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El projecte Diversex

El que teniu al davant és el fruit de les experiències i les reflexions 
sorgides al voltant del projecte socioeducatiu Diversex, iniciativa de 
l’entitat Actuavallès i la col·laboració de l’Institut Ribot i Serra de Sa-
badell. Tot i haver estat desenvolupat des del Cicle Formatiu d’Inte-
gració Social, com més tard s’explicarà, aquesta guia també pretén ser 
útil per a un públic més ampli: professionals, estudiants o professorat 
vinculat a l’àmbit socioeducatiu i interessat en l’educació sexual. 

La idea d’aquesta guia neix de la necessitat d’abordar a les aules, i 
també fora, l’educació sexual des d’una perspectiva vitalista, des de la 
curiositat, l’interès i el desig d’aprendre sobre una qüestió tan fona-
mental a les nostres vides com és la sexualitat. En aquest sentit, em-
prem el terme educació sexual per referir-nos als aprenentatges al 
voltant de la sexualitat des d’un prisma holístic, atenent a dimensions 
com la intimitat, el plaer, els afectes, el sexe o els mandats de gènere.  

Aquesta visió està representada per tres paradigmes fonamentals: 
els Drets Sexuals i Reproductius, la Perspectiva Feminista i la Inter-
seccionalitat. 

En primer lloc, el paradigma dels Drets Sexuals i Reproductius, apro-
vats per l’onu en 1999, situa aquests drets com a part fonamental dels 
Drets Humans. El dret a l’autonomia, la integritat i la seguretat del propi 
cos, el dret al plaer sexual, el dret a l’educació sexual integral o el dret a 
la informació són drets encara en pugna en molts indrets del món, també 
a casa nostra. Per tant, adoptar un enfocament de drets sexuals i 
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reproductius significa aprofundir en l’emancipació de les dones, en la 
superació de discriminacions i en la construcció de subjectes autode-
terminats que decideixin lliurement sobre qualsevol aspecte de la seua 
sexualitat i reproducció. 

En segon lloc, la perspectiva feminista es vincula ací al feminisme 
revolucionari, en el sentit de presentar un potencial transformador de la 
societat, sota la «idea radical que les dones som persones» (Marie Shear). 
Així, l’educació afectiva i sexual es planteja com a motor d’empoderament 
col·lectiu i individual i com a eina que ha de promoure la igualtat, l’equi-
tat i la justícia, també en la vivència de les sexualitats diverses. Així, es 
pretén la desconstrucció de tabús i discriminacions i la construcció, en 
el seu lloc, d’una vivència de relacions sanes i equitatives. 

Finalment, la interseccionalitat permet emmarcar la nostra tasca 
educativa en un context complex i obert a múltiples influències i ne-
cessitats. La interseccionalitat és el fenomen pel qual cada individu 
pateix opressió o ostenta privilegi sobre la base de la seva pertinença 
a múltiples categories socials (Crenshaw, 1989). Aquesta reflexió ens 
duu inevitablement a posar el focus sobre les diferents dimensions de 
la discriminació, entre les quals el gènere esdevé fonamental. 

Així, l’educació afectiva i sexual s’ha de centrar també en les neces-
sitats de l’alumnat, i col·laborar en la visibilització de les línies de 
desigualtat que el travessa, a la vegada que valoritzem la diversitat 
existent: de gènere, de classe, funcional o ètnico-nacional. 

Amb aquests plantejaments teòrics, la guia s’estructura en cinc 
capítols, seguint una lògica de continguts que va des de l’individu cap 
a la relació amb els altres i la societat en general, tot qüestionant els 
models relacionals hegemònics. Així, parteix de l’autoconeixement, 
passa pel coneixement de les identitats i sexualitats d’altri, fins a ar-
ribar a la construcció social de les relacions afectives, amb atenció 
final a la salut sexual.

El primer bloc ens parla de qui soc, de les identitats, preferències 
i orientacions, des d’una crítica a la construcció del sistema de gènere. 
El següent apartat ens demana com soc, quin coneixement tenim dels 
nostres cossos, del cicle menstrual i de la reproducció. En tercer lloc, 
avancem cap als nostres plaers, ens qüestionem les pràctiques sexuals, 
les fantasies i el desig sexual, i proposem models alternatius als domi-
nants. Seguidament, al quart bloc abordem les relacions afectives, 
l’amor romàntic i altres models d’amor possible. Finalment, en l’últim 
bloc, el cinquè, seguint la lògica apuntada abans, de l’individu a la 
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societat, tractem qüestions de salut sexual i d’infeccions de transmis-
sió sexual, des d’una concepció de salut comunitària en què tothom té 
una part de responsabilitat.  

Cadascun dels apartats es divideix en una primera part teòrica, on 
es recullen els principals conceptes i propostes a treballar; un segon punt 
amb una proposta metodològica específica sobre aquells continguts; a 
continuació, en tercer lloc, una aplicació pràctica amb activitats que han 
estat dissenyades en col·laboració amb alumnes del primer curs d’Inte-
gració Social del centre; i, en darrer lloc, un recull de recursos pedagògics, 
la majoria audiovisuals, pensats per apropar el tema a l’espai educatiu. 





La necessitat d’una educació realment transformadora passa, obliga-
tòriament, pel qüestionament de molts aspectes del funcionament, 
objectius i la mateixa naturalesa del nostre sistema educatiu públic. 

Dins d’aquest debat, inabastable i segurament inacabable, ens cen-
trem aquí en els aspectes relatius a l’educació sexual, com a part d’un 
projecte d’emancipació social a través de l’ensenyament. El que es pre-
tén aquí és fonamentar la necessitat de sistematització d’una educació 
sexoafectiva feminista des de la perspectiva interseccional, tal com 
s’esmenta a la Introducció. Més concretament, es tracta d’establir una 
justificació i uns criteris bàsics d’actuació pedagògica per desenvolupar 
projectes d’educació sexual amb adolescents, tant des de l’educació 
formal com des de l’àmbit no formal. 

Amb aquest propòsit, quan revisem la normativa, en sentit ampli, 
vinculada a la igualtat de gènere, trobem un desenvolupament legis-
latiu significatiu, amb lleis aprovades per la Generalitat de Catalunya 
com ara la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i 
homes, o la Llei 11/2014, del 10 d’octubre per a garantir els drets de 
lesbianes, gais, bisexuals, transgenères i intersexuals i per a erradicar 
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

Tanmateix, en l’àmbit educatiu trobem un buit de referències 
normatives específiques, més enllà de les que marca, d’una forma laxa 
i poc precisa, la Llei d’Educació de Catalunya (Llei 12/2009, del 10 de 
juliol, d’Educació) relatives a la perspectiva de gènere i a la coeducació. 

Una educació sexual,  
una necessitat educativa
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D’altra banda, comptem amb una sèrie de protocols, com ara de 
prevenció, detecció i intervenció enfront de situacions d’assetjament, 
d’odi o de discriminació, un protocol de joventut per prevenir la mu-
tilació genital femenina o un protocol de joventut per l’abordament 
de la violència masclista, entre d’altres.1 D’altra banda, l’Acord del 
Govern 5/2015, de 20 de gener, va aprovar el Pla per a la igualtat de 
gènere en el sistema educatiu, sota els principis bàsics d’incorporar la 
perspectiva de gènere i la igualtat efectiva entre homes i dones en les 
polítiques educatives i promoure la coeducació.2

Seguidament trobem propostes d’intervenció per incorporar l’edu-
cació sexual al currículum. Així, es donen continguts incorporats a 
àrees a l’eso, com ara a Música o Educació Física, també a través de 
projectes específics vinculats a crèdits variables3 o, de forma més ge-
nèrica, a través de la participació en activitats extraescolars o de les 
tutories de grup.4 També el Departament d’Educació ofereix cursos 
de formació sobre coeducació i perspectiva de gènere,5 mentre que 
algunes entitats dissenyen recursos didàctics més específics sobre trans-
sexualitat, micromasclismes o sobre noves masculinitats, entre d’altres. 

Aquest és, doncs, el mapa d’un ensenyament en el qual l’educació 
sexual passa més per la voluntarietat del professorat o per la viabilitat 
de determinats projectes en els centres, que no per una incorporació 
sistemàtica i rigorosa de l’educació feminista al currículum ordinari. 

En aquest mateix ordre de coses, cal admetre, però, que tot i que la 
tradicional visió biologicista i reproductiva de la sexualitat segurament 
continua sent rellevant a l’ensenyament secundari, va obrint-se pas una 
perspectiva amb una vessant relacional, d’autoconeixement, afectiva i 
eròtica que representa tot un gir copernicà i un repte per al professo-
rat, alumnat i per als professionals del món socioeducatiu. 

És amb la intenció de contribuir a completar aquest gir que 
construïm aquesta guia,  proporcionant un marc teòric i metodològic 
en un intent de sistematitzar una educació sexual, però, que vagi més 

1 Vegeu el document «Catàleg de protocols i marcs d´actuació».
2 Es pot consultar el document «Pla per la igualtat de gènere en el sistema educatiu».
3 Vegeu al respecte Sexualitat i Afectivitat per a Joves. Disponible a: https://llibre-

ria.diba.cat/cat/libro/sexualitat-i-afectivitat-per-a-joves_40992  
4 Per a més informació sobre aquestes propostes d´intervenció, vegeu el docu-

ment «Orientacions per a l´educació afectiva i sexual a segon cicle d’ESO». 
Departament de Salut i Departament d’Educació. Disponible a: http://www.
sexualitatsana.cat/wp-content/uploads/2017/05/SalutiEscola.pdf 

5 Vegeu el catàleg de cursos a: xtec.gencat.cat/ca/formacio/   

https://llibreria.diba.cat/cat/libro/sexualitat-i-afectivitat-per-a-joves_40992
https://llibreria.diba.cat/cat/libro/sexualitat-i-afectivitat-per-a-joves_40992
http://www.sexualitatsana.cat/wp-content/uploads/2017/05/SalutiEscola.pdf
http://www.sexualitatsana.cat/wp-content/uploads/2017/05/SalutiEscola.pdf
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enllà de l’àmbit formal. Una educació feminista que descansi sobre els 
drets sexuals i reproductius, que ajudi a repensar l’amor, el desig, el món 
relacional i la sexualitat, així com les desigualtats, les discriminacions i 
les violències que els són indestriables en una societat patriarcal6 com 
la nostra.

La pregunta que cal fer-nos ara és, com s’han de transformar aquests 
drets –a la llibertat sexual, a l’equitat sexual, a plaer, a l’expressió sexual 
i emocional, o el dret a la presa de decisions reproductives lliures i 
responsables–, en  experiències d’ensenyament-aprenentatge. 

6 Sistema que justifica la dominació dels homes sobre la base ideològica d’una 
suposada inferioritat biològica de les dones (vegeu el Glossari).





Com s’ha dit anteriorment, aquest escrit pretén servir de guia per a 
professionals del món socioeducatiu que treballen amb adolescents i 
joves, tant en l’àmbit educatiu formal com en el no formal. En aquest 
sentit, esdevé fonamental l’abordament de continguts d’educació se-
xual des d’un model biogràfic. Aquest constitueix la superació del 
model biomèdic, en el qual la sexualitat apareix associada a la idea de 
perill i, en conseqüència, el seu tractament s’ha d’adreçar a la preven-
ció de riscos potencials de la sexualitat, com ara l’embaràs no desitjat 
o no planificat i les infeccions de transmissió sexual (its). Aquest 
enfocament de caire negatiu sovint atemoreix infants i adolescents, no 
respon a la seva necessitat d’informació o adquisició d’habilitats i, en 
molts casos, simplement, no té cap rellevància en les seves vides.

Així, el model biogràfic se centra en l’abordament des de les emo-
cions, emfatitzant els factors protectors (autoestima, assertivitat…) 
més que no els riscos, amb una visió positiva de la sexualitat i un re-
coneixement de les dimensions psicològica i social. El rol professional 
és aquí de mediació, de connector i d’acompanyament en les experièn-
cies i coneixements viscuts i compartits a l’aula per l’alumnat, sense 
apriorismes, valoracions ni judicis. Des de l’horitzontalitat que facilita 
l’autoconeixement i el qüestionament d’allò après i viscut (Fallas Var-
gas; Artavia Aguilar; Gamboa Jiménez, 2012).

Per tot això, sense cap ànim d’exhaustivitat, considerem interessant 
establir uns principis bàsics en la interacció amb el jovent sobre 

Bases metodològiques per  
una educació sexual feminista
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criteris pedagògics que facilitin l’aprenentatge i l’abordament dels con-
tinguts sexoafectius.

• L’educació sexual és un procés inacabat, que abasta tota la trajec-
tòria vital d’una persona. Això comporta influències diverses, de 
l’entorn familiar, social i cultural, però també d’experiències i apre-
nentatges personals, que modulen les nostres pràctiques, creences 
i actituds envers la sexualitat (Font, 1990). Per tant, partim d’un 
concepte dinàmic, transitori i flexible d’allò sexual. Com a tal, no 
hi ha un únic model vàlid sinó que cal reflectir i adaptar-nos 
adequadament a aquestes diversitats. 

• La vivència de la sexualitat és única en cada persona ja que, com 
s’ha dit, està influenciada tant per les experiències subjectives 
com per la construcció social de les normes i significats associats 
a la sexualitat.

• Tota la informació, continguts, activitats, conceptes i planteja-
ments dels nostres projectes i activitats han de ser adaptats a les 
característiques psicoevolutives i de maduresa emocional, afectiva 
i sociocultural dels individus. Encara que ho veurem més especí-
ficament en cada apartat, l’ús del llenguatge, de referències 
culturals comunes o el grau d’exposició emocional de les activitats 
han de ser consonants amb el grau de comprensió, d’acceptació i 
d’assimilació de les persones participants. 

• Molt lligat a l’anterior, ens hem d’assegurar que els continguts 
que oferim estan lliures de prejudicis o de concepcions negati-
ves cap a algun aspecte de la sexualitat, amb especial atenció a 
la diversitat ètnico-cultural i sexual. En cap cas podem promoure 
l’increment de les desigualtats i prejudicis. 

• Com a tal, cal no donar per fetes realitats socials i culturals i 
adoptar permanentment una actitud crítica, reflexiva i observa-
dora. La introducció de la perspectiva interseccional permet el 
qüestionament del model hegemònic en sexualitat i l’atenció a la 
variabilitat humana infinita, a nivell corporal, social i relacional, 
i possibilitar així espais de transformació (Martínez Hernández; 
Juventeny Albuixech, 2018).
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• La forma com presentem i dinamitzem els continguts ha de 
transmetre, explícitament i implícita, una concepció positiva (no 
només valorativament, sinó d’acció, proactiva) de la sexualitat, 
basada en el plaer, l’espontaneïtat, la comunicació efectiva, la 
llibertat i la comprensió mútua, des de l’assumpció de la pròpia 
responsabilitat. Això comporta, doncs, desterrar tabús, culpes i 
mites diversos. 

• Per últim, les consideracions anteriors es vinculen en qualsevol 
cas al qüestionament obert dels elements discursius, comporta-
mentals i actitudinals del sistema patriarcal, amb la desconstruc-
ció del sistema de gènere, de les violències invisibles associades 
als mites, rols i estereotips de gènere, i la revaloració d’allò femení 
com a vectors principals. 





Tal com s’ha esmentat al principi, la nostra proposta es concreta des 
de les aules del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Integració Social. 
Es tracta, per tant, d’una formació professionalitzadora amb un im-
pacte potencial, directe i indirecte, molt significatiu. Tant si l’alumnat 
continua la via acadèmica cap a la universitat, com si s’incorpora a 
l’àmbit laboral de la intervenció social, l’assimilació dels continguts 
relatius a l’educació sexual i la perspectiva aportada possibiliten una 
projecció sobre col·lectius d’infants, adolescents, joves, migrants i fa-
mílies en general que sobrepassa l’àmbit d’impacte que tenen els cen-
tres educatius de l’àmbit formal i el seu currículum. 

En aquest sentit, el disseny curricular del cicle incorpora, en els seus 
resultats d’aprenentatge i les seves competències, la perspectiva de gè-
nere en els projectes d’intervenció social.7 Així, el mòdul de Metodo-
logia de la Intervenció Social, dividit en tres unitats formatives, ens 
facilita la inserció del nostre projecte, ja que planteja la necessitat d’in-
corporar «la perspectiva de gènere en l’anàlisi de la realitat relacionant 
les estratègies i criteris utilitzats amb el marc teòric i legal vigent» 
(Ordre ENS/162/2017). 

D’altra banda, aquest redactat genèric permet un tractament molt 
diferent de l’educació sexual, que va des del tractament residual o 

7 Vegeu al respecte l´Ordre ENS/162/2017, de 19 de juliol, pel qual s´estableix el 
currículum del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Integració Social. 

El projecte a l’aula 
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anecdòtic de continguts de gènere o d’educació sexual, passant per la 
incorporació parcial d’alguns continguts, fins a arribar al desenvolu-
pament de propostes més completes, amb projectes integrals d’educa-
ció sexual, com és el nostre cas. 

Així, el projecte Diversex està vinculat a les Unitats Formatives 2 
i 3 de l’esmentat mòdul de Metodologia, relatives al disseny, imple-
mentació i difusió de projectes d’intervenció social. S’estableix un ca-
lendari que abasta el segon i el tercer trimestre, de gener a maig, amb 
dues sessions setmanals de dues hores cadascuna, i comporta quatre 
fases diferenciades.

La primera, destinada a l’exposició de continguts teòrics i la refle-
xió grupal, compta amb la participació de ponents de diferents col·lec-
tius socials i professionals, vinculats a cadascuna de les temàtiques 
proposades. Aquestes exposicions es combinen amb sessions de reflexió 
col·lectiva a l’aula, on és el propi alumnat qui ha de dinamitzar activitats 
de debat i problematització després de cada ponència. Es pretén així 
mobilitzar els conceptes treballats a les sessions expositives. Prèviament 
s’han organitzat els grups de treball per afinitat amb els diferents con-
tinguts tractats (diversitat funcional i sexualitat, interseccionalitat, 
amor romàntic, desig i pràctiques sexuals, etcètera). 

A la segona part, un cop finalitzat el desplegament dels continguts 
teòrics, cada grup de treball comença a treballar el disseny del projecte 
d’educació sexual seguint la temàtica triada i adaptant-lo a les neces-
sitats i interessos del col·lectiu destinatari (alumnat d’eso, joves en risc 
social vinculats a entitats, alumnat de cicles, etcètera).

Seguidament, la implementació del projecte la duu a terme l’alum-
nat, en les sessions i temporització previstes per cada grup. 

Finalment, es realitza una doble avaluació grupal. Una per part del 
professorat responsable, que valora tant el disseny, a través de la pre-
sentació del projecte, com la implementació realitzada, a través de 
l’observació. D’altra banda, cada equip efectua un exercici de coava-
luació en el qual s’avalua el treball del propi grup i de cada membre 
en particular.

En l’organització de la guia, cada bloc representa una sessió forma-
tiva, on s’expliquen els continguts teòrics que la fonamenten. Cal acla-
rir però, que el desenvolupament teòric de la present guia excedeix, en 
profunditat i abast, el que es tracta a l’aula.

En l’apartat d’aplicació pràctica s’exposen una selecció d’activitats i 
dinàmiques que han estat emprades a l’aula amb resultats satisfactoris 
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en allò referent al grau de debat generat, la participació i implicació 
del grup i a l’accessibilitat i plausibilitat en termes de temps, espais i 
recursos necessaris. Es tracta, doncs, de propostes que es poden adap-
tar i que tenen com a intenció final generar noves activitats i dinàmi-

ques en un procés d’aprenentatge sempre inacabat.
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Qui soc? Qui soc?



La pregunta «Qui soc?» és una pregunta complexa i difícil de 
respondre. Per una banda, és una pregunta personal i subjectiva, 
tota resposta hi té cabuda; per altra banda, és social perquè ens 
remet a característiques, eixos i interaccions que es donen en un 
context geogràfic i històric determinat. 

En aquest capítol ens hem volgut centrar en el gènere i la 
interseccionalitat com a perspectives analítiques que permeten 
entendre i analitzar les vivències i la construcció social de la se-
xualitat pròpia i aliena. 

El gènere és una de les variables més potents en la nostra so-
cietat a l’hora d’identificar-nos a nosaltres mateixes i identificar 
les altres persones. S’utilitza per humanitzar, per crear una iden-
titat i classificar-nos. També juga un paper clau en la construcció 
i vivència de la sexualitat: posa normes i en reprodueix un deter-
minat model. Pel que fa a la perspectiva interseccional, ens permet 
analitzar i entendre situacions (en aquest cas, la nostra relació amb 
el cos, la sexualitat, les relacions afectives, etcètera) atenent a la 
complexitat de categories i eixos de desigualtat i privilegi que hi 
intervenen. Així, la classe social, el gènere o la diversitat funcional, 
entre d’altres, són categories que es construeixen socialment, can-
vien, s’entrellacen, s’encarnen en situacions concretes. 



Qui soc? | 27

A què ens referim  
quan parlem de gènere?

Sabem que el gènere és quelcom importantíssim en la nostra societat. 
Ara bé, sovint parlem del gènere com un gran sistema, un fantasma 
present en el nostre dia a dia que no sabem ben bé què és. 

A grans trets, el gènere és una categoria analítica que subratlla el 
fet que les diferències en les conductes, expectatives, activitats i fun-
cions d’homes i dones es construeixen culturalment i que, per tant, no 
venen determinades biològicament.  

Aquest concepte s’ha utilitzat en diferents disciplines i se li han 
atorgat significats i funcions diferents.  

Des de l’antropologia, el gènere s’ha definit com la interpretació 
cultural i històrica que cada societat elabora entorn del sexe biològic. 
Així, per una banda el gènere estructura la pròpia percepció i, per altra 
banda, és un sistema d’organització de la vida social. A través de re-
presentacions socials, pràctiques, discursos, normes, valors i relacions 
es dona significat a la conducta de les persones en funció del sexe al 
qual pertanyen.  

Des de la sociologia, en canvi, s’ha insistit en el gènere com a 
element que estructura les relacions socials, caracteritzades per la 
seva construcció social i perquè habitualment els homes hi ocupen 
una posició de dominació i les dones, de subordinació. En aquest 
sentit, el gènere no és solament un procés de diferenciació entre 
homes i dones sinó que és el mitjà a través del qual s’articula el po-
der: propicia una distribució desigual de coneixements, propietats, 
ingressos, responsabilitats i drets i ens organitza en relacions asimè-
triques de poder.  

Per a la psicologia, finalment, el gènere fa referència al procés pel 
qual individus biològicament diferents es converteixen en dones i ho-
mes mitjançant l’adquisició dels atributs que cada societat contempla 
com a propis de la feminitat i la masculinitat (Píkara Magazine, 2017a).

El model d’organització social a través del qual s’organitzen els 
mecanismes, les estructures de poder, valors i discursos al voltant del 
gènere s’anomena model dicotòmic de gènere. 

És un sistema d’organització social que parteix de la idea que 
només hi ha dos gèneres, dues caselles, en les societats: homes i dones, 
unes categories que s’assignen a les persones en el moment de néixer 
en funció de si tenen penis o vulva. 
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Aquestes dues caselles són excloents (si som home no podem ser 
dona i, per tant, no hi ha més opcions fora d’aquests dos gèneres), 
jeràrquiques (la categoria home té més prestigi i poder que la de la 
dona) i complementàries (se’ns atribueixen un seguit d’habilitats i 
comportaments diferents i oposats en funció de si som dones o homes). 

Aquesta divisió social binària del gènere es contempla com a única 
i indiscutible, fet que repercuteix directament en la forma com ente-
nem i vivim les nostres relacions, sigui a través de l’assignació de rols 
socials, culturals, econòmics i sexuals diferents i desiguals en funció 
del gènere, sigui mitjançant la imposició d’un ordre sexual cishetero-
sexual. Els rols de gènere són creences, idees preconcebudes i preju-
dicis relacionats amb el gènere amb què les persones es presenten i 
interaccionen socialment.

Un ordre cisheterosexual significa pensar que la cissexualitat (iden-
titat de gènere que coincideix amb el gènere atribuït en el naixement) 
i l’heterosexualitat (atracció sexual cap a l’altre gènere) són la norma, 
són l’única sexualitat «normal», natural i acceptada. 

Això no només implica privilegiar una forma d’identitat de gènere, 
ser dona o home cisgènere (a partir d’ara, cis) i una forma de desig per 
sobre d’altres de possibles, l’heterosexualitat, sinó que comporta, per una 
banda, entendre que qualsevol relació humana es dona entre dos gène-
res contraris i complementaris (masculí i femení), és a dir, la divisió de 
les persones en rols, identitats i atributs basats en el gènere masculí o 
femení. I implica, per altra banda, la discriminació, persecució, exclusió 
i violència contra qualsevol persona que tingui  una identitat, expressió 
o experiència de gènere diferent i diversa. Adrianne Rich va incorporar 
el concepte d’«heterosexualitat obligatòria», assenyalant que des de la 
centralitat d’aquesta heterosexualitat, la resta d’identitats, discursos i 
pràctiques queden inevitablement marcats des de l’alteritat, marcats com 
a «altres» i, en conseqüència, en una situació d’opressió. 

Aquesta visió del món ens afecta en la majoria d’àmbits de la vida:

• En com veiem i canviem els nostres cossos per adaptar-nos als 
ideals de masculinitat i feminitat.

• En com adaptem els nostres comportaments i la forma d’expres-
sar-nos perquè no se’ns jutgi com a «marimachos» o com a «ne-
nasses». En com som educats des que naixem per complir amb el 
que s’espera segons el nostre gènere: «els nens no ploren», «amb un 
parell de collons», «córrer com una nena», «no siguis nena», etcètera.
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• En com ens sentim qüestionades per qualsevol representació que 
surti del que s’espera del nostre gènere: un moviment (si creuem 
les cames o gesticulem d’una determinada manera amb les mans), 
quan sentim una fiblada de desig cap a algú del mateix gènere, 
quan tenim una afició que s’atribueix a l’altre gènere... 

• En com ens limita la singularitat i complexitat com a individus.
• En com el fet de «naturalitzar la nostra identitat i desig no ens 

permet fer-nos responsables de la nostra forma de ser ni repen-
sar les relacions que mantenim amb els altres» (Coll-Planas; 
Vidal, 2013: 92).

Aquest model dicotòmic de gènere provoca desigualtats enormes 
entre dones, homes i persones de gènere no binari8 ja que, com hem vist, 
no assigna categories de forma neutra sinó que els atorga més o menys 
poder: tot allò que es pot encabir en «allò femení» està menys valorat, i 
tot el que es pot encabir en «allò masculí» gaudeix de més prestigi social. 

8 Persones que no s’identifiquen ni com a home ni com a dona. 
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Superar el model dicotòmic de gènere

Tal com s’ha vist, el model dicotòmic de gènere crea desigualtats, 
malestar i patiment. Les persones a qui afecta més negativament, per-
què ocupen posicions més subordinades en les jerarquies de gènere, 
són les dones i les persones lgtbiq+ (lesbianes, gais, bisexuals, trans, 
intersexuals i queer). Tot i així, podem dir que aquest model afecta 
negativament tothom i que, per canviar-lo, no només cal canviar la 
perspectiva de les dones i les persones lgtbiq+, sinó que cal promoure 
un canvi de mirada general. 

Superar el binarisme de gènere també permet incidir en les causes 
estructurals de la desigualtat de gènere i el patriarcat, com els rols i este-
reotips de gènere,9 i permet indagar en com es construeixen i com es re-
lacionen l’homosexualitat10 i l’heterosexualitat; o el fet trans*11 i el fet cis. 

D’acord amb la idea que el gènere afecta a tothom, per poder in-
tervenir en les desigualtats que se’n deriven dins l’àmbit educatiu no 
només caldrà dissenyar i realitzar accions dirigides a col·lectius espe-
cífics com les dones o el col·lectiu lgtbiq+, sinó que serà indispensa-
ble repensar altres formes d’intervenció globals dirigides a tota la 
població i que, a més, tinguin en compte altres eixos d’opressió com 
poden ser el classisme12 o el racisme13 (Coll-Planas; Cruells, 2013). 

Sistema de gènere

El sistema de gènere resumeix les dimensions i concepcions a través 
de les quals es construeix el gènere i, en conseqüència, les identitats de 
gènere. En el quadre adjunt es posen en relació les quatre dimensions 
del sistema de gènere (eix vertical: sexe atribuït, identitat de gènere, 
expressió de gènere, preferència sexual) amb les categories home, dona 

9 Opinió o prejudici generalitzat sobre els atributs i característiques que homes i 
dones tenen o haurien de tenir. Un estereotip de gènere limita el desig i capa-
citat de les persones. (Ampliació al Glossari). 

10 Atracció cap a persones del mateix gènere. (Ampliació al Glossari). 
11 Persones que transiten d’un gènere a l’altre, que no se senten identificades amb 

el gènere assignat en néixer. (Ampliació al Glossari). 
12 Prejudici pel fet de pertànyer a una determinada classe social.
13 Exclusió, segregació, discriminació o agressió a les persones per motius del seu 

origen ètnic, color de pell, creences religioses, pràctiques culturals, etcètera (Am-
pliació al Glossari).
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i categories que van més enllà de la norma, com les persones interse-
xuals, trans, cross-dressers/transvestides o asexuals (eix horitzontal). 

Hem volgut visibilitzar i posar nom a realitats diverses. Primera-
ment, perquè si no ho podem anomenar és com si no existissin. En 
segon lloc, perquè si no anomenem les realitats no normatives ens costa 
més identificar les discriminacions (és un mitjà per lluitar contra la 
transfòbia i l’homofòbia) (Olid, 2019).

Taula I. Dimensions del sistema de gènere

DEFINICIÓ HOME DONA MÉS ENLLÀ  
DE LA NORMA

SEXE ATRIBUÏT

Cromosomes, genitals 
interns i externs, 

hormones, 
característiques 

sexuals secundàries

El que m’han dit que 
soc

Mascle Femella

Intersexual
Amb dsd (Diferències 
del Desenvolupament 

Sexual).

IDENTITAT  
DE GÈNERE

Com em sento
Home 

(cisgènere)
Dona 

(cisgènere)

Persona trans
Transgènere, 

transsexual, queer, hijra, 
xanith, muxe, waria, 

etcètera.

EXPRESSIÓ  
DE GÈNERE

Com em mostro (en 
públic o en privat)

Masculí Femení

Transvestida/cross-
dresser, persones amb 
expressions de gènere 
no normatives, dones 

masculines, homes 
femenins, etcètera.

PREFERÈNCIA  
SEXUAL 

Qui m’agrada 
(independentment de la 

pràctica sexual)

Dones  
(heterosexuals)

Homes 
(heterosexuals)

Lesbiana, gai, bisexual, 
pansexual, asexual, 

etcètera.

Font: Elaboració pròpia.
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Dimensió 1: Sexe atribuït

El sexe atribuït fa referència al gènere que ens van assignar en néixer i 
que ens classifica com a mascles o femelles en funció d’algunes carac-
terístiques biològiques dels nostres cossos: òrgans genitals interns i ex-
terns, característiques sexuals secundàries, cromosomes (estructures 
cel·lulars que porten informació hereditària: els cromosomes xx estan 
associats al sexe femení i els cromosomes xy, al masculí) o hormones 
(químics produïts per una glàndula que porten un missatge químic a 
una part del cos, influeixen en la forma com sentim, pensem, percebem 
el nostre estat d’ànim, l’energia i la nostra manera de relacionar-nos 
amb l’entorn).

Així doncs, es pot dir que la nostra societat és sexista perquè, par-
tint de les característiques sexuals (els genitals externs), se’ns classifica 
com a mascles o femelles i com a homes o dones, com si fossin dues 
categories ben delimitades que es poguessin conèixer a priori. 

Ara bé, creieu que la distinció és tan simple en el món real? Segons 
la biòloga Anne Fausto-Sterling (2006), al voltant d’un 1,7 % de la 
població no encaixa físicament (genitals, cromosomes o hormones) en 
cap de les dues categories. 

Les persones que pertanyen a aquest 1,7 %, molt diverses entre elles, 
s’anomenen intersexuals o amb Desenvolupament Sexual Diferent (a 
partir d’ara, dsd) i es defineixen per tenir característiques biològiques 
atribuïdes a ambdós sexes. 

Les característiques físiques que ens fan mascles o femelles prenen 
sentit en contacte amb la cultura. És a través de la cultura on el cossos 
adquireixen significat com a cos de femella o de mascle. Els ideals de 
bellesa masculins i femenins ens diuen com ha de ser cada cos i n’establei-
xen les diferències. Així, un cos masculí ha de tenir els cabells curts, uns 
músculs definits, pèl, un penis gros, etcètera; i un cos femení ha de tenir 
pestanyes llargues, llavis gruixuts, celles fines, cabells llargs, orelles forada-
des, cintura estreta, cames depilades, etcètera (Coll-Planas; Vidal, 2013). 

En aquest sentit, veiem com no només el sexe crea el gènere sinó 
viceversa, com el gènere construeix el sexe: «el gènere dona significat 
als nostres cossos (ens diu la forma en què els hem de llegir) i, d’altra 
banda, els ideals normatius de gènere ens porten a transformar els 
nostres cossos» (Coll-Planas; Vidal, 2013: 30).

Paral·lelament a l’assignació del sexe i com a procés involuntari es dona 
l’assignació de gènere: si tens penis ets un nen i si tens vulva ets una nena. 
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L’afirmació «ser nena» o «ser nen» fa activar tots els dispositius 
culturals de gènere: la roba que vestirà, la decoració de l’habitació, el 
significat de cada part del cos, les expectatives a què estarà exposat/
da o les pressions per controlar el seu comportament (Coll-Planas; 
Vidal, 2013). 

Dimensió 2: Identitat de gènere

La identitat de gènere és la nostra percepció sobre el gènere al qual 
pertanyem, és una sensació íntima de ser dones, homes o de gènere 
no binari. Té a veure amb el gènere sentit, reconegut i percebut com 
a propi. 

Se sobreentén que, en l’àmbit públic, si tens un cos femení t’has de 
sentir i comportar com una dona i, si tens un cos masculí ho has de fer 
com un home.

Les persones cis, prefix que en llatí significa «de la mateixa banda 
[que]», són les persones amb una identitat de gènere coincideix amb 
el gènere que els van assignar quan van néixer. Són persones que estan 
còmodes i conformes amb el sexe assignat al naixement i que no plan-
tegen una ruptura amb les normes de gènere assignades. 

Les persones trans*, del llatí trans- «a l’altra banda, més enllà», són 
persones que transiten d’un gènere a l’altre, persones que no se senten 
identificades amb el gènere assignat en néixer. 

La transició pot ser cap a un dels dos gèneres normatius (home o 
dona) o cap a un gènere no binari. Hi ha tantes formes de ser trans* 
com persones, ja que replantejar-te el gènere obre moltes possibilitats 
entorn d’una nova construcció:

• Dona trans: persones que transiten del gènere masculí al femení.
• Home trans: persones que transiten del gènere femení al masculí. 

Tant en el cas de les dones trans com en el cas dels homes trans, 
la identitat de gènere és independent del moment de trànsit en 
què es trobin, de la situació legal, de l’expressió de gènere i de 
l’orientació sexual.

• Gènere fluid: persones que tenen una experiència dinàmica de 
la identitat de gènere com a homes, dones o persones no binà-
ries, amb moments en què pesa més una o altra identitat en 
funció del context.
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• Gènere no binari: persones que no s’identifiquen ni com a ho-
mes ni com a dones, poden identificar-se com un gènere fora 
de les lògiques del binarisme (tercer gènere o agènere).

• Queer: terme que prové de l’anglès i significa «desviat», «in-
vertit», «friki». Es defineix en oposició a «la norma», en aquest 
cas, al sistema de gènere i al binarisme de gènere, i engloba 
persones molt diferents entre elles: persones agènere, trans-
vestides, bollomarimachos, mariques... Busca potenciar la diver-
sitat humana i fugir de les identitats fixes, fomentant la 
versatilitat de potencialitats humanes. Intersecciona i crea 
aliances amb altres col·lectius, ja que proposa pràctiques po-
lítiques interseccionals des de les resistències corporals i visi-
bilitzant els cossos anomenats «anormals», ja sigui per raons 
d’orientació sexual, identitat de gènere, raça, diversitat funci-
onal, classe, etcètera (Píkara Magazine, 2017a).

El gènere, en construir-se culturalment, canvia segons el context 
històric i geogràfic. Per exemple, a l’Índia, es reconeixen les hijras, 
(Nanda, 1990), a Oman es reconeix la figura de xanith (Wikan, 1991), 
les transvestides brasileres (Kulick, 1998), etcètera. 

  

Dimensió 3: expressió de gènere

L’expressió de gènere té a veure amb com em mostro en públic i en 
privat (com parlo, com vesteixo, com em moc, com ocupo l’espai, els 
meus gustos, etcètera). Té a veure amb la presentació i representació 
del propi cos i del gènere. De les dones s’espera que tinguin una ex-
pressió de gènere femenina i dels homes s’espera que tinguin una 
expressió de gènere masculina. 

No obstant, aquesta lògica no sempre se segueix. Hi ha dones amb 
una expressió de gènere masculina, homes amb una expressió de gènere 
femenina, transvestits o cross-dressers, normalment homes que es vestei-
xen, s’expressen i/o es comporten com a dones en públic i/o en privat. 

Les persones cross-dressers poden tenir una identitat de gènere fe-
menina o una identitat de gènere fluïda, però optar per identificar-se 
en masculí en la major part d’esferes de la vida. De la mateixa manera, 
hi ha cross-dressers que no se senten d’un gènere diferent al que els van 
assignar en néixer (Barbé, 2017). 
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Dimensió 4: preferència sexual

La preferència sexual remet a qui ens agrada, qui ens agrada físicament 
i emocionalment o la falta d’interès i atracció sexual (asexualitat). La 
preferència sexual és independent de les pràctiques sexuals que man-
tinguem. Les especifiquem:  

• Heterosexual: sento atracció eròtica i sexual per persones del 
gènere oposat

• Bisexual: sento atracció eròtica i sexual per ambdós gèneres.
• Lesbiana: soc una dona i em sento atreta per persones del meu 

mateix gènere.
• Gai: soc un home i em sento atret per persones del meu mateix 

gènere.
• Pansexual: em sento atreta per persones homes, dones i no bi-

nàries.
• Asexual: no sento atracció sexual (tot i així, em poden agradar 

persones, sentir atracció romàntica, practicar sexe o sentir exci-
tació). Les persones que no són asexuals són al·losexuals, és a 
dir, senten atracció sexual per a altres persones. Les persones 
demisexuals, en canvi, només experimenten atracció sexual per 
algú quan hi senten una forta connexió emocional. 

Parlem de preferència i no d’orientació perquè aquesta no és està-
tica i definida en tot moment, sinó que pot canviar al llarg del temps 
o a mesura que anem experimentant i descobrint-nos.

En aquesta mateixa línia, hi ha persones que no tenen clara la seva 
identitat o orientació sexual i fan referència al terme questioning. 
Aquestes poden estar en revisió permanent o considerar absurd que 
hi hagin divisions en gèneres i orientacions sexuals (Olid, 2019). 

Tot i haver avançat molt, totes les preferències sexuals que surten 
de l’heterosexualitat, com els gais, les lesbianes, les persones asexuals, 
pansexuals, etcètera, continuen patint discriminacions i violències. Això 
ho podem veure en la por a mostrar l’afectivitat en públic, en evitar 
«sortir de l’armari»14 en segons quins àmbits, com la feina.

14 Terme que s’utilitza per indicar que una persona manté oculta la seva orienta-
ció sexual o identitat de gènere. 
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A què ens referim quan parlem 
d’interseccionalitat?

Si bé és cert que en l’aprenentatge de la sexualitat els mecanismes de 
gènere i la identitat de gènere (si soc home, dona, no binari) esdevenen 
un eix central, no podem oblidar-nos que el gènere adquireix més o 
menys protagonisme en funció de cada persona i moment vital i que, 
alhora, el gènere no pot deslligar-se d’altres categories com la classe 
social o l’edat. Per això resulta útil introduir la perspectiva intersecci-
onal, perspectiva que planteja que la posició i les situacions amb què 
es troba cada persona són el resultat de la interacció entre diferents 
eixos d’identitat i les seves vivències subjectives. Així, pertànyer al 
gènere home no marcaria per si sol ocupar una posició de més privilegi 
en tots els àmbits, sinó que aquesta posició de poder també dependria 
d’altres categories com ser blanc, no tenir diversitat funcional, estar en 
una posició econòmica benestant, etcètera (Píkara Magazine, 2017a).

Els orígens d’aquesta perspectiva la trobem a finals del segle xix, 
quan les feministes afroamericanes reclamaven la seva doble condició 
com a dones negres. 

Quan al 1976 emergí Combahee River Collective, format per fe-
ministes negres lesbianes, partiren del reconeixement de l’opressió 
múltiple i es consolidaren com a grup antisexista, antiracista, antica-
pitalista i antiheteronormatiu. Avançaren també en el desenvolupa-
ment d’estratègies per reconèixer i alhora diferenciar formes d’opressió 
que s’entrellacen, com la raça, la classe i el gènere.

Tanmateix, «la formulació de la interseccionalitat com la coneixem 
avui dia es produeix a finals de la dècada de 1990 als Estats Units per 
part d’activistes i acadèmiques negres com Kimberlé Crenshaw (1989), 
Patricia Hill Collins (2002) o Combahee River Collective (2014). La 
interseccionalitat és una crítica al fet que el feminisme (que majorità-
riament adoptava una perspectiva blanca) i l’activisme negre (que pre-
nia un punt de vista androcèntric, és a dir, sostenir que l’home i la 
perspectiva masculina és al centre de totes les coses, és l’única visió 
possible i universal) no aconseguien palesar l’heterogeneïtat interna 
dels grups socials que deien representar. I és que les realitats i reivin-
dicacions de les activistes negres no només no hi estaven representades, 
sinó que no es derivaven de la simple superposició d’allò plantejat per 
part del feminisme (blanc) i del moviment antiracista (androcèntric). 
Així, no es tractava de sumar (seguint una lògica additiva), sinó 
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d’entendre que l’encreuament dels eixos de gènere i raça produeix rea-
litats específiques» (Guia per incorporar la interseccionalitat a les políti-
ques públiques locals, 2019:17).

L’activista i teòrica feminista negra Patricia Hill Collins conceptualitza 
els diferents eixos d’opressió com a entrellaçats en una matriu en el marc 
de la qual es constitueixen els individus en diferents i canviants posicions 
de poder. Amb això posa l’èmfasi en la interacció i interdependència entre 
línies d’opressió, i en la possibilitat que les persones es trobin en posicions 
diferents d’opressora i oprimida simultàniament (Guia per incorporar la 
interseccionalitat a les polítiques públiques locals, 2019).

La perspectiva interseccional ajuda a analitzar, entendre i actuar da-
vant de situacions socials atenent a la diversitat de factors que hi inter-
venen, tant estructurals com experiències subjectives i individuals. En la 
vessant estructural, parteix de l’anàlisi dels diferents eixos d’identitat, 
divisions a partir de les quals es distribueixen de forma desigual els re-
cursos socialment valorats, i de les relacions que s’estableixen entre 
aquests eixos com a eixos que estan interrelacionats i que es construeixen 
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socialment. El sexisme, l’homofòbia, el classisme, el capacitisme, la xe-
nofòbia, etcètera, es construeixen sempre en relació, són categories que 
s’entrellacen, que són versàtils i gairebé inseparables analíticament. Les 
relacions entre opressions i privilegis permeten entendre que les perso-
nes no només som víctimes o culpables, sinó que tenim capacitat d’agèn-
cia i escletxes per actuar i canviar les situacions.

En el context europeu, els eixos d’identitat amb més pes són: 

• Classe social.15 
• Diversitat funcional.16

• Edat o cicles de vida.
• Preferència sexual i identitat de gènere.
• Origen o migració.
• Racialització.17 
• Religió o creences.
• Sexe o gènere.

No obstant, no es tracta d’enumerar ni sumar totes les discrimina-
cions possibles, ja que així sovint s’ignoren realitats interseccionals 
complexes i s’invisibilitzen realitats de moltes persones. Es tracta d’in-
tentar comprendre els fenòmens socials estudiant-ne les manifestacions 
que prenen en cada context i com aquestes manifestacions s’encarnen 
i prenen sentit temporalment en cada individu.  Es tracta d’una «mirada 
complexa que contribueix a evidenciar les estratègies de poder, les nor-
mes socials naturalitzades, els efectes no desitjats de l’activisme o de 
les polítiques públiques i d’escoltar i caminar al costat de les persones 
que estan als marges, que viuen en primera persona els problemes 
socials i hi donen una resposta» (Píkara Magazine, 2017a).

La interseccionalitat ens afecta a totes i, si ens hi fixem, podrem 
aplicar aquesta mirada en el nostre dia a dia. Un exemple és que la pro-
tecció i la garantia de drets davant les discriminacions variï en funció 

15 Forma d’estratificació i diferenciació social que agrupa persones que tenen en 
comú característiques econòmiques i socials. (Ampliació al Glossari). 

16 Terme que s’utilitza com a substitució del terme «discapacitat» amb l’objectiu 
d’anomenar les persones que funcionen de manera diversa a la majoria de la 
societat, reivindicar-ne els drets i canviar el paradigma de «normalitat» (Foro 
Vida Independiente). (Ampliació al Glossari). 

17 Construcció social que implica l’opressió estructural degut a un determinat co-
lor de pell, trets o ètnia. Una persona racialitzada ha viscut discriminació cons-
tant i sistèmica al llarg de la seva vida (Nia Huaytalla). (Ampliació al Glossari).
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del gènere, la classe social i la racialització de la persona. Així, encara 
que el matrimoni homosexual sigui un dret adquirit, una parella de 
lesbianes «sense papers» no podria casar-se. O una lesbiana cis i d’ex-
pressió femenina pateix moltíssima menys violència que una lesbiana 
visiblement trans i racialitzada. La perspectiva interseccional també posa 
de manifest el fràgil equilibri entre els factors i les desigualtats estruc-
turals i les vivències subjectives. En aquest sentit, Olid (2019) apunta 
que la lluita col·lectiva és útil en la mesura que posa sobre la taula les 
vulnerabilitats compartides, però pot ser opressiva si ignora els dolors 
individuals i els nusos en què interseccionen les diverses violències. 

Conclusions

Tant des de la perspectiva de gènere com des de la perspectiva inter-
seccional, es posa de manifest la necessitat d’incidir en les causes es-
tructurals de les desigualtats per entendre com ens construïm i ens 
relacionem les persones en diferents i canviants posicions de poder.

Així, des d’ambdues perspectives esdevé crucial partir de l’anàlisi 
dels sistemes de poder i opressió com el cisheteropatriarcat, el capa-
citisme, el classisme o el racisme i entendre com es distribueixen els 
recursos socials en funció de la interacció entre categories com el gè-
nere, la diversitat funcional, la classe social o l’origen. 

A banda d’entendre la desigualtat estructural, aplicar la perspectiva 
interseccional i de gènere també implica posar en diàleg les desigualtats 
estructurals amb les vivències subjectives. Implica donar valor a les sub-
jectivitats, als dolors i malestars individuals i buscar aquest fràgil equi-
libri entre la dimensió estructural i la dimensió subjectiva. 

Finalment, tot i que aquestes perspectives sovint es plantegin des del 
pla teòric, no tindrien sentit si no es poguessin aplicar en la nostra 
pràctica educativa. Cal preguntar-nos quines pràctiques i desitjos deixem 
fora, si reconeixem l’heterogeneïtat de grups i si reforcem determinades 
identitats. És per això que, més enllà d’entendre les desigualtats socials 
i els eixos de poder de cada individu, cal poder adaptar aquesta mirada 
a l’acció educativa per tal de fomentar la inclusió i la igualtat d’oportu-
nitats de totes les persones que formen part de la pràctica educativa i, 
en última instància, la transformació i millora social. 
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Recomanacions metodològiques

Algunes de les actituds i comportaments que podem promoure com 
a professionals per tal d’incorporar la perspectiva de gènere són: 

• Revalorització d’allò femení. Tot allò que tradicionalment s’ha vin-
culat al món femení (l’esfera privada, subjectiva, els afectes, cures, 
emocions, dubtes, cos, cooperació, comunitat...) està infravalorat i 
marginat socialment. Promoure-ho i donar-hi valor és indispen-
sable i és una manera de trencar amb el binarisme de gènere. 

• Qüestionar estereotips i sancions de gènere. Ser conscients que 
tot allò que surt del sistema dicotòmic de gènere és penalitzat, 
cal possibilitar la lliure expressió de gènere i el qüestionament 
dels rols de gènere. 

• La lliure expressió del gènere té a veure amb la prevenció del 
bullying i la prevenció de l’homofòbia, lesbofòbia, transfòbia i 
plomafòbia. En aquest sentit, la majoria de situacions de bullying 
tenen a veure amb un càstig per no complir amb la masculinitat 
hegemònica. La masculinitat compta amb privilegis però també 
té uns costos molt elevats com una clara limitació en l’expressió 
de les emocions, en cuidar, en mostrar-se vulnerable, demanar 
ajuda... Desdramatitzar i promoure la flexibilitat del sistema de 
gènere. En lloc de mantenir les dimensions transcendentals i 
tancades que sempre adquireix el gènere (ser home, dona o no 
binari), és recomanable canviar la perspectiva i veure-ho com a 
una cosa amb què és saludable jugar i experimentar. 

• Cal donar la benvinguda a la diversitat i crear un sistema de 
gènere més ampli, flexible i divertit on tothom tingui cabuda 
(Platero, 2014). 

• Donar valor a les percepcions subjectives. Observa, escolta i 
pregunta. Evita imposar la teva percepció de les coses, respecta 
i acompanya els canvis i les decisions en l’expressió, la preferèn-
cia i identitat de gènere de cada persona. 

A continuació s’aporten algunes idees i recomanacions per tal d’in-
troduir la perspectiva interseccional en totes les fases d’una acció edu-
cativa com el projecte Diversex (diagnosi, disseny i implementació, 
avaluació) (Guia per incorporar la interseccionalitat a les polítiques públi-
ques locals, 2019):
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Diagnosi

• Conèixer el context on té lloc la pràctica educativa. Quins eixos 
estructurals hi tenen més rellevància (gènere, origen, classe social, 
etcètera) i si, en un pla més micro, identifiquem altres eixos im-
portants (la llengua materna, l’estigmatització del barri, etcètera).

• Considerar un eix que sol quedar invisibilitzat: l’eix d’alumnat 
i professorat. Reflexionar sobre l’impacte que té la posició de 
poder que implica ser professorat i la responsabilitat d’exercir-lo 
de forma responsable sense que generi més desigualtats.

Disseny i implementació

• Promoure que les persones que duen a terme la implementació 
del projecte tinguin sensibilitat cap a la diversitat i/o formació en 
interseccionalitat. 

• Incloure que en els objectius d’aprenentatge hi aparegui la igual-
tat i la no discriminació amb una perspectiva interseccional.

• Garantir i facilitar la participació de totes les persones i l’inter-
canvi d’experiències (tenint en compte els eixos d’identitat es-
tructurals i, més específicament, temporals, així com les diferents 
relacions de poder entre les persones participants). 

• Visibilitzar realitats i exemples diversos per obrir mirades, tren-
car tòpics i difondre diverses veus. 

• Utilitzar imatges inclusives i no discriminatòries pel que fa a 
tots els eixos d’identitat (no sexista, no racista, no capacitista, 
etcètera) per tal d’introduir la diversitat de forma transversal. 
Qui es pot identificar amb les persones que hi apareixen i qui 
no? Hi apareixen persones de grups socials relacionats amb al-
guna discriminació? Com estan representades? Es reforcen o es 
trenquen estereotips? Es fan servir imatges de persones de grups 
socials en contextos normalitzats (per exemple, als materials de 
promoció de la salut sexual hi apareix la imatge d’una persona 
racialitzada; als materials dirigits a infància hi apareix la imatge 
d’una família monomarental)? 

• Utilitzar llenguatge inclusiu i adaptat perquè arribi a totes les 
persones. Es fa servir un llenguatge precís que eviti estereotips 
i expressions o imatges sexistes, racistes, homòfobes, etcètera? 
S’hi incorporen missatges de promoció, defensa i celebració de 
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la diversitat? A banda de les representacions gràfiques, hi ha 
altres elements que afavoreixen o dificulten la inclusió? (per 
exemple, materials en diferents idiomes, formats diferents com 
braille, daisy o lectura fàcil, etcètera). 

Avaluació 

• Preguntar sobre la inclusió de la perspectiva interseccional en 
la implementació del projecte.

• Recollir dades que permetin creuar informació, tenint en compte 
els eixos d’identitat.

• Promoure la participació de totes les persones que participen 
en el projecte. 

• Valorar l’impacte de les accions tenint en compte els diferents 
eixos d’identitat: les desigualtats detectades en la diagnosi s’han 
reduït? Hi ha algun grup a qui no s’ha aconseguit arribar? Què 
es pot fer en properes accions per arribar a les persones que no 
s’han beneficiat de les accions? L’acció ha tingut un impacte 
negatiu no previst o no desitjat en altres eixos de desigualtat? 
Què es pot fer en properes accions per reajustar els possibles 
efectes no desitjats? 



Qui soc? | 43

Aplicació pràctica 

Per a aquest primer capítol, hem seleccionat tres dinàmiques imple-
mentades a l’aula, la primera vinculada al qüestionament dels estere-
otips i sancions de gènere propis del sistema sexe-gènere i, la segona 
i tercera, a visibilitzar els eixos d’identitat i discriminació que dibuixa 
la perspectiva interseccional. 

Dinàmica 1.
Qüestionari heterosexual 

Aquesta primera dinàmica té com a objectiu principal evidenciar l’he-
gemonia heteronormativa que el sistema de gènere dibuixa sobre la 
nostra preferència sexual. No es tracta tant de desenvolupar continguts 
sinó d’oferir una situació de comunicació inversa a la quotidiana, per 
tal de denunciar aquesta falsa normalització de l’heterosexualitat. 

Durada: 1 h -1 h 30 min, segons la mida del grup.
Públic destinatari: totes les edats.
Material: bolígrafs i fulls A4.

Desenvolupament: 

Sense cap consigna prèvia, es reparteix un full a cada participant amb 
les següents qüestions, tot indicant que les han de respondre de forma 
acurada i rigorosa. Les persones que no siguin heterosexuals poden 
canviar la paraula heterosexual per aquella que correspongui a la seva 
preferència sexual. 
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1. Com i quan et vas adonar que eres heterosexual?
2. Quina creus que és la causa de la teva heterosexualitat?
3. És possible que la teva heterosexualitat sigui una fase passatgera?
4. Per què necessites mostrar la teva heterosexualitat en públic en lloc d’ama-

gar-la?
5. Desitjaries que un dels teus fills o filles fos heterosexual malgrat els problemes 

que haurà d’afrontar? (en cas que en tinguis o en vulguis tenir)
6. En quin moment vas revelar la teva heterosexualitat a la família o amistats? 

Com va reaccionar la gent del teu entorn?

(Preguntes adaptades de Platero, 2007)

Es deixen uns 20 minuts per poder respondre de forma individual 
les preguntes. Passat aquest temps, s’inicia una conversa col·lectiva, 
insistint en la suposada rigorositat que s’espera de les respostes. Cada 
participant respon de forma aleatòria. 

Un cop considerem que ja ha participat tot el grup, aleshores és el 
moment d’iniciar el debat sobre la idoneïtat de tal qüestionari. Ho 
podem encetar amb preguntes com ara:

• Què us ha semblat el qüestionari? Us han fet mai aquestes 
preguntes? 

• Us ha resultat estrany? Per què?
• Quan una persona és homosexual, se li fan aquestes preguntes? 

Per què? 
• Aleshores, com consideres que s’ha de tractar la diversitat de 

preferències sexuals?

Com a tancament es proposa recollir una sèrie de conclusions gru-
pals en relació amb tots els continguts que hagin emergit en la conversa 
col·lectiva. 
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Dinàmica 2. 
Les etiquetes 

Aquesta dinàmica té com a objectiu principal mostrar com la inter-
seccionalitat impregna les nostres subjectivitats i reprodueix tota mena 
de prejudicis que ens aboquen a comportaments discriminatoris i ge-
neradors de desigualtat. 

Durada: 1 h -1 h 30 min, segons grandària del grup. 
Públic destinatari: grups mixtos de joves o adolescents.
Material: tires de cartolina retallades per poder col·locar sobre el cap dels parti-
cipants a mode de diadema, cinta adhesiva. 

Desenvolupament: 

La persona dinamitzadora dona la consigna al grup de posar-se drets, 
amb els ulls tancats, fent un rotlle. 

Prèviament s’han retallat tantes tires de cartolina com participants 
hi ha. En cadascuna s’hi escriu un perfil amb algun tret de discrimi-
nació possible: per preferència sexual (homosexual, lesbiana, bisexual), 
per identitat de gènere (trans*), per origen (magrebí, paquistanès, ro-
manès), per grup ètnic (negre, gitano, àrab, xinès), per diversitat fun-
cional (síndrome de Down, paràlisi cerebral, malalties mentals), per 
classe social (treballadora pobre, sense-sostre, persona rica) i per edat 
(dona gran, home adult). En la distribució de les etiquetes es pot 
complexificar amb atributs dobles (gitano homosexual, negra amb 
síndrome de Down) o deixar-hi un únic atribut. 

Un cop hem col·locat una etiqueta a cada participant, els donem 
la segona consigna. Poden obrir els ulls i començar a mirar les etique-
tes de les seues companyes, però no poden expressar cap emoció (sor-
presa, goig, rebuig) ni fer cap comentari del que veuen. 

Després de 2-3 minuts mirant-se unes a les altres, la persona dina-
mitzadora comença a fer preguntes adreçades a participants concretes 
i relatives a altres participants. Han de respondre tenint present l’eti-
queta que veuen. Les qüestions pretenen mostrar graus de rebuig/
afinitat, confiança/desconfiança. Alguns exemples:
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• Tindries aquesta persona en la teua colla d’amics/amigues?
• La contractaries en la teua empresa cooperativa?
• Sortiríeu junts de festa? 
• T’agradaria tenir-la de veïna? 
• Tindries relacions sexuals amb aquesta persona?
• Podria ser la teua parella? 
• Te l’emportaries de viatge? 
• Li prestaries diners?  

Cada pregunta es pot repetir amb els diferents perfils, tantes vega-
des com es cregui oportú. També es demana que justifiquin cada res-
posta, sigui afirmativa, negativa o dubtosa. 

Un cop finalitzades les preguntes i el debat ocasionat, es demana 
a les participants que se separin en tres grups, en funció del grau de 
rebuig que han percebut. Cap a un extrem de l’espai van els qui s’han 
sentit molt rebutjats, cap a l’altre extrem, els qui han percebut molta, 
o més, acceptació. Al mig, els qui tenen un sentir ambivalent. Final-
ment, se’ls demana que es treguin les diademes i puguin llegir quina 
etiqueta tenien posada. Se’ls demana una reflexió sobre quins perfils, 
mirant com ha quedat la distribució del grup, creuen que pateixen més 
discriminació i quins altres potser no tanta o gens. Si consideren que 
hi ha hagut algun avenç social cap a una major acceptació de la diver-
sitat i de les posicions de desigualtat que comporta. 
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Dinàmica 3.
Carros de foc

Aquesta dinàmica pretén representar de forma visual com els eixos 
identitaris d’opressió i privilegi marquen les possibilitats i les oportu-
nitats vitals de cadascuna de nosaltres. 

Durada: 1 h - 1 h 30 min, segons grandària del grup. 
Públic destinatari: grups mixtos de joves o adolescents.
Material: Reproductor de música, espai ampli (pati o similar).

Desenvolupament:

La dinamitzadora explica que l’activitat d’avui consisteix a realitzar 
una cursa i que, com a tal, l’objectiu és aconseguir arribar a la meta al 
més aviat possible. 

Demana a totes les participants que es posin a la línia de sortida i 
s’indica quin és el punt d’arribada.

Quan totes les participants estan en fila a la línia de sortida i pre-
parades per córrer la dinamitzadora ho atura tot: «Stop!». La dinamit-
zadora explica que aquesta situació no és real, que la línia de sortida 
no és mai igual per a tothom i que, a continuació, llegirà alguns supò-
sits que els faran retrocedir o avançar respecte de la línia en funció de 
si els compleixen o no. Supòsits i indicacions:

• No he anat mai a cap acadèmia d’idiomes (- dues passes).
• La meva família té feina estable (+ dues passes).
• Cada any me’n vaig de vacances amb la família (+ dues passes).
• La meva família té estudis superiors (+ dues passes).
• No tinc habitació pròpia, la comparteixo (- dues passes).
• La meva família no va néixer aquí (- dues passes).
• No vaig néixer aquí (- dues passes).
• La meva família parlen, escriuen i entenen el català i castellà 

perfectament (+ dues passes).
• A causa del meu físic, habitualment em pregunten si «soc de 

fora» (- dues passes).
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• Gairebé tota la meva família i amistats viuen a Catalunya (+ 
dues passes).

• No tinc cap tipus de diversitat funcional (+ dues passes).
• Tinc o alguna vegada he tingut alguna malaltia important (- 

dues passes).
• Soc un home cis heterosexual (+ dues passes).
• Soc una persona trans (- dues passes).
• No soc heterosexual (- dues passes).

Una vegada ressituades les persones en línies de partida diferents, es 
dona el tret de sortida a la cursa. Per tal fer-ho més visual, es posa una 
música de fons lenta, per exemple, la cançó Carros de foc, i s’indica a les 
participants que caminin seguint la pulsació de la música. D’aquesta 
manera, arribaran de forma escalada a la meta, en funció de quin hagi 
estat el seu punt de partida. 

Quan tothom hagi arribat a la meta, s’inicia un debat al voltant de 
la igualtat d’oportunitats, els prejudicis, les desigualtats en l’accés a 
recursos, etcètera.

Idees de suport: 

• Què heu vist en aquesta dinàmica (descripció de la situació de 
partida i d’arribada)? 

• Creieu que pot tenir algun paral·lelisme amb la realitat? Quin? 
• De quina manera afecten els eixos identitaris en les nostres 

vides (feina, educació, salut, relacions socials...)?
• Com es relacionen els eixos identitaris entre ells? 
• Penseu que aquests eixos afecten de la mateixa manera en qual-

sevol entorn (quan estic amb la família m’afecten igual que quan 
faig classe a l’escola)? 

• Com podríem aconseguir que tothom arribés a la meta al mateix 
moment? 

Aquestes tres dinàmiques són una petita mostra de com es poden 
connectar els diferents continguts teòrics amb la realitat més quotidiana 
dels joves i adolescents, buscant les seves pròpies reflexions, i adreçar-les 
cap a una major consciència de l’impacte que té en les seves pròpies vides 
la construcció binaria de gènere i la interseccionalitat, en aquest cas. 
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Recursos pedagògics

Dibuixant el gènere. Vídeos. Gerard Coll-Planas i Maria Vidal.  
4 capítols breus de divulgació sobre grans temes dels estudis de gènere: 
sexe/gènere, biologia o cultura, diferències i desigualtats entre homes 
i dones, gènere i exclusió.

Cua de sirena. Curtmetratge. Actuavallès i Ca l’Enredus. Curtme-
tratge d’animació stop-motion que trenca amb el binarisme de gènere. 

EnFemme. Documental. Alba Barbé i Serra. Documental que s’en-
dinsa en un club de cross-dressing de Barcelona. 

Yo también: intersexualidad. Vídeo. Freeda ES. Vídeo divulgatiu que 
mostra el testimoni d’una persona intersexual.

Hola, Soy Intersexual. Vídeo. Pidgeon. Vídeo on una persona jove 
intersexual explica en primera persona el procés pel qual li van di-
agnosticar síndrome d’insensibilitat andrògena.

Igualtats connectades. Vídeo. Transit Projectes. Vídeo sobre què és 
la interseccionalitat i com es pot concretar en la pràctica quotidiana. 
Aquest material neix d’una experiència pionera realitzada per UVic i 
l’Ajuntament de Terrassa. 

Todos deberíamos ser feministas. Vídeo. Chimamanda Ngozi Adic-
hie. Discurs perspicaç, directe i amb molt sentit de l’humor sobre què 
és ser feminista avui dia i idees per crear un món més just. 

18+1. Sèrie documental. Agència Talaia i Directa. Deu vídeos temàtics 
que donen veu a algunes joves no acompanyades a Catalunya. 

Veure enllaços

https://actuavalles.org/recursos-pedagogics/
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Pel·lícules que recomanem relacionades amb la 
temàtica del capítol: 

Sobre rols de gènere: Quiero ser como Beckham (Gurinder Chadha), 
Mustang (Deniz Gamze Ergüven), Persépolis (Marjane Satrapi), Di-
vines (Houda Benyamina), Barbahar (Maysaloun Hamoud).

Sobre homosexualitat: Caramel (Nadine Labaki), Please Like Me (sè-
rie TV) ( Josh Thomas).

Sobre identitat de gènere i el fet trans: Tomboy (Céline Sciamma), 
Pelo Malo (Mariana Rondón), Víctor xx (Ian de la Rosa).

Sobre intersexualitat: xxy (Lucía Puenzo).

Sobre interseccionalitat: La última primavera (Isabel Lamberti), Ala-
nis (Anahí Berneri), Princesas (Fernando León de Aranoa).
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Com soc? com soc?
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En aquest capítol, anomenat «Com soc?», ens proposem explorar 
allò que té a veure amb la relació que establim entre els cossos i la 
sexualitat (quines parts del cos tenen més a veure amb la sexualitat 
i com són, quins canvis i processos fisiològics experimentem...).

Malgrat que puguem creure que aquesta qüestió ja està àm-
pliament treballada en els llibres de text i que tothom disposa d’un 
coneixement bàsic sobre les parts del cos i els processos fisiològics 
que hi tenen lloc, el que és cert és que sovint el coneixement 
sobre les parts del cos depèn en bona mesura dels tabús i silencis 
que encara l’envolten. Per exemple, no tenim cap problema a enu-
merar, situar i descriure les funcions de les parts d’una boca, ara 
bé, si ens proposem fer el mateix exercici amb les parts de la vulva, 
segurament ens serà bastant més complicat. 

Aquest capítol consta de quatre apartats: el primer, cossos i 
desenvolupament sexual, permet entendre el marc general de desen-
volupament sexual al llarg de la vida atenent a la diversitat de situa-
cions corporals, i permet situar conceptes que apareixen al llarg 
d’aquest capítol; en el segon apartat, els genitals, s’hi fa una des-
cripció dels òrgans genitals (vulva, penis i altres genitals) i s’hi ofe-
reix informació clara i directa que connecta amb les experiències 
corporals viscudes; el tercer apartat està dedicat al cicle menstrual18 
i s’hi donen algunes claus per entendre els canvis que s’experimen-
ten en cada fase del cicle amb l’objectiu de promoure’n l’accepta-
ció; per últim, el darrer apartat està dedicat a les formes de 
reproducció humana més comunes en el nostre context, intentant 
anar més enllà de la reproducció per penetració penis-vagina. 

18 Període que va des del primer dia de la menstruació fins a l’últim abans de tornar a 
menstruar. Durant el cicle menstrual es passen per quatre grans fases (menstruació, 
preovulació, ovulació i premenstruació) durant les quals el revestiment de l’úter creix, 
els ovaris alliberen un òvul i el revestiment de l’úter es desprèn. 
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Cossos i desenvolupament sexual

La nostra sexualitat no és igual durant tota la vida: des que naixem fins 
que morim ens desenvolupem sexualment i passem per diferents etapes 
sexuals marcades per canvis a tots nivells: desig sexual, preferències se-
xuals, canvis hormonals i físics com acne, pèls, augment de la mida dels 
pits i els genitals, redistribució del greix en el cos, autoimatge, seguretat 
amb una mateixa, creences i rols de gènere, capacitat intel·lectual...  

Hi ha models que han intentat explicar el pas d’una etapa a l’al-
tra en funció d’un sol factor, com l’edat o la capacitat per ser fèrtils 
(és a dir, la capacitat de quedar-se embarassada o deixar embarassada 
una persona). 

En el primer model, s’associen unes formes de manifestació espe-
cifiques de la sexualitat en funció de cada franja d’edat (infància, puber-
tat i adolescència, joventut i maduresa, vellesa). Així, a la infància se li 
associarien característiques com la curiositat i l’exploració, a la puber-
tat i adolescència se li atribuirien canvis físics i hormonals i una vivèn-
cia intensa i aclaparadora de la sexualitat, la joventut i la maduresa 
estarien marcades per la maduració i manifestació plena de la sexualitat 
i, en la vellesa, es produirien canvis fisiològics i vitals associats a tenir 
més temps lliure, etcètera.

En el segon model, les etapes sexuals venen determinades en fun-
ció de la fertilitat i, per tant, hi ha una diferenciació clara en funció de 
si es té vulva o penis. Les persones amb vulva tindrien tres etapes se-
xuals al llarg de la seva vida (infància, etapa fèrtil i maduresa) i les 
persones amb penis en tindrien dues (infància i etapa fèrtil). La infàn-
cia aniria des que naixem fins que tenim la capacitat de ser fèrtils 
(marcada per la primera regla, menarquia, o per la primera ejaculació 
en les persones amb penis, espermaquia). L’etapa fèrtil s’acabaria, en el 
cas de les persones amb vulva, amb l’última regla, la menopausa, i, en 
les persones amb penis, s’allargaria fins a la mort. Segons aquest patró, 
la darrera fase de les persones amb vulva aniria des de la menopausa 
fins la mort. 

Malgrat que els patrons definits en aquest model poden ser útils per 
ajudar-nos a situar, es tracta de models lineals i rígids que no recullen la 
variabilitat de les nostres característiques sexuals, corporals i hormonals.

Per aquest motiu és important tenir en compte la variabilitat sexual 
existent i plantejar la necessitat de repensar aquests models per fer-los 
més inclusius i realistes. Tenint en compte, per exemple, que el pas 
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i la durada de cada etapa sexual no depenen d’un sol factor sinó que 
depenen de factors personals (estat físic i emocional, capacitat intel-
lectual, personalitat, autoestima, genètica), factors socials i econòmics 
(classe social, valors i creences, accés a l’educació, necessitats econò-
miques i rol de la família), factors mediambientals (clima, mobilitat, 
zona rural o urbana) i estil de vida (alimentació, activitat física i 
intel·lectual, intimitat a la llar, autonomia personal) (cjas). És amb 
aquest model més complex que es poden explicar situacions com les 
que plantegem a continuació. 

• Hi ha persones que no són ni seran fèrtils i que, per tant, queden 
fora del model basat en la fertilitat. Per exemple, dones trans 
que, després d’un temps d’hormonació, deixen de ser fèrtils i 
decideixen congelar-se espermes. 

• Hi ha moments de transició (no només quan transitem cap a 
l’adolescència, sinó quan hi ha un canvi vital important, una tran-
sició de gènere, etcètera) en què podem experimentar una sacse-
jada d’emocions, de canvis físics i hormonals, de sensacions al 
voltant de la sexualitat (reaccionar a estímuls i sentir coses que 
no havíem experimentat prèviament), i canvis socials que suposen 
transformar la manera de situar-nos en el món. 

• En definitiva, hi ha tantes corporalitats i processos de desen-
volupament com persones: homes a qui els creixen els pits 
(ginecomàstia), dones a qui els creixen pèls a la barba o, per 
contra, es queden calbes, persones intersexuals (amb unes ca-
racterístiques sexuals secundàries que no es desenvolupen com 
socialment s’espera), i, en general, qualsevol transformació a 
què sotmetem els nostres cossos, sigui per adaptar-nos als mo-
dels de bellesa, sigui per adaptar la nostra expressió i identitat 
de gènere, com ara la depilació, el bronzejat, l’hormonació, una 
operació, l’exercici físic, l’ús de faixes i pròtesis, etcètera.  
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Els genitals

Si tinc vulva

L’òrgan reproductor gestador té una part genital externa (vulva, clíto-
ris, llavis interns...) i una part genital interna (vagina, úter, ovaris, trom-
pes...). L’anomenem òrgan reproductor gestant i no òrgan femení 
assenyalant-ne la funció i no el gènere. D’aquesta manera, incloem 
totes les persones que tenen vulva i vagina: dones cis, alguns homes 
trans i algunes persones no binàries i intersexuals.

Anomenarem les parts dels genitals per la funció que compleixen i 
no pel nom propi del metge o ginecòleg que les va «descobrir». Ho fem 
perquè les operacions i exploracions genitals que es van practicar durant 
el segle xix i que van donar lloc als noms que avui dia coneixem van 
ser a través de pràctiques no consentides en dones negres que havien 
estat esclaves i en dones que vivien al carrer. Una de les maneres de 
trencar amb aquesta colonització corporal és, com hem dit, canviar el 
nom d’algunes parts dels genitals (Checa; Elvira; Moreno, 2019): 

• Trompes (en lloc de trompes de Fal·lopi).
• Glàndules19 lubricants (en lloc de glàndules de Bartholin).

19 Òrgans que produeixen i alliberen substàncies perquè realitzin alguna acció específica 
en el cos. Hi ha dos tipus de glàndules: les endocrines i les exocrines. Les primeres 
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• Zona g o zona d’estimulació prostàtica (en lloc de punt de Grä-
fenberg).

• Pròstata femenina (en lloc de glàndules de Skene).
• Glàndules bulbouretrals (en lloc de glàndules de Cowper).

Com qualsevol part del cos, la vulva té formes diverses segons cada 
persona, segons l’edat i el moment del cicle vital: la distribució del pèl 
púbic pot variar en quantitat i forma, els llavis poden variar de forma, 
dimensions, color i olor, el clítoris pot variar de posició...  Igualment, 
el fluix vaginal també pot tenir gustos diferents en funció de la persona, 
l’etapa vital i la fase del cicle menstrual. 

Part genital exterior

El conjunt de genitals externs s’anomena vulva. Aquesta està formada 
per: mont de Venus, clítoris, llavis externs i interns, orifici de la uretra, 
orificis ejaculadors o parauretrals, obertura vaginal, himen, glàndules 
lubricants, perineu i anus. 

produeixen substàncies (hormones) que alliberen a la sang; les segones tenen conduc-
tes a través dels quals alliberen substàncies (suor, lubricant) cap a fora del cos. 
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• Mont de Venus: teixit gras recobert de pell i pèl, forma una àrea 
triangular que es troba davant dels ossos del pubis. Serveix per 
protegir la zona genital. 

• Clítoris: òrgan erèctil situat a sobre de l’orifici uretral. A la part 
externa es troben el gland i el caputxó, i estén les arrels i els bulbs 
per dins dels llavis vaginals. Posseeix moltes terminacions ner-
vioses que el fan ser un òrgan extremament sensible. 

• Llavis externs: plecs mucosos externs, que també es poden ano-
menar llavis majors. Van des del mont de Venus cap avall. La 
superfície lateral dels llavis està coberta de pèl. També estan co-
berts de glàndules sudoríferes, glàndules que segreguen un líquid 
que humiteja i lubrica la vulva. 

• Llavis interns: plecs mucosos interns, que també es poden ano-
menar llavis menors. Se situen entre els llavis externs. A la part 
posterior es fusionen amb els llavis externs i a la part de davant 
s’uneixen per formar el clítoris. Estan formats per teixit muscular. 

• Orifici uretral: orifici per on surt l’orina, connecta amb el conducte 
de la uretra. Es troba dos o tres centímetres per sota del clítoris. 

• Orificis ejaculadors o parauretrals: orificis situats al voltant 
del forat de la uretra que serveixen per expulsar l’ejaculació.

• Obertura vaginal: orifici que connecta amb la vagina (situada 
als genitals interns) i que es troba entre la uretra i l’anus.

• Himen: fina membrana elàstica de teixit mucós situada a l’en-
trada de la vagina. Pot tenir formes i gruixos diferents però en 
cap cas cobreix totalment l’entrada de la vagina. Té obertures, 
entre d’altres, perquè hi passi la menstruació. Té la funció de 
protegir l’entrada de la vagina fins a la pubertat, ja que fins 
llavors la vagina no té la flora vaginal que la protegirà quan sigui 
adulta. Es pot «trencar» abans de tenir qualsevol tipus de pene-
tració vaginal fent activitat física o altres activitats.

• Glàndules lubricants: dues glàndules, situades a banda i banda 
de l’orifici de la vagina, que segreguen líquid que ajuda a lubri-
car els llavis en les relacions sexuals.  

• Perineu: conjunt de músculs i membranes que envolten músculs 
(aponeurosi) en forma de rombe. Està situat entre l’obertura 
vaginal i l’anus. 

• Anus: orifici que es troba al final del tub digestiu, on es troben 
els esfínters. La boca n’és el tram inicial i s’estén a través del 
recte. Està recobert per mucosa. 
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Part genital interior

La part genital interior està formada per l’úter o matriu, el coll de l’úter 
o cèrvix, les trompes, els ovaris, la vagina, la pròstata i la uretra. 
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• Úter o matriu: òrgan muscular que es troba entre la bufeta i el 
recte. L’interior està recobert per una capa mucosa anomenada 
endometri, capa que s’expulsa cada mes durant la menstruació 
en cas que no hi hagi hagut cap òvul fecundat, i una capa mus-
cular anomenada miometri, les fibres musculars de la qual con-
tenen receptors d’oxitocina, hormona que s’allibera quan tenim 
un orgasme, alletem, parim, estem relaxades, etcètera i que po-
dem notar amb les palpitacions uterines. 

• Coll de l’úter o cèrvix: està situat a l’entrada de l’úter, és rodó, tou 
i protuberant. Té nombroses glàndules que produeixen secrecions 
i moc cervical, que varia en textura, color i quantitat al llarg del 
cicle menstrual.  

• Trompes: dos conductes molt prims que van de l’úter fins als 
ovaris i que acaben eixamplant-se en una prolongació. S’hi pot 
produir una fecundació. 

• Ovaris: glàndules encarregades de produir òvuls20 i hormones 
sexuals (estrògens, un tipus d’hormones sexuals esteroides, i pro-
gesterona, encarregada de preparar el cos per a una possible fe-
cundació). Cada mes, un dels ovaris expulsa un òvul madur. Si 
aquest òvul no és fecundat, és expulsat a través de la menstruació. 
En ocasions, els ovaris poden expulsar fins a dos òvuls madurs. 

• Vagina: conducte muscular elàstic d’entre 7,5 i 10 centímetres de 
llarg, tot i que la llargada pot variar en cada persona i depenent 
de la fase del cicle menstrual. Les parets de la vagina estan re-
vestides amb una superfície mucosa. Comunica la vulva amb el 
coll de l’úter i els òrgans interns. 

• Pròstata: glàndula encarregada de produir l’ejaculació. Se situa 
al voltant del conducte de la uretra i és un teixit esponjós. Per 
notar-la, cal introduir els dits a la vagina i pressionar lleuge-
rament cap al pubis en un moment d’excitació. Fa entre dos i 
cinc centímetres en repòs i pot triplicar la mida quan està plena 
( J. Torres, 2015).

• Uretra: conducte que porta l’orina des de la bufeta fins a l’exterior.

20 Cèl·lula reproductiva que es produeix en els ovaris i s’allibera durant l’ovulació. Si 
un òvul i un espermatozou s’uneixen, sigui per l’ejaculació d’un penis dins d’una 
vagina o per tècniques de reproducció assistida, es pot produir un embaràs. 
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En l’òrgan reproductor gestant podem trobar diferents líquids: fluix 
vaginal, moc cervical, lubricació, regla o menstruació i ejaculació. 

• Fluix vaginal: Fluix cristal·lí i blanc que la vagina produeix per 
mantenir-se neta i humida. El fluix és diferent en cada persona 
i canvia en funció de la fase del cicle menstrual. Acostuma a 
aparèixer per primera vegada entre sis mesos i un any abans de 
la menarquia per indicar que al cap de poc tindrem per primera 
vegada la regla.

• Moc cervical: Prové del cèrvix o coll de l’úter, i segons el color 
i la textura ens indica el moment del cicle menstrual en què 
estem.

• Lubricació: Apareix quan estem excitades per tal de tenir re-
lacions més agradables i prové de les glàndules lubricants. D’al-
tra banda, el conducte vaginal es lubrica gràcies a l’entrada 
d’aigua provinent del reg sanguini de la zona vaginal. La lubri-
cació pot canviar (disminuir o desaparèixer) en funció de molts 
factors (etapa vital, operacions genitals...), una opció és utilitzar 
lubricant. 

• Regla o menstruació: Prové del despreniment de l’endometri, 
una reacció corporal que s’esdevé aproximadament una vegada 
cada mes. 

• Ejaculació: Expulsió d’un líquid clar i sense olor a través de dos 
orificis petits situats a cada banda del meat urinari, que connecta 
amb la pròstata. 

Si tinc penis

L’òrgan reproductor fecundador és un òrgan format per genitals 
externs (penis, gland, prepuci...) i genitals interns (testicles, conductes 
deferents, pròstata...). L’anomenem òrgan reproductor fecundador, i 
no òrgan masculí, perquè n’assenyalem la funció i no el gènere. 
D’aquesta manera incloem totes les persones que tenen penis: homes 
cis, dones trans i algunes persones no binàries i intersexuals. 

Com amb qualsevol altra part del cos, no hi ha dos penis iguals: hi 
ha diferències de mida, de distribució del pèl, de pigmentació, de for-
mes, d’olors i de gustos.
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Part genital exterior

La part genital exterior està formada pel cos del penis, el gland, l’orifici 
uretral, el prepuci, el fre, l’escrot, el perineu i l’anus. 
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• Cos del penis: part central del penis formada per tres cossos 
cilíndrics separats de teixit erèctil, dos de cavernosos i un d’es-
ponjós. Els teixits contenen una xarxa esponjosa i irregular 
d’espais vasculars. Durant l’erecció, els espais vasculars s’omplen 
de sang i s’inflen. 

Dins del penis hi ha un conducte per on passa la uretra i el 
semen.

• Gland: extremitat del penis que té una mida similar a una gla. 
Està recobert per una pell anomenada prepuci que es retreu cap 
a la base quan es produeix una erecció o s’estira cap al darrere. 
A l’extremitat del gland es troba l’orifici uretral. 

• Orifici uretral: orifici per on surt l’orina, connecta amb el con-
ducte de la uretra. Es troba a l’extrem del gland. 

• Prepuci: plec fi de pell que recobreix el gland quan el penis està 
flàccid. El prepuci està unit al gland per la part inferior per un 
plec de teixit anomenat fre (el frenillo). 

Quan hi ha problemes perquè el prepuci es retregui o se sent 
tibantor, tant en estat de flacciditat o erecció, s’anomena fimosi. 
La fimosi pot comportar dolors, dificultat en les relacions sexuals 
o dificultats en la micció. En ocasions requereix una petita in-
tervenció quirúrgica, la circumcisió, que permet que el gland 
pugui quedar al descobert. Aquesta operació també pot realit-
zar-se per raons culturals, religioses o estètiques.

• Fre: teixit elàstic que uneix el gland amb el penis i que fa pos-
sible la retracció de la pell del prepuci i contreure-la per sobre 
del gland. 

• Escrot: bossa de pell que acull els testicles. És una zona molt 
sensible, pigmentada i amb pèl. Manté la temperatura dels tes-
ticles un grau i mig per sota de la temperatura corporal perquè 
l’espermatogènesi21 es produeixi de manera correcta.

• Perineu: És un conjunt de músculs i membranes que envolten 
músculs (aponeurosi) en forma de rombe. Està situat entre el 
penis i l’anus.

• Anus: orifici que es troba al final del tub digestiu, on es troben 
els esfínters. La boca n’és el tram inicial i s’estén a través del 
recte. Està recobert per mucosa. 

21 Procés de generació d’espermatozous que té lloc a l’interior dels testicles.
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Part genital interior

La part genital interior està formada pels testicles, l’epidídim, els con-
ductes deferents, les vesícules seminals, la pròstata, les glàndules bul-
bouretrals i la uretra. 

• Testicles: òrgans glandulars situats dins dels escrots. Produeixen 
espermatozoides (esperma) i hormones esteroides (testosterona) 
de forma regular. Si la producció de testosterona s’afebleix, la 
producció d’esperma se sol interrompre. Això no passa al revés. 
Després de madurar, l’esperma és transportat per un fluid pro-
duït als testicles i, seguint els conductes deferents, arriba fins a 
les vesícules seminals. 

• Epidídim: magatzem que es troba a la part superior del testicle, on 
maduren els espermatozoides abans de ser expulsats en l’ejaculació. 

• Conductes deferents: conductes que transporten els esperma-
tozoides des dels testicles i les vesícules seminals fins a la uretra. 
La vasectomia consisteix en l’esterilització tallant els conductes 
deferents. 

• Vesícules seminals: estructura doble situada darrere de la bu-
feta. Juntament amb els conductes deferents, conformen els 
conductes ejaculatoris, que van a parar a la uretra. 
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• Pròstata: glàndula situada a la sortida de la bufeta. És de la mida 
d’una castanya. Es pot palpar mitjançant el tacte rectal. Sense 
la uretra, flotaria i es produirien alteracions en la micció. Pro-
dueix el líquid prostàtic, que forma part del líquid seminal. Per 
mantenir la pròstata saludable és recomanable beure líquids, 
mantenir una bona alimentació i fer exercici físic. 

• Glàndules bulbouretrals: glàndules que tenen la mida d’un 
pèsol i que estan situades sota la pròstata, tocant a la uretra. 
Tenen la funció de lubricar la uretra en el moment de l’ejacula-
ció. Segreguen un líquid alcalí (líquid pre-seminal) que neutra-
litza els residus de l’orina existents a la uretra, i així prepara el 
pas del semen. 

• Uretra: conducte que recorre tot el penis i que porta l’orina des 
de la bufeta fins a l’exterior i el semen des dels conductes ejacu-
ladors fins a l’exterior. És més llarga que la de les persones amb 
vulva, és per aquest motiu que hi ha menys propensió a tenir 
infeccions d’orina.  

Alguns dels líquids presents en les persones amb òrgan fecundador són:

• Semen: líquid viscós i blanquinós que conté espermatozous22 i 
altres substàncies que es produeixen als testicles, les vesícules 
seminals, la pròstata, les glàndules bulbouretrals, els vasos de-
ferents i l’epidídim. S’expulsa per la uretra durant les pol·lucions 
nocturnes (ejaculacions involuntàries mentre es dorm que solen 
ocórrer durant la pubertat i no van acompanyades d’orgasme), 
durant la masturbació o en una relació amb una altra persona. 
Si es produeix expulsió de semen dins d’una vagina d’una per-
sona fèrtil hi pot haver un embaràs. 

• Líquid preseminal: líquid que prové de les glàndules bulbou-
retrals. Té l’aparença d’una gota brillant i cristal·lina i es dona 
al principi de l’excitació. Aquest líquid no conté espermatozous 
però en recórrer al camí cap a l’exterior pot arrossegar-ne. 

22 Cèl·lula reproductiva que es produeix als testicles. Si es produeix la unió d’un 
espermatozou i un òvul, mitjançant la penetració penis-vagina o tècniques de 
reproducció assistida, hi pot haver un embaràs. 
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Si tinc altres genitals

Pot passar que els genitals d’una persona no coincideixin exactament 
amb la definició de penis o de vulva. Aquest seria un cas d’intersexu-
alitat o dsd, és a dir, persones amb un cos que no és classificable segons 
els paràmetres mèdics vigents. La intersexualitat o dsd posa de relleu 
que en molts casos la divisió entre penis i vulves no és tan clara. 

La intersexualitat no només té a veure amb la forma i les parts 
dels genitals externs, concretament, sinó que també amb els cromo-
somes, els genitals interns i externs, les hormones i les característiques 
sexuals secundàries.

Així doncs, té lògica pensar que les persones amb dsd no només 
responen a una única situació corporal, sinó que inclouen molta di-
versitat de cossos i de situacions.  

Aquesta variabilitat corporal pot ser que no es manifesti clarament 
ni en el moment de néixer ni al llarg de la vida. Per exemple, es calcula 
que un home de cada 500 té cromosomes xxy (síndrome de Klinefe-
lter) (Gregori: 117). Tanmateix, aquesta és una xifra que segurament 
caldria augmentar si tenim present que moltes persones amb dsd no 
s’han diagnosticat.
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Aquests són alguns dels tipus més comuns d’intersexualitat segons 
les classificacions mèdiques vigents (Gregori, 2016: 115 - 118):

 
• Hiperplàsia suprarenal congènita (hsc). Es considera la forma 

més freqüent d’intersexualitat/dsd entre persones amb cromo-
somes xx, amb una freqüència d’1 de cada 13.000 naixements. 
Es caracteritza per un excés d’andrògens (una hormona sexual) 
que provoca una virilització a l’úter: des d’una petita hipertròfia 
de clítoris fins genitals típicament masculins. En tots els casos 
la menstruació està absent o és irregular.

• Hipospàdia. Desplaçament de la sortida habitual de la uretra 
en les persones amb penis, situant-se a la part inferior del gland, 
al llarg del tronc, o més enrere, com en la unió de l’escrot i penis.

• Síndrome de Klinefelter (sk) i variants. Presència de cromo-
somes xxy, presència de testicles petits i ferms, absència d’es-
perma en l’ejaculació i infertilitat. Els genitals no solen ser 
atípics, però és freqüent la ginecomàstia (creixement dels pits) 
a partir de la pubertat.

• Síndrome d’insensibilitat als andrògens (ais) i variants. Pre-
sència de cromosomes xy i de cèl·lules que no responen als 
andrògens. Poden aparèixer genitals típicament femenins o 
genitals atípics com un clítoris més gran o un penis petit. 

• Síndrome de Turner (st) i variants. Presència d’un sol cromo-
soma, x, talla baixa i, en menor freqüència, malformacions renals 
i cardíaques.

El moviment intersexual ha buscat «la despatologització progressiva 
i l’acceptació dels cossos com a variacions dins de l’espectre ampli que 
conformen els cossos i no com a cossos inacabats, alterats o equivocats» 
(Kessler, 1998; Chase, 1998; Fausto-Sterling, 2000 a Gregori, 2016:15).

A Gregori (2016:25) es denuncia que «l’experiència d’aquestes per-
sones sovint està creuada per qüestions de salut, per l’estigma i per 
històries d’ocultació, de silenci i/o de solitud; de secrets imposats o 
consensuats i de mentides [...]. Això es tradueix en dificultats en la 
interacció social o, fins i tot, en situacions de violència, amb greus con-
seqüències per a l’autoestima i l’autoconcepte. Afegim a les males ex-
periències mèdiques la incertesa davant de diagnòstics i tractaments o 
els efectes iatrogènics de tractaments i cirurgies, sense oblidar els pro-
blemes de salut associats a determinades condicions».
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Cicle menstrual

El cicle menstrual és un procés natural que apareix entre els 10 i els 
16 anys en les persones que tenen un aparell reproductor gestador. 
Acostuma a durar entre 24 i 35 dies, tot i que hi ha una gran variabi-
litat interpersonal de cicles menstruals i durada de la menstruació 
(persones que tenen cicles de 3 mesos i d’altres que en tenen de 20 
dies; persones que menstruen durant dos dies i d’altres durant dues 
setmanes). El cicle comença el primer dia de menstruació i va fins al 
dia anterior a la següent menstruació. 

En etapes de transició, com l’adolescència i el climateri (la transi-
ció cap a la menopausa), és freqüent que els cicles siguin més irregulars. 
També pots tenir regles irregulars si ets un home trans i prens tracta-
ment hormonal a base de testosterona. En aquest cas, malgrat que la 
regla et vagi desapareixent, és possible que segueixis ovulant i, per tant, 
que et puguis quedar embarassat. 

Encara que el cicle menstrual i la regla siguin processos corporals 
que tenim la meitat de la població mundial durant gran part de la vida, 
sovint s’amaga i es desconeixen algunes de les característiques bàsiques 
d’aquest cicle. 

Quan se’n parla, es fa o bé des d’una mirada mèdica, per combatre’n 
alguns símptomes com el dolor, o bé des de la publicitat, on l’objectiu 
és «evitar que es noti la regla», i es veuen dones que viuen aventures i 
«no s’aturen» (treballen, fan esport, etcètera). 

Encara avui perduren molts mites sobre la regla i la «impuresa» de 
les persones en aquest moment del cicle: quan tens la regla no pots 
practicar sexe, no pots banyar-te, no pots regar les plantes o se’t talla 
l’allioli. 

En aquest sentit, resulta vital conèixer i entendre els ritmes naturals 
del cicle menstrual. Durant el cicle menstrual es produeixen canvis a 
nivell físic (òvul, endometri, coll de l’úter, moc cervical, hormones se-
xuals i temperatura corporal) que poden repercutir en el nostre estat 
emocional i anímic. Aquests canvis es poden explicar a través de les 
quatre fases del cicle: menstruació, preovulació, ovulació i premens-
truació. Algunes pedagogues menstruals, com Anna Salvia (2012) o 
Erika Irusta, expliquen els canvis emocionals fent un paral·lelisme 
entre les fases del cicle menstrual i les estacions de l’any: la menstrua-
ció es relaciona amb l’hivern, la preovulació amb la primavera, l’ovu-
lació amb l’estiu i la premenstruació amb la tardor. D’aquesta manera 
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denuncien que el nostre sistema de valors nega la menstruació i que, 
socialment, el cicle queda reduït a un període de molèstia, la regla.

A continuació es descriuen els principals canvis físics que es pro-
dueixen durant cada fase del cicle menstrual i com poden repercutir a 
nivell emocional, deixant clar que els canvis emocionals dependran de 
cada persona i el moment de la vida en què es trobi. 

Menstruació 

A nivell físic, comencen a madurar uns quants fol·licles23 en un dels ovaris, 
cada mes en un ovari diferent. Simultàniament s’expulsa l’endometri i les 
restes de l’òvul mort que no ha estat fecundat durant la fase d’ovulació. 

A nivell emocional es relaciona la menstruació amb l’hivern: descans, 
emocions a flor de pell, intuïció, pensament desordenat i sensibilitat. 

Algunes persones poden experimentar dolor perquè quan menstruem, 
l’úter produeix contraccions per expulsar l’endometri. Aquest procés 
es duu a terme gràcies a la prostaglandina, una substància encarregada 
de desencadenar les contraccions de l’úter, i és un procés que a vegades 
pot anar acompanyat d’inflamació i esquinçament dels teixits.

A banda d’això, algunes teòriques pensen que el dolor té a veure 
amb no respectar les característiques d’aquesta fase del cicle i voler 
mantenir un ritme accelerat de vida. Segons Darder (2014), vivim en 
una «societat del cansament». Es caracteritza per un culte extrem a la 
capacitat de rendir, a la hiperactivitat constant. Només comptem en 
la mesura que som capaces de generar resultats. Aquest ritme accele-
rat en què estem immerses ens porta a desvincular-nos del cos, la 
natura i la creació. Així, quan tenim la regla, igual que quan estem 
embarassades o durant els primers anys de criança, se’ns continua 
exigint complir objectius i rendir. En la menstruació, aquesta exigèn-
cia i estrès pot generar reaccions en l’úter i en la resta del cos: retard 
en el sagnat, dolor i malestar, alteracions en el flux vaginal... 

No obstant, el dolor varia d’un cicle a un altre en funció de la persona, 
com estiguem de sensibles a les prostaglandines i del moment vital. 

23 Conjunt cel·lular en forma d’esfera que envolta un òvul. Una vegada al mes, 
durant l’ovulació, un dels fol·licles acaba la maduració, s’enganxa a la paret de 
l’ovari i allibera un òvul. 
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Per recollir el sagnat de la regla pots utilitzar compreses, tampons 
o la copa menstrual. La darrera opció és la més econòmica i sostenible. 
A banda d’això, fomenta l’autoconeixement i exploració del sagnat 
(quantitat, olor, textura) i dels genitals ja que, en posar-la i treure-la, 
aprens a conèixer i controlar alguns músculs de la vagina. 

Un altre mètode que no requereix instruments externs és el sagnat 
lliure. Pot incloure deixar fluir la regla sense provar de contenir-la 
malgrat les taques, o aprendre a escoltar i controlar el cos per detectar 
quan baixa, contenir-la fins a cert punt i expulsar-la quan cal. Per 
fer-ho, és important l’enfortiment del sòl pelvià, el conjunt de músculs 
que envolten la cavitat abdominal en la part inferior. 

Preovulació

A nivell físic, la fase de la preovulació es caracteritza perquè un dels 
fol·licles finalitza la maduració. Paral·lelament, l’endometri segueix 
creixent progressivament.

A nivell emocional, es relaciona amb la primavera: renaixement, 
ganes de relacionar-se, sensualitat, vitalitat, llibertat, agilitat. 

   

Ovulació

A nivell físic, durant la fase de l’ovulació és quan expulsem l’òvul ma-
dur, és a dir, el fol·licle que ha acabat la maduració allibera l’òvul fora 
de l’ovari i la trompa l’absorbeix.

A nivell emocional, es vincula amb l’estiu: màxima esplendor, fer-
tilitat, energia, comunicació fàcil, seguretat, creativitat...

Premenstruació

A nivell físic, l’òvul mor perquè no ha estat fecundat i baixa cap a l’úter. 
En el pla emocional es vincula amb la tardor: recolliment, ganes 

d’estar sola, sensible, dificultat per reprimir emocions, confusió. 
Conèixer els canvis físics i emocionals del cicle menstrual és necessari 

perquè permet entendre algunes de les coses i canvis que succeeixen en 
el dia a dia. És important també per ser conscients que sovint s’espera 
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que sempre siguem actives, exigents i perfeccionistes, i com això pot 
entrar en conflicte amb algunes de les fases del cicle menstrual. 

 

Reproducció 

Perquè la reproducció humana sigui possible, és necessari que es puguin 
produir les cèl·lules reproductores, és a dir, l’espermatozou i l’òvul.  

Tenint en compte aquest principi i que vivim en un context en què les 
situacions d’infecunditat i infertilitat estan a l’ordre del dia –segons l’ine, 
la natalitat ha caigut un 30 % a Espanya, i segons la Societat Espanyola 
de Fertilitat (sef), la reproducció assistida ha crescut un 140 % entre el 
2007 i el 2017–, expliquem algunes de les formes de reproducció humana: 
reproducció per penetració penis-vagina, reproducció assistida –amb tèc-
niques com la inseminació artificial, la fecundació in vitro (fiv), la injecció 
intracitoplasmàtica d’Espermatozous (icsi)–, i la gestació subrogada.

Reproducció per penetració penis-vagina

Perquè hi pugui haver un embaràs fa falta que la persona amb vagina 
estigui ovulant i que la persona amb penis ejaculi dins la vagina a 
través de la penetració vaginal. En aquest moment hi ha la possibilitat 
que un òvul i un espermatozou s’uneixin i s’implantin dins l’úter. 

Algunes vegades se’ns explica la fecundació com una cursa on els es-
permatozous més forts i ràpids són els que aconsegueixen superar tots els 
obstacles i ser els primers a arribar a l’úter. En realitat, el moc cervical és 
l’encarregat de deixar passar i de portar els espermatozous fins a l’úter. 

Reproducció assistida

Espanya és el país europeu líder en tractaments de fertilitat i el segon 
país amb més clíniques de reproducció assistida (Píkara Magazine, 
2019). Atès que la reproducció assistida és una realitat actual, per què 
no expliquem la reproducció també des d’aquest punt de vista? 

La reproducció assistida és l’ús de tècniques artificials per tal de 
posar en contacte l’òvul amb l’espermatozou. S’utilitzen diferents tèc-
niques: Inseminació Artificial, fiv i icsi. 
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Inseminació artificial

Injecció de semen dins l’interior de l’úter per tal de promoure la fe-
cundació de l’òvul. D’aquesta manera, es redueix la distància entre l’òvul 
i l’espermatozou i es facilita la trobada. És la pràctica més simple. 

La inseminació artificial pot ser amb el semen de la parella o amb 
el semen d’un donant anònim.

Fecundació in vitro (fiv)

Tècnica que es basa en la fecundació d’un ovòcit (fase anterior a l’òvul) 
per un espermatozou en un entorn de cultiu fora del cos. Aquesta 
tècnica té lloc en un laboratori i consisteix a situar uns 200.000 esper-
matozous al voltant de l’òvul amb l’objectiu que un el fecundi. Els òvuls 
fecundats es mantenen a la incubadora alguns dies abans de ser im-
plantats dins l’úter. 

Els ovòcits poden ser de la persona que es vol quedar embarassada, 
o pot tractar-se d’una ovodonació quan els ovòcits provenen d’una 
donant anònima. 
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Injecció Intracitoplasmàtica d’Espermatozous (icsi)

Aquesta tècnica es diferencia de l’anterior únicament perquè la fecun-
dació de l’òvul es fa amb la injecció per micropipeta, que s’injecta dins 
del microplasma de l’òvul. Per tant, només es necessita un espermatozou.  

Gestació subrogada o ventre de lloguer

Tècnica reproductiva basada en la cessió voluntària de l’òrgan repro-
ductor gestador, normalment d’una dona cis, i l’acord perquè la dona 
gesti i pareixi un nadó que serà donat a la parella o persona que ha 
sol·licitat la subrogació. 

L’ús d’aquesta tècnica ha obert forts debats dins del feminisme en 
la mesura que està fortament condicionada per situacions d’opressió i 
privilegi en diferents nivells (desigualtat Nord-Sud) i en diferents ei-
xos d’identitat (classe social, ètnia, etcètera).

Segons la relació genètica entre mare gestant i nadó, hi ha dos tipus 
de gestació subrogada: 

• Tradicional: la mare gestacional aporta el seu òvul i l’esperma-
tozou és del pare que sol·licita la subrogació o d’un donant. 

• Gestacional o plena: la mare gestacional aporta l’úter però no 
té vinculació genètica amb el fetus ja que òvuls i espermatozous 
venen d’altres persones. 

Altres formes de maternitat i paternitat poden ser l’adopció o aco-
llida d’un menor. En el nostre context, l’Institut Català de l’Acolliment 
i de l’Adopció (icaa) s’encarrega de promoure els drets dels infants a 
tenir una família, i, per tant, d’informar, fomentar i tramitar els pro-
cessos d’acollida i adopció nacional i internacional. 

L’icaa informa que en els darrers vint anys, les adopcions a me-
nors a Catalunya han baixat en picat, passant de superar els 1.500 
infants adoptats el 2004 a tan sols 153 el 2017. No obstant, des de 
l’icaa s’estan centrant a promoure la cultura de l’acolliment: donar-lo 
a conèixer (segons una enquesta del ceo, només un 52 % de persones 
saben de què es tracta) i buscar famílies que vulguin acollida de manera 
temporal (Màrquez, T: « “Busquem...”». Entrevista a Agnès Russiñol. 
La República, 23/11/2018).
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Conclusions

En aquest capítol hem volgut aportar les bases per entendre la di-
versitat de cossos, anatomies i les principals transformacions i canvis 
que hi poden tenir lloc, atenent a les etapes sexuals i a altres circums-
tàncies socials. 

S’insisteix a concebre la dimensió física corporal com a indissoci-
able de la dimensió psíquica i social. Per una banda, no podem deslli-
gar els canvis corporals que experimentem dels canvis que es produeixen 
a nivell psíquic: canvis en la manera d’entendre i situar-me en el món, 
canvis en la concepció de determinats estímuls, en la capacitat intel-
lectual... I, pel que fa a la dimensió social, es fa més evident el que ja 
anunciàvem en el primer capítol d’aquesta guia sobre la capacitat que 
té el gènere de canviar i de construir el sexe, els cossos. Adaptem i 
transformem els nostres cossos en funció del context social, econòmic 
i cultural en què ens movem: quan utilitzem determinades extensions 
tecnològiques (mòbils, ulleres, pròtesis), quan ens alimentem i tenim 
accés a determinats productes, quan fem exercici físic o acostumem el 
nostre cos a determinades rutines de moviment, quan ens adaptem a 
les normatives de gènere i fem ús de la depilació làser, de l’augment 
de pit o de qualsevol altre canvi que impliqui el cos. 

Finalment, en aquest capítol també hem volgut donar molta impor-
tància a explicar els cossos partint de la vinculació directa amb les expe-
riències viscudes, fomentant l’autoconeixement, la comprensió i 
l’acceptació. Hem volgut fer de mirall amb qüestions corporals amb què 
ens podem sentir interpel·lades i que formen part del nostre dia a dia 
com, per exemple, el desconeixement dels líquids que es troben als 
genitals, la vinculació d’algunes parts del cos com la pròstata i el clítoris 
amb el plaer, la diversitat de formes humanes de reproduir-se, etcètera.
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Recomanacions metodològiques

Aquestes són algunes recomanacions per acompanyar i facilitar el tre-
ball sobre els cossos en la nostra pràctica professional amb l’objectiu 
de facilitar processos individuals que condueixin a l’autoconeixement 
i a promoure l’acceptació i estima del propi cos. 

• Aportar informació clara i de qualitat sobre els processos fisio-
lògics, les parts del cos i els canvis que es poden produir en el 
cos. No disposar d’informació clara sobre les parts del cos vin-
culades a la sexualitat pot generar malestars, patiments i dolor. 

• Deixar d’invisibilitzar els genitals i les seves parts: aprendre i ano-
menar cada part dels genitals pel seu nom, recordar-ne habitual-
ment els noms i insistir a promoure’n l’ús també entre l’alumnat.

• Promoure i facilitar una actitud de descoberta, exploració i 
emoció en el coneixement del propi cos i dels genitals. Qual-
sevol pregunta, dubte, curiositat que l’alumnat vulgui compar-
tir és vàlida i cal fomentar-la com a part indispensable del 
procés d’aprenentatge en sexualitat.

• Facilitar, validar i donar importància a les vivències, les experiències 
i subjectivitats de l’alumnat. L’educació sexual no és només conei-
xement teòric, sinó que té a veure i té sentit en la mesura que remou 
i qüestiona la pròpia història sexual, les actituds i percepcions. En 
aquest sentit, cal promoure els coneixements teòrics sobre el cos 
com quelcom que ens interpel·la i ens connecta amb allò viscut. 

• Facilitar eines i espais per a l’observació i exploració dels genitals 
(a l’apartat «Aplicació pràctica» podeu trobar pautes d’observa-
ció i autoexploració).

• Qüestionar-nos la manera d’explicar determinats processos i les 
conseqüències que té continuar-los explicant des dels nostres pa-
trons culturals, que no són neutres i promouen el manteniment de 
valors sexistes24, racistes i capacitistes. Un exemple seria introduir 
l’explicació d’altres reproduccions animals com la partenogènesi, 
una forma de reproducció d’alguns animals i plantes basada en el 
desenvolupament de cèl·lules sexuals femenines no fecundades. 

24 Atribució de rols diferent en funció de si ets llegit com un home o com una 
dona. Aquesta atribució discriminatòria de característiques i comportaments 
limita i condiciona les possibilitats de totes les persones. 
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Aplicació pràctica 

En aquest apartat, abans de proposar dinàmiques de grup, considerem 
necessari fer esment de les pautes d’autoexploració que, de forma in-
dividual, o en ocasions col·lectiva, segons el grau d’intimitat que ca-
dascú consideri adient, resulten molt recomanables per aprofundir en 
la nostra consciència corporal i sexual. 

Pautes d’autoexploració  
dels genitals i del cicle menstrual

Observar-se i explorar-se els genitals és una pràctica adient, sigui per 
tenir més autoconeixement sobre aquesta part del cos, sovint envoltada 
de silencis i tabús, sigui per saber com reacciona el cos a diferents con-
tactes i estímuls. A continuació proposem pautes bàsiques d’observació i 
autoexploració de la vulva, la vagina, el penis i el cicle menstrual.

Vulva i vagina

Per explorar-te la vulva i la vagina n’hi ha prou amb una llanterna i un 
mirall. Asseu-te en una posició còmoda, obre les cames, agafa la llanterna 
i orienta-la cap a la vulva. Amb l’altra mà agafa un mirall. Pots orientar 
la llum cap al mirall perquè reboti i il·lumini la vulva. Pots observar els 
llavis externs, els llavis interns i el clítoris. També pots veure l’anus, 
l’obertura vaginal i la uretra. Observa també el fluix vaginal. Pots in-
troduir un dit a la vagina per saber quina és la textura del fluix vaginal 
en el moment de l’exploració (Adaptació de Morero, A. i Varela, B. 
Drets Sexuals i Reproductius. Material didàctic adreçat a professionals 
que treballen amb JOVES majors de 16 anys, apfcib, 2009. «Activitat 
02. Mirallet, mirallet»).

Si tens ganes d’observar-te la vagina i el coll de l’úter pots utilitzar 
un espècul vaginal, un instrument que serveix per separar les parets 
vaginals, i un mirall. 

Recorda que la vagina és una part del cos que no cal rentar per dins. 
De forma natural genera el seu propi mecanisme de neteja (unes bac-
tèries que produeixen un pH especial).
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Penis

Pots tocar-te el penis, explorar els dos testicles i percebre com es mouen 
dins de l’escrot. Pots observar-te els genitals externs i intentar identi-
ficar-ne les parts: el gland o el cap del penis, el prepuci, l’orifici uretral, 
el fre, el perineu i l’anus. 

També és important mantenir una bona higiene dels genitals, so-
bretot del prepuci. Si no es manté una higiene correcta es pot produir 
una secreció blanquinosa anomenada esmegma. Si fermenta, pot pro-
duir una olor penetrant i desagradable i produir irritacions i picors.

Cicle menstrual

Cada cicle és únic i depèn de les persones i el moment vital en què es 
trobin. Per conèixer-lo pots utilitzar eines com el diagrama menstrual. 
Allà pots apuntar-hi, en funció de cada dia del cicle i de la fase lunar, 
el teu estat físic, emotiu, sexual, etcètera. A mesura que tinguis diferents 
diagrames menstruals, podràs comparar-los i trobar pautes i repetici-
ons que tenen lloc en cada fase del cicle.

També hi ha aplicacions que et poden ajudar a portar un control del 
cicle menstrual i conèixer-lo millor. Algunes són Clue, Flo o Woman Log.
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Els nostres genitals

Aquesta proposta té com a objectiu identificar el grau de coneixement 
dels aparells genitals gestador i fecundador, a nivell intern i extern. Segons 
les característiques del grup, es podran descobrir nous termes o familia-
ritzar-se i aprofundir en el coneixement sobre aspectes ja coneguts. 

Durada: 1 h 30 min - 2 h. 
Públic destinatari: grups mixtos de joves o adolescents.
Material: cartolines A3 blanques, retoladors.

Desenvolupament

En primer lloc, es divideixen els participants en quatre grups. A cadas-
cun se li adjudica per sorteig els genitals fecundadors externs, genitals 
fecundadors interns, els gestadors interns i els gestadors externs. 

Un cop repartits, cada grup ha de dibuixar a la cartolina i anome-
nar totes les parts dels genitals que els han adjudicat. Segons l’edat del 
grup, n’hi ha prou amb 15-20 minuts.

Quan cada equip ha dibuixat i anomenat els genitals, ha de fer una 
explicació davant dels participants, tot mostrant la seva cartolina. En 
aquesta part central de l’activitat la dinamitzadora ha de provocar 
qüestions relatives a les funcions dels diferents òrgans, si ja els conei-
xien, si potser havien explorat amb els seus propis, si eren conscients 
de la seua existència o funció, etcètera.

• Aparell reproductor gestador intern: úter, trompes, ovaris, pròstata, vagina, 
coll de l’úter. 

• Aparell reproductor gestador extern: mont venus, llavis majors/menors, 
clítoris, glàndules lubricants, himen, vagina, orifici uretral, orificis ejaculadors 
o parauretrals, perineu, anus.

• Aparell reproductor fecundador intern: testicles, conductes deferents, 
pròstata, uretra, glàndules bulbouretrals, epidídim.

• Aparell reproductor fecundador extern: penis, gland, prepuci, escrot, 
perineu, anus.
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Com a tancament, es planteja una reflexió grupal sobre el grau de 
coneixement de les diferents parts dels òrgans reproductors, per què 
alguns són desconeguts, quins estereotips o mites hi ha al voltant dels 
aparells sexuals i el seu (re)coneixement.
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Maternitats i criances compartides

Amb aquesta dinàmica volem contribuir al debat sobre els diferents 
impactes emocionals, socials, econòmics i culturals que acompanyen 
les diferents fórmules de maternitat i criança, des d’una perspectiva 
interseccional i de drets sexuals i reproductius. 

Durada: 1h 30 min.
Públic: grups mixtos de joves o adolescents.
Material: fitxes de l’activitat, paperògraf o pissarra.

Desenvolupament: 

Dividim els participants en grups de 3-4 persones. A cada grup se li 
dona la següent fitxa: 

FORMES DE 
CRIANÇA

AGENTS IMPLICADES IMPACTES

ADOPCIÓ 

família d’origen

infant adoptada

família d’adopció

filles biològiques

fiv 

donant d’òvuls

donant d’esperma

mare inseminada

pare inseminador

GESTACIÓ 
SUBROGADA

mare gestant

mare subrogant

parella mare gestant

parella mare subrogant

ACOLLIMENT 
FAMILIAR 

família d’acollida (fa)

germans/germanes (fa)

família d’origen (fo)

germans/germanes (fo)
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Per tal de facilitar la reflexió de cada grup, la persona dinamitzadora 
planteja les següents preguntes: 

• Coneixeu bé el funcionament de cadascuna de les propostes de 
criança apuntades?

• Per a cada cas, com penseu que afecta el vincle biològic? És 
rellevant? 

• En el cas de la gestació subrogada, com penseu que es pot tro-
bar al llarg de tot l’embaràs la mare gestant? Pot necessitar su-
port psicològic?

• Tant en el cas d’adopció com d’acolliment familiar, com penseu 
que pot afectar als fills o filles de les famílies que adopten o 
acullen? I com afecta sobre les famílies d’origen?

• En tots aquests processos, quin hauria de ser el paper de l’ad-
ministració pública? 

• Podríeu trobar desigualtats en aquests models? Quines?

Al cap d’uns vint minuts, cada petit grup comparteix les seves re-
flexions amb la resta de participants. La dinamitzadora ha de vetllar 
pel desenvolupament correcte, proposant consensos que són recollits 
a la pissarra o en un paperògraf a mode de conclusió grupal i tancament 
de l’activitat. 



Com soc? | 81

Recursos pedagògics

Beautiful cèrvix. Web. Nat Kringoudis. Informació sobre el cicle 
menstrual i fotografies sobre els canvis que es produeixen al coll de 
l’úter i en el moc cervical al llarg del cicle. 

The vulva gallery. Web. Hilde Atalanta. Galeria online que pretén 
celebrar la diversitat de vulves i trencar amb temes tabús i estigmatit-
zats al voltant de la salut sexual. 

Construccions identitàries. Exposició. Mar Llop. Projecte que 
s’acosta, a través de fotografies i textos, a l’evolució dels cossos de les 
persones trans* i a les construccions íntimes de les múltiples identitats 
de gènere de qui necessita sortir de la dicotomia home-dona. 

Vint-i-vuit dies. Curtmetratge. Marta Cortés. Vídeo stop-motion so-
bre el cicle menstrual.

Tinc la regla (o no...). Programa TV. Jaume Vilalta, Programa Què, 
Qui, Com, de TV3. Descripció divulgativa dels canvis corporals que es 
produeixen durant el cicle menstrual i l’experiència de la menarquia 
en tres generacions de dones. 

El part d’un home trans. Fotografies. Sara Leach. Recull de fotos que 
ajuden a normalitzar el part a casa i el part en les persones trans*. 

Veure enllaços

https://actuavalles.org/recursos-pedagogics/


82 | Diversex

 



Els meus plaers | 83

Els meus plaers
els 

meus
plaers
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En aquest capítol ens proposem endinsar-nos en una de les di-
mensions de la sexualitat que més curiositat desperta: el plaer. 

Per fer-ho, hem dividit el capítol en una primera part dedicada 
a aclarir conceptes bàsics (plaer, desig i fantasies sexuals) i una 
segona part, més extensa, titulada «I a la pràctica, què?», on es 
traslladen els conceptes teòrics a la pràctica, de manera que fà-
cilment ens podem veure identificades amb qüestions com la 
masturbació, la idea de virginitat o la manca de referents a l’hora 
de crear fantasies sexuals. 

En aquesta segona part del capítol es tracten qüestions lligades 
al que s’espera de nosaltres a l’hora de practicar sexe, com ens 
diuen que ha de ser, el protocol, i com aquestes expectatives aca-
ben promovent un sol tipus de sexualitat i, al mateix temps, limiten 
les possibilitats de plaer de la majoria de nosaltres; s’aborden ober-
tament qüestions que tradicionalment han estat silenciades i que 
tenen a veure amb les zones erògenes, la pròstata o l’ejaculació; 
finalment, s’exploren altres imaginaris possibles de plaer fora de 
la pornografia convencional, altres pràctiques sexuals i mirades 
que permetin gaudir més lliurement.
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Plaer, desig i fantasies sexuals

El plaer sexual són les sensacions positives, agradables i eufòriques que 
es manifesten en el nostre cos quan ens sentim plenament satisfetes 
sexualment. 

Sobre el plaer no hi ha normes: pot implicar genitals o no, pot 
incloure orgasmes o no, pot donar-se en moltes situacions (pensant, 
prenent decisions, experimentant, etcètera), sola o acompanyada. A 
més, és quelcom personal, té a veure amb les vivències pròpies i la 
construcció social del plaer i, per aquest motiu, pot ser que sigui dife-
rent en cada persona. 

El plaer físic o corporal (tocar, petonejar, fer carícies, llepar...) no 
es pot separar de la dimensió psíquica, és a dir, el plaer físic sempre 
depèn de les expectatives que has construït al voltant d’aquella relació, 
del que has pensat i imaginat per anar construint el desig, de la capa-
citat per estar en el moment present, etcètera 

En el plaer físic també hi juguen un paper important els nostres 
sentits (oïda, tacte, vista, gust i olfacte). L’excitació no només està rela-
cionada amb la zona del cos sinó amb tota la situació que l’envolta: la 
persona que ho fa, una olor, unes paraules, allò que estic pensant, les 
meves fantasies sexuals, el lloc on soc... (Checa et al., 2019). 

Si els sentits i les emocions hi tenen un paper tan rellevant no és 
estrany pensar que el principal òrgan on acaba recaient el plaer és el 
cervell. El cervell és l’encarregat d’interpretar les situacions i les sen-
sacions corporals com a plaents o no i decidir, a partir d’aquí, com 
continuar. El cervell és tan important que algunes persones l’anomenen 
punt m (de ment), fent el paral·lelisme amb el famós punt g. Tant és 
així, que durant la resposta sexual els sistemes nerviosos autònoms 
simpàtic i parasimpàtic; normalment antagònics, han d’actuar en har-
monia (Matheu L.; Cabello F, 2007).

El desig sexual és un impuls que ens mou a compartir la sexualitat 
amb altres persones o estar sexualment amb nosaltres mateixes. Quan 
desitgem intensament ens podem sentir molt plenes d’energia i exci-
tació i imaginar-nos situacions de molt plaer. Alhora, quan sentim 
plaer i desig sexual es poden produir canvis corporals (pols, respiració, 
augment de la mida dels pits i els genitals, erecció als mugrons, clíto-
ris, penis, lubricació a la vulva). Podem dir que el desig té tres dimen-
sions importants que acostumen a estar connectades i tenen un pes 
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diferent en cada persona i situació: desig de descàrrega de la tensió 
sexual, desig de ser desitjats i desig de trobada mútua. (Matheu L.; 
Cabello F., 2007).

Una part importantíssima del plaer té a veure amb la construcció 
del desig i amb la facilitat de crear fantasies sexuals. La importància 
és tal que no tenir fantasies sexuals pot tenir conseqüències negatives 
en la nostra capacitat de gaudir o pot ser un símptoma d’alguna difi-
cultat relacionada amb la sexualitat (Larrazabal, 2012). La construcció 
del desig pot fer que, per exemple, quan fa hores que penses en algú, 
una carícia de la seva mà et provoqui esclatar de plaer, però en canvi, 
en una altra situació, que algú et faci un massatge a la vulva no et 
provoqui gran cosa. 

El plaer també té a veure amb l’experimentació amb nosaltres 
mateixes o amb altres persones, ja que a través de l’experimentació 
aprenem els nostres gustos, ritmes, preferències, etcètera. Alhora, tal 
com veurem en l’apartat corresponent a les pràctiques sexuals, aques-
tes poden estar fortament marcades pels rols de gènere i els missatges 
diferents que rebem pel fet de ser considerats homes, dones o de 
gènere no binari. 

Les fantasies són situacions eròtiques i sexuals que ens imaginem 
i que serveixen per excitar-nos. No necessàriament han de ser pràcti-
ques o escenes que volem experimentar, sinó pràctiques i escenes que 
ens agrada imaginar i que ens donen «morbo» (des d’una peça de roba 
fins a una pràctica sexual o un entorn concret). Per això és important 
que, abans de passar a l’acció, consensuem les pràctiques i ens assegu-
rem que a totes ens ve de gust.

Les fantasies sexuals són experiències de la ment que ens ajuden a 
potenciar la resposta sexual. La nostra imaginació s’alimenta eròtica-
ment pel contingut de llibres, dibuixos, fotografies o pel·lícules. També 
les fantasies es nodreixen de les experiències sexuals que hem tingut en 
el passat i ens han resultat molt plaents (Larrazabal, 2012). Si bona part 
de la nostra cultura sexual prové de la pornografia convencional, pot 
ser difícil construir fantasies sexuals perquè no tenim gaires referents 
diversos a l’abast. Per això és important construir altres imaginaris 
d’acord amb altres referents sexuals, com la pornografia feminista, les 
masculinitats diverses, les pràctiques des del desig compartit, etcètera.
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I a la pràctica, què?

Com ens diuen que ha de ser: el protocol

Se’ns ha dit i hem après que, perquè una pràctica sexual sigui completa, 
hi ha d’haver un protocol que, bàsicament, es redueix a: preliminars, 
penetració i orgasme. Aquest protocol apareix en gairebé totes les nos-
tres representacions culturals (pel·lícules, sèries, llibres). En aquestes, els 
protagonistes sempre són un home i una dona que, en algun moment, 
es miren apassionadament i, acte seguit, passen a la penetració. 

A banda de ser extremadament reduccionista, aquest protocol es-
tableix unes pautes, un marc de referència, de com hauria de ser una 
«bona» relació sexual: 

Coitocentrista: tota l’atenció recau en el coit, és a dir, en la penetració 
d’una vagina o un anus amb els dits, el penis o una joguina sexual, com 
si aquesta fos la pràctica més desitjable i plaent. Que el coit sigui el 
centre de tota experiència sexual acaba limitant els nostres plaers ja 
que deixem d’experimentar amb pràctiques com fer massatges, els 
tocaments, la masturbació individual o compartida, el sexe oral (ani-
lingus, cunnilingus o fel·lació), etcètera (Checa et al., 2019). Aquestes 
pràctiques són considerades «preliminars», pràctiques que només tenen 
sentit com a preparació prèvia al coit. Ara bé, parlar de preliminars 
només és útil si entenem que el coit és el moment més important d’una 
relació sexual i que sense coit no hi ha sexe. En el moment en què 
desconstruïm aquest conte, ja no té sentit continuar utilitzant aquesta 
paraula! Deixem de veure-ho com a previ o menys importants que el 
coit, simplement, formen part del sexe!

Alhora, el coitocentrisme també deixa fora de joc les persones que 
tenen relacions sexuals amb altres persones que no tenen penis o que 
no tenen aquesta sensibilitat als genitals. 

A més, que les nostres pràctiques siguin coitocèntriques afavoreix 
el plaer de les persones amb penis. Segons Frederick et al. (2018), men-
tre que els homes heterosexuals tenen un orgasme el 95 % de vegades 
que tenen relacions sexuals; en les dones heterosexuals això tan sols 
passa un 65 % de les vegades. En el cas dels homes gais s’estima en un 
89 % de les vegades, en els homes bisexuals, un 88 %, en les dones 
lesbianes, un 86 %, i en les dones bisexuals, un 66 %. 
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Fal·locèntrica: el penis té tot el protagonisme, de fet, el protagonisme 
és tal que sovint no ens podem imaginar que es pugui tenir relacions 
sexuals sense un penis. Per una banda, obviem que els punts de més 
sensibilitat vaginal estan situats prop de l’entrada de la vagina, en els 
cinc primers centímetres, i, per altra banda, que perquè hi hagi una 
penetració no fa falta que hi hagi un penis: poden haver-hi penetra-
cions profundes amb els dits, les mans o joguines sexuals. 

Olid (2019) parla del mite de la tita prodigiosa, una mena de vareta 
màgica que satisfà per si sola les necessitats sexuals de les persones 
implicades en la relació. En l’home cis recau l’expectativa d’erecció, 
l’obligatorietat d’orgasmar i la responsabilitat de propiciar un coit tan 
brutal que faci orgasmar la dona cis sense necessitat de fer res més. 
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Orgasmocèntrica: l’orgasme esdevé l’objectiu últim de la pràctica se-
xual, en molts casos marca el final de la pràctica. Així, es resta impor-
tància al plaer que es pugui haver produït abans de l’orgasme i se 
l’anomena «preliminars». Partint d’aquesta concepció, no tenir un 
orgasme també pot desencadenar certes conseqüències negatives, com 
culpabilitat, baixa autoestima sexual, etcètera.

Heterocèntrica: les relacions entre un home cis i una dona cis són les 
úniques que concebem com a possibles. Si «cardar» només és «el coit», 
és a dir, la penetració penis-vagina, invisibilitzem qualsevol altre tipus 
de relació: homes gais, dones lesbianes, trans, etcètera. A banda d’això, 
ens oblidem que hi ha homes que tenen vulva i dones que tenen penis. 

També cal tenir clar que la forma de sentir plaer o les pràctiques 
sexuals que fem no depenen de la preferència sexual ni la identitat de 
gènere. No hi ha pràctiques i plaers per a persones heteros, lesbianes 
o gais. Les pràctiques que fem, les fem perquè ens exciten i ens pro-
voquen plaer i no perquè siguin pròpies de la nostra preferència sexual 
(Checa et al., 2019).

Per exemple, hi ha algunes pràctiques sexuals com les «tisoretes» i 
la penetració anal que s’associen a les persones lesbianes i gais, respec-
tivament. Com hem vist, l’estimulació de la vulva i l’estimulació de la 
pròstata a través de l’anus són unes pràctiques que poden donar molt 
de plaer independentment de la preferència sexual. 

Quan riem de certes pràctiques sexuals pel fet d’estar associades a 
una determinada preferència sexual o incomodem una persona dema-
nant-li per pràctiques sexuals fora de la norma heterosexual, estem tenint 
actituds homòfobes, és a dir, mostrem actituds discriminatòries contra 
les persones lgtbi (Checa et al., 2019).

De la mateixa manera, sovint la condició de ser heterosexual va més 
enllà de les pràctiques sexuals concretes. Hi ha homes que es conside-
ren heterosexuals i, tot i així, tenen pràctiques sexuals amb altres homes. 
Per a aquestes persones, ser heterosexual equival a un estil de vida, no 
conceben una relació fora de l’heterosexualitat.

Les característiques d’aquest protocol (coitocèntric, fal·locèntric...) 
fan que la virginitat encara tingui un pes central en la manera com 
vivim el sexe, com si la virginitat fos una qualitat que tenim les perso-
nes si no hem practicat mai el coit. 
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En el nostre imaginari, la idea de virginitat té a veure amb un pas 
important en la transició d’una etapa a l’altra, com si fos quelcom que 
s’hagués de perdre en un moment especial o en una relació estable. Per 
a les persones lgtb, hi ha pressió social al voltant de la primera vegada 
que es practica penetració anal o la primera vegada que es tenen rela-
cions sexuals amb una persona del mateix gènere. Per a les dones cis, 
remet a qualitats com la puresa, sacrifici, castedat, pudor... Fins al punt 
que existeix l’expressió «perdre la virginitat», com si fos quelcom valuós 
a preservar. En els nois cis, passa al revés, la pressió recau a practicar 
el coit al més aviat possible. De fet, la l’expressió «desvirgar» dona el 
protagonisme als homes cis i s’estableix com a pràctica de control per 
saber quines pràctiques han tingut les dones anteriorment. 

El primer que cal saber és que la virginitat és una construcció social, 
una idea que algunes cultures hem creat per controlar els cossos de les 
dones, fixar el coit en el centre de les relacions i contribuir a mantenir 
aquest protocol. 

A vegades també es relaciona la virginitat amb la presència intacta 
de l’himen. Com hem vist, això no és ben bé així. L’himen és una 
membrana que té forats, si no fos així no podria sortir la regla o el flux. 
Serveix per protegir la vagina evitant l’entrada de microbis i gèrmens. 
Es pot «trencar» de moltes maneres: amb qualsevol tipus de penetra-
ció vaginal i fins i tot fent activitat física! 

El concepte de virginitat depèn de cadascú i de les pràctiques, 
experiències i primeres vegades que més l’hagin marcat, i això només 
ho pots saber tu (Checa et al., 2019).

Com és realment:  
rols de gènere, zones erògenes i reaccions fisiològiques

Com hem vist, hi ha tantes maneres de viure i experimentar el plaer com 
persones al món! Les pràctiques sexuals que realitzem tenen a veure amb 
les experiències de plaer viscudes, el desig creat i les fantasies imaginades, 
i, com a tal, estan fortament marcades pels valors, les tradicions culturals 
i els sistemes de poder que ens envolten i en els quals hem crescut.  

Un dels eixos d’identitat que pot tenir un paper rellevant en les 
nostres vivències entorn al plaer és el gènere. Concretament, a través 
dels rols de gènere se’ns ha educat i hem rebut missatges diferents pel 
fet de ser considerats homes o dones; cis o trans; heteros o homosexuals.



Els meus plaers | 91

En el nostre context, a les dones ens han educat per no mostrar 
i no sentir «gaire» desig sexual. Això fa que tinguem més problemes 
per reconèixer i gaudir del desig sexual i que a vegades puguem 
qüestionar-nos el fet de tenir-ne ganes pensant que «no és normal» 
(Darder, 2014).

Per exemple, quan una nena s’explora i es toca els genitals, la res-
posta més comuna és que se la reprimeixi amb un «això no es toca», o 
que d’alguna manera se li transmeti aquest missatge. 

Malgrat aquest rol passiu en sexualitat, les dones també som bom-
bardejades amb missatges com que hem d’estar disponibles sexualment, 
ser atractives i viure positivament el sexe. Tot això, en la mesura «justa» 
ja que si «et passes», és a dir, si trenques amb el que s’espera de tu com 
a dona pots ser castigada socialment com a «puta», «verra», etcètera.

Aquest doble missatge acaba provocant que sovint vivim entre con-
tradiccions i ideals impossibles d’assolir: has de ser seductora però no 
puta, prima però no obsessionada, indefinidament jove però sense 
deixar-se desfigurar per la cirurgia estètica...  

Aquest mateix judici social que rebem les dones pot recaure en 
qualsevol persona que busqui plaer o s’expressi sexualment fora del 
marc normatiu de la sexualitat: una persona que té sexe fora de la 
parella home cishetero, una persona que experimenta amb l’estimula-
ció anal... 

En canvi, als homes se’ls ha dit que el desig és una cosa positiva i 
és quelcom difícil de controlar. Socialment es reforça que un home 
mostri que té desig i relacions sexuals amb expressions com «ets un 
campió».  Això, fa que alguns homes sentin pressió per haver de mos-
trar i sentir desig perquè, socialment, és el que s’espera d’ells. 

Aquesta desigualtat i estereotips de gènere encara presents en la 
manera de viure i entendre el plaer es fan evidents en els tabús i silen-
cis que encara envolten temes com l’autoconeixement i la masturbació 
de les vagines. 

Segons l’informe Sexcat (Departament de Salut de la Generalitat, 
2019), quan es pregunta als nois i noies per les seves pràctiques sexuals 
apareixen diferències significatives, sobretot pel que fa la masturbació. 
En joves de 16 anys o menys, un 85 % dels nois s’ha masturbat alguna 
vegada a la vida, mentre que només ho han fet un 32 % de les noies. 
No obstant, un 39 % de les noies han masturbat alguna vegada a una 
altra persona; mentre que en els nois tan sols un 26 % declaren haver 
masturbat a una altra persona. Aquestes dades indiquen que les noies 
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tenen més probabilitat de descobrir abans el plaer aliè que el propi, 
cosa que no passa amb els nois. 

Les joguines sexuals es veuen com a element còmic o festiu. Es 
ridiculitzen les persones que busquen el plaer sexual a través de jo-
guines o altres elements externs i, en definitiva, es nega la possibilitat 
d’erotisme a tot allò que vagi més enllà del coit. 

Masturbar-se, de la forma que sigui, és una oportunitat excel·lent per 
familiaritzar-se amb el nostre cos, per conèixer com reaccionem davant 
de diferents estímuls i aprendre quina estimulació ens agrada més. Així 
doncs, és una pràctica aconsellable i saludable que permet l’empodera-
ment, l’autoconeixement i la prevenció de violències sexuals, ja que fa-
cilita saber què t’agrada, consensuar les pràctiques i posar límits. 

Encara que, com s’ha dit abans, el plaer físic i corporal no es pugui 
desvincular del cervell, podem diferenciar i identificar zones corporals 
vinculades al plaer, les anomenades zones erògenes. 

En primer lloc, cal tenir clar que cada centímetre de la pell és suscep-
tible de sentir plaer, és a dir, tot el cos pot experimentar plaer. Podem 
sentir molt plaer o fins i tot tenir un orgasme estimulant zones amb 
una sensibilitat menor que els genitals, per exemple, acariciant la mà 
o fent petons al coll.
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Les zones de més sensibilitat corporal, les zones erògenes, són on 
tenim més terminacions nervioses i, malgrat que són molt diverses en 
cada persona, podem diferenciar-ne tres tipus i destacar-ne algunes 
parts del cos: 

• Zones agradables: orelles, esquena, peus, cabells, front, nas, cla-
vícules, genolls...

• Zones erògenes: pits, mugrons, coll, llavis, cames, cintura, mans...
• Zones molt erògenes: penis (pèls, tronc, prepuci, escrot), vulva 

(llavis interns i externs, clítoris, orifici de la vagina, conducte 
vaginal), natges, anus, pròstata...

Algunes de les reaccions fisiològiques a la resposta sexual són: 

• Canvi en l’aspecte dels genitals: augment del volum, escalfor, 
lubricació, color, olor…

• Canvi en l’aspecte de les mames en el cas de les dones.
• Lubricació dels genitals. Les persones amb vulva lubriquen més 

durant la fase d’excitació (prèvia a l’orgasme) que durant la fase 
de l’orgasme, excepte en les vulves quirúrgiques, que no hi ha 
lubricació.  

Tot i que les reaccions corporals a l’excitació sexual són d’una 
enorme complexitat i apleguen molts factors, segons el model clàssic 
de Masters i Johnson, la resposta sexual humana es pot dividir en 
quatre fases (d’excitació, estacionària, d’orgasme i de resolució). Aques-
tes fases no presenten límits clars entre elles i poden variar entre per-
sones i moments vitals: que les fases no siguin consecutives, que no es 
compleixin algunes respostes fisiològiques, etcètera. Una altra clara 
limitació d’aquest model és l’exclusió de les persones trans, ja que 
només fa referència a homes i dones cis. En les teories que expliquen 
la resposta sexual humana hi ha hagut aportacions des de nombroses 
disciplines. Una aportació a destacar és la que afegeix Helen Singer 
Kaplan (1979),  psicòloga i sexòloga que proposa la fase del desig com a 
inicial en el cicle de resposta sexual humana del model de fases de Mas-
ters i  Johnson, i proposa l’eliminació de la fase estacionària. La seva 
perspectiva mira més enllà de la resposta fisiològica i planteja la resposta 
sexual d’una manera més àmplia. Posteriorment més autors han plan-
tejat altres fases i variacions al model de fases. A continuació s’expliquen 
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les fases del model de Masters i Johnson amb la variació proposada 
per Singer Kaplan:

• Fase desig. És la més subjectiva i difícil de mesurar amb parà-
metres fisiològics, tot i que la resposta hormonal es pot llegir com 
a indicadora d’una part del desig sexual. Fa referència al paper 
dels diferents estímuls interns o externs que generen un desig o 
impuls sexual. Són aquelles circumstàncies que activen en el nos-
tre cervell les fantasies i imaginació al voltant de la sexualitat i 
generen una predisposició perquè aparegui l’excitació. 

• Fase excitació. Excitació sexual en augment, es caracteritza per 
un increment progressiu de la tensió muscular, sobretot en ge-
nitals, i acceleració del ritme cardíac. 

El volum dels clítoris i els llavis interns i externs augmenten 
degut al rec sanguini, es produeix lubricació i la vagina s’ex-
pandeix, l’úter i el coll de l’úter s’eleven i retrocedeixen, erecci-
onen els mugrons. 

El penis erecciona, s’endureix i n’augmenta la mida, els tes-
ticles també s’aixequen parcialment i l’escrot s’aplana. 

• Fase d’orgasme. Alliberament fisiològic de la tensió mental i 
muscular que s’ha acumulat durant l’excitació. Sol ser un moment 
de molt plaer i satisfacció, pot anar acompanyat d’ejaculació. 

Si tens vulva, pots experimentar contraccions rítmiques a la 
vagina, l’úter, els músculs del perineu i l’esfínter. 

En les persones amb penis hi pot haver contraccions rítmi-
ques al perineu i a la pròstata. 

• Fase de resolució. Fase en què els òrgans sexuals tornen a un 
estat de no excitació. El clítoris, els llavis i la vagina s’empeti-
teixen, l’úter torna al seu lloc a la pelvis. L’erecció del penis 
disminueix fins a arribar a un flux vascular normal i a l’estat de 
flacciditat, els testicles perden volum i baixen fins a l’escrot. 

Segurament, la fase d’excitació sexual que més coneixem i que més 
interès i curiositat desperta és la fase de l’orgasme. La facilitat o difi-
cultat per tenir un orgasme no depenen dels nostres genitals (si tenim 
vulva o penis) sinó que depenen de l’excitació. Per aquest motiu, conèi-
xer les parts del nostre cos, conèixer què ens agrada i quines vies tenim 
per tenir un orgasme és important. 
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Malgrat que l’orgasme pugui ser una part important de la relació 
sexual, sovint hi donem tanta importància que ens oblidem de tota la 
resta (orgasmocentrisme). Ens oblidem de l’exploració i de gaudir de 
cada moment, que sovint pot ser més gratificant que l’orgasme en si. Hi 
pot haver relacions sexuals sense orgasme en què haguem experimentat 
molt plaer i relacions amb orgasme que no hagin estat gaire plaents. 

En els moments de molt plaer, a part de l’orgasme, pot aparèixer 
l’ejaculació (tant en persones amb penis com en persones amb vulva). 
Tot i així, l’ejaculació no ha d’anar necessàriament lligada necessària-
ment a l’orgasme, són processos que funcionen de manera independent, 
ni tampoc anar lligada al plaer: de vegades, pot ser una resposta a 
l’ansietat, com per exemple, quan es dona l’ejaculació sense esperar-la. 

Tant l’ejaculació com l’orgasme són processos que estan influenci-
ats per la cultura i l’educació sexual que hem rebut. És per això que hi 
ha més desconeixement i invisibilització al voltant de l’ejaculació de les 
vagines. Això fa que moltes persones amb vulva no coneguem els me-
canismes pels quals ejaculem, simplement, perquè no sabem què es pot 
fer o no tenim informació sobre com fer-ho. En la majoria de casos, 
l’ejaculació femenina es dona, però o bé no es produeix sempre amb 
una quantitat de líquid visible o bé es produeix de forma retrògrada, 
és a dir, cap a l’interior de la bufeta en sortir de la pròstata, i és expul-
sada amb l’orina (Cabello, F., 2005).

Zones de plaer de la vulva i la vagina

Els genitals són zones molt erògenes perquè concentren moltes ter-
minacions nervioses. 

Hi distingim algunes zones de més plaer: 

L’estimulació de la pròstata pot generar molt plaer. És el que tradicio-
nalment s’ha anomenat punt g però que realment és la zona on hi ha 
la pròstata. 

Es troba a l’entrada de la vagina, en els primers centímetres. Es tracta 
d’una zona rugosa que es pot estimular introduint un o diversos dits a 
la vagina i movent-los en direcció a la paret del pubis. També es pot 
estimular utilitzant joguines sexuals com vibradors i dildos. És més 
fàcil trobar-la quan s’està excitada. 
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L’estimulació de la pròstata pot comportar l’ejaculació o squirt, és a 
dir, expulsar un líquid clar i inodor a través dels orificis ejaculadors. 

El clítoris és un òrgan que concentra unes 8.000 terminacions nervioses 
(el penis sencer en concentra 6.000), que es troba dins i fora de la vulva. 
En veiem el caputxó i el gland, que es troba on s’uneixen els llavis in-
terns de la vulva, però el clítoris s’estén a través dels bulbs i el cos ca-
vernós per dins dels llavis.

L’estimulació del clítoris provoca canvis en la seva mida i forma; 
com que es tracta d’un teixit erèctil, l’excitació del clítoris pot arribar 
a triplicar-ne la mida en repòs.

Els estudis indiquen que la majoria de persones amb clítoris arriben 
a l’orgasme amb pràctiques diferents al coit que acostumen a implicar 
l’estimulació directa o indirecta del clítoris. Es poden estimular la part 
dels bulbs vestibulars (que envolten l’orifici vaginal) i els pilars del 
clítoris mitjançant la penetració vaginal.

L’estimulació del clítoris es pot fer, per exemple, fent cercles al seu 
voltant, movent un o dos dits amunt i avall, tocant tota la vulva i aca-
riciant-la... També es pot jugar amb el ritme o amb la pressió (Checa 
et al., 2019). 

Una altra zona de plaer és l ’entrada de la vagina, concretament, els pri-
mers cinc centímetres, perquè estan en contacte amb les terminacions 
del clítoris. La resta de vagina pràcticament no té sensibilitat i, per 
tant, la penetració profunda pot ser que no sigui la pràctica més plaent.  

El perineu, la zona entre l’orifici de la vagina i l’anus, també és una zona 
de molta sensibilitat. 

Zones de plaer en el genitals fecundadors

La pròstata és un dels punts de més plaer per a les persones amb penis, 
és per això que sovint s’anomena punt o zona p a la zona d’estimulació 
prostàtica. 

Es pot estimular internament a través de l’anus o externament 
pressionant la zona del perineu. Si s’estimula de forma interna, és 
important anar a poc a poc, compartir les sensacions que van apa-
reixent i utilitzar lubricant. A diferència de la mucosa vaginal, la 
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mucosa anal no es lubrica sola. Es pot començar fent un massatge 
circular a l’anus, a la part externa, i, a poc a poc, anar-hi introduint 
un dit. Per buscar la pròstata, cal introduir un dit a uns 7 centímetres 
de l’anus i buscar la paret on és la bufeta. 

El massatge prostàtic també es pot fer introduint joguines, com es-
timuladors de pròstata (plugs anals, vibradors, etcètera). Quan utilitzem 
aquestes joguines, és important que una part sempre en quedi fora o que 
tingui un topall. A diferència de la vagina, el conducte anal és molt llarg 
i no sempre es poden recuperar els objectes que hi introduïm.  

Quan estimulem la pròstata, com que és una de les glàndules que 
segrega part del fluid seminal, es poden deixar anar fluids sense neces-
sitat d’orgasme o ejaculació. 

Malgrat el que es tendeix a pensar, el cos del penis no necessàriament 
és la zona més erògena dels genitals: altres zones molt sensibles a 
l’estimulació sexual són el perineu, l’escrot, el prepuci i el gland. 

Com volem que sigui: rebentem les normes del 
porno i els models de bellesa 

El nostre imaginari sexual i eròtic és una barreja entre els ideals d’amor 
romàntic que veiem a les pel·lícules Disney i les pràctiques sexuals que 
apareixen en el porno convencional o hegemònic.

El desig i l’eròtica que es desprèn de les pel·lícules Disney i de la 
majoria de pel·lícules en general es basen en el mite de l’heterosexua-
litat, la complementarietat, l’exclusivitat i la mitja taronja. En aquest 
mite, homes i dones tenen rols oposats i complementaris, tant en el 
terreny amorós com en el sexual: l’home és qui pren la iniciativa, la 
dona cedeix al desig de l’home. Més enllà d’aquesta dicotomia, es 
reforça la figura d’un home «de veritat» amb força i mandat per do-
minar a qualsevol persona que no se situï al capdamunt de la mascu-
linitat hegemònica. 

El porno hegemònic reforça un sol tipus de pràctiques i sexualitat. 
Aquesta sexualitat es caracteritza per ser gairebé una sexualitat mecà-
nica, un exercici gimnàstic on l’objectiu és arribar a l’orgasme a través 
de la penetració vaginal, anal o oral. És també una relació unidirecci-
onal i desigual on el subjecte actiu, l’home, té relacions sexuals amb 
l’objecte passiu, la dona. No hi ha espai per a la comunicació, la 
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tendresa i la complicitat. En el porno, les emocions i els desitjos de 
les noies queden totalment en segon pla. Tampoc hi tenen cabuda els 
desitjos i les representacions de persones lgtbi. De fet, els cossos dels 
actors i actrius segueixen sempre els mateixos patrons de bellesa: 
cossos musculats i operats, pits grans, cintura estreta, penis gran i 
erecte, vulva sense pèl. En la pornografia, la mida del penis és quelcom 
central, queda directament vinculat a la virilitat i a la capacitat de 
donar plaer. 

El porno no seria un problema si comptéssim amb altres fonts 
d’informació o si tinguéssim les eines necessàries per qüestionar-lo i 
entendre que és un muntatge més, un entreteniment amb l’objectiu de 
crear excitació sexual. El problema apareix quan el porno acaba sent 
gairebé l’única font d’inspiració i informació.

Segons l’informe Joventut a Espanya 2020, la mitjana d’edat a què es 
comença a mirar porno a Espanya és una mica abans dels 16 anys en el 
cas dels nois i una mica més tard en les noies. Més del 20 % dels joves 
declaren inspirar-se bastant en el porno per les seves relacions sexuals. 

Amb aquestes dades a la mà, és fàcil creure que la influència que exer-
ceix el porno en les nostres actituds i expectatives de la nostra vida 
sexual és enorme. Més que informar, la pornografia desinforma: crea 
falses expectatives sobre què és follar i sobre les nostres parelles sexuals. 

Per això és molt important ampliar la mirada sobre què vol dir 
practicar sexe i viure la sexualitat i construir models més inclusius, 
igualitaris, lliures i segurs.

A continuació, us proposem algunes idees i recursos com a alternativa 
a la pornografia convencional. 

Hi ha altres tipus de pornografia, com el postporno i la pornografia 
feminista, on altres formes de relació sexual són possibles. Hi apareixen 
representats cossos diversos de manera positiva, i els actors i actrius 
expressen els seus sentiments i desitjos: el plaer de les dones hi és 
present, els genitals no són el centre de la relació sexual, es parla i 
negocia l’ús del condó i de lubricant, etcètera (Taormino et al., 2016). 

En el postporno apareix també una dimensió política on les perso-
nes que en el porno comercial només havien estat contemplades com 
a objectes ara esdevenen subjectes: les dones, minories sexuals, persones 
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racialitzades o amb diversitat funcional, trans*, intersexuals. Les perso-
nes que en el porno hegemònic han estat utilitzades únicament per 
representar fantasies alienes, sovint de forma denigrant, agafen el pro-
tagonisme i expressen els seus desitjos i sexualitat.  

Les possibilitats d’experimentar i explorar són infinites. Et proposem 
algunes idees de pràctiques i joguines sexuals que poden ser una font 
d’inspiració: experimentar amb el menjar, disfressar-se i fer jocs de rol, 
banyar-se en parella, fer o que et facin sexe oral (cunnilingus, fel·lació o 
anilingus, és dir, estimulació de la vulva, el penis o l’anus amb la boca), 
mirar porno conjuntament, practicar sexting25, fer o que et facin un ball 
eròtic, masturbar-te o que et masturbin, fer pèting (el que popularment 
es coneix com a «preliminars»: petons, carícies, tocaments, etcètera), 
penetració anal o vaginal amb dits, joguines o penis... 

Recorda que qualsevol pràctica que decideixis provar serà més 
plaent si decideixes parlar-ne i dedicar-hi temps i il·lusió abans, durant 
i després. 

25 Difusió online consentida d’una fotografia o vídeo de caràcter sexual. 
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A més, hi ha joguines sexuals per a tots els gustos i gèneres! Si vas 
al sex-shop et poden assessorar per triar allò que més s’ajusta a les 
teves preferències:

• Vibradors: n’hi ha de molts tipus, de diferents formes, mides i 
amb funcions diferents. 
• Vibradors «conillet» (tenen una part interna que estimula la 

vagina i la pròstata i una part externa que estimula el clítoris).
• Massatjadors de clítoris (per estimular externament el clí-

toris i la vagina).
• Vibradors dobles per a utilitzar en parella i practicar la pe-

netració simultània.
• Vibradors estimuladors de pròstata (dissenyats amb corbes 

per estimular la zona de la prostàtica).
• Vibradors anals (disseny amb corbes o boles per estimular 

l’anus, el recte i la zona prostàtica).
• Succionador de clítoris o satisfyer: estimula tot el clítoris a tra-

vés d’ones vibratòries. Aquestes joguines s’adapten a l’anatomia 
i la forma del clítoris, i l’èxit que han tingut és un demostració 
de l’auge de la divulgació feminista sobre el clítoris. 

• Boles intravaginals o xineses: serveixen per enfortir les parets 
vaginals i el sòl pelvià i poden ser plaents de portar mentre es 
fan altres coses.

• Anelles per estrènyer la base del penis i estimular-ne la circu-
lació.

• Estimuladors prostàtics per a persones amb penis.
• Godomací o dildo: solen ser de forma fàl·lica i serveixen per 

estimular la vagina o l’anus.
• Arnesos: permeten posar un godomací per penetrar l’altra per-

sona vaginalment o analment.
• Plugs o taps anals dissenyats en forma de con per tal de dilatar 

l’anus a poc a poc. 
• Pinces per als mugrons, antifaç, cordes, plomes per fer carícies, 

fuets per fuetejar...

També pots fer volar la imaginació i utilitzar tot allò que tinguis a 
mà i t’estimuli el desig i els plaers: pròtesis, teixits amb textures dife-
rents, aliments... 
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En la construcció del desig i el plaer juguen un paper central els 
models de bellesa i els models de desitjabilitat. Les normes socials es-
tableixen uns requisits físics «acceptables» que fan que, des de la infan-
tesa, aprenguem a rebutjar els cossos no normatius, aprenguem a 
rebutjar les parts del nostre cos que no encaixen i a odiar el nostre cos 
quan hauríem d’aprendre a cuidar-lo, explorar-lo i gaudir-ne. 

En el fons, aquestes normes socials sobre la bellesa no són res més 
que cànons que ens imposem socialment i que no tenen sentit fora 
d’un temps i un espai determinats. És a dir, la bellesa canvia en cada 
moment històric i espai geogràfic, no hi ha una bellesa objectiva. 

Si ets llegida com a dona, segurament patiràs més pressió estètica 
perquè se’ns valora com a objecte de desig i, com a tal, un dels atributs 
més preuats és l’aspecte físic. En el cas dels homes es valoren més altres 
coses com el poder, el desig, els diners i l’èxit. 

Algunes de les pressions estètiques que rebem les dones per tal 
d’ajustar-nos als models de bellesa són tenir els pits grossos, ser blan-
ques, estar primes o anar depilades. Sobre la depilació, se’ns ha educat 
perquè veiem els pèls de les cames de les dones amb rebuig i, en canvi, 
amb indiferència en el cas dels homes, però no hi ha cap diferència 
objectiva que justifiqui la percepció com a més o menys desitjable. 
Depilar-se o no els genitals és una decisió personal. Sovint, una vulva 
sense depilar la considerem poc bonica o amb poca higiene. 

Hi ha moviments d’activisme estètic que promouen l’acceptació 
del cos i la idea que tots els cossos són bonics a la seva manera. També 
s’està duent a terme aquest procés per visibilitzar cossos racialitzats i 
denunciar-ne la hipersexualització26. 

Altres activismes, com el moviment body positive o body neutral, 
promouen relativitzar el valor que donem a la bellesa en general perquè, 
en lloc d’animar-nos a estimar el nostre cos perquè sigui bell, l’acceptem 
sigui com sigui i el valorem amb altres paràmetres. En altres paraules, 
es tracta de deixar de gastar energies a canviar la mirada que tenim 
sobre nosaltres i qüestionar els cànons de bellesa. 

Ara bé, sovint l’atracció sexual no té tant a veure amb la bellesa sinó 
amb la desitjabilitat d’una persona. La desitjabilitat és el consens social 
sobre quines persones són desitjables i quines no. Això pot dependre 
d’alguns trets físics però, sobretot, depèn del prestigi social i de com 

26 Actitud de valorar una persona únicament en funció dels seus atributs sexuals i 
el desig sexual que desperta. 
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de ben valorada socialment estigui aquella persona ( la pertinença a 
una determinada classe social, el barri on viu, els contactes que té, on 
va de vacances...). 

El model de desitjabilitat afecta negativament persones amb cossos 
dissidents, persones que no formen part de la llista de cossos desitjables, 
que no encaixen en el model hegemònic. És el cas, per exemple, de les 
persones grans, persones negres, persones grasses, persones trans o per-
sones amb diversitat funcional. 

Es considera que el seu cos és incorrecte, que està equivocat, ja que 
o bé no hi ha totes les parts del cos que «s’haurien de tenir», o bé no 
funcionen de manera estàndard. En aquest sentit, cal passar de parlar 
de «cossos equivocats o defectuosos» i parlar de mirades equivocades. 
Cal passar de parlar de «normalitat» a denunciar un sistema profun-
dament desigual que estableix qui són les persones «anormals» i les 
devalua i aïlla. Per fer-ho, és imprescindible dotar d’identitat política 
identitats com la trans* i poder explicar el fet trans com una qüestió 
social i cultural i no com una qüestió que té les seves arrels en la bio-
logia o en el cervell. 

En aquest mateix procés de subvertir una identitat marcada pel fet 
trans o pel fet de tenir alguna diversitat funcional, també resulta im-
prescindible incorporar una ètica corporal crítica que permeti parlar 
dels límits del propi cos, de la renúncia al cos somiat, de la gestió de 
la frustració, de la reconciliació amb les parts del cos que molesten, del 
dolor de viure en una societat hostil i culpabilitzadora amb el cos en 
tota la seva diversitat... (Missé, 2018). 

Un altre prejudici és pensar que les persones amb diversitat funci-
onal no tenen desig sexual ni són desitjables per a ningú. Es ridiculitza 
les persones que poden sentir desig cap a persones amb diversitat 
funcional: «Com et posaràs calenta amb un esguerrat?». Aquest pre-
judici s’emmarca dins la visió capacitista: si es repeteix una vegada i 
una altra que aquests cossos són invàlids i dependents, que no són 
«com haurien de ser», no es pot sostenir al mateix temps que és un cos 
desitjable (Asistencia sexual).

Negar la sexualitat d’una persona (el desig, el plaer, les vivències sen-
sibles, etcètera) equival a deshumanitzar-la. És per això que des de diver-
sos moviments es defensa el dret al plaer sexual i es fan propostes com 
l’assistència sexual, un tipus de treball sexual que permet a algunes perso-
nes amb diversitat funcional gaudir i accedir sexualment al propi cos. Es 
tracta d’una ajuda per explorar el cos a canvi de diners (Asistencia sexual). 



Els meus plaers | 103

En relacionar-nos amb persones diverses i incorporar corporalitats 
diverses dins de l’imaginari sexual de forma positiva, veiem que no hi 
ha manera d’encaixar i assimilar-nos a la norma, a la sexualitat coito-
cèntrica! D’aquesta manera, investiguem més enllà del guió establert, 
transformem la idea de sexualitat, reeduquem el gust i obrim possibi-
litats de plaer inexplorades. Si pensem en una sexualitat en què els 
cossos senten diferent, es mouen diferent, on la comunicació, el joc i 
la confiança guanya pes i on tot el cos agafa un paper rellevant (no 
només els genitals)... al final és una sexualitat millor per a tothom! 

El documental Yes, we fuck!, per exemple, demostra el que es nega 
sistemàticament: que les persones amb diversitat funcional, física o 
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psíquica, tenen desig sexual i experiències de plaer. Es poden veure 
històries com la de l’Oriol, un home amb paràlisi cerebral que s’inicia 
en el bdsm (acrònim de les següents pràctiques i fantasies eròtiques: 
Bondage i Disciplina, Dominació i Submissió; Sadisme i Masoquisme).

Conclusions

En aquest capítol hem volgut reconèixer el paper central que juga el 
plaer en la sexualitat i, en general, en la vida. La vivència del plaer té 
un paper central en les nostres vides i ens acompanya des que som un 
fetus i percebem sensacions plaents, passant per la infantesa, quan 
experimentem, explorem a través de jocs com fer de metges o pares i 
mares, fins a l’edat adulta i la vellesa. 

Tal com es recull en el marc teòric d’aquesta guia, partir del plaer 
permet abordar de forma més efectiva, divertida, significativa i global 
la sexualitat. Parlar des del plaer equival a fer educació sexual: pro-
moure pràctiques sexuals segures, prevenir abusos sexuals, promoure 
l’autoestima i l’ètica de cures, etcètera. 

Hem volgut investigar quin és el punt de partida a l’hora d’experi-
mentar i construir plaer i com els rols de gènere i els «protocols» sexuals 
estereotipen, redueixen i limiten els plaers per, a partir d’aquí, aportar 
informació clara i rellevant per conèixer i viure millor el plaer. 

En tot moment s’ha partit d’una definició de plaer àmplia, canviant 
al llarg de la vida i única en cada persona. Marcada tant per les vivèn-
cies individuals i col·lectives com pels sistemes de valors i estructures 
de poder social, econòmiques, etcètera, que modelen la nostra visió i 
experiència sexual.

Per tal de possibilitar aquesta major llibertat i benestar en el plaer 
s’han aportat idees i referències que permetin crear les condicions 
necessàries per fer-ho: partir de l’autoconeixement, la informació i 
l’estima del propi cos, les seves zones de plaer i les reaccions fisiològi-
ques; desenvolupar una actitud exploradora que ajudi a descobrir altres 
pràctiques sexuals i imaginaris possibles fora del «protocol»; permetre 
descobrir fonts de desig inexplorades que incloguin persones i desitjos 
diferents a què estem acostumades; tenir una comunicació verbal o no 
verbal que permeti l’expressió de desitjos, el consens en les pràctiques 
i posar límits quan sigui necessari.  
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Recomanacions metodològiques

Malgrat que puguem pensar que el plaer és construeix intuïtivament i 
flueix de forma espontània quan tenim relacions sexuals, el cert és que 
el plaer forma part d’un procés d’aprenentatge. No naixem ensenyades 
ni programades genèticament per saber quines pràctiques ens provoquen 
més plaer ni com aconseguir que les nostres parelles sexuals s’ho passin 
bé. Per això, és important que des de l’Educació Sexual s’abordin amb 
profunditat els plaers. A continuació et donem algunes idees: 

• Parlar del plaer com a quelcom positiu. El plaer és una font de 
benestar i divertiment, d’estar a gust amb una mateixa, d’explo-
rar amb el cos, d’intimar amb les parelles sexuals... És una di-
mensió positiva, agradable i eufòrica i, per tant, quan es treballa, 
principalment, cal transmetre aquesta idea. 

• Observa, escolta i pregunta. Igual que no hi ha una única forma 
vàlida de sentir plaer, no hi ha una manera bona de parlar sobre 
el plaer. Et recomanem fer-ho partint de les creences i les cu-
riositats que es despertin en l’espai educatiu. És important 
conèixer el punt de partida i adaptar la conversa i la facilitació 
de la sessió a les necessitats i interessos de cada context. Si no 
saps com parlar d’un tema, observa, escolta i pregunta respectant 
els límits de cada persona. 

• Informa’t. Com a facilitadores d’una intervenció en educació 
sexual no hem de saber-ho tot sobre el plaer. És important re-
conèixer que no ho sabem tot, comprometre’ns a buscar la in-
formació que ens falta i treballar-la i construir-la conjuntament 
amb l’alumnat. 

• Promoure l’autoconeixement i el propi plaer. Totes les eines que 
vagin en aquesta direcció són vàlides: promoure l’experimenta-
ció amb diferents tipus de masturbació, promoure l’observació 
genital i el descobriment de les zones erògenes del propi cos, 
promoure l’escriptura d’un diari sexual on relatar fantasies, de-
sitjos i pràctiques, etcètera.

• Crear sexe més enllà del protocol. Possibilitar altres maneres de 
viure el sexe fora del prototip de relació coitocèntrica entre un 
home i una dona cis. Algunes coses que podem fer com a pro-
fessionals per començar a trencar barreres són: 
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• Posar nom i parlar d’altres pràctiques sexuals, com el sexe 
oral, les joguines sexuals, els massatges eròtics, el sexting, 
etcètera.

• Entendre i parlar del plaer com un conjunt més enllà de 
l’explosió momentània: parlar de la importància dels sentits 
(un so, una olor), l’expressió dels afectes, les estratègies d’au-
tocura, l’autoestima, el plaer de preparar i parlar al voltant 
d’una relació sexual... 

• Fomentar altres imaginaris i referents entorn dels cossos i 
de la bellesa: parlar-ne obertament i utilitzar de forma trans-
versal imatges, vídeos, representacions i referències que in-
cloguin la diversitat corporal. D’aquesta manera afavorirem 
que la diversitat esdevingui una oportunitat i una possibili-
tat real per a tothom i deixi de viure’s des de la marginalitat 
i l’excepció. Cal deixar de comparar-nos i jutjar-nos en rela-
ció amb models impossibles d’assolir, deixar de gastar ener-
gies a canviar i odiar el nostre cos i començar a gastar 
energies en conèixer-lo, entendre’l, acceptar-lo i estimar-lo.
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Aplicació pràctica 

El camp dels plaers i les pràctiques sexuals ha estat freqüentment 
apartat del món socioeducatiu, en el sentit que no ha rebut una aten-
ció pedagògica suficient per part dels professionals que treballem amb 
joves o adolescents. 

El mapa corporal del plaer

L’objectiu d’aquesta dinàmica és fomentar l’autoconeixement a través 
d’identificar zones de plaer diverses i fomentar el reconeixement de 
zones de plaer fora dels genitals i de les zones on tradicionalment 
situem el plaer sexual. 

Durada: 1 h - 1 h 30 min.
Públic destinatari: grups mixtos de joves o adolescents.
Material: Pissarra, foli i retoladors de colors. 

Desenvolupament:

Es demana a les participants que dibuixin la silueta del seu cos per 
davant i per darrere en un full en blanc. 

A continuació, se’ls demana que pintin amb colors diferents les zones 
del seu cos en funció de si pertanyen a una d’aquestes tres zones: 

• Zones agradables (punts del cos en què gaudim de carícies i 
massatges però que no vinculem necessàriament amb el sexe).

• Zones erògenes (punts corporals en què l’estimulació dona 
plaer).

• Zones molt erògenes (punts que desperten més el desig sexual 
i proporcionen un plaer més intens). 
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A partir d’aquí s’obre un torn de paraula i la dinamitzadora convida 
les participants a compartir els seus dibuixos i a explicar quines són 
les zones de plaer que han marcat. 

Algunes idees de suport per dinamitzar el debat: 

• Remarcar l’heterogeneïtat de zones de plaer i evidenciar que 
totes les formes de sentir plaer són úniques i vàlides. Així, una 
persona pot tenir sensacions agradables si li acaricien els peus, 
i a una altra, aquest fet li pot provocar fàstic i rebuig. 

• Remarcar que el plaer és canviant. Pot ser que un moment de 
la nostra vida o amb una persona en concret ens provoqui sen-
sacions molt agradables i sexuals estimular una determinada 
zona però que, en canvi, en una altra situació no ens faci ni fred 
ni calor. 

• Potenciar la idea que el plaer no és tan sols una explosió mo-
mentània. El plaer són el conjunt de sensacions agradables i no 
necessàriament han d’estar centrades únicament en el coit. 

• Valorar aquest i altres exercicis com a forma de potenciar l’au-
toconeixement del cos i, consegüentment, la promoció del plaer. 
Es pot preguntar si mai s’havien qüestionat quines eren les zo-
nes de plaer en funció de la gradació establerta en aquesta di-
nàmica i si se’ls ocorren altres estratègies d’autoconeixement.  
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Una nit especial

Aquesta proposta té com a objectiu qüestionar i observar fins a quin 
punt tenim incorporades normes al voltant de la bellesa, els cossos i 
les pràctiques sexuals. 

Durada: 1 h - 1 h 30 min.
Públic destinatari: grups mixtos de joves o adolescents.
Material: Pissarra.

Desenvolupament: 

La persona dinamitzadora demana a les participants que tanquin els 
ulls i que s’imaginin, amb el màxim detall possible, l’escena que es 
llegirà a continuació. S’informa que es llegirà una història inacabada 
i que hauran de pensar en un possible final. 

Aquesta nit, per fi, he quedat amb una persona que m’encanta.
Vaig a casa seva i em convida a entrar al menjador i a seure al sofà.
Parlem animadament, cada vegada tinc més ganes d’estar a prop d’ella, 

ens mirem i ens comencem a embolicar.

A continuació es deixen uns 20 minuts per tal que les participants 
facin petits grups de 4 o 5 persones, posin en comú com s’han imagi-
nat l’escena i que descriguin amb pèls i senyals els següents aspectes: 

• Descripció física de les persones.
• Descripció de la conversa.
• Descripció de la relació sexual.

Posteriorment, es posen en comú les descripcions dels diferents 
grups i se’n va fent un buidatge a la pissarra. A través dels punts en 
comú en les descripcions s’inicia un procés de reflexió sobre les pautes 
socials lligades a la bellesa, a les relacions de parella, al sexe, etcètera.
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Algunes preguntes que podem fer a mode de reflexió són: 

• Sobre el model de bellesa i desitjabilitat: de quin gènere eren 
les persones? Quina edat tenien? Tenien algun tipus de diver-
sitat funcional? Estaven grasses?

• Sobre les relacions afectives: com es seduïen? Qui portava la 
conversa? Qui prenia la iniciativa en el terreny sexual?

• Sobre el protocol sexual: han tingut relacions sexuals? Quin 
tipus de pràctiques sexuals t’has imaginat? En quin ordre? Han 
parlat durant la relació sexual? Hi havia orgasmes? Gaudien per 
igual?

Es pot tancar el procés de reflexió incidint en la capacitat de lli-
bertat individual que tenim a l’hora de definir les nostres relacions 
sexuals i de sentir plaer i pensant estratègies per tal de poder crear 
altres marcs en la sexualitat que ens permetin explorar allò que real-
ment volem. 
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El clau ideal

A través d’aquesta dinàmica treballem les expectatives que dipositem 
sobre les relacions sexuals i de quina manera podem abordar allò que 
ens ve més de gust i allunyar-nos d’aquelles coses que ens generen 
incomoditat. Aquesta dinàmica està inspirada en «El polvo ideal», ma-
terial elaborat per SidaStudi.

Durada: 1 h - 1 h 30 min.
Públic destinatari: grups mixtos de joves o adolescents.
Material: paper, bolígrafs, pissarra.

Desenvolupament:

En aquesta dinàmica es comparteix informació que pertany a la inti-
mitat i per tant és important crear un clima de confiança i confiden-
cialitat i establir un pacte de no judici en el grup. Un cop posades les 
bases, es reparteix a cada persona o parella (depenent de la mida del 
grup, en el cas de fer parelles es recomana que siguin no mixtes) un 
paper on hi ha dos quadres on posa VULL / NO VULL. Es tracta d’omplir 
el paper amb allò que voldríem en una relació sexual ideal i allò que 
no voldríem (tres de cada). Darrere, hi posarem el gènere de la persona 
o persones que han omplert el quadre. 

Un cop s’han omplert els quadres, es recullen els papers i es repar-
teixen en grups de quatre o cinc persones. Cada grup omple una taula 
com aquesta.

VULL NO VULL

NOIES NOIS NOIES NOIS
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Un cop fetes les taules es pregunta als grups:

• Què es repeteix més?
• Hi ha diferències entre nois i noies?
• Què ha sortit relacionat amb el plaer?
• Què ha sortit relacionat amb les emocions?
• Hi ha riscos? Com es poden prevenir?

Les reflexions finals es van apuntant a la pissarra i es genera el 
debat, que la persona dinamitzadora ha d’anar guiant per posar de 
manifest eines que tenim per arribar a allò que volem i allò que no 
volem. Per exemple, la proposta d’una pràctica, la proposició d’utilitzar 
un mètode de barrera, com el preservatiu. En l’altre sentit, es poden 
analitzar les estratègies que surten per dir que no, per comunicar les 
coses que no ens agraden o els nostres límits. 
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Recursos pedagògics

Le Clitoris. Curtmetratge. Lori Malépart-Traversy. A través de l’ani-
mació s’explora l’anatomia i la història del clítoris i es denuncia la 
colonització masculina sobre aquest òrgan. 

Miedo. Vídeo. Zinteta i Yaiza de Lamo. Denúncia dels models de 
bellesa i la violència corporal. 

Desirée Bela. Blog.  Desirée Bela-Lobedde. En aquest blog, la comu-
nicadora i activista afrofeminista ofereix recursos per desmuntar les 
creences i estereotips al voltant de les persones racialitzades.  

Yes, we fuck! Documental. Antonio Centeno. Documental que aborda 
la sexualitat en les persones amb diversitat funcional, les presenta com 
a persones sexuals i sexuades i en reivindica el dret al plaer. 

Algunes webs on pots veure pornografia feminista (gratuïta o de pa-
gament): 

• Four Chambers
• XConfessions
• Erika Lust

Voluptas. Joc de cartes eròtic. Mandràgores. Joc de cartes que recull 
pràctiques sexuals diverses fora del model de sexualitat hegemònic i 
que pretén apropar-se a una representació més real dels cossos. 

Porn vs. Real Sex. Vídeo. Kornhaer Brown. Vídeo dirigit a adolescents 
sobre les expectatives al voltant del sexe i sobre alguns mites del porno.

Veure enllaços

https://actuavalles.org/recursos-pedagogics/
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Amors, afectes i estimaamors, 
afectes
i estima
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L’amor té a veure amb el pensament, l’emoció i l’acció. És, per 
una banda, una capacitat universal, un potencial humà que com-
porta la idealització i erotització de l’altre, el desig d’intimitat i el 
desig de durabilitat de la relació. Per altra banda, és una cons-
trucció social; en cada context geogràfic, històric i social, els 
elements de l’amor adquireixen noves formes, jerarquies i signi-
ficats (Esteban, 2011). 

En aquest capítol ens centrarem en un tipus d’amor, l’amor ro-
màntic. L’amor romàntic és el tipus d’amor que predomina en totes 
les nostres pel·lícules i històries, fins a tal punt que ens costa imagi-
nar-nos un amor diferent! Intentarem desmitificar l’amor romàntic, 
qüestionar els valors que el sostenen, basats en l’heteropatriarcat i 
les violències, i explorarem altres marcs afectius fora de l’amor ro-
màntic que tenen a veure amb fugir dels estereotips de gènere, 
promoure la comunicació verbal i no verbal, l’educació emocional i 
les relacions que neixen del desig compartit. 
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L’amor romàntic

L’amor romàntic és la base de les nostres societats actuals. Les relacions 
de parella concentren gairebé tots els nostres desitjos i expectatives 
quant a la identitat personal, la realització emocional, la satisfacció 
sexual i la seguretat existencial. Es tendeix a emfatitzar l’amor per 
sobre d’altres facetes humanes i subratllar l’amor-passió enfront de la 
resta. S’incita a la recerca de la felicitat a través de l’amor i es conver-
teix, així, en un substitut de la religió (Esteban, 2011). 

És un tipus d’amor fonamentat en diverses creences, idees i valors 
heteropatriarcals a través dels quals hem construït les nostres rela-
cions amoroses (siguin d’amistat, de parella, familiars, etcètera) i els 
nostres models d’organització social (el matrimoni, la família, les 
cures). L’amor romàntic constitueix un ordre social desigual (l’ordre 
heterosexual) en el qual s’organitzen les relacions entre el masculí i 
el femení de forma dicotòmica i s’estableix una forma de relació 
sociosexual en què l’amor de les dones, entregat lliurement, és ex-
plotat pels homes (a través del matrimoni, la maternitat o les cures). 
Aquesta ideologia amorosa també inspira lleis (al voltant de la in-
fància, la família o l’atenció a la dependència, per exemple) i afecta 
la vida política i institucional. És per això que podem afirmar que 
l’amor romàntic és cultural i és polític (Esteban, 2011). 

Malgrat que puguem pensar que no creiem en l’amor romàntic, és 
dins de moltes de nosaltres i ens pot aparèixer involuntàriament quan 
menys ho esperem: hem après a sentir i a interpretar les relacions des 
del paradigma de l’amor romàntic. Això és degut al fet que des de 
petites hem vist, ens han fet creure i fins i tot hem experimentat amb 
aquesta única representació de l’amor. Ens costa imaginar-nos altres 
maneres de pensar i viure l’amor simplement perquè per poder ima-
ginar-nos-les, abans les hem d’haver vist en algun lloc!

L’amor romàntic tal com l’entenem avui dia prové de la concepció 
d’amor romàntic del segle xviii. Alhora, aquesta derivava i estava for-
tament influïda per la concepció de l’amor cortès del segle xii. Si una 
de les representacions paradigmàtiques de l’amor cortès era la relació 
entre Tristany i Isolda, l’amor romàntic compta amb una gran quan-
titat de representacions en la ficció (cinema, televisió, publicitat, lite-
ratura, música). En la majoria d’aquests relats, es mostra l’amor de 
parella com el més desitjable i en tensió amb la resta d’amors (mater-
no-filial, amistós, etcètera) (Esteban, 2011). 
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L’essència de l’amor romàntic es pot traduir com la vivència fusio-
nal de la vida de parella, que resulta en la total negació i invisibilitza-
ció la individualitat, el jo es dissol i s’esborren els límits personals, per 
donar pas, sovint, a un «nosaltres». 

La vivència fusional de l’amor esdevé una entrega incondicional on 
desapareix la consciència dels propis desitjos, interessos i necessitats. 
Així, la fusió nega les diferències i les relacions de poder presents en 
les relacions, idealitza l’altra persona i posa l’amor de parella com a 
element central en qualsevol relació humana. Sembla que el vincle de 
parella sigui el vincle de relació més íntim i idealitzat. O fusió o sepa-
ració. Tot o res. (Barbé et al., 2014)

L’amor romàntic es basa en algunes creences, suposicions i expec-
tatives que es coneixen amb el nom de mites de l’amor romàntic, en 
destaquem cinc: el mite de la mitja taronja, el mite de l’heterosexua-
litat, el mite del dolor, el mite de l’exclusivitat, el mite de la constàn-
cia (El sexe de l’Àngels. Recursos per a l’educació amb perspectiva de 
gènere i lgtb, 2011). 

Mite de la mitja taronja

Consisteix a pensar que hi ha una persona destinada a ser la nostra 
parella, que és la persona ideal i que hem de trobar en algun moment 
de la nostra vida. Es considera que aquest amor és cec i aleatori, no 
es pot controlar, és totalment irracional i no està influït per factors 
socials i culturals. 

Centrar tot el projecte vital en l’amor de parella pot generar con-
seqüències com tenir unes expectatives i exigències desmesurades 
sobre la parella, ja que pensem que aquesta ha de ser perfecta i satis-
fer totes les nostres necessitats. També pot generar l’efecte contrari, 
tolerar excessivament per por de poder trencar la relació. D’altra 
banda, aquesta concepció fa que les persones que no tenen parella o 
que no organitzen la seva vida al voltant de la parella puguin consi-
derar-se incompletes. 

Per superar aquesta idea cal fomentar altres formes de relació, co-
operació i amor fora de la parella. 
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Mite de l’heterosexualitat

Es basa en la creença que l’amor només és possible dins d’un marc 
heterosexual, entre un home i una dona. D’aquí se’n deriva un ordre 
cisheterosexual que, com hem vist en altres capítols, no només genera 
rebuig cap a les persones lgtbi, sinó que perpetua una visió binària i 
complementària de les relacions amoroses. 

Així, es promou que, dins de la parella, cada persona desenvolupi 
rols oposats i complementaris en funció del gènere a què pertany: 
seducció, iniciativa, desig sexual vs. cures, emotivitat i passivitat. 

Aquesta concepció de l’amor manté una estreta vinculació amb la 
cultura de la violació, entendre i justificar les agressions i abusos sexuals 
basant-nos en arguments com:

• Que el comportament sexual dels homes és incontrolable a causa 
de la testosterona i a les dones no els costa gens accedir a tenir 
relacions sexuals.

• Que les dones tenen menys de desig sexual i si en tenen, no el 
mostren.

• Que les dones que porten roba sexi o estan borratxes busquen 
sexe i que, si pateixen una agressió sexual, elles s’ho han buscat!

• Que no cal que hi hagi un consentiment explícit per tenir relacions. 
• ...

Mite del dolor

Es basa en la creença que l’amor implica patiment, sacrifici i resigna-
ció i que, per més greus que siguin els conflictes de parella, l’amor 
sempre aconsegueix superar-los. 

Aquesta creença queda reflectida en alguns refranys i expressions 
populars com «qui bé et voldrà, plorar et farà» o «que valgui la pena». A 
més, justifica i treu importància a moltes de les microviolències que es 
donen en el context de parella i que constitueixen formes de control i 
de dominació: intimidar amb la mirada o el to de veu, no tenir en compte 
l’opinió de l’altra persona, ridiculitzar, controlar els diners, monopolitzar 
espais o béns comuns com ara el vehicle o la televisió, expressar senti-
ments contradictoris constantment, amenaçar amb l’abandonament...
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Mite de l’exclusivitat

Aquest mite neix de la idea que tots els desitjos i necessitats amoroses 
i sexuals es poden satisfer dins de la parella. 

Aquest mite no té res a veure amb la fidelitat. La fidelitat és un 
pacte, una negociació de parella, pot consistir en una relació d’exclu-
sivitat o en una relació oberta, poliamorosa, etcètera.

Creure que tota necessitat se satisfà dins la parella pot portar a 
conflictes de parella com la manca de sinceritat, la repressió de desit-
jos, la desconfiança o la gelosia. 

És per aquest motiu que, dins de l’amor romàntic, la gelosia agafa 
una dimensió desmesurada i és des d’on es sostenen idees com que si hi 
ha gelosia vol dir que és una relació important i, en canvi, quan no hi ha 
gelosia és que no hi ha amor. 

Mite de la constància

Consisteix a creure que l’amor, l’enamorament i la passió es mantenen 
intactes i constants al llarg dels anys. 

No obstant, l’enamorament apassionat inicial no necessàriament 
ha de ser permanent ni  desitjable que sigui així. En algunes etapes 
vitals l’amor és més passional i en altres etapes es basa més en elements 
com ara la comprensió, la companyia, la complicitat, l’estabilitat, 
l’acompanyament, els silencis, els records compartits o la cura mútua. 

Violències de gènere i amor romàntic

Com s’ha vist en l’explicació dels mites i creences que sostenen l’amor 
romàntic, aquest no es pot deslligar d’un sistema de valors patriarcal 
i, com a tal, es retroalimenta amb tot el ventall de violències de gè-
nere, algunes de més visibles, com els feminicidis i les agressions 
sexuals, d’altres de més invisibles, com la publicitat sexista o el xan-
tatge emocional. 

La violència de gènere o violència masclista és la violència que pa-
teixen les dones i persones lgtb com a conseqüència de viure en una 
societat masclista que estableix que els homes i les persones heterose-
xuals estan en una posició de poder respecte de la resta. 
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Per tant, té una lògica estructural i no individual. És la societat hete-
ropatriarcal qui reprodueix i manté aquestes violències a través d’un en-
tramat complex de valors, creences i relacions de poder lligades, per 
exemple, a l’amor romàntic. Durant molt de temps, i sempre d’acord amb 
una lògica heteropatriarcal, la violència ha estat amagada rere una màscara 
d’actes individuals («estava boig» o «és que aquell home bevia massa» o 
«era un home molt violent») i no com una dominació masculina. Parlar 
de la violència de gènere com a manifestació d’una dominació estructural 
és visibilitzar una realitat que ha estat negada (Barbé et al., 2014). 

Normalment, la violència de gènere la patim totes les persones que 
ens allunyem del prototip d’home cisgènere i heterosexual. Així, les 
violències lgtbi-fòbiques també són violències de gènere en la mesura 
que es desprenen del sistema de gènere i, malgrat que afectin princi-
palment les dones i persones lgtbi, també podrien afectar homes cis 
que no compleixin a la perfecció els ideals de masculinitat i que, per 
exemple, fossin gais o tinguessin una expressió de gènere femenina. 

A més, si partim de la idea que la violència de gènere és estructural, 
fàcilment podem veure com totes la reproduïm i també la patim, encara 
que no l’exercim i la patim de la mateixa manera. 

Si apliquem una mirada interseccional podem observar com el 
nostre rol varia en funció de cada context (no ocupo la mateixa posició 
a l’escola, a l’esplai o a la família), és probable que en funció de les 
persones que m’envolten i de com sigui llegida en cada entorn tingui 
més o menys capacitat per visibilitzar-me, expressar-me i prendre de-
cisions. És recomanable evitar posicions que victimitzin i encasellin 
les persones dins el rol de «dominada» i tenir present que cada persona 
ocupa posicions de poder diferents i canviants. 

Hi ajuda imaginar-se la violència de gènere com un iceberg. La 
base de l’iceberg és la part que queda submergida i que, per tant és 
invisible. Malgrat que és la part que més costa de reconèixer, és la part 
més gran i la que fa possible i sustenta la part visible de l’iceberg. 
Alguns exemples d’aquestes violències invisibles són humiliar, desva-
lorar, ignorar, menystenir, culpabilitzar, controlar, la publicitat sexista 
o el llenguatge sexista. 

La punta de l’iceberg, la que queda fora de l’aigua, és la part més 
visible i fàcil de reconèixer, com les violacions o feminicidis. Ara bé, 
és important entendre que les violacions o els feminicidis són possibles 
perquè hi ha tot una sèrie de violències, situades a la part invisible de 
l’iceberg, que les possibiliten. 



122 | Diversex

 

Violències visibles i invisibles

A la punta de l’iceberg trobem totes aquelles violències visibles i ex-
plícites: feminicidis27, violacions, agressions físiques, abusos sexuals, 
crits, amenaces, insults. 

27 Assassinat de dones pel fet de ser dones duts a terme per homes. Els feminici-
dis es donen en contextos d’alta tolerància a la violència masclista i a través 
d’accions violentes.  
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Quan es donen aquestes formes de violència, acostumen a donar-se 
en forma de seqüència cíclica marcada per les següents quatre fases: 
tensió (estat d’agressivitat latent), agressió, penediment i afecte (també 
anomenat «lluna de mel»). Aquest cicle es va repetint i cada vegada es 
redueix més el temps entre una fase i una altra. 

Els registres oficials que recullen dades sobre violències de gènere 
estableixen tres categories diferenciades: violència de gènere (la pare-
lla o exparella és l’agressora), violència domèstica (la violència és dona 
entre un familiar i la filla, germana, àvia, etcètera), i violència sexual 
física (es dona en l’àmbit social o comunitari i no hi ha un grau de 
parentesc) (Datos contra el ruido, 2019). 

Tenint en compte aquestes tipologies i que, consegüentment, les 
violències invisibles o que es donen fora de la parella sovint no es re-
gistren, l’any 2019 a l’Estat espanyol es van registrar un total de 192.832 
denúncies, de les quals 168.057 denúncies van ser per violència de gè-
nere, 15.338 per violència sexual i 9.437 per violència domèstica. 22 
denúncies cada hora. Representa al voltant d’un 12 % del total de de-
lictes, hi ha més violència de gènere que violència en robatoris a domi-
cilis i establiments (Datos contra el ruido, 2019). 

Del total de les denúncies, 100.000 van ser catalogades com a 
denúncia per lesions greus o lleus i 19.974 com el que la llei anomena 
riñas y tumultos, baralles i tumults. (Datos contra el ruido, 2019). 

Si ens fixem únicament en els feminicidis, l’any 2019 a l’Estat espanyol 
es van registrar 99 feminicidis i altres assassinats a dones (feminicidio, 
2019). Seguint amb la violència física en l’àmbit de la parella, un 10,4 % 
de les dones residents a Espanya de 16 anys o més han patit violència 
física per part d’alguna parella o exparella (pegar, tirar objectes, empè-
nyer, puntades de peu, arrossegar, intentar asfixiar, amenaçar amb un 
ganivet o una altra arma). També dins de l’àmbit de la parella, un 
25,4 % de les dones han patit violència psicològica (actituds de control 
relacionades amb la gelosia, vigilància sobre horaris i activitats…) i un 
21,9 % ha patit violència psicològica emocional (insults, intimidació, 
amenaces verbals, sentir por…) (Macroencuesta de violencia contra la 
mujer, 2015). 

A Catalunya, i segons les dades de l’Observatori de la Igualtat de 
Gènere (2019), l’any 2018 es van posar 15.982 denúncies per violència 
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de gènere, 12.977 (81 %) en l’àmbit de la parella i 3.005 (19 %) en 
l’àmbit familiar. 

Aquestes dades mostren que hi ha 5 vegades més violències en espais 
privats, portes endins, que en els espais públics. Que la majoria de 
violències les duen a terme homes del nostre entorn, parelles, exparelles 
i familiars. Tot allò que no es veu, com els espais domèstics, permet i 
multiplica aquest tipus de violències. 

Així, una idea a tenir en compte quan pensem en les violacions i 
altres agressions físiques és desmitificar que són causades per un home 
desconegut en un carreró fosc. 

Que la majoria d’agressions físiques i feminicidis es produeixin per 
homes coneguts, homes que teòricament ens estimen, evidencia que 
les creences i valors en què se sustenten les relacions de parella estan 
basades en un imaginari de l’amor romàntic que no contempla els 
desitjos, interessos i opinions pròpies i individuals. 

Pel que fa a la violència que pateixen les persones lgtb, a Catalu-
nya el 2017 es van denunciar 111 casos d’ lgtbi-fòbia. Es calcula que 
només un 10 % dels casos es denuncien (Observatori contra l’Homo-
fòbia, 2017). 

Tenint en compte les dades de violència de gènere, el que caldria 
revisar és el sistema de valors, la base de l’iceberg que sustenta aquesta 
visió esbiaixada de moltes persones i, en concret, començar a descons-
truir la cultura de la violació. 

La base de l’iceberg està marcada per la presència de micromas-
clismes, rols i estereotips de gènere que justifiquen i legitimen violèn-
cies de gènere més subtils, anomenades violències invisibles. 

Atesos els estereotips i rols de gènere, a les dones ens pot costar més 
identificar i disposar d’eines per respondre a situacions o formes de re-
lació que ens desagraden. A les dones se’ns potencia el fet de cuidar 
l’aspecte físic, la bellesa, la seducció i l’atractiu sexual, així com saber 
agradar i complaure l’altra persona. La feminitat, doncs, es construeix 
entorn de l’entrega. Ens és atribuït socialment el paper i la responsabi-
litat de cuidar l’harmonia de la parella, d’estar sempre disponibles, de 
ser abnegades, sacrificades i de prioritzar les necessitats dels i les altres 
per sobre de les pròpies. Així, es produeix una pèrdua d’una mateixa 
davant de les nostres relacions. Això dificulta la identificació dels 
processos i situacions de violència, i la possibilitat de sortir-ne. Des 
de petites, a les dones ens ensenyen com hem d’estimar i com hem de 
donar per tal de ser estimades i reconegudes (Barbé et al., 2014).
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Els micromasclismes, anomenats també sexisme benvolent, terro-
risme íntim o violència de baixa intensitat són, segons Luis Bonino 
(Barbé et al., 2014), exercicis de poder petits i quotidians que permeten 
als homes fer el que volen però impedeixen que les dones facin el 
mateix. Es tracta d’hàbils arts, comportaments subtils o insidiosos, 
reiteratius i gairebé invisibles que els homes utilitzen no tant per jut-
jar sinó per oposar-se al canvi femení.

Així doncs, són comportaments que costa identificar com a com-
portaments violents i que tenen a veure amb les relacions de poder. 
Són, per exemple: espiar, controlar, aïllar, cridar, ridiculitzar... 

A la base de l’iceberg també trobem violències sexuals normalitza-
des. Són situacions que ens és difícil detectar perquè vivim en una 
societat on no hi ha un consens social clar sobre què és violència sexual 
i, en conseqüència, acabem normalitzant conductes que són agressions. 

En són un exemple alguns abusos i agressions sexuals com els que 
es descriuen a continuació:

Comentaris incòmodes, insistència davant una negativa tocaments inde-
sitjats. Segons l’informe anual de l’Observatori Noctambul@s (2018), un 
97 % de les dones han experimentat violència verbal, perpetrada per ho-
mes, quan havien sortit de festa; un 86 % de les dones diu haver hagut 
d’aguantar insistències sexuals en algun moment de la festa; finalment, un 
80 % de les dones afirma haver estat víctima de tocaments no consentits 
en espais d’oci nocturn. Sembla ser que hi ha una penalització a través 
d’aquest tipus de violència sexual cap a dones que trenquen amb el què 
s’espera d’elles i manifesten el seu ple dret a ocupar els espais de lleure.

Un altre exemple de violència sexual normalitzada és decidir fingir 
un orgasme perquè no t’està agradant aquella relació sexual, no vols 
fer sentir malament la teva parella i no contemples que dir «para» sigui 
una possibilitat. O que una persona t’insisteixi que vol fer una pràctica 
sexual concreta que tu no vols fer, o que una persona es mostri ofesa 
quan tu dius que no vols o, fins i tot, que et forci físicament encara que 
li hagis dit que no. 

Una agressió profilàctica, la pràctica de treure’s el condó durant la 
penetració o just abans sense el consentiment de l’altra persona també 
és una agressió sexual. 

En el context actual, totes les violències en línia es tornen un problema 
creixent amb conseqüències molt significatives. Es tracta d’actes de 
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violència de gènere que es duen a terme a través de les tecnologies de 
la informació i comunicació (tic), telèfons mòbils, Internet, xarxes 
socials o correus electrònics. Aquestes violències de gènere són una 
forma més de violència i discriminació contra les dones i constitueixen 
una violació dels Drets Humans (Serra, 2018).

La dimensió tecnològica afegeix elements diferencials, com la re-
cerca fàcil i la persistència dels continguts a Internet, la replicabilitat 
o l’escalabilitat. Cada difusió de continguts pot promoure la revicti-
mització i l’impacte cap a la resta de dones, que es perceben com a 
víctimes potencials (Serra, 2018).

Aquestes violències afecten especialment a dones activistes que 
lluiten pels seus drets i a dones de col·lectius més vulnerables que ja 
pateixen violències fora de línia, com les dones joves, les dones de 
minories ètniques, dones racialitzades, lesbianes i bisexuals, dones amb 
diversitat funcional, etcètera (Serra, 2018).

Veiem algunes de les violències de gènere en línia recollides al web 
Pantallas Amigas (2019):

Control de la parella a través de les pantalles. Intent d’obtenció d’in-
formació de l’altra persona mitjançant les eines tecnològiques amb la 
finalitat de condicionar el seu comportament o dominar-la. Tot i que 
Internet fa que el control sigui molt més fàcil i immediat, l’origen del 
ciberassetjament en les relacions afectives no són les noves tecnologies 
sinó les actituds masclistes. 

Sexpreading. Difusió a través d’Internet d’una fotografia, àudio o vídeo 
sense el consentiment de la persona que hi apareix. Aquestes imatges 
es caracteritzen per ser de caràcter eròtic o sexual, o interpretades com 
a tal. És una pràctica col·lectiva en què participen moltes persones, 
properes o no, que reenvien els missatges. Això pot difuminar la sen-
sació de responsabilitat de manera gradual. «Si molta gent envia la 
foto, menys culpable em sento per fer-ho!». La revelació, difusió de 
secrets i cessió de dades a tercers està tipificada al Codi Penal amb 
penes de fins a 3 anys.

No confonguem sexting amb sexpreading! Amb el sexting, l’envi-
ament de les imatges es fa de manera consensuada i respectuosa. 
Nosaltres decidim quan, com i amb qui volem gaudir d’aquesta 
pràctica. 
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Ciberassetjament. Ús d’Internet per assetjar una persona o un grup 
de persones. Els motius del ciberassetjament solen estar vinculats a 
l’esfera afectiva, la gelosia, enveja, popularitat, estereotips de gènere o 
el control de la sexualitat de les noies. No tot el ciberassetjament és 
violència de gènere, caldrà veure’n les causes per poder afrontar-lo de 
la forma que correspon. 

Suplantació d’identitat. Situació en la qual algú es fa passar per una 
altra persona a través d’Internet. Aquesta violència pot anar lligada al 
control de la parella i ser utilitzada amb la finalitat d’aïllar-la de les 
amistats o de venjança. Pot donar-se de forma puntual o intermitent. 
També pot anar lligada a altres violències i servir per humiliar públi-
cament algú o iniciar un cas de sexpreading.

Ghosting o ruptura a la francesa. Finalitzar una relació intencionada-
ment a través de les pantalles desapareixent, interrompent la comuni-
cació de forma inesperada, sense avisar ni donar cap mena d’explicació. 
Reforça els valors patriarcals en el si de les relacions sexoafectives 
perquè es defuig la gestió del conflicte, no es té en compte el benestar 
de la parella durant el procés de ruptura, es bloqueja l’aprenentatge en 
la gestió de les emocions, es perpetua una relació de dependència, es 
fereix l’autoestima de l’altre i creix l’individualisme.

Sextorsió. Xantatge a què se sotmet la víctima sota l’amenaça de di-
fondre imatges íntimes i de caràcter sexual sense el seu consentiment. 
El xantatge es fa per diversos motius: per aconseguir noves imatges 
sensibles, per evitar la ruptura de la relació, per coaccionar a fer el que 
la parella vol, com a amenaça en cas d’engany... La víctima accedeix 
per tal que la seva foto o vídeo no sigui publicat. 

Algunes claus per tenir relacions  
que valguin l’alegria!

Popularment s’utilitza l’expressió «que valgui la pena», fent referència 
al dolor i al patiment presents en la nostra concepció de l’amor i les 
relacions. Nosaltres, però, volem relacions que valguin l’alegria: rela-
cions lliures, sanes, basades en la comprensió i el respecte mutu, el 
desig compartit, plenes, riques i desinhibides. 
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Donem algunes claus per promocionar relacions que valguin l’ale-
gria: 1) altres models d’amor són possibles; 2) noves masculinitats; 3) 
educació emocional, comunicació verbal i no verbal; 4) consentiment 
i desig compartit. 

Altres models d’amor són possibles

L’amor romàntic, basat en la dependència mútua i les relacions coercitives, 
no és respectuós perquè nega el creixement personal i el propi desig. 

Per superar aquesta idea cal explorar en terrenys desconeguts, dur a 
terme un treball personal de situar l’amor en la nostra vida fora dels 
marcs de l’amor romàntic. Situar l’amor en la nostra vida tenint en 
compte la nostra individualitat, el nostre espai personal interior, les 
nostres necessitats, desitjos i límits. 

Aquest és un treball personal que passa per reconèixer que hi ha 
possibilitats diverses d’estimar. En aquest sentit, resulta interessant 
aprofundir en altres models que promoguin relacions basades en la 
comunicació i el reconeixement de les realitats personals. Per exemple, 
el poliamor, relació en què el vincle afectiu i sexual es dona entre di-
verses persones de forma simultània. Dins la relació poliamorosa hi ha 
coneixement de les altres relacions i plena consciència de totes les 
persones involucrades i no hi ha una jerarquia d’una relació per sobre 
de l’altra.

A banda d’explorar en altres models d’amor de parella, també convé 
qüestionar l’amor com la màxima expressió de les emocions i de les 
expectatives socials i fomentar altres formes d’amor fonamentals, com 
l’amistat, i altres facetes humanes com la cooperació, la solidaritat, la 
justícia, etcètera.

Noves masculinitats

L’ordre heterosexual en què vivim fa que entenguem les relacions en-
tre el masculí i el femení de manera dicotòmica i complementarista. 

Dins d’aquest sistema d’organització, l’home ideal és «un ésser lliure 
i egoista (centrat en si mateix), aïllat (no té dependències, no necessita 
ningú, és autosuficient), racional, emprenedor i competitiu. Un home 
sempre fort, un home que no plora, que no deixa aflorar els sentiments, 
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que no es pot permetre ser sensible. És un home dedicat a coses im-
portants, al treball, a la política, a la ciència. Un home que manté una 
família i que la gestiona amb ordre i mà dura quan cal, i sense donar 
explicacions a ningú. Un home dur i possessiu, opriment per a les 
dones, un home arriscat, i si cal, violent» (Freixanet, M. i De La Fuente 
M., 08/02/2016).

Aquest ideal de masculinitat té fortes conseqüències en tots els 
homes: menor entrenament verbal, dificultat per identificar i expressar 
emocions i vulnerabilitats, incapacitat per mostrar afectes i situar 
l’amor en el primer dels seus objectius vitals, etcètera.

La socialització i pressió social que reben els homes per apropar-se 
a aquest model també fa que tinguin més dificultats que les noies 
per percebre i identificar les violències de gènere del seu entorn. 
Aquesta falta d’empatia i capacitat de negació està relacionada amb 
arguments lligats a la cultura de la violació, amb el fet de creure que 
els homes tenen dret a imposar els seus desitjos i a negar i menystenir 
accions que formen part de la cadena de masclismes, com fer un co-
mentari sexual a algú que passa pel carrer, tocar el cul en les aglome-
racions dels concerts, etcètera.

Com es pot veure, hi ha molta feina a crear nous imaginaris i re-
ferents masculins que promoguin activament relacions més igualitàries 
i sanes. 

Des del moviment feminista s’ha treballat activament i durant molts 
anys per tal de trencar amb l’ideal de feminitat i fer possible altres formes 
de ser dona: s’ha promogut que les dones entressin al món productiu, 
ocupessin posicions de poder, fessin esport, estudiessin... 

Ara bé, aquest mateix procés no s’ha fet amb els homes. Popular-
ment, es diu que «les dones s’han posat els pantalons», han entrat al 
«món masculí», però, en canvi, «els homes no s’han posat les faldilles», 
no han fet un procés d’incorporació i revaloració del «món femení».

Per això és tan important valorar i crear noves maneres d’habitar 
el «ser home».  Per poder afirmar que no tots els homes són iguals cal 
demostrar-ho: cal trencar amb el que he après i el que està legitimat, 
trencar les maneres de relacionar-nos afectivament i sexualment. Cal 
tenir clar que la incorporació dels homes al món femení implica reco-
nèixer que, malgrat que també pateixen conseqüències del sistema 
patriarcal, ocupen un lloc privilegiat i que, en molts casos, promoure 
relacions més equitatives equivaldrà a renunciar a alguns privilegis 
assumits com a propis. 
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Cal ser valent i no ser còmplice de les violències quotidianes que es 
donen en els nostres entorns: quan pel grup de WhatsApp corre una 
foto d’una noia despullada o quan el meu grup d’amics llança flore-
tes a les dones que passen pel carrer. 

Cal qüestionar les actituds de rivalitat i competitivitat i experimen-
tar formes de complicitat masculina basades en la cooperació, la com-
plicitat i la companyonia.

Hi ha molts homes que no s’identifiquen amb aquest model, homes 
que no recorren a la violència per resoldre els conflictes, que són tímids 
i reservats. Homes que escolten i que no s’obliguen a tenir relacions 
sexuals. 

També hi ha nois que es qüestionen el seu gènere o la seva sexua-
litat, com els homes gais o els homes trans. Homes que han viscut en 
femení i que es qüestionen directament i rebutgen aquells privilegis i 
complicitats adquirits pel fet de ser llegit com a home i busquen quin 
tipus d’home volen ser. Totes les identitats que surten fora de ser un 
home, cisgènere i heterosexual representen una oportunitat per repen-
sar i representar altres masculinitats. 
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Educació emocional,  
comunicació verbal i no verbal

L’amor és un estat, una experiència en què es barregen moltes emocions 
pròpies i alienes. És un estat que pot permetre accedir als límits de 
l’existència, a emocions molt intenses i desbordants. 

De vegades pensem que s’aprèn a estimar d’una forma instintiva. 
No obstant, no naixem sabent estimar ni hi ha escoles d’amor que ens 
n’ensenyin, se n’aprèn a través de la pràctica, els encerts i els errors. És 
doncs, una pràctica de llibertat on es pot intervenir, escollir, optar i 
millorar. 

En aquest procés, l’educació emocional, l’assertivitat i l’empatia 
juguen un paper clau: aprendre a identificar i reconèixer les emocions 
pròpies i alienes. Aquest aprenentatge passa perquè cada persona es 
reconegui les seves emocions i, alhora, busqui possibilitats de trobar 
solucions sense culpar les altres persones d’aquestes emocions pròpies. 

Un exemple paradigmàtic de l’educació emocional el trobem amb 
la gelosia. Per si mateixa, la gelosia no és bona ni dolenta, és una paraula 
comodí que amaga una àmplia varietat d’emocions que podem sentir 
quan les nostres parelles, amics o amigues connecten amb algú més. 
Podem sentir inseguretat, por, recel, sospita, desconfiança i angoixa 
davant del fet que es prefereixi una altra persona a nosaltres. 

La gelosia és, doncs, un conflicte intern i una oportunitat d’auto-
coneixement, una oportunitat per examinar les experiències en concret 
que ens fan sentir gelosia i veure què es pot aprendre i quines estratè-
gies utilitzar per fer front a aquesta situació. 

De vegades, la gelosia pot provocar o es pot utilitzar com a justifi-
cant davant de comportaments repressius, controladors i violents. En 
aquest cas, caldria condemnar aquestes accions i entendre què s’amaga 
darrere d’aquests comportaments. 

Tan important és conèixer les emocions com aprendre a comunicar-les, 
desenvolupar pràctiques assertives per a unes relacions afectives i se-
xuals més satisfactòries. 

En el terreny sexual, la comunicació verbal i no verbal és impres-
cindible en tot moment de la relació, coneguem o no coneguem la 
nostra parella. 

La comunicació ajuda a crear un ambient còmode, segur i cuidat. 
Parlar abans, durant i després de la relació sexual (sobre què ens ve de 
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gust, com ens sentim, quines coses ens agraden i quines no) és un dels 
primers passos perquè les vergonyes i les inseguretats vagin desaparei-
xent (Checa et al., 2019). 

A vegades, pot ser que ens costi concebre el plaer i demanar-lo fora 
d’allò que s’espera de nosaltres. Per exemple, fàcilment podem explici-
tar el desig de penetrar o ser penetrades, però ens pot costar més expli-
citar el que surt de la norma: fica’m dos dits suaument, i després més 
fort, mentre em menges el cony (Olid, 2019). 

En aquest sentit, la comunicació no verbal (gestos, expressions, con-
tacte visual) pot ajudar: acostar una mà o una boca a una part del cos 
o mostrar que alguna pràctica ens agrada o ens desagrada. Cal estar 
molt atentes i aprendre a interpretar la comunicació no verbal ja que 
dona molta informació sobre el que està passant!

Consentiment i desig compartit

El consens o el consentiment mutu és l’acord entre dues o més perso-
nes, de caire verbal o no verbal, que pot ser parlat o a través de gestos 
afirmatius que expressin el desig i la voluntat de participar en una 
relació sexual. Serveix perquè les persones que participen en la relació 
sexual tinguin clar què els ve de gust fer i què no i per conèixer els 
nostres límits i els de l’altra persona. 

Cal tenir en compte que cal consensuar qualsevol tipus de pràctica, 
siguin petons, tocaments, estimulacions o penetracions; el consens ha 
d’estar present abans, durant i després de la relació sexual; el SÍ inicial 
pot convertir-se en un NO en qualsevol moment (Checa et al., 2019). 
Entendre que el canvi en el desig és normal i que no ha de tenir a veure 
amb l’altre.  

Algunes preguntes que puc fer a l’altra persona per veure si està 
còmoda i gaudeix amb mi són: puc tocar, besar, posar la meva...? Què 
t’agradaria que et fes...? Estàs a gust si...? T’agrada...? Després de la 
relació podem preguntar, a mode de consens posterior: com et sents? 
Has estat bé?

Anant més enllà, ens plantegem centrar-nos en el desig compartit, les 
ganes, passar-ho bé, la diversió, i no tant en el consens. Consentir 
significa permetre, tolerar; quan parlem de consentiment desapareixen 
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tant la idea de desig com la de plaer. Consentir pot tenir a veure amb 
la pressió social, amb la insistència de l’altra persona, amb la insegu-
retat, amb un intercanvi econòmic... en canvi, l’entusiasme és inequívoc: 
té a veure amb el desig. 

Les relacions sexuals sanes neixen del desig compartit i busquen 
compartir el plaer. Per tant, m’he d’assegurar que l’altra persona em 
desitja (especialment si soc un home) i m’he d’assegurar que desitjo 
l’altra persona (especialment si soc una dona) (Olid, 2019).

A banda del consens i del desig compartit, en les relacions sexuals 
heterosexuals també cal revisar les maneres que tenim de lligar. En 
aquest sentit, Checa et al. (2019) proposen algunes claus: 

• Si ella no t’ha fet cap senyal per parlar amb tu (una mirada, un 
somriure...), passa d’ella. 
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• Quan vols lligar sempre hi ha la possibilitat d’un NO. Que et 
diguin que no pot fer mal, però ho superaràs. 

• Respecta l’espai vital de les noies amb qui t’agradaria lligar: no 
les toquis, no t’hi acostis en excés, no busquis espais insegurs i 
solitaris per lligar...

Conclusions

En aquest capítol hem explorat al voltant de l’amor romàntic, què 
significa i quines implicacions comporta en la nostra quotidianitat el 
fet de comptar pràcticament amb aquesta única representació de l’amor 
i de les relacions afectives. 

Com hem vist, l’amor romàntic és un conjunt creences i mites 
basats en una idea fusional de la parella, en una entrega incondicional 
on desapareix la consciència individual. 

L’amor romàntic no es pot explicar separadament del sistema he-
teropatriarcal, com un entramat complex de relacions de poder, valors 
i creences que es retroalimenten. Com a tal, hi ha un lligam inevitable 
entre la concepció de l’amor romàntic i les violències de gènere (des-
glossades extensament al llarg del capítol).

Les violències de gènere, siguin visibles, invisibles, explícites o im-
plícites (violències en línia, violències sexuals o agressions homòfobes) 
són estructurals i, per tant, cal sensibilitzar, educar i desmitificar sobre 
les violències situades a la base de l’iceberg, com l’amor romàntic i la 
cultura de la violació, els estereotips de gènere i els micromasclismes.

Tenint en compte aquesta lògica estructural de les violències, té 
sentit pensar que, per trencar amb aquest model d’amor que genera 
patiment no només cal emprendre canvis a nivell individual, sinó pro-
moure una transformació social a tots nivells (escola, família, feina...). 
L’aprenentatge i sensibilització entorn de models més igualitaris i 
sostenibles de l’amor té a veure amb donar valor a altres formes d’amor 
fonamentals, com l’amistat, la família o el veïnatge i potenciar també 
altres vincles basats en la solidaritat o l’ajuda mútua. Té a veure amb 
repensar els rols de gènere i, especialment, amb construir referents 
masculins que promoguin l’empatia, la comunicació, l’expressió de les 
emocions. Té a veure, finalment, amb posar al centre de les nostres 
relacions afectives i sexuals el desig compartit, el plaer i la comunica-
ció, i en no permetre ni contemplar res fora d’aquests marcs. 
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Recomanacions metodològiques

La manera que tenim d’abordar les violències de gènere és des del 
treball en els orígens de la desigualtat, específicament: les actituds i 
creences al voltant del patriarcat, el masclisme i el mite de la igualtat, 
els estereotips de gènere, l’amor romàntic i les relacions abusives. 

Pel que fa als rols i estereotips de gènere, caldrà qüestionar i des-
construir la socialització de gènere per tal de possibilitar identitats i 
patrons més enllà del gènere normatiu. Això es pot fer a través de 
l’educació emocional, el foment de l’esperit crític i un treball específic 
per gèneres. Segurament, si soc un home cis s’haurà de treballar l’em-
patia, la identificació de violències, la comunicació, etcètera; si no tinc 
una identitat de gènere normativa, segurament caldrà potenciar l’au-
tonomia, construir una autoestima forta, fomentar la detecció de les 
necessitats, desitjos i límits propis, etcètera. 

Quant a l’amor romàntic, també caldrà desconstruir i qüestionar 
aquesta socialització al voltant de l’amor com a expressió d’amor lli-
gada a violències. En aquest sentit, és útil fomentar altres formes 
d’amor fonamentals (amistat, família, etcètera), i possibilitar altres 
models de parella més reals i equitatius.

Aquest treball serà, sobretot, de caire preventiu. La major part del 
nostre treball ha d’estar orientat a la prevenció primària, és a dir, es 
dedicarà més temps a treballar les causes de la violència abans d’ha-
ver-ne detectat cap cas. Tot i així, també és important intervenir i 
tenir eines per reduir els casos de violència i per poder donar suport 
i atenció individual i comunitària a les persones afectades i als seus 
entorns. 

Per poder fer un procés d’acompanyament sobre aquest tema caldrà 
revisar-nos també nosaltres mateixes: quina ha estat la meva socialit-
zació pel que fa al gènere? Pot ser que tingui prejudicis i estereotips 
arrelats? Quines idees vaig rebre sobre la feminitat i masculinitat per 
part de la meva família? Em falta formació específica? 

També en aquest tema caldrà incorporar la mirada interseccional: 
la prevenció de relacions abusives entre joves pot portar a la prevenció 
d’altres violències? Quins altres eixos de desigualtat necessito abordar 
per treballar les violències de gènere i garantir una atenció específica 
i un treball significatiu? (icps i Maria Freixanet Mateo [coord.], 2014).

Malgrat que l’arrel de les violències i les formes bàsiques de pre-
venció dels diferents tipus de violència siguin les mateixes, és 
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fonamental posar nom i conèixer les característiques de cada tipus de 
violència de gènere (grooming, sexpreading...)

En aquest sentit, en relació amb les violències en línia, és important 
acostar-nos a aquest món amb la ment oberta, fer un esforç per conèi-
xer com funciona aquest llenguatge, els codis i les formes. La preven-
ció de relacions abusives 2.0 requereix molta creativitat, estar al dia i 
generar continguts coeducatius que resultin útils i interessants (Asso-
ciació Candela per a la Investigació i Acció comunitària).
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Aplicació pràctica 

Dinàmica 1.  
Al llit!

A través d’aquesta dinàmica volem contribuir a la construcció d’unes 
relacions més lliures i una comunicació segura per tal de promoure la 
prevenció de violències masclistes en l’àmbit de les relacions sexuals i 
afectives.

Durada: 1 h.
Públic destinatari: grups mixtos de joves o adolescents.
Material: targeta on s’explica el cas. 

Desenvolupament:

El grup se situa en el centre i l’educadora numera quatre cantonades. 
Planteja un dilema al grup. A continuació llegeix les diferents opcions 
(tres, una per cantonada) i assenyala que la quarta és lliure. Es convida 
al grup a posicionar-se en una de les quatre cantonades.

Cas:
La Maria fa uns mesos que surt amb la seva parella, i li agrada molt. Fins ara s’han 
acariciat, s’han fet petons, s’han tocat per dins la roba, i han «follat» alguna 
vegada. Aquest cap de setmana, la Maria es queda a dormir a casa seva per 
primera vegada. Estan molt excitats i comencem a «fer-ho» quan, de cop i volta, 
la Maria nota que la seva parella li toca l’anus. Es gira, sorpresa, i la parella li diu 
que li encantaria fer sexe anal amb ella. La Maria no ho té clar, no n’havien 
parlat abans i li fa por que li faci mal. D’altra banda, la neguiteja la reacció que 
pugui tenir la seva parella si li diu que no (que se’n vagi amb una altra persona, 
que s’enfadi, que pensi que és una reprimida...). 

Què penseu que hauria de fer la Maria?
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1. Dir-li que no li fa gràcia provar-ho, que no vol fer-ho. 
2. Proposar-li una altra pràctica sexual que els agradi als dos.
3. Provar-ho, a veure què passa.
4. Cantonada oberta.

Idees de suport per dinamitzar el debat

• Estratègies de comunicació. Com podria transmetre la Maria 
les seves emocions? Quines podrien ser les reaccions de la seva 
parella i com podria respondre la Maria a les diferents reaccions?

• Detectar i qüestionar violències invisibles. Com es pot sentir la 
Maria si decideix provar-ho? Fer una pràctica sexual que no 
estàs del tot segura de voler fer, creieu que és violència? Quines 
altres violències «invisibles» se us ocorren en el terreny sexual? 

• Prevenció de violències. Quines estratègies tenim per prevenir 
aquestes situacions (importància de la comunicació abans de la 
relació sexual, el consentiment i el desig compartit)? Què puc 
fer quan els meus desitjos no són correspostos (poden aparèixer 
la frustració i la inseguretat)? 

• Imaginari que sosté les violències. Quina relació hi ha entre les 
violències invisibles i les visibles (iceberg)?
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Dinàmica 2. 
Els diferents barrets  
davant una situació de sexpreading

Aquesta dinàmica busca aprofundir en els rols que es poden generar 
en una situació de sexpreading, així com oferir eines per tal de prevenir 
aquesta situació i, en cas que s’esdevingui, oferir una intervenció de 
qualitat. Per dissenyar la dinàmica ens hem inspirat en la metodologia 
de processos de debat i presa de decisions d’Edward de Bono (1985) 
a «Eines per a la gestió col·lectiva» (2017). 

Durada: 1 h.
Públic destinatari: grups mixtos de joves o adolescents.
Material: barrets, instruccions dels barrets, targeta on s’explica el cas. 

Desenvolupament:

El grup se situa en rotllana i l’educadora llegeix el dilema al grup. Si 
dins del grup classe s’ha donat una problemàtica semblant o hi ha un 
tema de debat similar que preocupa, es pot plantejar directament el 
cas en qüestió. La persona que planteja el debat es queda com a ob-
servadora i dinamitzadora.

Cas:
És dilluns i en el grup de WhatsApp de la classe corre una foto de la Júlia, companya 
d’un altre curs de l’institut. És una foto d’aquell cap de setmana que en Gerard, el 
seu nòvio, ha compartit amb els seus amics. Surt amb un posat sexi, la camisa oberta 
i ensenyant els pits. Els comentaris segueixen: «Osti que fort, està boníssima, no? 
No hauria dit mai que en boles seria així...!». «Quina verra». «Enveja us fa!». Tothom 
respon amb riures o emoticones de sorpresa, sense poder apartar la mirada dels 
mòbils... L’Isma proposa enviar-la als del gimnàs, però de cop el Toni diu: «No, als 
del gimnàs no, que hi ha el germà de la Júlia…!» La Jahida també és a la classe i
té una bona relació amb la Júlia... Sense saber gaire què fer, demana al grup que
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pari de reenviar la foto. L’Isma respon que si la Júlia hagués vigilat quines fotos 
enviava al Gerard, si s’ho hagués pensat dos cops, ara no tindria aquest problema.

Adaptació de «Unfollow a les violències masclistes», 2018. 

Una vegada plantejat el dilema, la persona que ha obert el debat 
llança la següent pregunta: què creieu que hauríeu de fer com a referents 
d’aquest grup-classe? Aquesta pregunta es pot adaptar al perfil de les 
participants: si no es tracta de futurs professionals en aquest àmbit, es 
pot preguntar què farien com a companyes de classe de la Júlia. 

Es fa una primera ronda en què cada participant tindrà un barret de 
color repartit aleatòriament i opinarà en funció de la perspectiva que 
aporta el seu barret. Es pot donar un temps previ per pensar des de 
cada barret. 

Instruccions per als barrets: 

Blanc. Informació objectiva, fets. 
Vermell. Sentiments, emocions i intuïció. 
Verd. Noves propostes, innovació i creativitat. 
Rosa. Crítica centrada en els desavantatges, mancances i punts de vista negatius.
Groc. Visió optimista, beneficis i punts forts. 
Blau. Facilitació, mediació, punts d’equilibri entre postures polaritzades, coordi-
nació i aportacions sobre el procés. 

Una vegada acabada la primera ronda, es deixen els barrets al mig 
de la rotllana i es comença una conversa en què cada vegada que algú 
vol parlar ha d’agafar el barret des del qual creu que parla. La facilita-
dora pot demanar, en un moment determinat, que es parli únicament 
des d’un barret. 

Una vegada s’han explorat les diferents perspectives i opinions s’obre 
la reflexió: 
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• Barrets. Ha estat útil escoltar i parlar des dels diversos barrets? 
N’hi ha que resulten més fàcils d’escoltar/expressar que d’altres? 
Ens ha ajudat a sentir els que no tenim tanta tendència a escol-
tar/expressar?

• Rols davant d’una situació d’assetjament. Entendre el que s’ano-
mena cercle del bullying, com, en una situació d’assetjament, 
tothom hi juga un rol: agressora, seguidores, partidàries, espec-
tadores, possibles defensores, defensora i víctima (Olweus, 
2001). 

• Formes de complicitat masculina davant d’una violència mas-
clista. Quines han estat les reaccions dels nois davant d’aquesta 
situació fictícia? Canviaria si fos una situació real? 

• Estratègies de prevenció col·lectives. Què podem fer com a co-
munitat educativa?

Cal garantir espais de reflexió i reparació conjuntes, fomen-
tar la cooperació i cohesió grupal, l’autoestima, l’educació emo-
cional.

Reforçar el discurs de tolerància zero davant de qualsevol 
tipus de violència. 

Com en qualsevol tipus de violència de gènere, el treball 
passarà necessàriament per fomentar un esperit crític que per-
meti qüestionar les desigualtats estructurals (devaluació i pena-
lització de la sexualitat femenina, cosificació del cos de les dones, 
construcció de la masculinitat a base de guanyar «trofeus», et-
cètera). En aquest sentit, l’esperit crític es concretarà en prendre 
posició davant el que mirem i compartim a les xarxes («Per què 
li diuen sexting quan parlem de sexpreading?», 2020).

• Estratègies de prevenció individuals. I jo, què hi puc fer? Què 
puc fer si pateixo una agressió d’aquest tipus? Què puc fer si 
presencio una agressió d’aquest tipus?

Algunes de les recomanacions recollides a «Per què li diuen 
sexting quan parlem de sexpreading?» (2020) són: 

Construir una xarxa de suport per a la víctima, fer-la sentir 
còmoda. És ella qui ha de decidir com afrontar el conflicte i, per 
tant, caldrà que tingui un ventall d’opcions a escollir. 

No emetre un judici sobre l’actuació d’ella, culpant-la i re-
victimitzant-la.
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Frenar-ne la difusió, no ser-ne còmplice: difonent més la 
fotografia, posant-hi un like, ensenyant-la, acusant-la, aliant-se 
amb qui l’ha difós, etcètera.

Prendre partit: respondre el missatge amb un comentari de 
desaprovació, tancant el canals de comunicació virtual amb les 
agressores, bloquejant-les de les xarxes i els xats i creant opinió 
perquè la resta també ho faci. 
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Dinàmica 3. 
Cercles concèntrics de l’amor

A través d’aquesta dinàmica volem ajudar a situar i a entendre quin 
paper té l’amor en la nostra vida, identificar els espais personals i els 
espais compartits i reflexionar sobre com ens agradaria que fossin les 
nostres relacions partint del reconeixement de les necessitats i els espais 
individuals i del qüestionament dels models preestablerts. 

Durada: 1 h - 1 h 30 min.
Públic destinatari: grups mixtos de joves o adolescents.
Material: folis, bolígrafs.

Desenvolupament:

Es recomana realitzar aquesta dinàmica amb grups petits d’un màxim 
de 10 persones. 

La dinamitzadora dona les següents indicacions al grup: 

Imagina’t dos cercles (A i B), com si fossin dues taronges senceres. 
Cada persona és representada per un cercle que simbolitza el seu espai 
personal, el seu espai interior. 

Dibuixa dos cercles (persones), separades entre si i fes, dins de cada 
cercle, un dibuix que t’ajudi a reconèixer-los (punts, ratlles, estrelles, 
etcètera). 

Pensa en tres relacions importants que hagis tingut en la teva vida 
i intenta representar-les posant en relació les dues esferes (persones). 
Aquestes es fusionaran o s’allunyaran més en funció del que es com-
parteixi i el que es faci de forma individual (el temps, les aficions, les 
altres relacions...). 

A mode d’exemple, es pot proposar representar les següents relacions: 

• La relació d’una amistat important durant la infantesa.
• La relació amb una persona de la família.
• La relació amb la parella (actual, passada o ideal).
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Algunes de les representacions que poden aparèixer i que ens poden 
orientar en aquest treball són: 

1.- Model d’inclusió: Una persona inclosa en 
l’espai de l’altra, que l’engloba. Respon a les 
relacions tradicionals, als models jeràrquics i 
estimula les dependències. 

2.- Model fusional utòpic. Sovint, la fantasia 
del vincle és el model fusional total, «la mitja 
taronja». Tanmateix, el model fusional genera 
una situació de desaparició completa de la 
persona al marge de la parella quan es conver-
teix en una cosa permanent. 

3.- Model d’interdependència. Existeix un 
espai comú compartit (la intersecció) i un es-
pai personal no compartit. L’espai compartit 
pot tenir major o menor proporció, segons la 
parella. Genera una relació més igualitària.

4.- Model de separació total. Els models de 
relació passen per molts episodis o estats emo-
cionals diferents. Pot ésser que en un moment 
de les nostres relacions, les necessitats de sen-
tir-nos distanciades s’aguditzin. 

5.- Model de solitud. Cal comprendre la so-
litud com una situació, un posicionament, una 
necessitat o un desig tan legítim com qualse-
vol altre.
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Una vegada han dibuixat els cercles, la dinamitzadora pot demanar 
si algú vol compartir i explicar el seu dibuix i pot suggerir diferents 
preguntes per animar el debat:

• Què hi ha aquí? I allà? 
• Què és el que desitges compartir amb altres persones, i què no? 
• Recordes que t’hagi passat això? 
• Sents que és el que vols en aquest moment de la vida? 
• Com pots tenir una bona comunicació en aquest model?
• Creus que hi ha diferència en com viuen els nois i les noies 

aquests situacions a la vida quotidiana? 
• Què passa en la vivència de la fusió?
• Identifiques elements de l’amor romàntic en les teves relacions?
• Quins elements de cada relació et generen malestar i benestar?
• En quina de les relacions que has dibuixat relació et sents més 

còmode? 

(Adaptació de la dinàmica Fina Sanz a Barbé et al., 2014)
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Recursos pedagògics

Tea Consent. Vídeo. Blue Seat Studios. Vídeo animat sobre el con-
sentiment en les relacions sexuals a través del paral·lelisme amb l’oferi-
ment d’una tassa de te. 

Silenci. Curtmetratge. Òscar Pla i Adrià Torres, Pacte dasig, Ajun-
tament de Terrassa i associació lgtb Terrassa. Curtmetratge de sen-
sibilització i denúncia contra la lgtbi-fòbia a les aules. 

El sexismo también sale de fiesta. Vídeo. Observatori Noctàmbul@s. 
Campanya per la prevenció de violències sexuals en espais festius.

Mi novio me controla lo normal. Blog. Ianire Estébanez. Recursos 
dirigits a dones joves per prevenir la violència i el control en les rela-
cions de parella. 

Veure enllaços

https://actuavalles.org/recursos-pedagogics/
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- 

Prevenció d’ITS i autocuraprevenció 
i autocura
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Les Infeccions de Transmissió Sexual (its) són una realitat que afecta 
totes les persones actives sexualment, el risc zero no existeix. Per tant, 
és probable que tinguem alguna its al llarg de la nostra vida. Parlar 
de les its i aportar-ne informació concisa permet superar l’estigma, la 
culpa i el silenci que moltes arrosseguen i tenir més eines per tal de 
prevenir-les i actuar quan en tinguem alguna.

Habitualment apareixen notícies alarmants sobre la pèrdua de la 
por davant de les its, les pràctiques sexuals que tenen les joves i com 
aquestes són cada vegada de més risc i comencen cada vegada a edats 
més primerenques.

Com que es tracta d’un tema força polèmic que històricament ha 
abanderat les intervencions en educació sexual, voldríem deixar clara 
la nostra perspectiva: com ja s’ha dit al llarg de la guia, el discurs de la 
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por no és compatible amb una mirada de drets sexuals i reproductius, 
amaga uns principis amb una forta càrrega ideològica i no resulta 
efectiu a llarg termini com a estratègia per promoure relacions sexuals 
segures (Baroja, 2017).  

Des del nostre punt de vista, comprendre les its en joves té a veure 
amb comprendre i analitzar críticament el paper de la sexualitat dins 
de la nostra societat i en tots i cadascun de nosaltres (les joves no són 
les úniques que tenen pràctiques sexuals de risc, altres franges d’edat i 
col·lectius, per exemple, mostren més presència de determinades its 
o un nombre més alt d’avortaments).  

Si ho fem, veurem que som una societat amb fortes mancances en 
educació sexual, amb una presència de tabús, desconeixement entorn 
de qüestions clau com l’anatomia genital, discriminacions i violències 
al voltant del sexe i la sexualitat, i tot això influeix negativament en la 
construcció de relacions sexuals segures i plaents i, concretament, en 
la prevenció de les its. 

Altres factors que influeixen negativament en la construcció d’una 
sexualitat positiva i limiten l’accés a la informació i als serveis sanita-
ris són factors de caire estructural lligats a desigualtats per raó de classe 
social, gènere o ètnia. 

Comprendre l’educació sexual des d’un marc que inclogui diferents 
dimensions, com el treball des de l’autocura, el consentiment, el desig, 
l’ètica relacional, la prevenció de violències masclistes i lgtbi-fòbiques, 
etcètera, té, com a conseqüència, una reducció de les its. 

En aquest capítol ens centrarem a descriure amb la major claredat 
possible les principals its i aportar informació pràctica per tal de 
prevenir-les i aplicar estratègies per reduir el risc d’infecció. 

Aquesta informació es presenta de forma complementària amb 
la resta de temes que es treballen en aquesta guia, de manera que la 
descripció i prevenció d’its no es pot deslligar de temes com la su-
peració de rols de gènere, el coneixement i comunicació dels límits 
propis o el qüestionament de l’amor romàntic, tot està interconnec-
tat. Sovint trobem diferències en les nostres vivències pel que fa a la 
salut sexual segons si som dones o homes o segons l’edat que tenim. 
La salut sexual és un tema que afrontem amb vergonya o por a causa 
de l’estigma que tenen aquestes infeccions; a més, el discurs hegemò-
nic sempre va dirigit a l’ús del preservatiu i no ens permet analitzar la 
prevenció de manera profunda i trobar aquelles estratègies que funci-
onen millor a cada persona. 
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Quines són i com són les principals its?

Les its són infeccions produïdes per diferents agents infecciosos (virus, 
bacteris i altres tipus d’organismes) que es transmeten per contacte sexual 
de manera principal. Aquestes infeccions es poden localitzar a les 
zones genitals o en altres llocs del cos, però la transmissió es produeix 
a través dels fluids sexuals (fluids vaginals, semen, secrecions anals, mens-
truació i altres) i el seu contacte amb les mucoses que sovint es veuen 
implicades en una relació sexual (vulva, vagina, anus, gland del penis, 
altres zones del penis, boca). Algunes its es transmeten també pel con-
tacte entre mucoses o fins i tot pel contacte pell amb pell. 

Algunes its també poden transmetre’s de forma no sexual, per 
exemple, compartint material d’injecció (xeringues, agulles), durant 
l’embaràs o el part, etcètera.

Presentem fitxes de les principals its. Per llegir-les, cal tenir present 
que la informació està organitzada en 7 ítems que expliquem a conti-
nuació: 1) tipus, 2) nom, 3) símptomes, 4) transmissió, 5) diagnòstic, 
6) tractament, 7) pràctiques sexuals de risc. Al final de cada fitxa tro-
baràs un enllaç a un tríptic informatiu molt detallat, hi pots consultar 
dubtes que puguin sorgir-te!

Tipus

Les its es poden classificar segons el microorganisme que les causa: 
bacteri, virus o altres microorganismes, com poden ser artròpodes, 
protozous o fongs. Així, podem diferenciar entre tres tipus d’its i 
establir-ne algunes característiques comunes segons la categoria a què 
pertanyen: 

• its bacterianes. Són causades per un bacteri, es tracten i es 
curen amb antibiòtic. Un cop superades no atorguen immunitat. 

• its víriques. Són causades per un virus, es tracten amb antivirals 
o antiretrovirals. Algunes es poden curar amb tractament, com 
per exemple, l’hepatitis C (vhc) i altres, com el vih, poden ser 
controlades amb el tractament i convertir-se en cròniques. 

• Altres its. Són causades per altres organismes, com ara els fongs 
(Candida albicans, que provoca la candidiasi, tot i que no sempre 
es produeix per una transmissió per via sexual), protozous (com 



Prevenció d’ITS i autocura | 151

Trichomonas vaginalis, que provoca vaginosi) o per artròpodes 
com la sarna (Sarcoptes scabiei) o les lladelles (Pediculosis pubis).

Nom

Presentem 15 its: sífilis, gonocòccia, clamídia i limfogranuloma veneri 
(lgv), vaginosi bacteriana, hepatitis A (vha), hepatitis B (vhb), hepa-
titis C (vhc), virus del papil·loma humà (vph), virus de l’herpes sim-
ple (vhs), virus de la immunodeficiència humana (vih), lladelles, sarna, 
tricomoniasi i candidiasi. Aquestes 15 its no són les úniques que exis-
teixen però sí que són les més habituals actualment.

Símptomes

Cal tenir en compte que moltes its poden ser asimptomàtiques, és a 
dir, no presentar símptomes (això pot dependre de cada persona i del 
moment de la infecció en què ens trobem). 

Transmissió

Perquè hi hagi la possibilitat d’una transmissió, generalment, fan falta 
tres condicions: la presència d’una its, una via de sortida (zona infec-
tada o fluid transmissor) i una via d’entrada (mucosa, ferida, llaga o 
qualsevol altra entrada al torrent sanguini). 

Un fluid transmissor és un líquid que té capacitat per transmetre una 
its. Poden ser fluids sexuals o la sang. Els fluids que poden estar implicats 
en la sexualitat són molts, diríem que són pràcticament tots els que genera 
el nostre cos, però la majoria no transmeten cap its (la saliva, la suor, les 
llàgrimes i l’orina, per exemple, no transmeten cap its). Els fluids més 
relacionats amb els genitals, que anomenem fluids sexuals, són els que 
principalment transmeten les its. Com hem comentat, els fluids sexuals 
poden ser vehicle per a les infeccions de transmissió sexual, però ni tots 
ho són, ni tots tenen el mateix potencial per transmetre una infecció:

• Fluids vaginals. Flux de lubricació, moc cervical, líquid 
d’ejaculació o squirt, menstruació, flux vaginal. Els fluids 
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vaginals tenen capacitat de transmetre its, per tant el seu con-
tacte amb mucoses (la del gland, la vagina i la faringe) poden 
generar una infecció. 

• Semen, líquid preseminal. El semen és un fluid amb capacitat 
de transmissió de moltes its i la concentració de càrrega infec-
ciosa en aquest fluid sol ser elevada. En contacte amb la mucosa 
anal o vaginal pot produir la transmissió d’una its. En contacte 
amb la mucosa bucal també, tot i que amb menys probabilitat. 

• Secrecions anals. Són un fluid amb capacitat d’infecció si en-
tren en contacte amb la mucosa del gland. 

• Orina. No pot transmetre una its. 

Les restes de femta poden transmetre l’hepatitis A en les pràctiques 
sexuals oroanals. 

Una mucosa o membrana mucosa és un teixit que cobreix algunes 
parts del cos i que no és tan eficaç com la pell com a barrera per fer 
front a les its. Hi ha les següents mucoses: vagina, gland, anus, boca 
i faringe.

Encara que es donin aquestes condicions, el risc de transmissió no 
és sempre el mateix ni és igual en totes les persones, sinó que depèn 
de molts factors, com la pràctica sexual que fem, l’ús del preservatiu, 
la durada de la pràctica, la presència d’altres its (tenir una its aug-
menta el risc d’infecció amb altres its), l’estat de consciència causat 
per l’alcohol o altres substàncies, estar o no circumcidat (estar-ho re-
dueix el risc d’infecció en el cas d’algunes its), la presència de pèl als 
genitals (la depilació total dels genitals comporta una menor protecció 
davant d’algunes its) i, finalment, factors que no podem controlar com 
la genètica o l’atzar (gtt-vih, 2013). 

Diagnòstic 

Per tal de conèixer el diagnòstic d’una its hi ha diferents proves: 
proves ràpides (les pots demanar a les farmàcies o, de forma gratuïta 
i confidencial, en associacions de l’àmbit del vih que trobaràs repar-
tides pel territori), anàlisi de sang amb serologia completa (la pots 
demanar al teu cap), o presa de mostres d’exsudats vaginal, anal o 
faringi per realitzar proves específiques d’its (es realitzen al cap o a 
l’assir o bé en un centre especialitzat en its).  
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Tractament

Les its es poden tractar, però no totes es poden curar (algunes its són 
només tractables i per tant cròniques). Perquè el tractament sigui efi-
caç, convé detectar-les al més aviat possible (quan la infecció es troba 
en els estadis inicials) i que el tractament sempre estigui supervisat per 
experts en el tema. Una qüestió que cal evitar és l’automedicació. És 
molt perillós prendre fàrmacs de manera no pautada o no seguir la 
pauta de medicació que ens indiquen, ja que l’organisme infecciós pot 
generar resistència al medicament que ens permet controlar-lo. Amb 
el personal sanitari podràs determinar quin és el tractament més ade-
quat. En el cas de les hepatitis, la majoria es curen sense necessitat de 
tractament i es desenvolupa immunitat, és a dir, tens anticossos d’aquest 
virus la resta de la vida. En el cas del vih o del vhs, la infecció no es 
cura sinó que es cronifica.  

Pràctiques sexuals de risc

No totes les pràctiques sexuals tenen la mateixa probabilitat de trans-
missió de les its. El sexe oral, per exemple, comporta menys risc que 
altres pràctiques com la penetració anal o vaginal.  A la següent taula, 
s’ordenen, de més a menys risc, algunes pràctiques sexuals. 

Tot i així, guiar-nos per la pràctica que fem no és una bona manera 
d’establir si prenem més o menys riscos: el que hauríem de tenir en 
compte és com tenim aquesta pràctica, ja que encara que sigui de risc, 
si la fem des de la responsabilitat i el coneixement, l’escenari canvia. 
En aquesta taula se’ns mostren les pràctiques segons les mucoses i els 
fluids implicats i això genera aquest ordre descendent de probabilitats 
de transmissió. Cap pràctica sexual ha de ser penalitzada per aquest 
motiu, al contrari, conèixer quines implicacions té cadascuna ens pot 
ajudar a decidir com volem fer-les i de quina manera ens sentim més 
còmodes, i, en el cas d’assumir els riscos que impliquen, hi ha mesu-
res de prevenció secundària, com el control de la salut, que ens per-
meten conèixer el nostre estat de salut sexual si assumim pràctiques 
amb probabilitat de transmissió sense tenir en compte aquest factor. 
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Pràctiques sexuals ordenades per la probabilitat de transmissió d’its

PRÀCTIQUES ORDENADES  
DE MAJOR A MENOR RISC

TRANSMISSIÓ FREQÜENT

Penetració anal amb penis (receptiva) Sífilis 
Gonocòccia

Clamídia
vhb

vih

vph

vhs

Risc baix de transmissió del vhc

Penetració anal amb penis (insertiva)

Penetració vaginal amb penis (receptiva)

Penetració vaginal amb penis (insertiva)

Anilingus Sífilis
vha
vhb
vph
vhs

Fisting (penetració de l’anus o la vagina amb 
la mà o el puny)

Fel·lació

Sífilis
Clamídia

Gonocòccia
vph

vhs

Cunnilingus

Sífilis 
Clamídia

Gonocòccia
vph

vhs

Compartir joguines

Risc menor: 
Sífilis 

Clamídia
Gonocòccia

vhb

vhc

vih

vph

vhs

Masturbació
Risc molt baix (sempre que no s’utilitzin els 
fluxos d’una altra persona com a lubricant).

Introducció dels dits a la vagina
Risc molt baix (sempre que no s’utilitzin els 
fluxos d’una altra persona com a lubricant).
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A continuació presentem tres quadres amb el recull de les principals 
its. La intenció d’aquest material és guiar quant a la simptomatologia, 
tipologia i tractaments de les diferents its, però, en línies generals, quan 
trobem simptomatologies que inclouen dolor al baix ventre, dolor en 
orinar, inflamació de la zona genital i secreció estranya pel penis o la 
vagina, podem intuir que hi ha presència d’una infecció i, en aquest cas, 
la millor opció és consultar a una professional de la salut. D’altra banda, 
tenir un control regular de la salut a través de l’autobservació i autoex-
ploració del cos ens pot donar molta informació del nostre estat de salut 
sexual i detectar senyals que ens poden ajudar a detectar de manera 
precoç algunes its. Si a la zona genital observem berrugues o vesícules 
semblants a les d’un herpes, o percebem que el flux que tenim és estrany 
o fa pudor, o ens surt líquid per la punta del penis, el cos ens indica que 
pot haver-hi alguna infecció. D’altra banda, les proves com la citologia 
i analítiques completes de sang ens poden donar molta informació i 
ajudar-nos a preveure una its o a detectar-la de manera precoç.

Fitxes de les principals its

its bacterianes

Sífilis

SÍMPTOMES

Se’n poden diferenciar quatre fases segons els símptomes: 
 
Sífilis primària (setmana 1 - 4 mesos): xancre sifilític als genitals, 
boca o l’anus. El xancre desapareix espontàniament. 
Sífilis secundària (a partir dels 2 o 3 mesos): aparició de lesions 
cutànies (palmells de les mans i plantes dels peus, inflamació 
genital, taques blanques a la boca i glàndules inflamades). 
Sífilis latent: els símptomes de la sífilis secundària han desaparegut 
però la infecció continua present i lesionant l’organisme 
internament. Fase amb més capacitat de transmissió.  
Sífilis terciària (5 - 30 anys): el microorganisme resta a l’organisme 
i ataca certs òrgans (sistema nerviós, ossos, vasos sanguinis…).

TRANSMISSIÓ
Transmissió fàcil, per contacte entre lesions cutànies (xancre 
genital, bucal o anal) i mucosa (gland, vagina, anus, boca)

DIAGNÒSTIC Prova ràpida o anàlisi de sang.
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TRACTAMENT Injecció de penicil·lina.

PRÀCTIQUES  
SEXUALS DE RISC

Penetració vaginal.
Penetració anal.
Cunnilingus (fer-ho i que t’ho facin).
Fel·lació (fer-ho i que t’ho facin).
Anilingus (fer-ho i que t’ho facin).
Compartir joguines (menys risc).
Fisting (menys risc).

MÉS INFORMACIÓ
https://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/1493/sifilis_
preguntes_respostes_2012_cat.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y

Gonocòccia

SÍMPTOMES

Afecta la uretra, el coll uterí, els testicles, el recte, la faringe i els ulls. 
Pot provocar la malaltia inflamatòria pelviana si no és detectada i 
tractada.
Si hi ha símptomes, apareixen entre el segon i el setè dia: augment 
de la freqüència en orinar amb molèsties i supuració pudenta; 
dolor i/o secreció en la defecació; dolors i molèsties en empassar.

TRANSMISSIÓ
Contacte entre teixits i/o fluids sexuals infectats (penis, vagina, 
anus i coll) i mucosa.

DIAGNÒSTIC Anàlisi d’orina o mostra de zona genital, faríngia o anal.

TRACTAMENT Antibiòtics.

PRÀCTIQUES SE-
XUALS DE RISC

Penetració vaginal.
Penetració anal.
Fel·lació (fer-ho i que t’ho facin).
Cunnilingus (fer-ho i que t’ho facin).
Compartir joguines (menys risc).
Fisting (menys risc).

MÉS INFORMACIÓ
https://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/1491/
gonococcia_preguntes_respostes_2010_cat.
pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y

https://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/1493/sifilis_preguntes_respostes_2012_cat.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y
https://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/1493/sifilis_preguntes_respostes_2012_cat.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y
https://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/1491/gonococcia_preguntes_respostes_2010_cat.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y
https://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/1491/gonococcia_preguntes_respostes_2010_cat.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y
https://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/1491/gonococcia_preguntes_respostes_2010_cat.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y
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Clamídia

SÍMPTOMES

Afecta la uretra, el coll uterí, els testicles, el recte, la faringe i els 
ulls. Pot provocar la malaltia inflamatòria pelviana si no és 
detectada i tractada.
Si hi ha símptomes, apareixen entre 7 i 21 dies: secreció clara i 
transparent amb molèsties en orinar o defecar.

TRANSMISSIÓ
Contacte entre teixits i/o fluids sexuals infectats (semen, fluix 
vaginal, moc cervical i secrecions anals) i mucosa. 

DIAGNÒSTIC Anàlisi d’orina o mostra del teixit.

TRACTAMENT Antibiòtics.

PRÀCTIQUES  
SEXUALS DE RISC

Penetració vaginal.
Penetració anal.
Fel·lació (fer-ho i que t’ho facin).
Cunnilingus (fer-ho i que t’ho facin).
Compartir joguines (menys risc).
Fisting (menys risc).

MÉS INFORMACIÓ
https://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/1470/
infeccio_clamidies_triptic_2011_cat.
pdf?sequence=6&amp;isAllowed=y

Limfogranuloma veneri (lgv). Variant més agressiva de la Clamídia.

SÍMPTOMES

Dolor en el recte, femta amb sang o sagnat rectal. Restrenyiment. 
Pot aparèixer una pústula que no fa mal a la zona de la vulva o 
l’anus i que posteriorment es transforma en una úlcera.
Inflamació dels ganglis inguinals i formació d’abscessos amb  
secreció de pus. Malestar general.

TRANSMISSIÓ
Contacte entre teixits i/o fluids sexuals infectats (semen, fluix 
vaginal, moc cervical i secrecions anals) i mucosa.

DIAGNÒSTIC Mostra de teixit.

TRACTAMENT Antibiòtics .

PRÀCTIQUES  
SEXUALS DE RISC

Penetració vaginal.
Penetració anal.
Fel·lació (fer-ho i que t’ho facin).
Compartir joguines sexuals (menys risc).
Fisting (menys risc).

https://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/1470/infeccio_clamidies_triptic_2011_cat.pdf?sequence=6&amp;isAllowed=y
https://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/1470/infeccio_clamidies_triptic_2011_cat.pdf?sequence=6&amp;isAllowed=y
https://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/1470/infeccio_clamidies_triptic_2011_cat.pdf?sequence=6&amp;isAllowed=y
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Vaginosi bacteriana produïda pels microorganismes Micoplasma 
genitalium, Ureaplasma urealyticum, Gardnerella vaginalis.

SÍMPTOMES
Fluix vaginal blanquinós que pot anar acompanyat de pudor (en 
general de peix). Pot provocar picor.

TRANSMISSIÓ
Contacte entre teixits i/o fluids sexuals infectats (semen, fluix 
vaginal, moc cervical i secrecions anals) i mucosa. 

DIAGNÒSTIC Cultiu exsudat vaginal.

TRACTAMENT Antibiòtic.

PRÀCTIQUES SE-
XUALS DE RISC

Penetració vaginal.
Penetració anal.
Compartir joguines.
Fisting.
Sexe oral (menys risc).

its víriques

Hepatitis A (vha), hepatitis B (vhb) i hepatitis C (vhc)

SÍMPTOMES

Els virus de l’hepatitis A, B i C produeixen la inflamació del fetge.
Els símptomes són comuns en les fases agudes (a l’inici de la 
infecció) dels tres tipus d’hepatitis: cansament, febre baixa, dolors 
articular i muscular, orina més fosca, femta més pàl·lida, malestar 
general, vòmits, aprimament, coloració groga de la pell i del blanc 
dels ulls.

TRANSMISSIÓ

vha: Contacte entre femta infectada i boca.
vhb: Contacte entre sang o fluids sexuals i mucosa o ferida.
vhc: Contacte entre sang infectada i ferida o qualsevol altra 
entrada al torrent sanguini.

DIAGNÒSTIC Anàlisi de sang.

TRACTAMENT

vha: No té tractament específic (descansar i fer bondat) i es 
desenvolupa immunitat.
Hi ha vacuna. 
vhb: No hi ha tractament específic, en la majoria de casos es 
desenvolupa immunitat. Quan es cronifica, es recomanen 
tractaments antivirals orals. Hi ha vacuna. 
vhc: No hi ha tractament específic, en la majoria de casos es 
desenvolupa immunitat. Quan es cronifica, es recomanen 
tractaments antivirals orals. El 90 % de les persones en tractament 
es curen al cap de 3 mesos. No hi ha vacuna.
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PRÀCTIQUES  
SEXUALS DE RISC

vha: 
Anilingus (fer-ho o que t’ho facin).
Xuclar dits després d’introduir-los a l’anus.
Xuclar joguines sexuals, preservatius utilitzats, etcètera.
Fisting (menys risc).
Altres pràctiques: ingesta d’aigua o aliments contaminats amb 
matèries fecals. 

vhb:
Penetració vaginal.
Penetració anal.
Fisting.
Anilingus (fer-ho i que t’ho facin, si hi ha sang, per exemple, per 
fisting).
Compartir joguines (menys risc).
Altres pràctiques: compartir material d’injecció, compartir raspalls 
de dents o navalles d’afaitar. 

vhc:
Penetració anal amb presència de sang (sessions de sexe 
prolongades, sexe dur, sexe grupal...).
Fisting.
Compartir lubricant o joguines sexuals amb restes de sang.
Compartir cànules per fer rentats anals en dutxes, saunes...
Altres pràctiques: compartir material d’injecció, compartir estris de 
consum fumat o esnifat (rul·los per esnifar estimulants).

Virus del papil·loma humà (vph)

SÍMPTOMES

Es tracta d’una infecció molt freqüent però que en la majoria de 
casos és asimptomàtica.  
Pot produir lesions en forma de berrugues als genitals i a l’anus 
(condilomes).  
Hi ha més de 100 vph, alguns estan relacionats amb el càncer 
cervical o el del coll uterí, i amb molta menys freqüència amb el 
càncer anal o el de penis.

TRANSMISSIÓ Contacte entre pell infectada o berrugues i mucosa. 

DIAGNÒSTIC
Reconeixement de lesions, anuscòpia, citologia, prova específica 
del vph. 

TRACTAMENT

Es tracten els símptomes (berrugues) amb líquids o cirurgia làser. O 
bé es practica cirurgia al cèrvix en lesions precanceroses. Tot i així, 
més del 80 % de les berrugues genitals es curen soles després de 
sis mesos de l’aparició.
Encara que se n’eliminin els símptomes, el virus queda dins 
l’organisme i les berrugues poden reaparèixer.
A Espanya hi ha una vacuna recomanada per a les nenes de 12 
anys d’edat i per a gbhsh.
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PRÀCTIQUES  
SEXUALS DE RISC

Penetració vaginal.
Penetració anal.
Cunnilingus (fer-ho i que t’ho facin).
Fel·lació (fer-ho i que t’ho facin).
Anilingus (fer-ho i que t’ho facin).
Compartir joguines sexuals (menys risc).

Virus de l’herpes simple (vhs)

SÍMPTOMES
Afecta als genitals i anus (vhs2) i la boca (vhs1). Provoca úlceres i/o 
vesícules de forma intermitent.

TRANSMISSIÓ
Transmissió fàcil, contacte entre pell, lesions o fluids sexuals 
infectats i la mucosa. La presència d’herpes genital està molt 
relacionada amb l’augment del risc d’infecció per vih.

DIAGNÒSTIC Reconeixement de lesions o mostra (vesícules o úlceres)

TRACTAMENT

Tractament dels símptomes amb fàrmacs antivirals (aciclovir o 
valociclovir).
Encara que es tractin els símptomes, el virus resta latent, pot 
reactivar-se i reinfectar la pell en moments de defenses més baixes. 

PRÀCTIQUES SE-
XUALS DE RISC

Penetració vaginal.
Penetració anal.
Frec.
Cunnilingus (fer-ho i que t’ho facin).
Fel·lació (fer-ho i que t’ho facin).
Anilingus (fer-ho i que t’ho facin).
Petó amb llengua.
Compartir joguines (menys risc).

MÉS INFORMACIÓ
https://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/1489/
herpes_genital_2014_cat.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y

Virus Immunodeficiència Humana (vih)

SÍMPTOMES
En el primer moment després de la infecció, algunes persones poden 
tenir símptomes similars als d’una grip (febre, calfreds, erupció cutània). 

TRANSMISSIÓ
Contacte entre fluids transmissors (fluids sexuals i sang) i una 
entrada a l’organisme (mucosa, ferida i entrada al torrent sanguini).

DIAGNÒSTIC Prova ràpida o anàlisi de sang.

TRACTAMENT Antiretrovirals (tar).

https://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/1489/herpes_genital_2014_cat.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y
https://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/1489/herpes_genital_2014_cat.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y
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PRÀCTIQUES  
SEXUALS DE RISC

Penetració vaginal.
Penetració anal.
Fisting.
Compartir joguines (menys risc)
Altres pràctiques: compartir material d’injecció.

MÉS INFORMACIÓ
https://masmorbomenosriesgo.es/2019/03/28/como-se-transmite-
el-vih-2/

Altres its

Lladelles

SÍMPTOMES
Picor intensa i pell irritada a la zona púbica o on habiten els polls, 
uns insectes minúsculs. També pot haver-hi sensibilitat a la picada 
del poll. 

TRANSMISSIÓ
Contacte corporal sense necessitat de penetració, contacte amb 
roba infectada (llençols, tovalloles, roba interior, etcètera).

DIAGNÒSTIC Examen meticulós amb lupa o a simple vista. 

TRACTAMENT
Xampús i locions apropiades, disponibles a farmàcies sense recepta 
mèdica.

PRÀCTIQUES  
SEXUALS DE RISC

Contacte amb zona púbica. 

Sarna

SÍMPTOMES Picor intensa de nit, solcs a la pell, nòduls i vesícules. 

TRANSMISSIÓ
Contacte corporal, sense necessitat de penetració (llençols, 
tovalloles, roba interior, etcètera).

DIAGNÒSTIC Exploració física.

TRACTAMENT Escabicida.

PRÀCTIQUES  
SEXUALS DE RISC

Contacte estret.

https://masmorbomenosriesgo.es/2019/03/28/como-se-transmite-el-vih-2/
https://masmorbomenosriesgo.es/2019/03/28/como-se-transmite-el-vih-2/
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Tricomoniasi

SÍMPTOMES Picor, ardor, dolor als genitals, molèstia en orinar, secreció i olors.

TRANSMISSIÓ Contacte entre fluids sexuals i mucosa.

DIAGNÒSTIC Mostra de la zona genital afectada.

TRACTAMENT Antibiòtics.

PRÀCTIQUES  
SEXUALS DE RISC

Penetració vaginal.
Penetració anal.

MÉS INFORMACIÓ
https://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/1487/
infeccio_tricomones_2012_cat.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y

Candidiasi

SÍMPTOMES

És més freqüent a la vagina que al penis.  
Malestar i picor a la vagina. 
Inflamació del prepuci i irritació al gland. 
Secreció genital blanca i aquosa.  
Hi ha circumstàncies que afavoreixen que n’augmenti la quantitat i 
es produeixi una infecció (diabetis, gestació, tractament antibiòtic, 
anticonceptius orals o obesitat).

TRANSMISSIÓ

Transmissió fàcil per contaminació de mans, tovalloles, roba, 
objectes, relacions sexuals.
No necessàriament és una its. La candidiasi pot originar-se de 
manera espontània per altres causes, com per exemple la presa 
d’un antibiòtic o l’estrès. 

DIAGNÒSTIC Mostra de teixits i anàlisi de fluids.

TRACTAMENT
Antifúngics en forma de crema i/o òvuls.
Recaigudes freqüents, preventivament cal evitar humitat, suor i 
irritació de la vagina.

PRÀCTIQUES  
SEXUALS DE RISC

Penetració anal o vaginal.
Sexe oral.
Altres pràctiques: contacte amb roba o tovalloles infectades, 
desequilibri en la flora vaginal. 

https://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/1487/infeccio_tricomones_2012_cat.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y
https://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/1487/infeccio_tricomones_2012_cat.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y
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Com puc prevenir i reduir riscos davant les its?

Parlem de prevenció combinada en contemplar l’ús d’estratègies dife-
rents per prevenir i reduir riscos davant les its, tant per a mi com per 
a la meva parella o parelles sexuals. 

Durant molts anys, el discurs s’ha centrat a promoure, gairebé ex-
clusivament, l’ús del preservatiu. Parlar de prevenció combinada im-
plica desmitificar que hi ha una única estratègia perfecta i vàlida per 
a totes les persones i donar a conèixer totes les eines que tenim a l’abast 
per tal de decidir les que millor s’adapten a les nostres necessitats en 
funció de l’edat, el tipus i freqüència de relacions, les meves creences, 
etcètera; som diverses i no hi ha una estratègia de prevenció que sigui 
universal ni ideal per tothom!

Presentem 9 estratègies preventives que podem combinar i adaptar 
al que necessitem: 

Utilitzar mètodes barrera,  
lubricants i altres estratègies

L’ús de mètodes barrera, com els preservatius (externs o interns) o les 
barreres de làtex, és eficaç per prevenir la majoria d’its perquè eviten 
el contacte directe entre fluids. 

El condó extern es col·loca a la joguina sexual, als dits o al llarg el 
penis quan està erecte i pot servir com a mètode barrera en la pene-
tració anal o vaginal amb penis o joguines sexuals, en la fel·lació i en 
la introducció dels dits. 

El condó intern es pot col·locar a la vagina o a l’anus, recobrint les 
parets de les mucoses. Es pot introduir abans de l’erecció del penis o 
abans de qualsevol altra pràctica sexual i no fa falta treure’l immedia-
tament després de l’ejaculació. 

La barrera de làtex es posa sobre la vulva o l’anus i serveix per evitar el 
contacte de la boca amb l’anus o la vulva i els contactes entre dues vulves. 

Per al fisting es poden utilitzar guants de làtex, d’aquesta manera 
s’evita el contacte de qualsevol ferida de la mà amb les mucoses. 

Els mètodes barrera mencionats són mètodes anticonceptius i pro-
filàctics, és a dir, també ens protegeixen de les its. La resta de mètodes 
anticonceptius no protegeixen contra les its: implant, diu hormonal, 
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diu de coure, injectable, anell vaginal, pegat, píndola anticonceptiva, 
diafragma, mètodes naturals (calendari o Ogino-Knaus, temperatura 
basal, moc cervical o Billings), lligadura de trompes o vasectomia. 

L’ús de lubricants disminueix la fricció i facilita les relacions se-
xuals, de manera que es redueix la probabilitat de ferides i el risc de 
ruptura del preservatiu. 
Si no s’utilitzen mètodes barrera, convé conèixer algunes estratègies 
de reducció de riscos: 

En les fel·lacions i cunnilingus, evitar l’ejaculació del penis o la 
vagina a l’interior de la boca i/o escopir-lo com abans millor redueix 
el risc de transmissió. 

Hi ha més risc quan hi ha presència de semen o sang (per exemple, 
durant la regla), ja que ambdós són líquids amb més capacitat de 
transmissió que el fluix vaginal. De la mateixa manera, en qualsevol 
pràctica, com més llarg sigui el temps d’exposició als fluids sexuals, 
més risc de transmissió hi ha. 
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Si es practica sexe oral i per protegir-se de determinades its, cal 
evitar debilitar la mucosa bucal, això podem fer-ho si evitem rentar-nos 
les dents una hora abans o després de tenir relacions o si evitem glo-
pejar amb col·lutoris bucals que continguin alcohol. 

Altres mètodes preventius per al vih són: 

• La profilaxi preexposició (prep), una estratègia per prevenir 
la transmissió del vih en persones sense vih amb un alt risc 
d’infecció. Habitualment consisteix en prendre una pastilla 
al dia, tractament antiretroviral, i va acompanyat d’un segui-
ment clínic. 

• La profilaxi postexposició (pep), un mètode excepcional i d’ur-
gència que s’aplica després d’una situació de risc pel vih per 
reduir la possibilitat d’infectar-nos. Cal prendre aquest tracta-
ment antiretroviral durant 28 dies. Per accedir-hi cal anar als 
serveis d’urgència hospitalaris com abans millor, idealment en 
les primeres 12 hores després de pràctica sexual i sempre abans 
de les primeres 72 hores. 

El tractament antiretroviral utilitzat en aquestes dues tècniques és 
també el tractament que reben les persones amb vih. Destaca per 
millorar el pronòstic i la qualitat de les seves vides i per evitar la trans-
missió del virus cap a altres persones, de manera que una persona amb 
una bona adherència a aquest tractament mostra una càrrega viral 
indetectable (molt poca quantitat de virus en sang) que impossibilita 
que pugui transmetre el virus. És el que es coneix amb el lema Inde-
tectable = Intransmissible (u=u, en anglès).

Control regular de its

Encara que no tinguis símptomes, l’avaluació regular és un bon mètode 
per evitar complicacions en la salut i reduir la probabilitat de trans-
missió d’its. Les proves d’its es poden fer mitjançant diferents mè-
todes. A través de proves ràpides (normalment detecten anticossos i 
els resultats s’obtenen al cap de 30 minuts), a través de l’anàlisi dels 
fluids de les diferents mucoses (vaginal, uretral, anal i bucofaríngia), a 
través d’anàlisi de sang. 
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Per fer-te les proves de manera gratuïta pots anar a associacions 
que treballen entorn del vih i les its, a serveis especialitzats en its i 
en altres malalties infeccioses, als serveis de ginecologia (assir) i uro-
logia o als Centres d’Atenció Primària (cap). 

Al final de la guia trobaràs un annex amb un recull dels centres 
especialitzats en la prevenció i el control de les its de Catalunya on 
pots anar a fer-te les proves.

Com s’ha comentat anteriorment, les its molts cops poden ser 
asimptomàtiques o tenir fases de latència en les quals no ens donen 
senyals de la seva presència. És per això que realitzar-nos les proves 
amb freqüència és una molt bona manera de prevenir, ja que evitarà 
detectar la infecció en fase inicial i frenarem la cadena de transmissió 
cap a les nostres parelles sexuals. 

Autoobservació

Una bona manera de prevenir és també agafar costums i rutines d’au-
toexploració de les diferents parts del cos que no estan tan a la vista. 
En aquest sentit, a la mínima que detectem alguna sospita o símptoma 
podem consultar a un professional de la salut per sortir de dubtes. 

Realitzar el tractament de les its

El tractament de les its bacterianes normalment es fa a través d’anti-
biòtics i permet eliminar el microorganisme del nostre cos. D’aquesta 
manera evitem la transmissió de la infecció a altres persones. En el cas 
de les its víriques, a vegades cursen sense tractament fins que el cos 
les elimina de forma natural, en d’altres, els tractaments permeten 
eliminar el virus, i en altres casos es pot reduir la presència del virus i 
eliminar la possibilitat de transmissió. En el cas de les altres its tenen 
també tractaments específics. 

Parlar amb les teves parelles sexuals 

Per tal d’evitar futures infeccions, és important informar les persones 
amb qui hagis tingut relacions sexuals. No es tracta de buscar culpables 
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ni sentir-se malament, sinó d’intentar frenar la cadena de transmissió. 
Si no saps com fer-ho, professionals sanitaris i professionals d’associ-
acions poden ajudar-te. 

Vacunar-te del vha, vhb, vph

Aquestes vacunes estan disponibles, pots parlar amb professionals sa-
nitaris per demanar-les si no les has rebut.

Desinfectar les joguines sexuals

Quan s’utilitzen joguines sexuals (vibradors, dildos dobles, boles xine-
ses...) i s’intercanvien, es posen en contacte fluids sexuals d’una altra 
persona. Això es pot evitar si es posa un condó extern cada vegada que 
s’introdueix en una persona diferent i, en joguines on no és possible 
posar un condó, utilitzar una joguina per persona o desinfectar-la des-
prés de cada ús i persona.  

Counselling 

Pots parlar de manera confidencial de sexualitat i salut sexual amb 
professionals sanitaris i professionals d’associacions d’aquest àmbit. 
T’escoltaran, et resoldran dubtes i t’ajudaran a prendre decisions per 
gaudir d’una sexualitat plena. 

Educació sexual 

Disposar d’informació de qualitat i d’una educació sexual integral al 
llarg de la vida que ens permeti decidir lliurement sobre les nostres 
pràctiques i viure la sexualitat des del benestar i el plaer és la millor 
eina preventiva davant de les its.

Una altra conseqüència que a vegades no és desitjada en compartir 
la sexualitat és un possible embaràs. Recollim aquí estratègies per fer 
front a un embaràs no planificat o a la probabilitat d’aquest, més enllà 
dels mètodes anticonceptius.
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Salut reproductiva 

La pastilla del dia després és una estratègia preventiva per evitar un 
embaràs no planificat. Es tracta d’una estratègia anticonceptiva d’ur-
gència, és a dir, no està pensada com a anticonceptiu habitual. Els seu 
mecanisme d’acció es basa a retardar l’ovulació i així evitar una fecun-
dació i posterior embaràs. En el cas que no s’utilitzi mètode anticon-
ceptiu o que falli, si estem en un període proper a l’ovulació, la 
possibilitat d’un embaràs és elevada; amb la pastilla tenim possibilitats 
que l’ovulació es retardi i no es produeixi un embaràs però si l’ovulació 
ja s’ha produït, l’embaràs es pot originar igualment. La pastilla anticon-
ceptiva d’urgència, també coneguda com a pastilla postcoital o del dia 
després, NO és abortiva. Hi ha dues tipologies de pastilla del dia després, 
una que té efectes fins a 72h després (Norlevo) i una que en pot tenir 
fins a 120h després (EllaOne). El més indicat és que es prengui com 
abans millor si hi ha probabilitat d’embaràs. Es pot adquirir de forma 
gratuïta als Centres d’Atenció Primària (cap), als Centres d’Atenció a 
la Salut Sexual i Reproductiva (assir), als hospitals i al servei d’urgències 
dels hospitals. També es pot comprar a la farmàcia sense recepta a par-
tir dels 16 anys. No hi ha un màxim de vegades que es pot utilitzar la 
pastilla. Si en alguna farmàcia no te la volen dispensar o et posen traves, 
com demanar la recepta, ves a una altra farmàcia, ja que pot ser que no 
la vulguin vendre per qüestions ideològiques o morals.

L’avortament és un dret reconegut en el nostre país, però no a tot 
arreu és així. Aquest fet ha generat moltes morts i problemes de salut 
a les dones a causa de les condicions irregulars i clandestines amb què 
moltes han hagut d’avortar. El dret a decidir quan volem tenir fills i 
filles és un dret sexual i reproductiu de totes les persones. 

A Catalunya i a l’Estat espanyol, avortar és gratuït per a totes les 
persones, els serveis públics garanteixen l’accés a l’avortament, per tant, 
l’avortament és legal, segur i gratuït. En la reforma de la llei de l’avor-
tament de 2015, l’avortament va deixar de ser lliure per a totes les 
persones ja que estipula que les menors de 18 anys han d’aportar una 
autorització d’un dels tutors legals per accedir a l’avortament. 

• Fins a quan es pot avortar? Fins a la setmana 9 de gestació de 
manera farmacològica i quirúrgica, fins a la setmana 14 de forma 
quirúrgica.

http://www.gencat.cat/ics/usuaris/centres_serveis.htm
http://www.aspb.cat/quefem/docs/Centres_atencio_ASSIR_BARCELONA.pdf
http://www.aspb.cat/quefem/docs/Centres_atencio_ASSIR_BARCELONA.pdf
http://lameva.barcelona.cat/ca/viure-a-bcn/amb-salut
http://canalsalut.gencat.cat/ca/home_ciutadania/urgencies/atencio_sanitaria_a_les_urgencies/
http://canalsalut.gencat.cat/ca/home_ciutadania/urgencies/atencio_sanitaria_a_les_urgencies/
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• L’avortament quirúrgic. Consisteix en una aspiració del contin-
gut de l’úter via vaginal, habitualment amb sedació. Normalment 
no requereix ingrés i tot el procés dura dues hores aproximada-
ment. Es recomana fer-ho abans de les 14 setmanes de gestació.

• L’avortament farmacològic. És un tractament que es dona als 
centres sanitaris públics (de manera gratuïta) o a les clíniques 
privades acreditades (de pagament). S’ha de fer una valoració 
mèdica prèvia per veure que la dona no tingui cap contrain-
dicació per fer aquest tractament i el seguiment ginecològic 
que estigui indicat. Consisteix en dos fàrmacs. El primer (mi-
fepristona) l’has de prendre al centre on realitzen l’avortament. 
Aquest fàrmac atura l’embaràs. El segon fàrmac (misoprostol) 
l’hauràs de prendre a les 24-48 hores del primer i és el que 
provoca l’expulsió de les restes de l’embaràs. Per tant, es reco-
mana que ho facis a casa o en un lloc confortable i discret de 
la teva elecció (cjas a).

Si tens cap problema relacionat amb la salut reproductiva o amb 
els teus drets reproductius, com són el lliure accés a l’avortament o a 
l’anticoncepció d’urgència, pots denunciar-ho a l’Observatori de Drets 
Sexuals i Reproductius, iniciativa de l’Associació pels Drets Sexuals i 
Reproductius que recull incidències relacionades amb la vulneració 
dels nostres drets. 

Conclusions

En aquest capítol hem volgut deixar clar quina és la nostra perspectiva 
a l’hora de parlar de riscos derivats de la vivència de la sexualitat. 

Centrar l’educació sexual en les possibles conseqüències negatives 
té fortes implicacions: 

En primer lloc, implica fomentar l’aprenentatge de la sexualitat a les 
edats en què socialment s’assumeix que podem iniciar les pràctiques 
sexuals, és a dir, en el segon cicle d’eso. Aquesta idea xoca frontalment 
amb el dret a rebre una educació sexual integral al llarg de la vida. 
En segon lloc, implica vulnerar el caràcter holístic de la sexualitat i el 
seu potencial com a generador de processos d’autonomia i apodera-
ment de les persones. 
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Per tant, cal parlar dels riscos que acompanyen la sexualitat, riscos 
lligats no només a les its i embarassos sinó també a les violències 
sexuals, la lgtbi-fòbia, la sexualitat sense plaer, etcètera, i fer-ho de 
forma integrada amb la resta de dimensions i aprenentatges al voltant 
de la sexualitat. 

En aquest sentit, ¿i si provéssim de canviar l’enfocament i en comptes 
d’atendre a les conseqüències negatives derivades de la sexualitat, inten-
téssim entendre les construccions socials al voltant de la sexualitat, per, 
d’aquesta manera, reduir els principals factors de risc derivats de la cultura 
patriarcal? (Martínez Hernández; Juventeny Albuixech, 2018).
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Recomanacions metodològiques

• Per tal de superar la por irracional i els missatges alarmistes 
que massa sovint ens han transmès a través dels mitjans de 
comunicació o a través d’algunes xerrades puntuals d’educació 
sexual, cal transmetre informació clara, senzilla i directa. No es 
tracta d’atabalar aportant dades i detalls de cada its, simple-
ment poder transmetre les idees bàsiques i comptar amb fonts 
d’informació fiables a què recórrer en cas que es desitgi. 

• A l’hora de transmetre informació, és rellevant parlar i informar 
sobre el risc i les mesures de prevenció en totes les pràctiques sexuals 
(no només en la penetració penis-vagina o quan hi ha risc d’em-
baràs). Cal parlar del sexe oral (boca amb vulva, anus o penis), de 
l’ús de joguines sexuals, del contacte entre genitals, etcètera.

• És important no centrar el discurs només en les its que consi-
derem més perilloses, com, per exemple, el vih, sinó explicar les 
principals its i aclarir els dubtes de les que puguin ser més 
significatives o més polèmiques en l’actualitat com, per exemple, 
el vph. Parlar de les its en el seu conjunt ens fa veure que no 
totes tenen la mateixa importància i que, en general, es poden 
curar fàcilment amb una sola dosi d’antibiòtic. 

• Deixar clar que la situació idíl·lica de risc zero no existeix. Pensar 
que el risc zero és possible i que la majoria de gent fa «les coses 
bé» és irreal i genera estigma i culpa cap a les persones que tenen 
una its perquè es creu «que han fet alguna cosa malament». 

• Cal transmetre informació sobre la diversitat d’estratègies pre-
ventives disponibles i acompanyar el procés de decisió perquè 
s’adapti a les necessitats i característiques de cada persona. No 
hi ha una estratègia preventiva universal bona per a tothom. En 
la presentació d’estratègies preventives és important donar a 
conèixer i apropar els recursos sanitaris de la zona dirigits a po-
blació jove. 

• També cal treballar sobre situacions reals en què ens puguem tro-
bar a la vida. Per exemple, si sabem que l’ús de barreres de làtex en 
el sexe oral és una pràctica poc probable, per què no treballem des 
d’aquesta premissa i, en lloc de fomentar mètodes que difícilment 
utilitzarem, donem alternatives reals de reducció de riscos?

• Reflexionar críticament sobre el rol que històricament ha tingut la 
prevenció d’its en l’educació sexual i, en general, en la construcció 
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de la nostra sexualitat: per què hem reduït tota educació i plaer 
sexual a la prevenció i als mètodes profilàctics? 

• Identificar el paper que juguen els mandats de gènere i les re-
lacions de poder en la prevenció i generar eines per fomentar 
l’autonomia i l’empoderament des d’aquesta perspectiva. 

• Cal treballar el consentiment més enllà de la pròpia voluntat i 
llibertat individual a l’hora de prendre decisions d’aquest tipus. 
Hi entren en joc factors com la capacitat per convèncer, pressi-
onar, seduir, manipular... O el rol de mentor d’algunes persones, 
l’experiència, l’edat, l’estatus social, la projecció pública, la pres-
sió per les expectatives, la socialització diferencial per gènere i 
com això pot dificultar posar límits i negociar l’ús del preserva-
tiu, etcètera (Píkara Magazine, 2017b).

• En aquest sentit, la prevenció d’its no es pot separar de la resta 
de dimensions de la sexualitat, cal treballar-la de forma inter-
connectada i transversal, incloent-hi aspectes claus com l’au-
tocura, el consentiment, el desig compartit, les violències 
masclistes i lgtbi-fòbiques, etcètera.
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Aplicació pràctica 

Dinàmica 1. 
Com ho fem? 

Aquesta dinàmica té com a objectiu identificar les situacions de risc 
quant a la transmissió d’its i les pràctiques o factors que augmenten 
o disminueixen les probabilitats de transmissió d’una its. Al mateix 
temps, també es treballen significats que van implícits amb les its 
que tenen a veure amb els rols de gènere o amb la lgtbi-fòbia es-
tructural a la nostra societat. 

Durada: 1 h 30 min.
Públic destinatari: grups mixtos de joves i adolescents.
Material: cartolines verdes i vermelles retallades en forma de cercle. Cada petit 
grup en té una de cada. Targetes on s’expliquen els diferents casos (tres) i els seus 
corresponents supòsits.

Desenvolupament: 
Es divideix el grup en petits grups de tres o quatre persones. Es repar-
teix un semàfor verd i un de vermell (retalls circulars de cartolina) a 
cada petit grup. 

S’expliquen les tres situacions que trobem en cadascuna de les targetes. 
Es fa una valoració inicial del risc per part de cada grup i es valoren 
les probabilitats de transmissió de diferents its, així com altres fets 
rellevants en les situacions exposades. Cada grup fa una petita apor-
tació i es posa en comú. Posteriorment es van afegint els supòsits de 
cada situació i cada grup valora si el supòsit en qüestió augmenta 
(semàfor vermell) o disminueix el risc (semàfor verd). 
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Cas 1.

El Joan i el Pere tenen la mateixa edat i fa un temps que xategen a través d’una 
app de contactes per a nois. Finalment, decideixen quedar una tarda per prendre 
alguna cosa. Al cap d’una estona, els dos es troben molt a gust i van a casa del 
Joan. Allà decideixen tenir relacions sexuals amb penetració anal. El Pere proposa 
que facin servir condó però el Joan diu que no li agrada gaire fer-lo servir i que 
no s’ha de preocupar per res, que ell està «net».

Treballar amb el risc de la situació principal i amb el risc diferencial dels supòsits, 
així com amb l’estigmatització de les its que s’observa per part d’en Joan quan 
afirma estar «net». 

Supòsits: 
El Joan creu que no té cap its ja que no n’ha notat cap símptoma. Si creu que no 
té cap its per aquest motiu augmenta el risc, ja que l’única manera de saber el 
nostre estat de salut respecte les its és fent-nos les proves. 

Utilitzen lubricant. Disminueix el risc, ja que el lubricant fa que la penetració 
produeixi menys fricció i hi ha menys probabilitat de lesió del teixit, fet que in-
crementaria la probabilitat de transmissió d’una its.

Abans de realitzar la pràctica decideixen consumir drogues. Augmenta el risc, 
ja que entre els efectes de les drogues es troben la desinhibició i disminució de 
la percepció de risc. 

El Pere és 6 anys més gran que el Joan. Probablement baixa el risc, ja que en 
aquesta situació el Pere, com que té més poder pel fet que és més gran i se li 
atribueix més experiència, la seva proposta d’utilitzar preservatiu serà més 
escoltada pel Joan. Tot i així, hi intervindrien molts més factors que caldria explo-
rar des d’una perspectiva interseccional. 
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Cas 2.

La Maria queda amb la seva parella, l’Abde. Un cop a casa, la Maria i l’Abde tenen 
una relació sexual amb penetració i es produeix un trencament del condó. La 
Maria mira el seu calendari menstrual i veu que falta poc per ovular. Decideixen 
anar a la farmàcia a comprar la pastilla del dia després. A la Maria li fa vergonya 
demanar-la i li demana a l’Abde que la compri ell.

Treballar amb el risc de la situació principal i amb el risc dels diferents supòsits, 
així com amb la qüestió de la vergonya a l’hora de demanar la pastilla del dia 
després i la influència del gènere en la presa de decisions respecte el propi cos. 

Supòsits:
L’Abde s’ha corregut. Augment del risc, ja que per a la transmissió d’algunes its 
com el vih hi ha d’haver presència de fluids transmissors, com el semen. 

L’Abde encara no s’ha corregut. Baixa el risc pel mateix motiu que el supòsit 
anterior. 

La Maria té clamídia i no ho sap. Augment del risc, ja que pot transmetre la 
clamídia a l’Abde a causa del trencament del mètode barrera. 

La Maria té la regla. Augment del risc, ja que la menstruació és un fluid 
transmissor d’algunes its. En aquest supòsit baixa el risc d’embaràs. 
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Cas 3. 

La Laura i la Merche es coneixen una nit de festa, comencen a parlar i decideixen 
anar se’n juntes a casa de la Laura. Passen la nit juntes i practiquen sexe oral 
l’una a l’altra. Al dia següent es lleven i esmorzen, la Laura treu unes pastilles i 
se’n pren una. La Merche li pregunta per a què són i la Laura li comenta que viu 
amb vih, que està indetectable i que s’ha de prendre el tractament cada dia. La 
Merche s’atabala de cop i s’enfada per no haver-li-ho dit abans. La Laura li explica 
què suposa viure amb vih.

Treballar amb el risc de la situació i amb el risc diferencial dels diferents supòsits, 
així com amb l’estigmatització de les persones amb vih i la serofòbia que s’observa 
per part de la Merche quan, de cop, sent por. D’altra banda, es pot abordar el 
tema de les its en el context del sexe entre dones, ja que hi ha un buit important 
d’informació. Els mecanismes de transmissió de les its es donen igual en el sexe 
entre dones. 

Supòsits: 
La Merche té gonorrea. Augment del risc, ja que el sexe oral és una pràctica de 
risc per la gonorrea.

Les dues utilitzen una barrera de làtex per practicar sexe oral. Baixa el risc 
respecte totes les its per l’ús de mètode barrera. 

La Laura no està indetectable. Risc igual, ja que el sexe oral és una pràctica 
de molt baix risc per a la transmissió del vih.  
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Dinàmica 2.
Fer les coses bé? 

Amb aquesta activitat es vol treballar l’estigma que recau sobre les its 
i la salut sexual i els falsos mites associats. Sovint trobem com moltes 
persones afirmen que fan les coses bé o, per contra, que les fan mala-
ment. En els nostres desitjos i plaers no hi ha una manera de fer bé 
les coses i una que estigui malament, sinó al contrari, cada persona 
troba en les diferents pràctiques i en les mil maneres de fer-les un 
plaer diferent. Sovint la prevenció en salut sexual es fa des d’una 
òptica de difondre l’ús del preservatiu com a únic mètode de preven-
ció. Amb aquesta activitat volem posar de manifest que la prevenció 
combinada és la que realment és efectiva de cara a la salut sexual i que 
els falsos mites no ens protegeixen. 

Durada: 1 h 30 min.
Públic destinatari: grups mixtos de joves i adolescents.
Material: pissarra i guix, les targetes amb els enunciats. 

Desenvolupament:  

Primer dividim la pissarra en dos i posem en un costat «fer les coses 
bé» i «fer les coses malament». Aleshores preguntem a quin tipus de 
coses ens referim. La primera reflexió va al voltant de si és adequat 
dividir els costums i els plaers de les persones en fer-ho bé i fer-ho 
malament… No és el més adequat, per tant, podem transformar l’enun-
ciat i esborrar la divisió. Seguidament, cada alumne agafa un enunciat 
i el llegeix en veu alta posant-lo a la pissarra. Allà mateix analitzarà si 
la situació exposada és una bona mesura preventiva o no. D’aquesta 
manera anirem desmentint falsos mites fent participar tot el grup. 
Justificar que no fer servir cap mètode de barrera no és fer les coses 
malament, simplement, el que podem fer és responsabilitzar-nos d’aga-
far un altre mètode preventiu. 
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• Follo sense condó amb tothom.
• Només ho faig amb condó si no conec la persona.
• Si la persona és de confiança, no utilitzo condó… encara es pensarà que 

desconfio d’ella.
• Quan practico penetració anal, ho faig amb condó, però per a la penetració 

vaginal no.
• Fa dos setmanes que no em ve la regla, m’informo de com puc avortar. 
• Hem fet sexe oral però hem utilitzat una barrera de làtex.
• Jo cada sis mesos em faig les proves de les its i el vih perquè m’agrada fer-ho 

sense condó i tinc pràctiques de risc molt sovint.
• Sempre follo amb condó però pel sexe oral ni de conya… quina parida.
• Si folles amb la regla no et pots ni quedar embarassada ni agafar cap its.
• Si utilitzes l’anell no cal fer servir condó
• Jo, condó? Però si prenc la píndola.
• Jo si es posa pesat amb que li estreny, trec un condó per a conys…
• Follar quan vaig drogat és molt millor.
• Jo li vaig proposar al meu nòvio que abans de deixar el condó ens féssim les 

proves.
• Jo abans de follar prefereixo parlar de què m’agrada i què no perquè després, 

en el moment, fa pal.
• Jo faig servir condó però només quan ja estic molt calent.
• Amb la marxa enrere és menys probable agafar res.
• Jo no utilitzo condó perquè soc al·lèrgica al làtex.
• Jo quan vaig borratxo utilitzo el condó perquè controlo menys.
• No em penso fer les proves, els tios amb qui he estat tenen pinta de sans.
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Dinàmica 3.
Què passa amb el condó?

Aquesta activitat està pensada per reflexionar de forma individual o 
en parelles entorn de la proposició i l’ús del preservatiu. Sovint la teoria 
està clara, l’ús del preservatiu ens protegeix de manera evident enfront 
de la transmissió de les its, encara que no al 100 %, i a més és un 
mètode anticonceptiu eficaç si s’utilitza bé. Tot i així, en el moment 
de proposar-lo apareixen diverses qüestions que generen inseguretats 
de cara al seu ús en el context de la relació sexual. S’hi barregen temes 
com la confiança cap a l’altre, el seu baix potencial eròtic, etcètera. A 
través de les reflexions proposades volem posar de manifest quines 
qüestions influeixen en la temàtica de l’ús del preservatiu més enllà de 
la teoria. 

Durada: 1 h - 1 h 30 min.
Públic destinatari: grups mixtos de joves i adolescents.
Material: paper i bolígraf.

Desenvolupament: 

Primer es fa una demanda al grup de quins són els arguments que 
tenen per no utilitzar el preservatiu i s’analitzen. Després, es tracta de 
proposar al grup unes situacions relacionades amb l’ús del preservatiu 
i que cada persona, de forma individual o per parelles (depenent de la 
mida del grup), apunti cadascuna d’aquestes situacions i després es faci 
una reflexió personal sobre com reaccionaria en cada cas. 

Situacions:

• Em trobo de festa amb una persona que sempre m’ha agradat i 
té quatre anys més que jo, ens emboliquem i anem a casa seva. 
Quan ja som al llit comencem a experimentar amb joguines 
sexuals però veig que no li passa pel cap netejar-les ni posar-los 
un condó. Què faig, és molt patètic proposar-li-ho?  
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• Conec una persona una nit que estic amb els meus amics i 
amigues, ens agradem i decideixo convidar la persona a casa 
meva. Li proposo que fem servir el condó i em diu que no li 
agrada. Què faig?

• Estic amb un bon amic o amiga fent un cafè i parlant de sexua-
litat, plaers, pràctiques i prevenció d’its. Aquell mateix dia de-
cidim dormir junts i tenim ganes d’enrotllar-nos. En el moment, 
ell o ella no em proposa que utilitzem condó i va directe a la 
penetració sense protecció. Com reacciono?

• Vaig a un concert i resulta que lligo amb el cantant del grup que 
he anat a veure, que m’encanta. És una situació molt impressio-
nant. Ens emboliquem i vaig a dormir a casa seva. Li proposo que 
fem servir condó i em diu que ell sap per experiència que si ho 
fas sense sents molt més plaer, que no em preocupi. Què faig?

Posteriorment, es deixen 15 minuts perquè cada persona o parella 
treballi amb les reflexions i després es posen en comú a la pissarra 
agrupades per situacions. A continuació es fa l’anàlisi de les raons que 
fan que sigui fàcil o difícil proposar el condó. Coincideixen amb els 
arguments que hem dit al principi? O són reflexions que van en una 
altra direcció? Seria interessant analitzar les influències dels rols de 
poder i el paper que juga la intimitat en el moment de proposar el 
preservatiu i la vulnerabilitat que es fa evident en aquest context. 
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Recursos pedagògics

Play Party! Curtmetratge. Sida Studi. Estratègies de comunicació en 
les relacions sexuals. 

Indetectables. Sèrie. Algo está pasando. Sèrie de ficció sobre el vih i 
altres its que pretén prevenir i desmuntar estigmes al voltant de la 
sexualitat i els problemes de salut associats. 

Quítate la máscara. Videoclip. Actuavallès. Rap de sensibilització 
contra l’estigma associat al vih. 

Vull avortar. Web. Associació Drets Sexuals i Reproductius. Web in-
formativa on s’exposen qüestions sobre la interrupció voluntària de 
l’embaràs en funció de cada cas personal. 

120 pulsaciones por minuto. Pel·lícula. Robin Campillo. La pel·lícula 
narra la història d’un grup de joves activistes que fan prevenció contra 
la sida al París de principis dels anys noranta. 

Veure enllaços

https://actuavalles.org/recursos-pedagogics/


 



Conclusions

Tal com s’apuntava a l’inici del text, aquesta guia és el fruit de la col·la-
boració entre l’entitat Actuavallès i l’Institut Ribot i Serra de Sabadell. 
Emmarca la cristal·lització d’un treball en què ens hem escoltat, ens hem 
qüestionat, hem rectificat i, en definitiva, hem gaudit d’un aprenentatge 
col·lectiu. Així, és una pràctica prefigurativa del feminisme que ha de 
venir per quedar-se, molt especialment i necessària, a l’àmbit 
socioeducatiu, entre d’altres, com l’economia, el treball o la política.

Diu Josep M. Esquirol a La penúltima bondat que el desig expressa 
el creixement d’una potència, que la voluntat ens ha de servir per 
abraçar i acompanyar amb llibertat les nostres passions. No es tracta 
d’afeblir la vida, sinó d’intensificar-la (Esquirol, 2018:52).  Nosaltres 
hem pretès esperonar un coneixement vitalista sobre la sexualitat, con-
frontant barreres culturals, semàntiques i simbòliques, posant a l’abast 
de tothom continguts teòrics i pràctics que, sense ser nous, sí que 
parteixen d’una renovada mirada feminista sobre la sexualitat. 

Es tracta, doncs, de contribuir a repensar el nostre model socioe-
ducatiu sobre la sexualitat, els seus límits i les seves mancances, una 
redefinició que s’obre a la interseccionalitat i als drets sexuals i repro-
ductius amb la intenció d’exercir de model contrahegemònic al model 
patriarcal i heteronormatiu. És per aquest motiu que necessitem un 
lèxic renovat, unes pràctiques, una metodologia i uns continguts que 
facilitin aquesta transició cap a una nova conceptualització de la se-
xualitat i de la vida. 
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Tot i estar pensat per a professionals del món socioeducatiu i alum-
nat de cicles formatius o universitari interessat en el tema, el cert és 
que totes podem sentir-nos interpel·lades per aquesta proposta, i a això 
aspirem. 



Recursos  
pedagògics  
genèrics

Psico Woman. Canal de Youtube i web. Isa Duque. Hi pots trobar 
vídeos dinàmics i directes al voltant de diferents temes de la sexualitat. 
Molts parteixen de les inquietuds i les preguntes generades per les 
joves durant els tallers que la sexòloga imparteix (binarisme, joventut 
i covid, relacions amoroses no convencionals, racisme, ciberviolències, 
reggaeton i feminismes, ejaculació femenina...). A la seva web pots 
trobar altres materials elaborats per elles, així com un recull de recur-
sos sobre sexualitat. 

El Tornillo. Programa TV. Irantzu Varela Urrestizala i La Frontera-Pú-
blico TV. Microespai feminista on, amb un to desenfadat, directe i en 
clau d’humor, s’aborden qüestions d’actualitat com el consentiment, 
l’estètica de les vulves, els privilegis, la violència simbòlica, etcètera.

Oh my goig. Programa TV. cjas i Betevé. Programa d’educació sexual 
per a joves i adolescents. Cada capítol compta amb una minisèrie, la 
dinamització d’un taller amb un grup-classe, càpsules informatives i 
un consultori on responen a joves i adolescents. Són en total 24 capí-
tols dividits en dues temporades on s’aborden qüestions com el plaer, 
el cos, hegemonies i exclusions, sexualitat i emocions, autocura, pan-
talles, etcètera.

La Lore. Web. Candela i cjas. Consultoria dirigida a joves d’entre 12 
i 25 anys on resoldre dubtes, inquietuds i problemes sobre sexualitat, 

Veure enllaços

https://actuavalles.org/recursos-pedagogics/
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relacions afectives i de parella, relació amb el cos i la identitat sexual. 
Pot ser online o presencial al cjas. 

Karícies. Blog. Rosa Sanchis Caudet. Blog per treballar l’educació 
sexual amb alumnat d’eso i batxillerat. El blog esdevé un espai de 
treball participatiu i de discussió a través de textos i llenguatges propers 
a la cultura popular adolescent. 

Sida Studi. Web. Web de l’associació Sida Studi on pots trobar un 
centre de documentació i recursos pedagògics completíssim al voltant 
de l’educació sexual: campanyes de sensibilització que s’han fet arreu 
de l’Estat espanyol, recursos de tot tipus (contes, curtmetratges, pel-
lícules, jocs online...), dinàmiques ordenades en funció de la temàtica 
i el col·lectiu a qui es dirigeixen, etcètera.

Coeduca’t. Web. Departament d’Educació. Programa per incorporar 
la perspectiva de gènere, la coeducació i l’educació sexual des d’Edu-
cació Infantil fins a l’eso. Pots trobar-hi formacions per a professorat, 
eines de reflexió i autoavaluació dels centres i recursos de tot tipus per 
aplicar a l’aula.

Guies sobre drets sexuals i reproductius. Guies. Instituto Canario de 
Igualdad (ici). Dues col·leccions de guies. A la primera, realitzada des 
d’una perspectiva de dones joves, s’aborden qüestions com anticon-
cepció i embaràs, desig, pràctiques eròtiques i its, sexualitat cossos, 
identitats i orientacions. A la segona col·lecció, realitzada des d’una 
perspectiva de masculinitats joves, es tracten qüestions relatives a la 
identitat, la corresponsabilitat i empatia, els embarassos no desitjats i 
altres riscos. 

Rebeldes de género. Guies. Consejería de Educación, Universidad, 
Cultura y Deportes de Canarias. Col·lecció de sis guies que pretenen 
inspirar i trencar amb els valors patriarcals en el sexe, l’amor, les mas-
culinitats, les parelles, el llenguatge i els cossos. 

Sexumuxu. Guies. Departament de Salut del Govern Basc. Programa 
basat en les tic i dirigit a l’alumnat de 3r i 4t d’eso. Hi pots trobar un 
joc interactiu dirigit a alumnat i guies i quaderns per al professorat i 
recursos útils per a les famílies. 
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Annex 1.  
On em puc fer les proves d’its - vih?

 

Al teu Centre d’Atenció Primària (cap)
 
A la teva unitat d’atenció a la salut sexual i reproductiva (assir). 

Al cap o hospital de referència.

A la Tarda Jove. Consulta-les a: http://sexejoves.gencat.cat/ca/cen-
tres_i_serveis/unitats_datencio/

Centres especialitzats

Unitat de Malalties de Transmissió Sexual (Centre de Salut Interna-
cional i Malalties Transmissibles Drassanes - Vall d’Hebron)
Carrer de Sant Oleguer, 17, Barcelona. Tel. 93 489 44 08
 
A les farmàcies. Si et vols fer la prova tu mateixa, a qualsevol farmàcia 
et poden dispensar l’autotest del vih. A més, en algunes farmàcies et 
poden fer la prova ràpida del vih. 

Consulta-les a: www.farmaceuticonline.com/vih 
 

http://sexejoves.gencat.cat/ca/centres_i_serveis/unitats_datencio/
http://sexejoves.gencat.cat/ca/centres_i_serveis/unitats_datencio/
http://www.farmaceuticonline.com/VIH
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Entitats
 
Actuavallès
Passeig Gaudí, 31, baixos, Sabadell. Tel. 619 77 86 56 / 93 727 19 00
També a Terrassa, Manresa i Granollers
provavih.org
Prova vih i altres its
 
Centre jove d’atenció a les sexualitats - cjas
Carrer de la Granja, 19, 21, Barcelona. Tel. 934 15 10 00
centrejove.org
Prova de vih i altres its
 
bcn Checkpoint
Carrer Comte Borrell 164-166, Barcelona. Tel. 93 318 20 56
bcncheckpoint.com  
Prova de vih i altres its (per a homes que tenen sexe amb altres homes)
 
StopSida
Carrer Consell de Cent, 246, 4t, Barcelona. Tel. 93 452 24 35  
stopsida.org
Prova vih
 
Gais Positius
Centre lgtbi de Barcelona - Carrer Comte Borrell, 22, Barcelona.  
Tel. 93 298 06 42 / 93 298 00 29
Prova de vih i sífilis
 
Associació Ciutadana Anti-sida de Catalunya (acasc)
Carrer de la Lluna, 11, Barcelona Tel. 93 317 05 05
Prova vih
 
Associació Antisida Lleida
Carrer Lluís Besa, 17, baixos, Lleida. Tel. 973 26 11 11
Prova vih i altres its
 
Assexora’TGN
Plaça Imperial Tarraco, 1, Tarragona. Tel. 665 64 04 35 / 622 02 02 97
Prova vih i sífilis

https://provavih.org/
https://www.google.com/search?q=cjas&rlz=1C1CHZN_esES930ES930&oq=cjas&aqs=chrome.0.69i59j0l2j0i10l4j69i61.1335j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://centrejove.org/
http://bcncheckpoint.com   
http://stopsida.org 


Annex 2.  
Glossari

Qui soc?

Al·losexualitat: Preferència sexual que es caracteritza per sentir atracció erò-
tica i sexual cap a altres persones i per necessitar la interacció sexual amb 
altres persones. Seria el contrari d’asexualitat.

Androcentrisme: Visió del món que situa l’home al centre de totes les 
coses i la perspectiva masculina com la millor, l’única possible i univer-
sal. Implica que el que és considerat positiu per als homes és positiu per 
a la humanitat; les coses importants, bones o dolentes ho són en relació 
amb la mirada parcial dels homes. És una forma de discriminació sexis-
ta cap a les dones ja que les invisibilitza en l’àmbit públic.

Asexualitat: Preferència sexual d’una persona que no sent atracció eròtica cap 
a altres persones o no té necessitat de relacionar-se sexualment amb altres 
persones. Pot relacionar-se afectivament i romànticament. No implica ne-
cessàriament no tenir libido, no practicar sexe o no poder sentir excitació. 

Bisexualitat: Preferència sexual que fa referència a quan una persona se 
sent emocionalment i/o sexualment atreta per persones independent-
ment del seu gènere. 

Capacitisme: Discriminació cap a les persones amb diversitat funcional. 
Una visió capacitista sosté que les persones amb diversitat funcional 
s’han d’adaptar a la norma o excloure’s del sistema. 

Cis: Terme que designa les persones la identitat de gènere de les quals coin-
cideix amb el gènere que els van assignar quan van néixer. El prefix «cis» 
prové del llatí i significa «de la mateixa banda [que]», en oposició al pre-
fix «trans», que significa «anar més enllà, travessar». També es pot ano-
menar cisgènere o cisexual. 

Classe social: Forma d’estratificació i diferenciació social que agrupa 
persones que tenen en comú característiques econòmiques i socials 
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com la riquesa, els ingressos monetaris, l’ocupació, el nivell educatiu, 
el poder polític, les creences o els hàbits de consum.

Classisme: Prejudici i discriminació pel fet de pertànyer a una determina-
da classe social. 

Demisexual: Preferència sexual de les persones que només experimenten atrac-
ció eròtica i sexual per algú quan hi senten una forta connexió emocional. 

Diversitat funcional: Terme que sorgeix per emfatitzar la diversitat in-
terna del col·lectiu i canviar el paradigma de «normalitat», a través del 
qual les persones amb diversitat funcional sempre han estat vistes 
com a «problema». Aquest terme reivindica la diversitat de capacitats 
com una oportunitat, el dret a viure, un model de vida independent i 
denuncia un sistema econòmic i social que devalua les persones amb 
diversitat funcional. 

Estereotips de gènere: Opinió o prejudici generalitzat sobre els atributs i 
característiques que homes i dones tenen o haurien de tenir. Un estere-
otip de gènere limita directament o indirectament el desig i les oportu-
nitats de cada persona per desenvolupar les seves facultats personals i el 
seu projecte de vida.

Expressió de gènere: Com mostro el meu gènere en públic i en privat (com 
parlo, com vesteixo, com em moc, com ocupo l’espai, els meus gustos, 
etcètera). De les dones s’espera que tinguin una expressió de gènere fe-
menina i dels homes s’espera que tinguin una expressió de gènere mas-
culina (Barbé, 2016).

Gai: Home que se sent atret emocionalment o físicament per algú del seu 
mateix gènere. 

Gènere: Categoria que subratlla el fet que les diferències en les conductes, 
activitats i funcions, etcètera, d’homes i dones es construeixen cultural-
ment i que, per tant, no venen determinades biològicament. 

Heterosexualitat: Preferència sexual caracteritzada per l’atracció eròtica i 
sexual dirigida a persones del gènere oposat.

Homosexualitat: Preferència sexual que s’empra per designar les persones 
que se senten atretes físicament, emocionalment i romànticament per 
persones del seu mateix gènere. Així, inclou tant dones lesbianes com 
homes gais. 

Identitat de gènere: La nostra percepció sobre el gènere al qual pertanyem 
és una sensació íntima de ser dones, homes o persones de gènere no bi-
nari. Té a veure amb el gènere sentit, reconegut i anomenat com a propi. 

Interseccionalitat: Perspectiva que s’utilitza per analitzar, entendre i actu-
ar davant de fenòmens socioculturals atenent a la diversitat de factors 
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que hi intervenen. Parteix de l’anàlisi dels diferents eixos d’identitat 
(com la classe social, el gènere la sexualitat, la diversitat funcional...) i 
de les relacions que s’estableixen entre aquests eixos com a eixos que 
estan interrelacionats i que es construeixen socialment.  

Intersexualitat o amb Desenvolupament Sexual Diferent (dsd): Persones 
que tenen característiques biològiques atribuïdes al sexe masculí i femení, 
de manera que no és possible fer una assignació del «sexe» en funció de 
les característiques físiques (òrgans genitals interns i externs, característi-
ques sexuals secundàries, cromosomes i hormones) (Gregori, 2016). 

Lesbiana: Dona que se sent atreta eròticament i sexualment per altres dones. 
lgtbiq+: Acrònim de lesbianes, gais, trans, bisexuals, intersexuals i queer. 
Model dicotòmic de gènere / Binarisme de gènere: Sistema d’organitza-

ció social que parteix de la idea que només existeixen dos gèneres, dues 
caselles, en les societats, homes i dones, i que aquestes són assignades a 
les persones en el moment de néixer en funció de si tenen penis o vulva. 
Aquestes dues caselles són excloents, jeràrquiques i complementàries.

Ordre cisheterosexual: Règim social i cultural que imposa la cissexualitat 
i l’heterosexualitat com a norma, com l’única sexualitat «normal», natu-
ral i acceptada. Això implica la divisió de les persones en rols, identitats 
i atributs basats en el gènere masculí o femení i la discriminació, perse-
cució, exclusió i violència contra qualsevol persona que en quedi fora. 

Pansexualitat: Persona que sent atracció eròtica, sexual i afectiva per una 
altra persona independentment del sexe, el gènere, la identitat de gène-
re, la preferència sexual o rols sexuals, així com la capacitat per mante-
nir-hi relacions íntimes i/o sexuals. També s’anomena omnisexual. 

Patriarcat: Sistema que justifica la dominació dels homes sobre la base 
ideològica d’una suposada inferioritat biològica de les dones. Les institu-
cions s’articulen des de la ideologia patriarcal per mantenir i reforçar 
aquest consens i mantenir les dones en una posició subordinada respecte 
dels homes. També el podem anomenar heteropatriarcat, cisheteropatri-
arcat, etcètera (Federici, 2018). 

Preferència sexual: Terme que s’utilitza per referir-nos a qui ens agrada, a 
l’atracció física i emocional o la falta d’interès i atracció sexual (asexual). La 
preferència sexual és independent de les pràctiques sexuals que realitzem. 

Parlem de preferència i no d’orientació perquè aquesta no és estàti-
ca i definida en tot moment, sinó que pot canviar al llarg del temps o a 
mesura que anem experimentant i descobrint-nos. 

Persona racialitzada: Construcció social que implica l’opressió estructural 
per un determinat color de pell, trets o ètnia. Una persona racialitzada ha 
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viscut discriminació constant i sistèmica al llarg de la seva vida per factors 
com la pigmentació de la pell, un fet històric propi d’un lloc (colonització, 
esclavització), estereotips, elements culturals i ancestrals, etcètera. Tot i que 
generalment tenir la pell blanca t’atorga un privilegi, també hi ha persones 
blanques que pateixen la racialització (uns trets marcats, els cabells, l’ús 
d’elements ancestrals, ser afro, albí, etcètera) (Nia Huaytalla).

Racisme: Exclusió, segregació, discriminació o agressió a les persones 
per motius del seu origen ètnic, color de pell, creences religioses, 
pràctiques culturals, etcètera. És una ideologia i una pràctica sistemà-
tica i rutinària que permet mantenir l’hegemonia cultural occidental. 
És estructural, amb arrels profundes en un passat d’esclavitud, espoli-
ació, usurpació, dominació i explotació en el context de la modernitat 
colonial (sos Racisme).

Rol de gènere: Creences, idees preconcebudes i prejudicis relacionats amb el 
gènere amb el qual les persones es presenten i interaccionen socialment.

Sistema de gènere: Dimensions i concepcions a través de les quals es 
construeix el gènere i, en conseqüència, les identitats de gènere. En 
concret, es relacionen la dimensió del sexe atribuït, la identitat de gè-
nere, l’expressió de gènere i la preferència sexual amb les categories 
home, dona i categories que van més enllà de la norma, com les perso-
nes intersexuals, trans, cross-dresser/transvestides o asexuals. 

Sexe atribuït: Gènere que ens van assignar al néixer i que ens classifica 
com a mascles o femelles en funció d’algunes característiques biològi-
ques dels nostres cossos: òrgans genitals interns i externs, característi-
ques sexuals secundàries, cromosomes o hormones. Es pot dir que la 
nostra societat és sexista perquè partint de les característiques sexuals 
(els nostres genitals externs), se’ns classifica com a mascles o femelles i, 
en conseqüència, com a homes o dones. 

Sexisme: Essencialisme que sosté que les persones poden ser enteses, i so-
vint jutjades, en funció de si ets llegit com un home o com una dona. 
Aquesta atribució discriminatòria de característiques i comportaments 
limita i condiciona les possibilitats de totes les persones. 

Trans: les persones trans, del llatí trans-, «a l’altra banda, més enllà», són 
persones que transiten d’un gènere a l’altre, que no se senten identifica-
des amb el gènere assignat en néixer o l’expressió de gènere de les quals 
no correspon amb les normes i expectatives socials del gènere assignat 
en néixer. El terme trans pot incloure:
• Dones trans: Persones que transiten del gènere masculí al femení.
• Homes trans: Persones que transiten del gènere femení al masculí.
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• Gènere fluid: Experiència dinàmica de la identitat de gènere com a 
homes, dones o persones no binàries.

• Gènere no binari: Persones que no s’identifiquen ni com a home ni 
com a dona. Poden identificar-se com un gènere fora del binarisme. 

• Queer: Paraigües que serveix per agrupar identitats diverses que re-
butgen políticament el sistema de gènere. Per exemple, les persones 
agènere o de gènere neutre.

Cross-dressing: Terme anglosaxó que es popularitza a finals dels noranta 
en persones del territori català a qui no havia encaixat l’herència de «la 
transvestida» en l’eclosió dels moviments d’alliberació sexual durant el 
tardofranquisme. És, doncs, una reapropiació del concepte com a estra-
tègia de diferenciació social en relació amb un estigma. Es caracteritza 
per una expressió del gènere que varia en funció del temps i l’espai. 
Així, la presentació i representació social del gènere (vestimenta, gestos, 
gustos, etcètera) varia depenent de les esferes socials en què s’expressa. 
Es dona sobretot en persones assignades i llegides com a homes hete-
rosexuals. (Barbé, 2017). 

Com soc?

Cicle menstrual: Període que va des del primer dia de la menstruació fins 
l’últim abans de tornar a menstruar. Durant el cicle menstrual es passen 
per quatre grans fases (menstruació, preovulació, ovulació i premenstrua-
ció) durant les quals el revestiment de l’úter creix, els ovaris alliberen un 
òvul i el revestiment de l’úter es desprèn. Durant les fases del cicle es 
produeixen canvis a nivell físic que poden repercutir en el nostre estat 
anímic i emocional. 

Circumcisió: Intervenció quirúrgica per extirpar el prepuci, la pell que 
recobreix la punta del penis. Aquesta operació pot realitzar-se per mo-
tius religiosos, culturals o mèdics. 

Climateri: Etapa de transició cap a la menopausa. Comporta canvis adap-
tatius, com cicles menstruals irregulars, canvis en el ritme i la qualitat 
del son, etcètera.

Clítoris: Òrgan erèctil situat a sobre de l’orifici uretral. Mesura uns 10 cm, 
encara que només se’n pot veure una part, l’externa. A la part externa es 
troben el gland i el caputxó i estén les arrels i els bulbs per dins dels 
llavis vaginals. Posseeix moltes terminacions nervioses, que el fan ser un 
òrgan extremament sensible. El clítoris es pot estimular directament o 
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indirectament acariciant tota la vulva, movent un o dos dits amunt i 
avall, fent cercles al voltant del caputxó, etcètera.

Ejaculació: Expulsió de líquid que es pot produir en persones amb penis o 
amb vulva en moments de molt plaer (no necessàriament ha de coinci-
dir amb un orgasme). 

Si tens vulva, l’ejaculació s’expulsa a través de les glàndules ejacula-
dores, situades a banda i banda de l’orifici uretral. El fluid que s’ejacula 
és d’aparença clara i inodora. 

Si tens penis, l’ejaculació s’expulsa a través de la uretra i es produeix 
en els testicles i la pròstata. El fluid que s’ejacula s’anomena semen i és 
d’aparença viscosa i blanquinosa.

Endometri: Part interna i mucosa de l’úter. Va creixent durant el cicle 
menstrual per tal d’alimentar l’òvul fecundant i, en cas que no hi hagi 
cap òvul fecundant, s’expulsa cada mes durant la menstruació.

Esmegma: Secreció blanquinosa que es pot produir en el gland i a la vulva si 
no es manté una higiene correcta. Si fermenta, pot produir una olor pe-
netrant i desagradable i produir irritacions i picors. 

Espècul: Instrument de plàstic o de metall que s’utilitza per separar les 
parets de la vagina i observar i examinar la vagina i el coll de l’úter. 

Espermarquia: Moment de la primera ejaculació en persones amb penis.
Espermatogènesi: Procés de generació d’espermatozous que té lloc a l’in-

terior dels testicles.
Estrogen: Tipus d’hormones sexuals esteroides que es produeixen als ova-

ris. Els estrògens realitzen funcions durant la pubertat, les dues prime-
res fases del cicle menstrual i l’embaràs. 

Fimosi: Afecció per la qual el prepuci del penis no es pot retreure o se 
sent tibantor tant en estat de flacciditat com d’erecció. La fimosi pot 
comportar dolors, dificultat en les relacions sexuals o dificultats en la 
micció.

Himen: Fina membrana elàstica de teixit mucós situada a l’entrada de la 
vagina. Pot tenir formes i gruixos diferents, però en cap cas cobreix to-
talment l’entrada de la vagina. Té obertures, entre d’altres, perquè hi 
passi la menstruació. Té la funció de protegir l’entrada de la vagina fins 
a la pubertat, ja que fins llavors la vagina no té la flora vaginal que la 
protegirà quan ja sigui adulta. 

Menarquia: Primera vegada que apareix la regla. Acostuma a ser entre els 
10 i els 16 anys. 

Menopausa: Període en què es deixa de tenir la menstruació. Sol comen-
çar entre els 45 i els 55 anys. 
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Òrgan reproductor fecundador: Òrgan format per genitals externs (penis, gland, 
prepuci...) i genitals interns (testicles, conductes deferents, pròstata...). 

L’anomenem òrgan reproductor fecundador i no òrgan masculí as-
senyalant-ne la funció  i no el gènere. D’aquesta manera, incloem totes 
les persones que tenen penis: homes cisgènere, dones transgènere i al-
gunes persones intersexuals i no binàries.

Òrgan reproductor gestador: Òrgan format pels genitals externs (vulva, clí-
toris, llavis interns...) i genitals interns (vagina, úter, ovaris, trompes...).

L’anomenem òrgan reproductor gestador i no òrgan femení asse-
nyalant-ne la funció i no el gènere. D’aquesta manera, incloem totes les 
persones que tenen vulva i vagina: alguns homes transgènere i algunes 
persones intersexuals i no binàries.

Pol·lució nocturna: Ejaculacions involuntàries mentre es dorm. És un 
mecanisme automàtic i natural que no sol anar acompanyat d’orgasme 
i acostuma ocórrer durant la pubertat. 

Progesterona: Hormona sexual produïda als ovaris encarregada de regular as-
pectes vinculats amb la pubertat, la menstruació i l’embaràs. 

Testosterona: Hormona andrògena produïda als testicles i, en menor 
quantitat, en els ovaris. 

Els meus plaers

bdsm: Acrònim de les següents pràctiques i fantasies eròtiques: Bondage i 
Disciplina, Dominació i Submissió; Sadisme i Masoquisme (Viñuales; 
Sáez, 2007).  

Relació eròtica entre dues o més persones en què, sempre sota con-
sens i límits pactats, s’estableixen rols de dominació i submissió per 
obtenir plaer sexual. 

Es poden donar elements simbòlics de dominació, per exemple, els 
rols, i formes físiques de dominació com, per exemple, el dolor físic.

Coitocentrisme: Perspectiva per la qual es pensa que en una relació sexual 
tota l’atenció ha de recaure en el coit, és a dir, en la penetració d’una 
vagina o un anus amb els dits, el penis o una joguina sexual, com si 
aquesta fos la pràctica més desitjable i plaent.

Que el coit sigui el centre de tota experiència sexual acaba limitant els 
nostres plaers, ja que deixem d’experimentar amb altres pràctiques sexuals 
i, alhora, deixa fora de joc moltes persones que tenen relacions sexuals amb 
persones que no tenen penis o que tenen menys sensibilitat als genitals. 
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Desig sexual: El desig sexual és un impuls que ens mou a compartir la 
sexualitat amb altres persones o estar sexualment amb nosaltres matei-
xes. Quan desitgem molt intensament ens podem sentir molt plenes 
d’energia i excitació i imaginar-nos situacions de molt plaer. 

Fal·locentrisme: Perspectiva per la qual es dona tot el protagonisme al penis 
durant una relació sexual. El protagonisme és tal que sovint no podem 
imaginar que es pugui es pugui tenir relacions sexuals sense un penis.

Fantasies sexuals: Escenes eròtiques i sexuals que ens imaginem i que ser-
veixen per excitar-nos. No necessàriament han de ser pràctiques o si-
tuacions que volem experimentar, sinó pràctiques i situacions que ens 
agrada imaginar. 

Hipersexualització: Actitud de valorar una persona únicament en funció 
dels seus atributs sexuals i el desig sexual que desperta. 

Heterocentrisme: Perspectiva per la qual se sosté que les úniques relacions 
i identitats possibles i vàlides són les relacions que es donen entre un 
home i una dona cis.

lgtbi-fòbia (Homofòbia, Lesbofòbia, Transfòbia, Bifòbia, Interfòbia, Plo-
mafòbia): Por, odi, intolerància i/o discriminació contra les persones 
lgtbi. Es pot manifestar a través d’abusos sexuals, emocionals, econò-
mics, físics i sexuals. L’homofòbia interioritzada és l’odi d’una persona 
lgb contra ella mateixa. L’homofòbia institucionalitzada és l’homofòbia 
arrelada com a part d’un sistema social, econòmic i polític.

S’utilitza la paraula lesbofòbia per referir-nos específicament a 
comportaments d’odi cap a les lesbianes; transfòbia per a les persones 
trans, cross-dressers, transvestides, etcètera; bifòbia cap a les persones bi-
sexuals; interfòbia cap a les persones intersexuals i plomafòbia per a 
totes aquelles persones que no responen a les expectatives del que se 
suposa que és ser home o dona cis.

Model de bellesa: Conjunt de normes socials sobre la bellesa. A la nostra 
societat, el model de bellesa femení es basa en atributs com tenir els 
pits grossos, estar prima, anar depilada o tenir els cabells llargs, i el 
model de bellesa masculí es caracteritza per altres atributs, com tenir 
músculs definits, els cabells curts o ser alt, entre d’altres.

Desitjabilitat: Conjunt de normes socials sobre quines persones són desit-
jables i quines no. Aquest consens depèn dels trets físics (com és el cos 
i si encaixa amb la norma) i del prestigi social (la classe social, el color 
de la pell, els contactes que té o on va de vacances). 

La desitjabilitat afecta negativament persones amb cossos dissi-
dents, persones que no formen part de la llista de cossos desitjables. És 
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el cas, per exemple, de les persones grans, les persones negres, les perso-
nes trans o les persones amb diversitat funcional. 

Orgasme: Alliberament fisiològic de la tensió mental i muscular que s’ha 
acumulat durant l’excitació. Sol ser un moment de molt plaer i satisfac-
ció i pot anar acompanyat d’ejaculació. 

Orgasmocentrisme: Perspectiva des de la qual es contempla l’orgasme 
com a objectiu últim de la pràctica sexual, com el moment que marca el 
final de la pràctica sexual. 

Pèting: Petons, carícies i tocaments sexuals. Aquesta pràctica permet gau-
dir i fomentar el coneixement dels nostres cossos. 

Plaer sexual: Sensacions positives, agradables i eufòriques que es manifesten 
quan ens sentim plenament satisfetes sexualment. El plaer es construeix 
tant físicament, a través dels sentits (un menjar que ens agradi, un mas-
satge, una melodia...), com psíquicament (en recordar sensacions i mo-
ments agradables, en recrear-nos en la nostra imaginació...).

Pornografia convencional: Gènere cinematogràfic que busca despertar el 
desig, el plaer i l’excitació sexual de les persones espectadores. Es carac-
teritza per estar pensada i dirigida des d’una mirada androcèntrica i 
desigual que reforça un sol tipus de pràctiques i sexualitat: un exercici 
gimnàstic de penetració entre un home i una dona, una relació unidi-
reccional i desigual on el subjecte actiu, l’home, «es folla» l’objecte pas-
siu, la dona, que no mostra voluntat ni decisió pròpia. 

Postporno i Pornografia feminista: Gènere cinematogràfic que busca l’excita-
ció i el plaer de les espectadores a través de la representació d’una sexualitat 
que posa en qüestió els models dominants i la norma que apareix en la 
pornografia convencional: hi apareixen cossos diversos representats de ma-
nera positiva, s’expressen sentiments i desitjos, i, en definitiva, es creen con-
traficcions visuals que tenen en compte les realitats de les dones, minories 
sexuals, persones amb diversitat funcional, etcètera.

Sexting: Difusió online consentida d’una fotografia, audito o vídeo de ca-
ràcter eròtic o sexual. 

Virginitat: Construcció social, idea que algunes cultures hem creat per 
controlar els cossos i la sexualitat de les persones i fixar el coit en el 
centre de les relacions. 

En aquest imaginari, la virginitat té a veure amb un pas important 
en la transició d’una etapa a l’altra. Per a les persones lgtb hi ha pres-
sió social al voltant de la primera vegada que es practica penetració anal 
o la primera vegada que es tenen relacions sexuals amb una persona del 
mateix gènere. Per a les dones cis remet a qualitats com mantenir l’hi-
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men intacte, la puresa, el sacrifici o la castedat. Fins al punt que existeix 
l’expressió «perdre» la virginitat. En els nois cis passa al revés, la pressió 
recau en practicar el coit al més aviat possible.

Zona erògena: Part del cos amb més terminacions nervioses i més sensibili-
tat al tacte. Pot tenir diferents intensitats i són diferents en cada persona. 

Zona prostàtica: Zona de molt plaer, es troba a la pròstata i es pot estimu-
lar de diferents maneres. 

En les persones amb vulva es pot estimular introduint dos dits a l’en-
trada de la vagina, en els primers centímetres, i movent-los en direcció al 
melic. També es pot estimular utilitzant vibradors i dildos. És el que tra-
dicionalment s’ha conegut com a Punt g. 

En les persones amb penis es pot estimular internament a través de 
l’anus o externament pressionant la zona del perineu. Internament es 
pot estimular fent un massatge a la zona anal i introduint, a poc a poc, 
un dit, o bé amb joguines que estimulin la pròstata (plugs anals, vibra-
dors...). Popularment s’ha conegut com a Punt p. 

Amors, afectes i estima

Feminicidis: Assassinats a dones pel fet de ser dones duts a terme per 
homes. Els feminicidis es donen en contextos d’alta tolerància a la vio-
lència masclista i a través d’accions violentes.  

Micromasclismes: Exercicis de poder petits i quotidians que permeten als 
homes fer el que volen però impedeixen que les dones facin el mateix. Es 
tracta d’«hàbils arts, comportaments subtils o insidiosos, reiteratius i gai-
rebé invisibles» que els homes utilitzen «no tant per jutjar sinó per opo-
sar-se al canvi femení» (Bonino, 1998).

Poliamor: Model afectiu basat en la possibilitat d’estimar diverses perso-
nes a la vegada de forma consensuada, conscient i ètica. Dins la relació 
poliamorosa hi ha coneixement de les altres relacions i plena conscièn-
cia de totes les persones involucrades i no hi ha una jerarquia d’una 
relació per sobre de l’altra.

Sexpreading: Difusió a través d’Internet d’una fotografia, àudio o vídeo sen-
se el consentiment de la persona que hi apareix. Aquestes imatges es ca-
racteritzen per ser de caràcter sexual o interpretades com a tal. Està 
tipificat al Codi Penal amb penes de fins a 3 anys de presó per revelació 
o cessió de dades a tercers. 
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