'aquesta manera, creiem 

convenient que s'hauria de trencar els estereotips i els patrons establerts que ens 

transmeten i ens imposen, per evitar que les persones tinguin un concepte de 

bellesa fals i evitar perjudicis, com també les conductes de menyspreu cap a 

persones que no estan dins d'aquest concepte de bellesa. 

Reflexions personals 

 

Reflexió Mar Cardona:  

 

Ens trobem davant un tema molt complicat, perquè hi tenen relació tantes altres 

coses com els canons de bellesa, els cossos desitjables, la forma d’entendre les 

relacions sexuals... que no podem intentar cobrir la necessitat del sexe de forma 

aïllada. No només hem de reclamar que les persones amb diversitat funcional són 

persones sexuals, sinó que hem d’anar molt més enllà. La figura de l'assistent 

sexual és un pegat del problema real, com a societat no hem de garantir una 

professió que cobreixi aquesta necessitat, sinó que hem de lluitar per trencar tots els 

estereotips i estructures que la fonamenten. Entenc però, que fins que aconseguim 

trencar-les, aquesta figura és necessària. 

 

Per trencar les estructures, és necessària l’educació. Hem de començar a tractar 

aquests temes des de l’educació infantil, hem d’empoderar als nens i nenes i hem 

de donar-los les eines perquè creixin segurs i segures del seu cos mitjançant 

l’autoconeixement. Si aconseguir que les persones s’acceptin tal com són, 

aconseguirem que també ho facin amb la resta. A part, hem d'enderrocar la forma 

de practicar el sexe, ja que aquesta, no cobreix les necessitats d’una gran majoria. 
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Reflexió Marina Font:  

 

Sexualitat i diversitat funcional, dos temes que sempre han sigut grans tabús. 

Actualment el sexe comença a parlar-se més i a veure’s d’una altra manera, tot i així 

crec que, com hem dit ben clar durant el treball, hauria d’haver-hi una educació 

sexual des de ben petits per normalitzar-lo, per donar eines i recursos a les 

persones per sentir-se segures amb el seu propi cos i acceptar-lo amb totes les 

seves característiques. Per altra banda, també crec que falta molt treball a l’hora de 

la inclusió de les persones amb diversitat funcional, és una realitat que hem 

d’acceptar per tal que elles puguin sentir-se a gust dins la societat. Jo com a 

professional en aquest terreny, m’han sorgit moltes contradiccions a l’hora de tractar 

el tema de la sexualitat amb els infants i joves amb els que treballo, ja que l’escola 

té unes metodologies amb les quals no acabo d’estar del tot d’acord. Per aquesta 

raó crec que s’hauria de fer un treball des de petits per tal que fossin capaços 

d’entendre allò que senten i saber-ho gestionar de la millor manera possible.  

 

També, realitzant el treball, he pogut conèixer més la figura de l’assistent sexual. 

Crec que és una molt bona eina per tractar aquest tema però que només hauria de 

ser momentani, per tal que en el moment que arribem a tenir una societat lliure de 

prejudicis, etiquetatges i estereotips no faci falta aquesta figura, ja que tots ens 

veurem per igual i no hi haurà aquesta diferenciació.  

 

Reflexió Neus Massó:  

 

Vivim en una societat classificadora i estigmatitzadora, que col·loca i sobre tot 

“relega” a moltes persones dels processos considerats “normals”. Per tant, deixant 

de banda a aquells/es que no compleixen i no entren a formar part de l’ordre 

establert, és a dir, la norma. Vivim en una societat injusta i on per tant el paper de 

l’educador/a social ha d’intervenir intentant deconstruïr allò construït i per tant ser 

garants d’uns drets i mirar per a què tothom tingui les mateixes possibilitats i 

oportunitats, sobre tot no excloent i col·locant en una posició d’inferioritat a “l’altre”, 

sinó que hem d’intentar adaptar-nos a cadascú i en cada moment. En tant que, hem 

d’aplicar una mirada integradora i tenir en compte com internament o 

emocionalment pot afectar directament o indirectament a una persona el fet de 
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sentir-se apartat i desplaçat dels processos considerats normals, etc., i deixant de 

banda les actituds que s’han adoptat de protecció i compassió, en aquest cas, amb 

les persones amb “diversitat funcional”. En tant que, hem de construir discursos a 

partir de les capacitats i no les incapacitats. Discursos que es basin en allò intern, la 

part emocional i no la tècnica.   

 

M’agradaria esmentar breument el concepte de “diversitat funcional”, tot i que el 

significat d’aquest sigui diferent del que ens presenta el terme “discapacitat”, 

segueixo pensant que és una altre forma d’estigmatitzar i classificar. Per tant, en un 

primer moment hem de treballar a petita escala, ja que l’entorn social i les xarxes de 

suport són el fet més rellevant que pot haver-hi per a una persona i el que afecta de 

forma més directa. Així com, la via quotidiana de la família és un referent fonamental 

de formació sexual dels nens i nenes.  

En aquí, la importància de l’educació sexual bàsica per a tots i totes. Hem de 

conscienciar a la societat de que qualsevol persona és capaç d’assolir els objectius 

que es proposi sempre i quan el context i l’entorn social acompanyin. Com una de 

les frases que hem ficat al “Power Point” del treball que m’agrada molt: “Las 

personas son capaces, solo que a veces viven en una ciudad descapacitada”.  

En tant que, hem de pensar en que allò establert es pot fer d’altres maneres. Així 

com, podríem utilitzar la figura de l’assistent sexual com a punt de partida, és a dir, 

com a mitjà i alternativa per fer front a la realitat que estem vivint actualment, i no 

com a un fi, ja que sinó estaríem parlant de cobrir unes necessitats bàsiques a partir 

d’allò professional, la qual cosa aquelles persones no etiquetades com a 

”discapacitades” o amb “diversitat funcional” les poden satisfer quan creguin oportú 

o bé decidir com, quan on i perquè volen tenir relacions sexuals i reflexionar sobre 

elles.  

Per tant, allò ideal i pel qual s’haurà de seguir lluitant i treballant serà la 

deconstrucció de discursos basats en allò que ens han imposat, uns imaginaris 

construïts a partir d’allò que és desitjable i allò que no ho és. Així doncs, a partir de 

la sensibilització, intervenció i l’educació, començar a construir discursos que no es 

basin en la protecció, sinó en les possibilitats i oportunitats de les persones per a 

que elles puguin transmetre com es senten i decidir que és el que volen realment.  
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Hem d’empoderar a les persones i fer que elles siguin capaces de decidir i 

reflexionar sobre la seva sexualitat. Amb això vull dir, que no es tracta de 

professionalitzar i reconèixer l’assistent sexual com a tal i adéu, sinó que lluitar per a 

una societat més igualitària cada dia que passa. 

 

Reflexió Carla Núñez:  

 

El tema de la diversitat funcional i la sexualitat sempre m'ha cridat l'atenció perquè 

tenia molta curiositat en saber com ho feien. Gràcies a la recerca d'informació per 

realitzar aquest treball he pogut resoldre tots aquells dubtes que tenia. Com també 

m'ha permès descobrir la figura de l'assistent sexual, que ha causat molta incidència 

en aquest tema, ja que ha portat a debatre sobre aquest. Pel que fa a la figura de 

l'assistent sexual, crec que és un avenç cap a un futur més inclusiu, és a dir, 

l'assistent sexual permet satisfer les seves necessitats sexuals i afectives a diferents 

col·lectius exclosos per culpa de la societat, però és una mesura que al cap del 

temps hauria de desaparèixer, ja que hem de deixar de veure'ls com a cossos poc 

desitjables.  

 

Per altra banda, penso que la mesura d'emprendre l'educació sexual com un tema 

que es tracti des de petits, tant en tallers com en escoles, és un gran avenç, ja que 

tothom podrà descobrir amb facilitat com és el seu cos i que pot fer amb ell, i això 

faria que en un futur no hi hagués tantes distincions per un físic.  

 

En definitiva, penso que és un tema s'ha de descobrir més cap a la societat i deixar 

que tant la sexualitat com la diversitat funcional siguin dos temes tabús, ja que 

existeix la informació necessària per poder descobrir tot allò que vulguem si hi 

posem ganes................................................................................................................. 

 

Reflexió Marta Príncep:  

 

Durant aquest treball he anat reflexionant sobre moltes de les pràctiques que es 

donen a terme en la meva feina actual, i en molts casos he vist com no es tracta 

justament aquesta necessitat bàsica de realitzar l’acte sexual quan una persona ho 

necessita en el mateix moment.  
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Penso que falta molt de treball per poder arribar entendre el sexe com una de les 

necessitats bàsiques de les persones, i falta coneixement sobre les necessitats que 

tenen les persones amb diversitat funcional i s’hauria de poder tractar al tema amb 

normalitat i no fer perjudicis pel simple fet de voler relacions sexuals, sigui amb algú 

conegut o un altre professional sexual.  

 

Per altra banda crec que les persones hem de tenir més empatia per aquest 

col·lectiu i poder entendre que hi ha situacions que ells no poden controlar i 

nosaltres no els hi podem posar barreres, sinó donar eines i informació per poder 

ajudar-los en totes aquelles necessitats del dia a dia.  

 

Reflexió Marc Ramos:  

 

Abans de començar el treball no en tenia ni idea de res relacionat amb aquests 

tema, però a mesura que m'he anat endinsant al treball i sobretot a mesura que he 

anat parlant amb persones del meu voltant amb diversitat funcional, m'he adonat de 

la dimensió d'un tema amagat per la societat. Ara mateix sóc molt crític amb la 

societat actual, que ens influencia d'una manera que trobo perjudicial, amb mites i 

estigmes que l'únic que fan és excloure a unes minories pel simple fet de ser 

diferents. Sobretot, hi ha una frase que m'agrada molt del nostre treball i de les 

nostres conclusions, "és la societat la que discrimina i discapacitat".  

 

També hem parlat molt de l'educació, des del principi de curs hem anat veient com 

l'educació la podem utilitzar per realitzar canvis en la mentalitat de la societat i com 

la podem utilitzar també per incloure socialment a persones o col·lectius desfavorits. 

Després de realitzar aquest treball considero que és una eina fonamental a l'hora 

d'intentar aconseguir conscienciar a la gent de desigualtats i injustícies que ens 

envolten. M'agradaria ser positiu i malgrat que encara hi ha molt treball per fer, crec 

que anem per bon camí. A la llarga, per fi deixarà  de ser un tema tabú i 

s'aconseguirà que les persones amb diversitat funcional tinguin els mateixos drets 

que qualsevol. 
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Annex 1: 

 

La següent entrevista s'ha realitzat a una educadora social que treballa a la 

residència Valldaura per a persones adultes amb discapacitat psíquica, en el 

districte de Nou barris al barri de la Guineueta. 

 

 Quines bases teniu els professionals sobre el coneixement del sexe en la 

residència?  

 

Com a professional no m'he format mai en aquest aspecte, el coneixement que tinc 

sobre el sexe és a través de la meva experiència de vida. Tot i que he pogut 

preguntar a les meves companyes i elles van tenir la possibilitat d'assistir a un taller 

per tenir coneixement sobre el sexe i van poder preguntar sobre algunes conductes 

d'alguns residents per poder treballar amb ells. Per part dels professionals van 

aprofitar molt aquest taller per poder resoldre alguns dels dubtes que tenien. Tot i 

això crec que hauria d'haver-hi més formació per poder tractar aquesta necessitat 

dels residents i poder profunditzar més amb aquest tema i fer actuacions de qualitat. 

 

 Teniu algun suport des de direcció per tractar aquest tema? 

 

Com he dit anteriorment des de direcció van contactar amb una persona externa del 

centre per poder realitzar aquesta petita formació. Per altra banda la directora del 

centre té interès per poder realitzar un protocol per donar-li més importància, encara 

que per circumstàncies diferents no ha pogut acabar de fer-lo. En qualsevol cas 

quan els educadors tenim dubtes a l'hora d'actuar davant d’una situació podem 

recolzar-nos amb direcció per parlar obertament, per buscar altres punts de vista i 

poder realitzar una resposta amb coherència i que respecti a la persona.    

 

 Hi ha relacions amoroses entre els residents? Quin tipus de relació tenen? 

 

Sí que hi ha relacions entre alguns dels residents, actualment hi ha tres parelles que 

viuen a la residència. I dues usuàries mantenen una relació amb uns homes que són 

del barri. La relació que tenen és d'una relació afectiva i estima, en alguns casos 
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podem veure com és una relació de suport per als dos membres de la parella i altres 

són parella de fet. En algun cas s'ha hagut de reconduir conductes agressives o de 

falta de respecte que podrien afectar algun dels membres de la parella, s'ha tractat 

de manera separada parlant amb cada una de les parts per intentar reconduir la 

situació.  

 

Un dels problemes que també han sorgit són la dependència cap a l'altra persona i 

s'ha actuat de la mateixa manera amb el diàleg i donar opcions per fer altres 

activitats d'oci sense la parella, en algun cas ha funcionat i d'altres vegades no. En 

qualsevol dels casos si amb el diàleg no es pot tractar el problema, es fa una reunió 

amb els referents dels residents i la direcció, per trobar una solució conjunta.  

 

Tenim un altre cas d'una dona que manté relacions sexuals en el qual només hi ha 

actes sexuals i no tenen una relació de vida conjunta. En cap de les situacions es 

prohibeix el fet d'estar amb la parella o mantenir les relacions sexuals a no ser que 

la vida de la persona tingui un risc, en l'últim cas sí que es va intentar evitar que la 

dona es veiés amb una exparella seva perquè hi havia violència verbal i física. 

 

 Quin coneixement creus que tenen els residents sobre el sexe i l'amor? 

 

Ells són conscients de les relacions sexuals tot i així dins de la residència no es pot 

fer l'acte sexual, sí que poden tenir mostres d'afecte i anar a despertar a la seva 

parella que està en l'altre passadís. Però sempre picant i assegurança que el 

company d'habitació ho permet i estigui visible, per tal de mantenir la seva intimitat. 

Personalment crec que algunes persones no són conscients que es pot realitzar el 

sexe a través de la penetració. Per altra banda sí que tenen consciència de les 

mostres d'amor com ara abraçades, petons, acaricies, etc. Una de les relacions que 

hi ha és només de mostres d'efecte i fer activitats conjuntes però no hi ha actes 

sexuals, no perquè no els deixem sinó que no ho reclamen a l'altra persona. No han 

tingut mai una educació sexual, encarà que es va fer un petit taller amb ells preparat 

per direcció, on es va veure un vídeo i va realitzar unes preguntes per saber quin 

coneixement tenien sobre el sexe, com també es va treballar sobre l'amor. I després 

va haver-hi temps perquè els residents poguessin preguntar per aquelles inquietuds 

sobre el tema. Per altra banda va sortir el tema de l'amor i es va poder observar com 
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alguns dels residents tenen un concepte molt lligat als diferents mites de l'amor 

romàntic. 

 

 Es tracta el tema del sexe amb els residents? 

 

Sí, en qualsevol moment en què la persona ho necessiti o sigui convenient parlar del 

tema en alguna situació determinada, com a professionals intentem que no tinguin 

tabús a l'hora d'expressar els seus interessos i necessitats, és a dir, que intentem 

donar espais personals a cada un dels residents per parlar de tot allò que vulguin, 

sense cap problema. A vegades som nosaltres que traiem el tema o altres cops ells i 

elles. 

 

En algun cas ens hem trobat en la situació en què els/les educadors/es han 

reconduït conductes per tal de garantir un respecte a tots i totes els/les residents/es. 

Ja que hi ha un resident que té atracció cap a diferents parts del cos com ara les 

orelles i les cues del cabell, i li provoca satisfacció sexual a l'hora de tocar aquestes 

parts, i en algun moment ho fa de manera involuntària i sense respecte a l'altra 

persona. Sempre es tracta el tema amb molta normalitat i s'intenta reconduir la 

conducta explicant que s'ha de tenir un respecte cap als altres, ja que no es pot anar 

tocant si l'altra persona no et dóna el seu consentiment.  

 

 Teniu alguna mesura d'intervenció dins de la residència? 

 

No hi ha cap mesura d'intervenció vigent per poder tractar el sexe dins de la 

residència, tot i així de manera no formalment i verbalment, s'han creat alguns 

criteris sobre com hem d'actuar com a professionals i quins són els drets dels 

residents que hem de respectar com a professionals, com es pot veure a l'Annex 2, 

un dels drets és gaudir de la intimitat i la privacitat en les accions de la vida 

quotidiana, entre d'altres. Sempre es tenen en compte aquests drets a l'hora 

d'actuar amb ells, com per exemple a l'hora de donar-te plaer a tu mateix, en algun 

cas hi ha residents que tenen aquesta necessitat i l'entitat deixa que puguin 

realitzar-ho dins de la seva habitació en un moment íntim sense ningú, en algun cas 

ens podem trobar en el fet que algun dels residents s'està masturbant amb la porta 

oberta, sigui lavabo o habitació, i de manera natural sense fer interrupcions i 



 

 

Diversitat funcional i sexualitat        12/12/2016 

29 
 

tanques la porta, per poder mantenir aquesta intimitat i a la vegada respectar els 

altres companys. 

 

 Poden tenir intimitat els usuaris dins la residència? 

 

Com he dit anteriorment sí, sempre intentem que tinguin la seva intimitat i respectar 

tots els moments de la vida quotidiana.  

 

 Teniu alguna entitat externa el centre que col·labori amb vosaltres per 

tractar el sexe? 

 

Actualment quan es plantegen diferents intervencions per tractar el sexe i no tenim 

els coneixements suficients podríem contactar amb una Doctora, que treballa amb 

nosaltres però no es troba dins del centre, és a dir, quan es fan reunions per veure 

cada cas dels residents ella també assisteix per donar coneixements teòrics sobre 

algunes de les conductes que presenten els residents. I personalment són moments 

molt positius per a mi com a professional, que ajuden a fer intervencions d'èxit en el 

dia a dia. 

 

Quan es va realitzar els tallers de formació sexual cap als professionals sí que van 

contacta amb una altra empresa, per tal de què aquelles dues classes fossin més 

enriquidores pels educadors. 

 

 Creus que els residents satisfan la necessitat del sexe? 

 

Personalment penso que alguns d'ells i d'elles sí que satisfan aquesta necessitat, 

com per exemple aquelles parelles que volen tenir moments més íntims, s'ofereix 

passar caps de setmana o dies depenent de la necessitat de cada una de les 

parelles, en diferents hotels de Barcelona perquè puguin passar un temps més 

íntim. Anteriorment ells eren els que anaven directament a l'hotel però ens va sorgir 

la necessitat d'acompanyar-los a l'hora d'anar a l'hotel, per què ens hem trobat en la 

problemàtica de com tenen una disfuncionalitat psíquica molta gent s'aprofita de la 

situació. I els mateixos residents prefereixen i demanen ser acompanyats en el 
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moment de pagar l'habitació per tal de què es faci un tracta just, ja que en algun cas 

han pagat més per un servei pèssim. 

 

En un altre cas molt personal, es va realitzar una reunió per poder satisfer la 

necessitat del sexe d'un resident, i va sorgir la possibilitat de contractar a un 

assistent sexual per un dels residents, que ens va verbalitza que aquesta necessitat 

la volia cobrir. En aquest cas vàrem parlar amb el seu referent, ja que seria dins del 

protocol en qualsevol de les situacions, en cap cas podem actuar de manera lliure 

sinó que s'ha de comentar tot en el tutor legal d'aquella persona per poder-ho portar 

cap endavant, en aquest cas és la seva germana i ella es va negar a realitzar 

aquesta pràctica perquè no ho veia necessari ni digne. En aquest centre sí que 

deixen que les parelles que hi ha, puguin mostrar la seva estima a través del 

contacte físic però no reproductiu. És a dir que es poden mostrar afecte de manera 

espontània sense cap impediment sempre que es respecti els altres residents. 

 

Annex 2 
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Annex 3 

 

Entrevista a Patricia Carmona Hidalgo presidenta de la associació Aspaym 

Cataluña 

 

ASPAYM CATALUNYA és una associació que pretén facilitar en tant que sigui 

possible, i amb els mitjans apropiats, que els lesionats medul·lars adquireixin els 

coneixements i aptituds necessaris per aconseguir la seva plena integració social, 

així com defensar els drets i necessitats que sorgeixen en la vida quotidiana 

d'aquest col·lectiu. 

 

Perquè creus que la diversitat i la sexualitat és un tema tabú? 

 

Porque la sexualidad está muy limitada y encasillada en reproducir un tipo de sexo 

que se vende. Todo gira en torno a una sexualidad establecida, donde el hombre es 

el que da placer. La sociedad tiene la mentalidad de un prototipo de cuerpo, que al 

salirse de los cánones preestablecidos, se rechaza automáticamente. Las personas 

con cualquier tipo de diversidad se quedan fuera pero no solos ellos, sino que otros 

colectivos también. La lástima es que la sociedad no sea capaz de ver más allá de 

 los cánones establecidos. El sexo a mi entender es mucho más amplio, creo que 

hay que darle la vuelta y poder sexualizar cualquier tipo de cuerpo. 

 

Creus que l'emissió i creació dels reportatges "Yes, we fuck" i "Jo també vull 

sexe!" ha ajudat al coneixement d'aquest tema? 

 

Si, totalmente, ha removido un tema que estaba muy escondido, i se ha establecido 

unos nexos de unión, como por ejemplo con el colectivo transfeminista. De esas 

uniones la diversidad funcional se puede enriquecer mucho, dado que se está 

dando a conocer otra manera entender sexualidad. 

 

Com creus que la societat podria canviar la seva imagino sexual? 

 

Si lo supiéramos todo sería más fácil (risas). Con documentales como los 

anteriormente nombrados, al menos se visibilizan una realidad que hasta ahora no 
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se había mostrado, porque hasta ahora se había hablado de las necesidades de las 

personas de diversidad funcional como el transporte, acceso al trabajo, barreras 

arquitectónicas, etc. Pero nunca se había abordado el tema de la sexualidad porque 

la mirada de la sociedad hacia las personas con diversidad funcional ha sido muy 

infantilizada y este nuevo paradigma posiciona a las personas con discapacidad 

funcional como personas al mismo al mismo nivel. 

 

La figura de l'assistent sexual està de moda, quina és la teva opinió sobre 

l'assistent sexual? 

 

Ahora mismo ese es el debate, hay dos líneas diferentes. Una línea sería la que 

propone “Tanden Team”, que unen a las personas que quieren trabajar de 

asistentes sexuales con las personas que demandan un asistente sexual, es decir, 

une la oferta con la demanda. Está claro que la persona que ofrece su servicio 

utiliza su cuerpo para dar placer y hay una remuneración económica. La otra línea 

va más dirigida a la idea de “Yes, we fuck” o Antonio centeno, que gira más hacia la 

reivindicación del acceso al propio cuerpo, tiene un sentido bastante claro sobre la 

vida independiente, por lo tanto, esta línea sí que podría ser subvencionada por el 

estado, porque tener acceso a tu propio cuerpo es un derecho fundamental. 

 

Mi visión ha ido cambiando desde las jornadas de diversidad sexual que se han 

producido últimamente por la influencia de personas de otros países. Yo entiendo la 

asistencia sexual como la asistencia que te da acceso a tu propio cuerpo, asemejo 

esta figura a la del asistente personal. El asistente personal está dentro de la 

filosofía de vida independiente, una filosofía y una manera de entender que lo 

principal es tomar tus propias decisiones. Para mí, el asistente sexual sería la 

herramienta para poder acceder a tu propio cuerpo, alguien que pone las manos 

donde tú no puedes llegar.  
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Creus que en el futur la figura de l'assistent personal podria incloure el "rol" 

de l'assistent sexual? 

 

Hasta ahora muchas madres han ejercido ese rol, personalmente creo que ya 

suficientemente hacen. Ha habido varios casos que ha pasado, pero mi punto de 

vista es que tendrían que ser dos figuras separadas. 

 

Creus que la sexualitat és una necessitat bàsica? 

¿Tú necesitas sexo? ¿Tú concibes una vida sin placer sexual? (risa) Sí, claro que 

es necesidad básica.  

 


