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RESUM 

Aquest treball pretén conèixer la realitat i els beneficis de l’acompanyament socioeducatiu de la 
dimensió sexual i afectiva en el context d’un centre residencial per a dones sense llar –des de 
l’experiència i visió d’una resident i una educadora social– i determinar, a partir de bibliografia 
acadèmica amb perspectiva feminista, les eines adequades per a dur-lo a terme. La investigació 
s’ha realitzat a partir d’una metodologia qualitativa, inductiva i d’observació-participació, des d’un 
posicionament feminista i interseccional i amb un enfocament constructivista de la sexualitat. Els 
resultats apunten que, si bé les agents mostren l’interès i perceben la necessitat i els beneficis 
d’aquest acompanyament, hi ha una invisibilització i poc acompanyament de la dimensió sexual 
i afectiva. Finalment, s’exposen les bases d’una proposta d’aplicabilitat per fer efectiu aquest 
acompanyament. 

Paraules clau: sensellarisme femení, sexualitat, educació sexual i afectiva, educació social, 
interseccionalitat 

ABSTRACT 

This study aims to know the reality of the socio-educational accompaniment of the sexual and 
affective dimension in the context of a residential centre for homeless women –from the 
experience and point of view of a resident and a social educator– and to determine, based on 
academic literature with a feminist perspective, the appropriate tools to complete it. The research 
has been carried out using a qualitative, inductive and participatory-observation methodology, 
from a feminist and intersectional position and with a constructivist approach to sexuality. The 
results show that although the agents show interest and perceive the need and benefits of this 
accompaniment, there is invisibility and little accompaniment of the sexual and affective 
dimension. Finally, the bases of an applicability proposal to make this accompaniment effective 
are presented. 

Keywords: women homelessness, sexuality, sexual and affective education, social education, 
intersectionality 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA SOBRE LA PORTADA 

Si aquest treball era l’oportunitat per conèixer coses noves també podia ser l’oportunitat per apropar-me i 
reivindicar artistes a qui des de fa temps tenia ganes de conèixer. Louise Bourgeois (1911-2010), una 
d’elles, va explorar la materialitat, les normes de gènere i l’autobiografia a través de diverses tècniques: 
pintura, costura, gravat, escultura, escriptura... Les seves obres incorporen temes feministes i aspectes de 
l’expressionisme abstracte i el surrealisme. El seu treball ha estat exposat a la Tate Modern, al MoMA, al 
Centre Pompidou, al Museu Guggenheim o al Los Angeles County Museum of Art, entre molts d’altres.  

Entre les coses que he pogut conèixer d’ella, n’hi ha dues que em quedo i que trobo adients pel significat 
simbòlic d’aquest treball, motiu pel qual m’ha inspirat la portada. Deia que l’espiral, que simbolitzava per 
ella el control i la llibertat, tenia dues direccions: cap a dins, un intent de controlar el caos; i cap a fora, 
començant al centre, una representació de “donar” i renunciar al control, de confiança, energia positiva, de 
la pròpia vida. Aquest treball vol anar cap enfora, vol ser perifèria. I el poder reparador de l’agulla: «l’agulla 
s’utilitza per a reparar el mal, és una petició de perdó, mai és agressiva», deia. Aquest treball vol ser una 
puntada en la lluita contra tants anys de sexualitat negada i silenciada per a les dones. 
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1. Introducció i justificació 

Una pregunta recurrent m’atravessa els darrers anys de pràctica professional acompanyant 

persones sense llar, una pregunta fruit de l’observació i reflexió sobre la pràctica educativa i 

també d’una curiositat i un interès –personal i polític– per la sexualitat que de sempre he tingut. 

Aquest Treball de Final de Grau (TFG) és per mi l’oportunitat d’explorar i analitzar l’estat i les 

possibilitats de l’educació sexual i afectiva i el sensellarisme femení des de l’Educació Social. 

Des de la meva experiència professional en l’acompanyament a homes i dones sense llar en 

centres residencials de Barcelona, he observat que l’atenció a la dimensió sexual i l’afectivitat no 

es contempla de la mateixa manera que altres aspectes de la persona com la salut o les 

dimensions relacional i social. Si bé no podem generalitzar aquesta afirmació a totes les entitats 

de la xarxa d’atenció a persones sense llar, sí que podem comprovar que no es té en compte en 

el model d’acompanyament de processos de persones sense llar que des de l’Ajuntament de 

Barcelona s’està implementant. Algunes de les preguntes que em suscita tot plegat són: com 

s’aborden la sexualitat i l’afectivitat als centres residencials per a dones en situació d’exclusió 

residencial i/o sensellarisme?, com s’acompanya socioeducativament (bé sigui als protocols 

generals de centre, bé als plans de treball individuals i grupals)?, es té en compte l’educació 

afectivosexual des d’una perspectiva de gènere i interseccional?, quin lloc ocupa la sexualitat 

tant en l’imaginari de les educadores socials (i del centre) com en el de les residents? 

Tres factors es correlacionen per explicar l’interès personal en aquest treball: a) el meu interès 

per la sexualitat i l’educació sexual i la ferma creença en el seu poder transformador; b) la 

interpel·lació que sento com a dona desenvolupant la professió d’educadora social amb altres 

dones; i c) la creença que és l’educació –social, sexual, etc.– amb una perspectiva interseccional 

i feminista, l’eina a través de la qual podem transgredir la norma establerta: fer «trontollar la llei» 

en paraules de Michel Foucault (1977: 13), qüestionar i subvertir les estructures que al llarg de 

la història han jerarquitzat, oprimit i reprimit. 

 

No puc dir que els meus coneixements en sexualitat o en feminismes m’atorguin una autoritat 

experta a partir de la qual produir aquest treball, però sí que em situo en una posició en 

creixement d’aprenentatge, d’experimentació, d’activisme des dels quals sento que vaig cercant 

o donant respostes (no definitives) a interrogants i reptes, que és també una de les intencions 

del treball. 

La meva mirada parteix d’un posicionament polític i encarnat en la creença ferma que totes les 

dones tenim dret a gaudir de la nostra sexualitat, del desig, del plaer, del cos, de relacions 

igualitàries i sanes, d’autoconeixement (sexual i emocional). La literatura acadèmica i experta, 

com s’abordarà més endavant, defensa i corrobora a) que la sexualitat és una dimensió humana 

que contribueix a la identitat i la personalitat i b) els beneficis de l’accés a una educació sexual 

integral (UNFPA: 2014) des d’una visió positiva i saludable. L’Observatori de Drets Sexuals i 

Reproductius diu que «la història del reconeixement dels Drets Sexuals i Reproductius és una 

història de resistència, subversió i, sobretot, de lluita per l’exercici de la llibertat i en favor de la 

justícia social». Es fa cada cop més evident «la subtil connexió entre la manera en què el 

patriarcat s’entremet en el desig femení i la manera en què les dones viuen la seva pròpia passió» 

(Vance, 1989: 15); Audre Lorde n’explicava el mecanisme: 

«Per a perpetuar-se, tota opressió ha de corrompre o distorsionar les fonts de poder 

inherents a la cultura dels oprimits de les quals pot sorgir energia per al canvi. En el cas de 
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les dones, això s’ha traduït en la supressió d’allò eròtic com a font de poder i informació en 

les nostres vides» (Lorde, 2002 [1978]1). 

La justícia social implica la responsabilitat de retornar allò que se’ns ha arrabassat a base 

d’imposició i negació, de violències. 

La meva mirada és també tot allò que intersecciona en mi –impossible plasmar-ho tot aquí–, com 

a dona cisgènere i heterosexual, jove, blanca i catalana, crescuda a Barcelona, filla biològica 

d’una mare i un pare i germana gran d’una altra dona amb discapacitat intel·lectual límit i TDAH. 

També “d’esplai”, ja no en actiu però sempre de cor; i integradora social en actiu que ha 

acompanyat dones amb anteriorritat però que, actualment, acompanya homes sense llar o en 

situació d’exclusió social i residencial. Conscient dels meus privilegis, la meva mirada a l’altra té 

voluntat de desconstrucció i assumeix la implicació personal de fer investigació –i l’acció, 

afegeixo– feminista que trenca amb la lògica unidireccional de coneixement i es persegueix «una 

relació subjecte-subjecte en la qual el procés de coneixement s’estableix com una relació 

dialògica» que esdevé una construcció compartida entre ambdues parts (Esteban, 2020: 5742). 

Donant importància així al que viu, sent, pensa i aporta i entenent aquest treball com una 

possibilitat de construir saber(s) i pràctica on la idea no és només saber què pot fer l’educació 

sexual per les dones sense llar, sinó també què pot fer la seva participació per a elles mateixes i 

pel cos teòric de l’Educació Social en relació amb aquesta temàtica i a la producció de saber 

concret. 

 

En aquest treball, l’apropament a partir d’una observació participant a la realitat d’un centre 

residencial per a dones sense llar (Llar de Pau) de la ciutat de Barcelona m’ha permès endinsar-

me i analitzar l’opinió i l’imaginari de les dones que s’hi acompanya i de les educadores socials 

que hi treballen. Amb una perspectiva feminista i interseccional i amb una mirada crítica, així com 

amb una perspectiva constructivista de la sexualitat, la metodologia es basteix amb una 

investigació qualitativa, inductiva i de caràcter observacional-participatiu. Tot plegat sostingut 

amb la recerca bibliogràfica sobre el sensellarisme femení, la sexualitat i l’educació sexual i 

afectiva amb perspectiva de gènere i interseccional. 

Entomar la dimensió sexual i sexoafectiva o parlar de l’educació sexual i afectiva en els processos 

d’acompanyament socioeducatiu de dones sense llar o en situació d’exclusió residencial és no 

només una qüestió de justícia social, sinó també de responsabilitat professional: posar en 

rellevància la vivència, experiència, especificitats i aportacions a l’hora de pensar, teoritzar o 

realitzar una acció socioeducativa relacionada amb aquesta dimensió. En aquest sentit, la 

«capacitat per particularitzar les formes de transmissió cultural a la singularitat dels subjectes de 

l’educació» (ASEDES, 2007: 37) és una de les competències i aportacions de la professió. Entre 

d’altres raons, per ser fidels a aquesta voluntat i tenint en compte que l’exclusió residencial depèn 

de factors individuals (interns), interpersonals i estructurals (externs) que interactuen entre ells, 

la interseccionalitat és la perspectiva de recerca i l’eina analítica que ha de guiar la proposta que 

entoma aquest treball. 

 

                                                
1 L’assaig Uses of the Erotic: The Erotic as Power, va ser presentat en la IV Berkshire Conference of 

Women Historians el 1978 i publicat en anglès el 1984 a Sister Outsider: Essays and Speeches by Audre 
Lorde per l’editorial Crossing Press. 
2 Ella, al seu torn, cita l’aportació de Maribel Ríos Everardo (2012: 186-187). 
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Per acabar aquest apartat, retorno a les justificacions entorn de la sexualitat; la intenció d’acabar-

lo retornant-hi és deliberada i intencionada. 

Realitzar aquest treball és també l’oportunitat i la voluntat política de reivindicar el desig, el plaer, 

el gaudi, el coneixement i l’assumpció de la nostra corporalitat, tenyint d’erotisme aquest treball i 

el meu activisme tal com el conceptualitza Audre Lorde: com una capacitat per gaudir i compartir, 

una forma de poder i d’informació abans negada a les dones a partir del qual podem rebelar-nos 

contra allò que se’ns ha imposat. «Perquè allò eròtic no només concerneix el que fem, sinó també 

a la intensitat i a la plenitud que sentim en actuar» (Lorde, 2002 [1984]: 11). Així tenyeixo la meva 

vida i aquest treball, «d’aquesta energia creativa i enfortida, el coneixement i ús de la qual estem 

reclamant ara en el nostre llenguatge, la nostra història, la nostra dansa, el nostre amor, el nostre 

treball i les nostres vides» (ibíd.). 

 

Objectius 

Tot plegat em porta a un treball de recerca-investigació que, des d’un posicionament feminista i 

amb una mirada crítica, persegueix la consecució dels següents objectius: 

Objectiu general 

Conèixer la realitat i els beneficis de l’acompanyament socioeducatiu de la dimensió 

sexoafectiva de dones en situació de sensellarisme i/o exclusió residencial, des d’una mirada 

crítica feminista interseccional, a través de l’aproximació al centre residencial Llar de Pau i a 

la bibliografia acadèmica.    

Objectius específics 

1) Explorar com es viuen i treballen, per part d’educadores socials i usuàries, la salut sexual, 

la sexualitat i l’afectivitat al centre residencial per a dones sense llar Llar de Pau. 

2) Analitzar les pràctiques socioeducatives en relació a l’acompanyament de la dimensió 

sexoafectiva a Llar de Pau (així com les possibles resistències per part de l’equip de 

professionals, si n’hi ha), fent especial atenció a la perspectiva interseccional. 

3) Determinar, a partir de la bibliografia acadèmica i d’expertes amb perspectiva feminista, 

quines visions, perspectives i eines serien adequades per a fer aquest acompanyament 

des d’un posicionament feminista interseccional. 

4) Plantejar les bases d’una proposta d’aplicabilitat, basada en els resultats i la recerca, 

sobre les possibilitats de l’acompanyament socioeducatiu de la dimensió sexoafectiva des 

d’una una mirada crítica feminista i interseccional per al col·lectiu de dones sense llar en 

el marc d’un centre residencial. 

 

2. Marc teòric 

Els següents conceptes no es poden entendre si no és en conjunció. Per aquest motiu, a cada 

tema plantejat es fa referència a aspectes dels altres temes a fi d’ampliar-ne la lectura d’una 

manera integral. 
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2.1. Sensellarisme femení: les experiències específiques de les dones sense 

llar 

El sensellarisme ha estat conceptualitzat i explicat fins fa molt poc des d’una perspectiva 

restringida –a la pernocta en carrer– i androcèntrica, essent el gènere una àrea menys explorada 

en la investigació del sensellarisme, tal com coincideixen a manifestar diverses autores (Baptista, 

2010; Young, 2010: 2-3; Fernández-Rasines i Gámez-Ramos, 2013: 43). Els conceptes següents 

són cabdals per parlar del sensellarisme des d’una perspectiva de gènere. 

L’exclusió social ha estat definida per la Unió Europea com un fenomen social de caràcter 

multidimensional que se centra en els mecanismes «a través dels quals es nega als individus i 

als grups pertanyents a una societat la seva participació en els intercanvis, les pràctiques i els 

drets socials que els són imprescindibles per a la integració social i, per tant, per a la seva identitat 

social i personal» (Gabàs, 2003: 3). 

Una plena participació en els espais de vida social3 garanteix la inclusió social. D’acord amb 

l’aportació de La exclusión residencial grave en la CAPV [Comunitat autònoma del País Basc] 

desde una perspectiva de género (DDAA, 2016: 13-14), l’anàlisi d’aquests fenòmens posa en 

relleu l’existència de diferències significatives entre els processos d’exclusió d’homes i dones, 

sobretot i concretament, en: 

a) El mercat de treball, on les dones presenten pitjors condicions laborals i major taxa d’atur 

a causa de factors com: l’entrada tardana de les dones al món laboral sense la 

compensació per part de la part masculina de la població en la càrrega de les tasques de 

cures i treball reproductiu de manera desigual; la bretxa salarial i les dificultats d’accés a 

llocs de responsabilitat; la discriminació per edat reproductiva; la major participació en 

economia submergida; o el paper subsidiari del treball. 

b) L’Estat de Benestar, on les dones pateixen la concepció contributiva de les prestacions, 

quelcom magnificat pel fet que la unitat bàsica referencial dels serveis socials sigui la llar 

i no l’individu, fomentant la dependència entre aquests i fent-lo esbiaixadament 

androcèntric. 

c) Les xarxes familiars i socials, un dels àmbits que més encapçalen les dones quant a taxes 

d’exclusió social. Les llars encapçalades per una dona presenten major –el doble segons 

dades de 2013 (ibíd.)– taxa d’exclusió, conflicte social i aïllament que les llars 

encapçalades per un home. 

En el sistema social imperant actual, el patriarcat, «el gènere és un principi de jerarquització que 

assigna espais i distribueix recursos a homes i dones» (Cobo, 2005: 250) de manera asimètrica, 

motiu pel qual ha de ser una condició o variable sine qua non en l’estudi i definició d’aquest marc 

teòric. La tipologia ETHOS, proposada per la Federació Europea d’Organitzacions Nacionals que 

treballen amb Persones sense Llar (FEANTSA4), ens ajuda i serveix per analitzar el sensellarisme 

des del marc de l’exclusió residencial, fet que en possibilita la lectura des d’una perspectiva de 

gènere. 

L’exclusió residencial és una manifestació de l’exclusió social en relació amb l’accés a 

l’habitatge, entès com a bé o necessitat bàsica que «proporciona un suport material a la 

                                                
3 «El mercat de treball, el mercat de béns i serveis, els espais de decisió política i organització de la vida 

comunitària, els sistemes de protecció social, i les relacions sociofamiliars i comunitàries» (DDAA, 2016: 
13). 
4 La FEANTSA (European Federation of National Organisations Working with the Homeless) opera des de 

1989; compta amb més de 120 organitzacions de 30 països, inclosos els 27 Estats membres. 
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reproducció de les institucions familiars; facilita la socialització, l’aprenentatge i la maduració 

personal, així com el desenvolupament dels aspectes íntims de la vida humana; i a més 

representa un espai essencial per al consum i l’oci» (Hernández, 2013; a DDAA, 2016: 14). Ha 

de ser entesa com un fenomen estructural que s’ha d’analitzar interrelacionadament amb la resta 

d’àmbits de la vida per una banda, i subjectiu i processual per altra banda en tant que els factors 

individuals i interrelacionals de cada persona activaran uns recursos determinats o no en relació 

amb els factors estructurals, fet que el fa un fenomen de complexitat important (Fitzpatrick et al., 

2015: 2). 

Paga la pena esmentar la multidimensionalitat del concepte llar, compost per tres àrees o 

dominis: «disposar d’un habitatge (o lloc) adequat per satisfer les necessitats d’una persona i la 

seva família (domini físic); poder mantenir la privacitat i gaudir de les relacions socials (domini 

social); i poder comptar amb la possessió exclusiva, la seguretat de l’ocupació i el títol legal 

(domini legal)» (Edgar, 2009: 16; a DDAA, 2016: 19). 

En aquest marc les categories ETHOS, citades5 a continuació, intenten cobrir totes les situacions 

de vida que equivalen a formes de sensellarisme a tot Europa:  

a) Sense sostre (roofless): 1) Viure en un espai públic o a la intempèrie. 2) Pernoctar en un 

alberg i estar forçat a passar la resta del dia en un espai públic. 

b) Sense llar (houseless): 3)Viure de forma temporal en albergs o centres per a persones 

sense llar. 4) Viure en refugis per a dones de forma temporal6. 5) Viure en allotjaments 

temporals reservats a persones migrades i demandants d’asil. 6) Viure en institucions 

residencials o d’internament (presons, centres d’atenció sanitària, centres de menors, 

hospitals psiquiàtrics, etc.) amb un termini definit de sortida. 7) Viure en allotjaments amb 

suport social7. 

Aquestes dues primeres tipologies, altrament anomenades sensellarisme sever, afecten 

majoritàriament la població masculina, són les cares més visibles del sensellarisme i les que 

equivocadament acaben definint-lo degut a no tenir presents les dues següents categories. 

c) Habitatge insegur (insecure housing): 8) Viure en un habitatge sense títol legal (viure 

temporalment amb familiars o amistats de forma involuntària, viure en un habitatge sense 

contracte d’arrendament, etc.). 9) Viure sota l’amenaça de desnonament amb notificació 

legal. 10) Viure sota l’amenaça de violència per part de la família o la parella8. 

d) Habitatge inadequat: 11) Viure en una estructura temporal no convencional com una 

barraca. 12) Viure en un habitatge no apropiat segons la legislació estatal. 13) Viure en 

un habitatge massificat. 

Les experiències específiques de les dones sense llar s’obliden quan s’aborda el sensellarisme 

des de les categories a i b (Young, 2010), quelcom que té conseqüències en les polítiques 

d’intervenció (Fernández-Rasines i Gámez-Ramos, 2013: 51); de fet, en aquells països on es 

sistematitzen les dades segons les categories c i d, la presència de dones es fa més visible (Sales 

                                                
5 Se citen segons la traducció catalana acceptada (https://t.ly/IB2Q), que difereix lleugerament de 

l’actualització que FEANTSA fa l’any 2017 (https://t.ly/KI3c) respecte l’original (2005). 
6 A la categorització transnacional es fa referència explícita a dones que han patit “violència domèstica”8. 
7 Forma part de la categoria C en la versió transnacional. 
8 A la versió transnacional es fa referència a la violència “domèstica”. Seguint Graciela Frigerio, «no podem 

continuar utilitzant les mateixes paraules sense sotmetre-les, almenys, a una consideració crítica» (2014: 
9). Des d’aquesta lectura crítica, queda pendent fer una correcta assignació de termes en la categoria 
transnacional, una explicitació del terme violència masclista en la catalana i, en ambdues versions, incloure 
les menors i la gent gran com a possibles víctimes de violència masclista. 

https://t.ly/IB2Q
https://t.ly/KI3c
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i Guijarro, 2017: 83). Malgrat la infraestimació de dades que impossibilita quantificar el 

sensellarisme des d’aquesta perspectiva més àmplia, en diversos països europeus es registren 

indicadors que alerten d’un creixement de l’exclusió residencial femenina [i demostren que] la 

proporció de dones en situació de sensellarisme està patint un augment en molts països i ciutats 

europees» (ibíd.: 81), també en les variants severes, com també s’està detectant a Barcelona9. 

Diversos estudis apunten que l’experiència de les dones sense llar «és molt significativa puix que 

el seu grau de deteriorament resulta ser més acusat» (Jiménez, 2004 i Sánchez, 2007; a 

Fernández-Rasines i Gámez-Ramos, 2013: 43), més clarament perceptible. 

De manera breu, però a fi de parlar de les experiències específiques de les dones, es pot 

consultar a l’annex A un resum de les principals diferències respecte del sensellarisme masculí 

que recull l’acurada anàlisi que diverses autores fan a l’informe sobre la CAPV (2016)10. 

 

2.2. La sexualitat és política11 

La història discursiva de la sexualitat s’ha explicat des d’un punt de vista essencialista, entenent-

la com a natural i immutable i relacionant-la amb aspectes purament biològics (Foucault, 1977; 

Rubin, 1984; Valladares, 2002). Res més lluny d’això, s’entén com un «constructe social  

–resultat de la interacció de múltiples factors polítics, socials, econòmics, culturals i subjectius, 

com a conseqüència de processos històrics i dinàmics, immersos en relacions socials– en el qual 

s’expressen sistemes simbòlics, sabers, imaginaris, discursos i pràctiques, a partir dels quals 

s’estableixen relacions de poder, dominació, resistència i contestació. Conseqüentment, la 

sexualitat no és una dimensió de la naturalesa humana immutable i/o estàtica, així com tampoc 

ho és la identitat i menys encara el cos» (Valladares12, 2002: 55). 

Michel Foucault explica les arrels del discurs occidental13 sobre el sexe a Història de la sexualitat 

(1977) i denuncia el doble paper que les instàncies de poder han exercit sobre la sexualitat, 

repressió alhora que discursivitat: «va ser a través d’aquest dispositiu com, a mode de veritat del 

sexe i els seus plaers, va poder aparèixer quelcom com la “sexualitat” [... definida] “per 

naturalesa” com: un domini penetrable per processos patològics, i que per tant exigia 

intervencions terapèutiques o de normalització» (1997: 86). És a dir, integrant-la en un camp de 

racionalitat, problematitzant-la i normativitzant-la –establint una veritat il·luminada i única–, també 

jutjant-la, castigant-la i medicalitzant-la. Seguint això, doncs, no podem obviar la presència de 

«procediments de poder, dirigits a crear i controlar el sexe dels individus», als quals Valladares 

afegeix el gènere i el cos (2002: 56), però sí recórrer a l’afirmació de Gayle S. Rubin: «una teoria 

radical del sexe ha d’identificar, descriure, explicar i denunciar la injustícia eròtica i l’opressió 

sexual» (1984:149). 

                                                
9 Així ho recullen els darrers informes de diagnosi de la ciutat de Barcelona: Diagnosi 2019 
(https://t.ly/MOri), Diagnosi 2017 (https://t.ly/tBgZ). 
10 Bo i entenent que es tracta d’una anàlisi geogràficament situada i per tant no extrapolable en la seva 

totalitat. Com a l’informe expliciten, cal comptar que les dades no estan exemptes de la infrarrepresentació 
numèrica pròpia del sensellarisme femení, malgrat els esforços realitzats en la recollida de dades i 
testimoniatges. 
11 Servint-me de l’afirmació de Gayle S. Rubin: «Com el gènere, la sexualitat és política» (1984: 171). 
12 Segons paraules de l’autora, deu aquesta cita a les aportacions de Michel Foucault (1977), Carol Vance 

(1989), Jeffrey Weeks (1998) i Thomas Laqueur (1990). 
13 La construcció d’aquest treball no és exempta de la meva pròpia subjectivitat, hereva del meu context, 

de l’educació que he rebut, del constructe occidental sobre el sexe i la sexualitat. 

https://t.ly/MOri
https://t.ly/tBgZ
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El cos, motiu per a l’acció 

Amb les aportacions de Foucault queda clar que la sexualitat és també un entramat discursiu 

al servei de Ies instàncies de poder, el que ens ajuda a visualitzar que tot allò que és dins i 

fora de la norma ha estat construït i establert pels humans, socialment construït. Valladares, 

hem dit, afegeix el gènere i el sexe com a procediments per crear, reproduir i controlar el sexe 

dels individus; però és Judith Butler la precursora en l’afirmació que també el sexe és una 

construcció social. El punt de partida de Butler en aquestes aportacions són les polítiques de 

reconeixement de la vida humana, i és en aquest sentit en el qual vull abordar la construcció 

social del sexe; si parlem d’una construcció social que “deixa fora” un gruix de persones i 

experiències, cal que reivindiquem i subvertim aquests límits des d’una responsabilitat 

individual però també professional. 

«L’epicentre per a l’abordatge del cos sexuat es desplaça cap a la complexa i densa relació 

entre materialitat i discurs» (Martínez, 2015: 329), referint-se a la materialitat del cos i a la 

discursivitat de la sexualitat –a la qual Foucault es referia–. Segons afirma Butler, l’assumpció 

del sexe és obligada a través del procés d’identificació al qual, des que neix o des de la seva 

formació, tot individu es veu abocat per a assumir la norma. Aquesta norma, «un aparell 

regulador que impulsa compulsivament l’heterosexualitat» (ibíd.) a través de l’imperatiu i 

l’apropiació forçosa, transmesa amb mitjans discursius i per a permetre o excloure i repudiar 

determinades identificacions sexuades. Aquesta norma o normes reguladores del sexe obren 

de manera performativa per a construir la materialitat dels cossos. 

Performar és ‘fer coses amb paraules’ o ‘realitzar allò que s’enuncia’. El terme performativitat, 

proposat per J.L. Austin, es vincula amb «“efectuar”, “realitzar” o “fer” tant com amb 

“representar” o “interpretar”» (De Santo, 2013: 372) i es refereix a la capacitat del llenguatge 

de realitzar una acció, amb la propietat de ‘fer’ i la finalitat de produir una transformació d’allò 

donat o crear realitat (ibíd.). A partir d’això, Butler explica com hi ha ritus i accions humanes 

amb les quals, a través d’accions performatives, es construeixen les identitats sexuals de les 

persones. Un exemple clarificador el trobem en el fet de dir “és nen” o “és nena” a una persona 

recent nascuda… o fins i tot abans de néixer. 

Aquest procés de construcció que organitza i materialitza els cossos, alhora, requereix «la 

producció simultània d’una esfera d’éssers abjectes, d’aquells que no són ‘subjectes’ però que 

formen l’exterior constitutiu del camp dels subjectes. L’abjecte designa aquí precisament 

aquelles zones “invivibles”, “inhabitables” de la vida social que, no obstant això, estan 

densament poblades pels qui no gaudeixen de la jerarquia dels subjectes, però la condició de 

viure sota el signe de l’“invivible” dels quals és necessària per a circumscriure l’esfera dels 

subjectes» (Butler, 2008: 19-20; a Martínez, 2015: 330). A aquesta abjecció que deixa als 

marges per raó de sexe s’hi sumen les altres categories que la cultura dominant i el seu 

sistema de símbols utilitza per a relegar a diferents graus d’invisibilitat cultural (Vance, 1989: 

28), social, econòmica i política. 

Butler ho configura com una arma analítica amb la qual és possible imaginar o veure la força 

subversiva dels cossos abjectes, una resignificació d’allò simbòlic. I és que si això explica 

l’abjecció i el desterrament d’allò humà, també és viable el potencial subversiu transformant 

l’abjecció en acció política, a través de la politització de l’abjecció en què les vides queer, en 

aquest cas, arriben a ser llegibles, valorades, recolzades. Els cossos són, des d’aquest 

prisma, motius per a l’acció i element constitutiu d’una ontologia universal digna de ser 

viscuda. Encara més, «l’acte d’apropiació [del poder] pot comportar una modificació tal que el 
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poder assumit o apropiat acabi actuant en contra del poder que va fer possible aquesta 

assumpció» (Butler, 2001: 23). 

En la introducció d’aquest treball parlava de la reapropiació del cos i de la nostra sexualitat i 

ho parlo des del punt de vista de les dones, dels cossos –diversos– de les dones. Si bé les 

aportacions de Butler podrien esborrar les configuracions específiques del cos de les dones 

(Martínez, 2015: 330), no ho fa del fet que «els cossos viuen i moren; mengen i dormen; senten 

dolor i plaer; suporten la malaltia i la violència» (Butler, 2002 [1993]: 13). 

Un petit incís sobre l’eficàcia política de la perspectiva antidescripcionista dels termes que 

exposa Butler. «Quan s’ofereix cert conjunt de descripcions per a donar contingut a una 

identitat, el resultat és inevitablement indòcil» (Butler, 2002 [1993]: 310). Respecte al terme 

dones, «les nombroses negatives de les "dones" a acceptar les descripcions ofertes en 

nom de les "dones" no sols testifiquen les violències específiques que provoca un [aquest] 

concepte parcial, sinó que demostra la impossibilitat constitutiva d’un concepte o categoria 

imparcial o general» (ibíd.: 311). Butler proposa invocar el terme i assumir una identitat 

provisional alhora que ‘obrir-la’ com un lloc de permanent oposició política. I conclueix, 

doncs, que malgrat sigui un terme la generalització del qual mai podrà descriure la totalitat 

de les persones que s’hi afilien, continua sent políticament indispensable reivindicar-lo 

perquè la generalització temporal que realitzen les categories d’identitat és un error 

necessari (ibíd.: 322-323). 

Per tant, Butler no esborra la carnalitat dels cossos, no n’esborra les experiències vitals. I això 

sí que ens obre pas a parlar dels cossos –també els abjectes– i de la sexualitat de les dones 

com a cossos polítics, motius justificats d’acció subversiva, resignificants i amb capacitat de 

(re)apropiació. I a parlar de les dones i reivindicar-nos no pas com una realitat monolítica sinó 

«com una entitat múltiple, interconnectada i de final obert [...] que es divideix una vegada i una 

altra en un arc iris de possibilitats encara no codificades i cada vegada més belles» (Braidotti, 

2000 [1994]: 184-185). Parlem d’un cos col·lectiu o de la col·lectivitat de molts cossos com a 

resistència política, com a via de lluita basada en la justícia social i l’ètica –sexual–. 

 

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix que: 

La sexualitat és «un aspecte central de l’ésser humà al llarg de la seva vida que engloba el 

sexe, la identitat de gènere i els rols, l’orientació sexual, l’erotisme, el plaer, la intimitat i la 

reproducció. La sexualitat es viu i s’expressa en pensaments, fantasies, desitjos, creences, 

actituds, valors, conductes, pràctiques, rols i relacions. Tot i que la sexualitat pot incloure totes 

aquestes dimensions, no totes elles s’experimenten o s’expressen sempre. La sexualitat està 

influenciada per la interacció de factors biològics, psicològics, socials, econòmics, polítics, 

ètics, legals, històrics, religiosos i espirituals» (OMS, 2006). 

La salut sexual és «un estat de benestar físic, emocional, mental i social relacionat amb la 

sexualitat; no és només l’absència de malaltia, disfunció o debilitat. La salut sexual requereix 

un apropament positiu i respectuós cap a la sexualitat i les relacions sexuals, així com la 

possibilitat d’obtenir plaer i experiències sexuals segures, lliures de coerció, discriminació i 

violència. Perquè la salut sexual s’aconsegueixi i es mantingui, els drets sexuals de totes les 

persones han de ser respectats, protegits i acomplerts» (OMS, 2006). 
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Els Drets Sexuals i (no) Reproductius (DSiR o DSinR) han estat enunciats internacionalment 

com a drets humans14 de les dones (Bodelón i Igareda, 2019: 13) i «inclouen el seu dret a exercir 

el control i decidir lliurement i responsable sobre les qüestions relatives a la seva sexualitat, 

inclosa la seva salut sexual i reproductiva, lliures de coerció, discriminació i violència» 

(Plataforma d’Acció de Beijing, 1995). 

Josefina Leonor Brown, doctora en ciències socials, defensa que els DSiR fan referència a 

1) la seguretat en la reproducció; 2) els aspectes de l’opció no reproductiva; i 3) el lliure exercici 

de la sexualitat (2008). Emperò, denuncia que ‘drets reproductius’ posa èmfasi en el primer 

aspecte però només intueix el segon, motiu pel qual proposa afegir aquest (no) a fi que les 

dues significacions implícites es visualitzin ràpidament i emprant el llenguatge com a 

constructor de realitats més respectuoses. En aquest treball així s’aplica. 

Els DSinR són: dret a la igualtat; dret a la participació; dret a la vida, la llibertat, la seguretat i la 

integritat corporal; dret a la privacitat; dret a la llibertat de pensament, opinió i expressió; dret a 

la salut i als beneficis de l’avenç científic; dret a la informació i a l’educació; dret a l’autonomia i 

al reconeixement davant la llei; dret a escollir casar-se o no, i a formar i planificar una família; i 

dret a la rendició de comptes i a la reparació de danys. A l’annex B estan desenvolupats. 

L’informe del Grup Antígona sobre les mancances que es detecten en les polítiques públiques 

catalanes per a la implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de 

l’Agenda 2030 des d’una mirada de gènere i feminista conclueix que manca un disseny, 

desplegament i execució de polítiques públiques i legislatives, també de caràcter sancionador, 

en termes de DSinR, salut, economia de les cures, violències masclistes, laïcitat efectiva i acció 

contra els discursos d’odi (Bodelón i Igareda, 2019: 71-72). 

 

A l’informe Diagnosi 201915 realitzat per la Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar de Barcelona 

(XAPSLL) s’aborda la qüestió de les relacions sexuals i afectives de les dones joves sense llar, 

també sobre l’embaràs i la maternitat. Constaten que:  

1) «La violència física i psicològica i l’abús i la pressió sexual són una constant, tant en les 

situacions prèvies a la situació de sensellarisme com ja en situació de sensellarisme», 

com ho és també en dones sense llar d’altres edats 

2) Realitzen recorreguts d’habitatge diferents dels homes, «més llargs i complexos, i que 

poden comportar noves formes de violència, abús sexual o explotació que també 

quedaran invisibilitzats». 

3) Que les dones joves «enfoquen en major mesura les seves vides cap a la construcció de 

noves relacions d’elecció» i dels seus processos de canvi, fins i tot en els embarassos 

que es duen a terme en situació de sensellarisme (XAPSLL, 2019: 85). 

 

                                                
14 S’han vinculat als drets humans a la salut, a la dignitat, a la llibertat, al lliure desenvolupament de la 

personalitat, la integritat física i moral i la intimitat personal i familiar, tal com recull l’article 12 del Pacte 
Internacional dels Drets Econòmics, Socials i Culturals. 
15 Informe Diagnosi 2019. Consultable a través de l’enllaç: https://t.ly/MOri 

https://t.ly/MOri
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2.3. Interseccionalitat 

Arran dels esforços del feminisme Negre nord-americà16 per a «comprendre la situació de 

discriminació i desigualtat estructurals que patien les dones negres des d’una perspectiva 

feminista i antiracista» (Rodó-Zárate, 2021: 17), comença el que acabarà sent un cos teòric, una 

tradició amb cabuda per a múltiples veus i aportacions, una «sensibilitat analítica [i una] caixa 

d’eines» (ibíd.: 28 i 19) per a analitzar la complexitat de les desigualtats i discriminacions. 

La interseccionalitat és «una manera de mirar i d’entendre les desigualtats, que va més enllà 

de la classificació de les persones segons una de les característiques que les representen. I és 

que les realitats i les necessitats de les persones estan condicionades per la seva posició en 

relació amb diferents eixos de desigualtat: classe social, diversitat funcional, edat (o cicles de 

vida), orientació sexual i identitat de gènere, origen (o història de migració), racialització, religió 

o creences, sexe o gènere, entre d’altres segons el context» (Coll-Planas i Solà-Morales, 2019). 

El concepte fa al·lusió a la inseparabilitat i la mútua constitució dels eixos –o categories– 

d’opressió, considerant-los en les seves múltiples dimensions i la relació entre ells. Totes les 

persones estem posicionades en cadascuna de les dimensions de maneres diverses i, de fet, en 

unes podem ocupar posicions privilegiades i, en d’altres, posicions oprimides. «La 

interseccionalitat no només ajuda a veure les diferències creuades per diferents eixos, sinó que 

també les posicions en diverses dimensions d’un mateix eix configuren formes de desigualtat i 

discriminacions diverses» (Rodó-Zárate, 2021: 45). 

Alguns apunts sobre els principals eixos d’opressió, segons proposa Rodó-Zárate: 

a) Gènere i orientació sexual: En aquest eix s’inclouen les dimensions derivades del sistema 

normatiu cisheteropatriarcal i pel qual es patologitzen i s’estigmatitzen les que s’escapen 

de la proposta normativa: el sexe (binomi home-dona), la identitat de gènere, la posició 

de gènere, l’expressió de gènere i l’orientació sexual. 

b) Origen (el lloc de naixement es relaciona amb processos migratoris), racialització (implica 

racisme quan hi ha jerarquització racial) i diversitat ètnica, cultural i religiosa (fa referència 

als costums, tradició i cultura i té implicacions amb les creences, les pràctiques religioses 

i l’imaginari col·lectiu): S’inclouen les discriminacions i violències (racisme, xenofòbia i 

relacions economicopolítiques desiguals entre països) derivades del colonialisme, 

l’imperialisme, l’eurocentrisme i la supremacia blanca, fruit de processos històrics 

d’explotació. 

c) Classisme: Discriminacions i prejudicis basats en la pertinença a una determinada classe 

social del sistema econòmic capitalista imperant. 

d) Edat: Discriminacions, negació de drets, criminalització, estigmatització o legitimació de 

discriminacions per edatisme. 

e) Diversitat funcional: Discriminacions derivades del concepte de normativitat corporal 

física, psíquica i sensorial (capacitisme). 

Altres eixos poc anomenats: els cànons estètics (per exemple, la grassofòbia); l’estat de salut 

(per exemple, la serofòbia); la identitat nacional (per exemple, la catalana en relació amb 

l’Estat espanyol); la llengua materna o idioma vehicular (per exemple, les discriminacions que 

pateixen les llengües de signes); la ideologia; la maternitat o paternitat (que pot generar 

pressions, estigma); la casta; la indigenitat o el nomadisme. 

                                                
16 El concepte d’interseccionalitat apareix per primer cop en dos articles de Kimberlé Crenshaw (1989 i 

1991), però també es fa referència a una declaració de 1977 de Combahee River Collective, un col·lectiu 
polític. A partir d’aleshores altres autores i col·lectius van construint i ampliant el concepte. 
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Això esperona a confrontar els discursos dominants, també els que aquí concerneixen: el discurs 

androcèntric del sensellarisme, com ja s’ha explicat; el discurs dominant i essencialista sobre la 

sexualitat, que des del feminisme i les sexualitats dissidents es capgira; o fins i tot el discurs 

dominant vers el terme “dona” amb el que, també en el discurs feminista, sovint s’ha referit només 

a l’experiència de les dones blanques, de classe mitja o alta, heterosexuals, lliures de 

discapacitats i relativament joves com a universals, relegant «al silenci l’experiència d’algunes 

[de moltes] dones. La d’aquelles que estan fora, tant de la cultura oficial com de la “cultura de les 

dones”» (Vance, 1989: 35), aquelles vides precàries que el poder dominant “decideix” que no 

valen la pena de ser viscudes, plorades o dolgudes (Ortega i Belmonte, 2021; Butler, 2006 

[2004]). La interseccionalitat, en dialèctica i equilibri amb una generalització sana que posi 

l’experiència de les dones en rellevància i evitant el que Vance anomena l’“anarquia de la 

idiosincràsia sexual”17, ens ajuda a no “deixar fora”, a incloure la seva experiència, a donar-hi 

valor. Més encara, quan aquesta actitud interseccional s’aplica a la sexualitat femenina «es posa 

l’accent en el fet que la sexualitat pot ser experimentada, viscuda i meditada de manera diferent, 

depenent de l’edat, la classe, l’origen econòmic, la capacitat física, l’orientació i la preferència 

sexual, la religió i la regió» (ibíd.: 36-37), el que evita visions binàries i dicotòmiques i ens apropa 

a reconèixer la diversitat d’experiències de les dones.  

 

Aplicar la mirada interseccional 

La diversitat, sigui de la mena que sigui, també atravessa les persones –dones en el cas d’aquest 

treball– que es troben en situació de sensellarisme i, de fet, «és probable que, en els propers 

anys, aquesta plural convivència vagi en augment» (Assiego, 2020: 1). Totes les raons i eixos 

esmentats justifiquen l’ús de la interseccionalitat com a eina analílica en l’acompanyament 

socioeducatiu de la dimensió sexual i afectiva de les dones sense llar. 

Aplicar la mirada interseccional al sensellarisme femení és no només tenir en compte el gènere 

com a factor de discriminació; és tenir-lo en compte i sumar-hi la resta de factors discriminatoris 

que travessen cada persona. És important per: 

a) identificar les discriminacions que reben en base als esbiaixos inconscients, estigmes i 

prejudicis associats a l’imaginari col·lectiu del sensellarisme, inclosos el rebuig i la 

deshumanització del col·lectiu; 

b) atendre els aspectes de les històries personals que han pogut contribuir a les trajectòries 

i processos de desvinculació o vinculació; 

c) contribuir a la construcció i disseny d’intervencions, organitzacions, espais i projectes que 

evitin patrons discriminatoris i tinguin un efecte positiu, convivencial, de vincle, de 

benestar emocional i dignitat humana amb les dones acompanyades. 

Seguint amb l’apartat anterior i entenent la sexualitat com una construcció social, de nou aplicar 

la mirada interseccional es presenta com una opció de justícia social. Em sembla adient “prendre” 

una afirmació de Rubin i treure’n el terme “política” per parlar de la interseccionalitat aplicada  

–extrapolada– al discurs de la construcció social de la sexualitat. Diu així: «és impossible pensar 

amb claredat sobre la política de raça o gènere sempre que aquestes siguin considerades com 

a entitats biològiques més que com a construccions socials. De manera similar, la sexualitat és 

                                                
17 Pensar l’experiència –sexual– de les dones tan única i condicionada a les interseccions i evitar-ne 

generalitzacions pot conduir a la confusió i el perill de pensar que no poden existir patrons majors. Aquests 
patrons majors permeten situar l’experiència de les dones com a discurs i bastir-la d’un corpus potent i en 
expansió (Vance, 1989: 38). 
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impermeable a l’anàlisi política sempre que es concep principalment com un fenomen biològic o 

un aspecte de la psicologia individual» (Rubin, 1984: 149). 

També és escaient parlar de la implicació política en tant que la interseccionalitat ho és, tant en 

la manera com es configuren les desigualtats socials i en què es pot fer a nivell polític per a 

contrarestar-ho, com en la dimensió emocional referent a la gestió de les posicions de privilegi i 

opressió i en com s’han naturalitzat (Rodó-Zárate, 2021). 

2.4. Educació sexual i afectiva: una qüestió de drets 

L’OMS estableix que la perspectiva més adequada per abordar l’educació sexual és l’educació 

sexual integral18 (ESI): 

L’ESI comprèn «l’aprenentatge sobre els aspectes cognitius, emocionals, socials, interactius i físics 

de la sexualitat. L’educació sexual comença en la infància i progressa a través de l’adolescència i 

l’edat adulta. El seu objectiu és donar suport i protegir el desenvolupament sexual. Es proveeix de 

forma gradual [...] de la informació, de les habilitats i els valors positius per comprendre i gaudir de 

la pròpia sexualitat, poder tenir relacions segures i satisfactòries i assumir la responsabilitat per la 

pròpia salut sexual i el benestar de la resta de les persones» (OMS, 2010). 

L’enfocament principal està en la sexualitat com un element positiu del potencial humà i una font 

de satisfacció i plaer (Cesena, 2016: 7), «és científicament precisa, lliure de judicis, apropiada a 

les diverses edats i sensible al gènere en un procés acuradament gradual» (UNESCO, 2005: 13).  

El dret a l’educació sexual, recordem, és un dels DSinR i per tant es basa en els drets humans 

universals. En un informe del Fons de Població de las Nacions Unides (UNFPA) de 2014, centrat 

en educació a la infància i joventut, conclouen que la majoria dels estudis defineixen l’eficàcia en 

termes d’evitació de comportaments de risc declarats pels propis subjectes, però que els plans 

d’estudis des d’una perspectiva de gènere contribueixen al canvi i a assolir resultats en matèria 

de salut i salut sexual. 

 

«L’ESI ha atret un interès i una atenció creixents en els últims anys [demostrat i reforçat] per 

l’augment del compromís polític a nivell mundial i el desenvolupament d’orientació experta, 

estàndards, plans d’estudis i altres eines per enfortir la implementació de l’ESI a la pràctica» 

(UNESCO, 2005: 12). El setembre de 2021 s’enceta a l’estat espanyol la consulta pública prèvia 

a fi d’iniciar el procés de reforma de la Llei 2/2010 de salut sexual i reproductiva i d’interrupció 

voluntària de l’embaràs que inclourà, com a principal objectiu de la reforma, garantir l’educació 

sexual amb perspectiva de gènere i en totes les etapes vitals. Aquest darrer detall referent a 

l’educació sexual durant totes les etapes vitals és de cabdal importància ja que gran part de la 

bibliografia acadèmica i experta sobre educació afectiva i sexual se centra en les etapes 

d’infància i adolescència. 

Malgrat els darrers anys els documents institucionals (Objectius de Desenvolupament Sostenible 

(ONU), UNESCO, etc.) recolzen un accés integral a l’educació sexual i als Drets Sexuals i (no) 

Reproductius (DSinR) de les dones i malgrat aquesta perspectiva pedagògica, cal fer dues 

crítiques:  

                                                
18 En anglès, Comprehensive sexuality education (CSE). 
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a) La consistència amb què l’educació sexual sol defensar-se per a les etapes de la infància 

i l’adolescència19, en detriment de les justificacions de la mateixa necessitat en altres 

etapes vitals (podria deure’s a quelcom relacionat amb l’educació i l’edatisme?). 

b) Que encara el gran gruix de saber és merament teòric i poc posat a la pràctica a nivell 

pedagògic, potser degut al fet que la producció d’educació sexual a nivell internacional 

són majoritàriament fonamentades en termes de ciències de la salut i, per tant, focalitzats 

en drets reproductius o de malalties de transmissió sexual (Fernández et al., 2000; Luker, 

2006; Calvo, 2006: 285). En aquest sentit, la bibliografia concreta per a les dones sense 

llar se centra en la salut sexual i els drets reproductius. 

 

El valor afegit de l’Educació Social en l’acompanyament des de l’educació sexual 

Hi ha moltes maneres i àmbits des d’on acompanyar la persona i, concretament, la dimensió 

sexual i afectiva d’aquesta. El desenvolupament multifacètic de la personalitat, que inclou la 

sexualitat, així com la preparació de l’ésser humà per a la vida, constitueixen uns dels propòsits 

essencials de l’educació. Les professions de les ciències socials i d’humanitats permeten a) 

abordar l’educació sexual i afectiva fent especial atenció als fonaments històrics, ètics i axiològics 

de cada època; b) adaptar-los a la realitat i les necessitats del context cultural, socioeconòmic i 

polític (Ramírez-Peláez, Núñez-Sánchez i Chávez-Fornaris, 2017); i c) des d’una perspectiva 

feminista crítica, «contribuir [...] a la transformació de les desigualitàries estructures socials de 

gènere i sexualitat cap a un model basat en la igualtat» (Venegas, 2011). 

Pel que fa al nexe entre sexologia i educació social, Díez, Herranz i Rodríguez insisteixen en la 

seva necessària corresponsabilitat educativa «com la millor estratègia per a promoure i afavorir 

el cultiu de la llibertat de ser, de la diversitat com a valor i dels criteris interns com a referents per 

a la cerca d’unes relacions satisfactòries» (2012: 9) dels i les educands. Aquesta afirmació ens 

remet directament a la necessitat d’incorporar l’acompanyament de la dimensió afectivosexual 

des de l’educació social o, al que és el mateix, al nexe entre educació social i educació 

sexoafectiva. 

Amb això, vull insistir en la necessària corresponsabilitat educativa, de caràcter interdisciplinari, 

entre l’educació social i la sexologia substantiva20, entre els i les educands. 

 

El caràcter pedagògic i generador de contextos educatius, l’índole integradora de la professió i 

la vessant i responsabilitat transmissora de l’Educació Social justifiquen el seu valor afegit en 

aquest acompanyament. La importància de no obviar la dimensió sexual i afectiva com a part 

inherent al procés de socialització de la persona quan es dissenyen plans d’actuació i de treball 

amb persones acompanyades socioeducativament; seguint Violeta Núñez, amb la Pedagogia 

Social l’educació «recupera la seva dimensió de procés de socialització, és a dir, dona compte 

social de l’ingrés peculiar de cada subjecte en la societat del seu temps» (Núñez, 1985; a Rosa, 

2012). 

«Cal destacar la identificació dels processos de socialització amb la idea d’incorporació a la 

cultura com una de les idees principals; aquesta reivindicació de la cultura es fa amb una clara 

voluntat de reconduir la progressiva psicologització a la qual, durant els últims anys, han estat 

                                                
19 És aquest el motiu pel qual ha estat necessari treure, de les definicions, les referències a les primeres 
etapes vitals amb la intenció de generalitzar-ho. 
20 Sexologia substantiva: Ciència que estudia els sexes al·ludint també a les relacions íntimes i afectives. 
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sotmeses les accions pedagògiques» (Rosa, 2012: 112). En aquest sentit, forma part de la cultura 

reivindicar la sexualitat com a bé a transmetre des de l’Educació Social i com a bé a adquirir per 

als subjectes de l’educació en tant que «és una part integral de la identitat tant a nivell personal 

com a nivell social» (Caplan, 1987: 20). 

 

La «capacitat per particularitzar les formes de transmissió cultural a la singularitat dels subjectes 

de l’educació» (ASEDES, 2007: 37) és una de les competències i aportacions de la professió que 

la capacita per analitzar, comprendre, abordar i integrar la dimensió sexoafectiva de les i els 

educands en la intervenció profesional quotidiana (Díez, Herranz i Rodríguez, 2014: 16), 

potenciant així els seus recursos personals i socials. 

D’acord amb el principi de l’acció socioeducativa segons el qual la professional de l’Educació 

Social «té com a funció bàsica la creació d’una relació educativa que faciliti a la persona ser 

protagonista de la seva pròpia vida» (ASEDES, 2007: 23) se’n sobreentén la capacitat per, en 

l’acompanyament de la dimensió sexual i afectiva, desenvolupar i transmetre «un enfocament 

alternatiu que comprometi una educació en què es respecti la individualitat i s’ofereixin opcions 

per a viure-la sense imposar-les de forma vertical, [...] una educació que conreï el paper de l’ésser 

humà com a intèrpret principal de la seva pròpia vida així com de la seva educació» (Ramírez-

Peláez, Núñez-Sánchez i Chávez-Fornaris, 2017: 140), afavorint la presa de decisions lliures i 

responsables, considerant els problemes i les necessitats de persones i contextos. 

 

La mirada etnogràfica o antropològica característica de la professió i la pràctica de l’Educació 

Social permetran una aproximació no només al reconeixement i respecte de les diversitats de les 

persones, incloses les relatives a la dimensió sexual i afectiva, sinó també a la lectura crítica del 

sistema cultural i estructural que exclou als marges persones, sexualitats i identitats i, per tant, 

sensible a les diversitats que pateixen formes d’opressió diverses i que la perspectiva 

interseccional posa de manifest. 

Aquesta mirada també permet apreciar la idea que tothom som subjectes culturals immersos en 

constants processos de transmissió i adquisició cultural entre persones i també amb l’entorn. Les 

complicitats i articulacions entre el capitalisme i el patriarcat (Amorós, 1991 [1985]), tant 

socialment arrelats, fan de l’entorn i l’espai i esfera públiques (Guerra, 1999: 46) els dispositius 

materials on reproduir discursos i models normatius femenins sobrecarregats de sexualitat i 

enfocats a l’objectualització dels cossos de les dones (Cobo, 2015). En aquest sentit, recordar 

que «de la mateixa manera que la nostra experiència corporal està mediatitzada per la cultura, 

els informes i descripcions de l’experiència dels altres estan mediatitzats a través de formes, 

convencions i codis de significació culturals» (Vance, 1989: 25), fent que «totes les 

representacions, descripcions i imatges d’aquesta sexualitat també ho siguin [un producte 

cultural]» (ibíd.). Sent conscients de la càrrega simbòlica que la cultura patriarcal (ens) transmet 

sense aturador, agafar les regnes de l’educació sexual i afectiva (ens) urgeix més que mai. 

 

Tot plegat justifica també la incidència positiva de sumar(-se) en l’acompanyament de l’àrea 

educativa i social de la sexualitat des de l’Educació Social, treballant coordinadament amb altres 

professionals que acompanyin altres àrees de la sexualitat –salut, psicològica, funcional, 

fisiològica– d’acord amb el principi de complementarietat de funcions i coordinació del Codi 

Deontològic (ASEDES, 2007) i d’acord amb la interdisciplinarietat, «entesa com la col·laboració 
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entre disciplines científiques sense jerarquies» (Barragán, 1999), com a principi base segons el 

qual és possible una atenció integral de la persona, «més oberta, flexible, solidària, democràtica 

i crítica» (Torres, 1994; a Barragán, 1999). 

Insistir en la problematització del sensellarisme des d’una perspectiva interseccional ens ha de 

portar a abordar-lo des de diversos aspectes i a exercir la responsabilitat deontològica que apel·la 

directament als principis de respecte pels Drets Humans i els subjectes de l’educació, de justícia 

social i de l’acció socioeducativa (ASEDES, 2007). Aportant així a la producció de saber i de 

pràctica per sumar, a la vessant pedagògica de l’educació sexual, un prisma no només propi de 

la sexologia i no només enfocat a la població normativa –encaixada dins dels estàndards definits 

pels qui ostenten el poder, el signifiquen i defineixen qui queda als marges i a les perifèries de la 

sexualitat “adequada”–. 

3. Què n’ha dit la bibliografia acadèmica 

«La sexualitat i la reproducció [...], tenir control i decidir lliurement sobre qüestions relacionades 

amb la sexualitat [...] i estar lliure de coacció, discriminació i violència és un dret humà fonamental 

per a l’experiència de les persones sobre la salut i el benestar» (Wikström et al., 2018). 

Diversos articles dels seleccionats evidencien que les persones sense llar en general i les dones 

en concret són sexualment actives, la població jove especialment (entre d’altres, Acquaviva, 

2000; Rew, Chambers i Kulkarni, 2002; Schwartz et al., 2014; Wikström, et al., 2018; Hobaica i 

Kwon, 2018). De fet, un estudi sobre persones joves sense llar exposa que la majoria dels i les 

participants van reconèixer que «el sexe al carrer era comú, normal i desitjat, necessari de 

vegades per sobreviure i que podria ser alhora plaent i problemàtic» (Rew, Chambers i Kulkarni, 

2002). 

Emperò, un estudi qualitatiu estatunidenc de l’any 2000 exposa que diversos estudis han tractat 

els aspectes més patològics de la sexualitat de les dones sense llar que resideixen en algun 

centre per damunt de les eleccions que prenen pel que fa al seu comportament sexual, així com 

dels seus punts de vista, actituds i perspectives respecte la sexualitat (Acquaviva, 2000). Així, 

força producció sobre sensellarisme femení en relació amb la sexualitat se centra en la salut 

sexual, aspectes de la reproducció i l’anticoncepció, les conductes de risc sexual –inclòs el sexe 

per supervivència–, malalties de transmissió sexual (MTS) –el VIH especialment–, experiències 

de violència de gènere i violència sexual (Rew, Chambers i Kulkarni, 2002; Schwartz et al., 2014; 

Maccio i Ferguson, 2016; Wikström et al., 2018). 

Alguns dels estudis d’Estats Units i Canadà fan referència a l’educació sexual que han rebut els 

usuaris i residents d’alguns centres, sobretot en referència a la població jove LGTBIQ+ sense 

llar. Els participants coincideixen amb el fet que l’educació sexual s’hauria de fer des de la infància 

en programes comunitaris i accessibles –pels casos d’absentisme escolar–, no 

heteronormativus, amb un enfocament positiu de la sexualitat i basats en la participació i el 

respecte –és a dir, basats en el model d’educació sexual integral (ESI)–. També estan d’acord 

amb la importància que els programes d’educació sexual responguin als seus interessos, siguin 

impartits per expertes en salut i per professionals socioeducatives i que es facin en grup (Rew, 

Chambers i Kulkarni, 2002; Hobaica i Kwon, 2018; Wikström et al., 2018). 

Tot plegat ens porta a seguir justificant la interseccionalitat com la perspectiva més adequada 

per al disseny de programes i intervencions socioeducatives. De fet, alguns estudis aporten 

dades importants de cara a les diferències entre categories d’opressió com per exemple i entre 
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d’altres: diferències de gènere en la prevalença de MTS així com en la freqüència i la naturalesa 

de les conductes sexuals de risc; que les persones queer tenen més risc de viure l’experiència 

del sensellarisme; que la major edat està relacionada amb conductes sexuals de risc i mala salut 

sexual; que les persones racialitzades mostren més comportaments sexuals de risc i taxes de 

prevalença més elevades de MTS i VIH; que les experiències d’abusos sexuals durant la infància 

són un factor de risc per la salut sexual (Cerda de la O., 2002; Schwartz et al., 2014). 

En aquest sentit i relacionant-ho amb el present treball, Kimberly D. Acquaviva (2000) exposa 

que, malgrat són un col·lectiu amb gran diversitat, la literatura existent relacionada amb la 

sexualitat de les persones sense llar tendeix a referir-se a grups específics (alguns grups 

d’exemple: persones amb conductes sexuals de risc, persones amb trastorns de salut mental; 

persones drogodependents…). I recorda que malgrat les dones que viuen en centres residencials 

per a persones sense llar poden presentar algunes d’aquestes característiques, «són úniques i 

s’han d’estudiar com un grup diferent d’individus» (Acquaviva, 2000). 

Per altra banda, poder accedir a programes d’educació sexual d’aquestes característiques 

contribueix a reduir el risc de pràctiques sexuals no consensuades, a la cura i el benestar de la 

salut mental, a una major autoestima, al desenvolupament d’una comunitat menys discriminatòria 

i més respectuosa per a la socialització de les persones queer (Cerda de la O., 2002; Hobaica i 

Kwon, 2018). 

Finalment i assumint-ne excepcions, alguns estudis posen damunt la taula que se sap poc sobre 

les percepcions, coneixements i valors dels professionals de l’acció social sobre la sexualitat i 

evidencien la dificultat d’afrontar la sexualitat de les persones acompanyades per part de les i els 

professionals i, en conseqüència, una cultura del silenci i de la posposició pel que fa a la sexualitat 

en el treball i l’educació social (Wikström et al., 2018). 

 

4. Metodologia 

Partint d’un posicionament feminista i interseccional i amb una mirada crítica, s’aposta per una 

investigació qualitativa, inductiva, de caràcter observacional-participatiu i recolzat en la recerca 

bibliogràfica d’expertes i acadèmiques. 

Qualitativa. Es vol tenir present i en compte l’opinió, els interessos i les experiències de les 

dones residents de Llar de Pau on se situa el treball sobre la temàtica investigada, així com la 

visió de les professionals del centre mitjançant entrevistes semiestructurades. El temps i les 

característiques del treball fan que es tracti d’una mostra reduïda. 

Inductiva. La investigació se centra en un context situat no representatiu de tot el col·lectiu ni de 

tots els recursos d’atenció a dones sense llar, així com la mostra de persones entrevistades és 

reduïda com per a ser generalitzable. Malgrat això, s’entendrà que les conclusions es poden 

generalitzar en un sentit que no comprometi qüestions geogràfiques i realitats concretes. Pel que 

fa a la inductivitat de les entrevistes, també s’ha mantingut una actitud oberta en cas que es 

puguin tenir en compte qüestions prèviament no plantejades. 

De caràcter observacional-participatiu. Com a professional de l’acompanyament a persones 

sense llar i pel contacte i coneixement del centre residencial per a dones on se situa el treball. 

És el 2012, fent les pràctiques laborals a Llar de Pau, quan s’inicia l’interès que ha esdevingut 

en aquest treball; un interès que no ha minvat ja que, tot i treballar en un centre per a homes, 
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segueixo continuadament en contacte i treballant en xarxa amb Llar de Pau, el que em permet 

tenir coneixença dels protocols del centre. Tot plegat permet un apropament a la realitat del 

centre des de diverses vessants, mitjançant les entrevistes i l’observació dels protocols i 

documents oficials de treball (vegeu l’annex C) i acompanyament de processos que s’utilitzen al 

centre. 

 

El posicionament feminista i interseccional pren aquí el seu sentit també com a metodologia 

i la compromet a diversos nivells: 

En primer lloc, la compromet a cercar material bibliogràfic contemporani i feminista, 

assegurant així que els materials que s’empren en aquest treball siguin lliures de biaixos i de 

reproducció d’opressions, així com a prioritzar la producció de dones acadèmiques. Aquest 

mateix compromís s’aplica a la mirada amb què es llegeix i tracta tota la informació. 

En segon lloc, i no per això menys important, a partir d’una lògica –i una relació, en el cas de 

les entrevistes i els resultats– dialògica amb l’altra que s’entengui bidireccional, de subjecte a 

subjecte, evitant que el coneixement s’estableixi vertical, quelcom extrapolable al fet educatiu 

del qual també tracta el treball. Per tant, l’esforç d’assegurar i demostrar que el treball és 

respectuós i ètic amb les participants, establint una relació dialògica amb elles i evitant una 

relació de poder –no som exemptes dels biaixos i dinàmiques als quals pertanyem des d’una 

posició de privilegi– és present no només en la preparació del guió d’entrevistes, sinó també 

en la cura amb que es realitzen i en la lectura dels resultats. 

La dimensió ètica del treball es converteix així en un element present durant tot el treball i que 

tradueix en compromís ètic també la mirada crítica orientada a contribuir al canvi social cap a 

una igualtat de gènere i sexual. 

 

Finalment apuntar que, en relació a la sexualitat i a l’educació sexual, s’adopta un enfocament 

constructivista que es refereix a diverses qüestions aplicables als diversos apartats i parts del 

treball: 

1) Que entén, com s’ha explicitat al marc teòric, que la sexualitat és un constructe social que 

«abasta fins a la mateixa forma de conceptualitzar, definir, nomenar i descriure el sexe 

en diferents temps i en diferents cultures» (Vance, 1989: 20), inevitablement lligat i 

condicionat a sistemes simbòlics i relacions de poder. 

2) Que aposta per un procés autònom de construcció del coneixement i les experiències, 

també grupal quan s’escau, que ens porta a la premissa bàsica que qualsevol fet educatiu 

entorn a la sexualitat mai pot transmetre’s a base d’imposició. 

3) Que tot això ha d’assegurar que els interessos –sexuals, afectius– de les educands 

s’incorporen com a continguts a tractar i/o transmetre. 

 

Situant el treball 

A fi de situar el treball es concreta a continuació el context en què es descriu, conceptualitza, 
analitza i aplica la següent investigació. 

En primer lloc cal presentar, encara que de manera breu, el model actual que s’aborda a la ciutat 
de Barcelona. El dret a l’habitatge i les polítiques i eines per a garantir-lo està recollit a diversos 
nivells en referència al marc legal català i, a nivell internacional, en l’article 25 de la Declaració 
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Universal dels Drets Humans i l’article 11 del Pacte Internacional dels Drets Econòmics, Socials 
i Culturals (PIDESC); tot plegat consultable a l’annex D d’aquest treball. 

El Pla de lluita contra el sensellarisme de Barcelona 2016-202021 està enfocat cap a un model 
centrat en la persona, encarat a la prevenció estructural, atent al sensellarisme femení, la seva 
relació amb la violència masclista i sensible a la manca de representació del sensellarisme 
femení en les polítiques públiques. Entrats al 2022 no hi ha un pla de lluita pels propers anys. 

El gener de 2021 l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI aprova una 
mesura de govern sobre Innovació Social22 en la qual fa oficial la implementació de l’Outcome 
Star, una metodologia per avaluar i planificar de manera personalitzada processos de persones 
ateses pels Serveis Socials, per avaluar de manera individualitzada l’evolució de les persones 
sense llar que atenen. Tot i els aspectes positius d’aquesta eina, cal esmentar que no contempla 
la dimensió sexual i sexoafectiva de la persona, malgrat el juliol de 2014 l’Ajuntament de 
Barcelona aprovava una Mesura de Govern23 per promoure la salut sexual i reproductiva i 
defensar els drets sexuals i reproductius de tota la població barcelonina. 

 

En segon lloc, cal definir i explicar les unitats d’observació i d’anàlisi que localitzen l’espai i els 
agents als quals s’apropa el treball. 

La unitat d’observació es focalitza al Centre de Convalescència Llar de Pau, un centre 
residencial d’atenció a dones sense llar que estan passant per un procés de convalescència, al 
barri de Vallcarca i Els Penitents de la ciutat de Barcelona. Llar de Pau és una obra social de la 
Companyia de les Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül. Dirigida a dones sense recursos i 
en situació d’exclusió social, consta de 25 places de caràcter temporal per a estades limitades. 
A banda del centre de convalescència, té també un servei de pis pont i un espai d’acollida i 
capacitació amb centre de dia. 

La Companyia de les Filles de la Caritat té els seus orígens l’any 1633 per Santa Lluïsa de 
Marillac i Sant Vicenç de Paül a França, creant comunitats de vida apostòlica i sent la orimera 
ordre on les dones estarien servint al carrer. A base de vots simples –no solemnes–, de renovació 
anual –no perpètua– i sense dependre dels bisbats, treballen i viuen en àrees de prioritat social 
dels àmbits sanitari, educatiu i d’acció social (obres socials, infància i adolescència en risc i gent 
gran) conjuntament amb equips de professionals de l’acció social. 

Llar de Pau obre les seves portes vint-i-nou anys enrere com un centre pal·liatiu per a dones amb 
VIH, però els perfils de dona que s’hi atenen han anat canviant per tal d’adaptar-se a les 
necessitats i exigències socials. Concretament al centre de convalescència, s’atenen dones 
majors d’edat que viuen en situació d’exclusió social o en risc de patir-la, que estan passant per 
un procés de convalescència i amb la necessitat de fer un procés d’inclusió social però que no 
disposen de l’espai o habilitats per a dur-los a terme per raons de manca de recursos i/o de xarxa 
familiar, mancances i/o dificultats per fer front a les necessitats bàsiques (materials i/o personals) 
i per a participar plenament en la vida econòmica, social i civil. Actualment i des de fa uns anys 
les dones ateses presenten estats de salut molt fràgils, desemparament i vulnerabilitat. S’atén un 
gruix important de dones amb malalties de salut mental i trastorns de personalitat; algunes tenen 
història de drogodependències o es troben en consums actius i algunes tenen diagnòstic de 
patologia dual. 

L’equip educatiu del centre de convalescència de Llar de Pau està format per 4 educadores,  
1 treballadora social, 5 integradores socials (1 entre setmana, 2 de nits i 2 de caps de setmana); 
a part també hi ha 1 infermera, 1 secretària, les treballadores de neteja i el cuiner, 1 directora 

                                                
21 Pla de lluita contra el sensellarisme de Barcelona 2016-2020. Consultable a: https://t.ly/z8my 
22 Mesura de govern d’Innovació Social. Consultable a: https://t.ly/kte3 
23 Mesura de Govern per promoure la salut sexual i reproductiva a la ciutat de Barcelona. Consultable a: 
https://t.ly/GAP5 

https://t.ly/z8my
https://t.ly/kte3
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laica i 1 titular (religiosa); a més de les persones voluntàries i col·laboradores que actualment no 
estan assistint per la situació pandèmica actual (Covid-19). 

Per les característiques del treball i el temps que s’hi pot dedicar, s’han realitzat les entrevistes a 
les següents unitats d’anàlisi: una professional (P.) d’atenció directa del centre de 
convalescència i una de les dones residents (E.). Si a l’equip educatiu hi hagués representació 
masculina, hagués estat voluntat procurar entrevistar-lo, però no és el cas. La P. va entrar a 
treballar a Llar de Pau com a integradora social després de fer-hi les pràctiques. En acabar 
d’estudiar Educació Social hi va entrar com a educadora social. La seva entrevista ha durat una 
hora i onze minuts i va ser molt fluïda; la P. va ser concisa i concreta en les seves respostes. 
L’E., nascuda a Barcelona fa 27 anys, és resident del centre de convalescència des de fa un any. 
Actualment treballa algunes hores a la setmana. Aquesta entrevista, amb un guió més curt, va 
durar mitja hora i va ser menys esplaiada per part de l’E., amb respostes més curtes, tot i que ho 
va respondre-ho tot amb comoditat. Aquesta entrevista té un to i un llenguatge més de conversa 
planera per part meva a fi de fer sentir còmoda l’entrevistada. Les dues entrevistes s’han fet en 
format de videotrucada. Els guions es poden consultar a l’annex E. 

Quant a la informació recollida en les entrevistes, per tractar-la i analitzar-la s’ha procedit a 
realitzar-ne una codificació a fi d’agrupar-la per temàtiques. Les temàtiques s’han elaborat en 
funció dels objectius als quals responen les entrevistes: l’objectiu general i els objectius específics 
1 i 2. La codificació ofereix l’oportunitat d’analitzar el contingut central de l’entrevista, veure cada 
detall, cada cita, i determinar què aporta a l’anàlisi (Fernández, 2006), quelcom especialment útil 
tenint en compte el caràcter polísèmic de les dades qualitatives i la pròpia subjectivitat. 
Concretament, doncs, s’han transcrit les entrevistes, s’ha fet la identificació de temes i, en relació 
a una part dels objectius, s’ha construït el sistema de codis i marcat el text. El sistema de codis 
per objectius i la transcripció codificada es poden consultar a l’annex F. 

 

Recerca bibliogràfica 

La recerca de literatura i la seva revisió s’empren, en aquest treball, amb quatre finalitats 
principals: 1) elaborar el marc teòric que sustenta la investigació i evidenciar la justificació del 
seu tractament des d’una vessant disciplinària; 2) revisar antecedents bibliogràfics; 3) oferir una 
discussió respecte dels resultats en base a la literatura acadèmica; i 4) recolzar pedagògicament 
les bases d’una proposta d’aplicabilitat basada en evidències teòriques. 

Per realitzar la revisió de la bibliografia s’ha emprat una metodologia qualitativa en tant que 
permet una millor comprensió del context, ajuda a situar en el context afavorint una visió més 
global de la realitat, «s’interessa per la comprensió personal, els motius, valors i circumstàncies 
que subjeuen en les accions humanes» (Pérez, 2007). Així, en la lectura de la bibliografia s’ha 
procedit amb un caràcter «actiu, sistemàtic i rigorós d’indagació dirigida en el qual es prenen 
decisions sobre allò investigable en tant s’està en el camp objecte d’estudi» (ibíd.). La recerca i 
la lectura també s’han encarat des d’una perspectiva feminista i interseccional, ètica i crítica, fent 
un cribratge i una validació de les fonts i continguts seleccionats per al treball. 

La recerca bibliogràfica s’ha realitzat sempre a Internet amb el cercador Google Chrome i les 
eines Google Scholar i la biblioteca de la UOC en català, castellà i anglès. També s’han utilitzat 
materials docents de la UOC i alguns dels articles proposats a la versió esborrany del Monogràfic 
Biblioteca: Feminismes per a l’acció social (Cassián, N. [coord.], Gallardo, M., García, N., 2021). 
La recerca s’ha dividit en dues parts, una de més genèrica per documents i informació  
–institucional en alguns casos–, llibres, material audiovisual, webs, recursos i articles i una de 
més acadèmica per estudis, llibres i articles acadèmics. He utilitzat combinacions de diverses 
paraules: “sexualitat”, “dones”, “sensellarisme” o “sense llar”, “educació sexual” i, en el cas de la 
recerca en anglès, també la paraula “shelter” (refugi). 

 

https://docs.google.com/document/d/1RQwAFqOZD-KPDzAcpF5-QlDyO0C-ieXyGqYe_3VsWgs/edit#heading=h.qxtbossabkmw
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Els resultats que s’han seleccionat (30 en total) s’han classificat (vegeu l’annex G) i analitzat 
segons si en el seu contingut –o en els seus abstracts o introduccions en cas que no fossin 
completament accessibles (10)– s’han detectat les variables següents: temàtica que s’aborda, si 
mostren perspectiva interseccional, si la joventut és un tema central o no, si s’explicita l’educació 
sexual com una necessitat o dret i, finalment, si es considera interessant o molt interessant per 
a aquest treball. Quant a les temàtiques que s’aborden, les he classificat en tres grans calaixos: 
(A) la sexualitat de les dones sense llar, molts des de la salut, inclosos aquí els que aborden els 
drets (no) reproductius també a nivell preventiu; (B) factors de risc sexual, victimització i sexe de 
supervivència; (C) qüestions d’identitat sexual i identitat de gènere. Val a dir que hi ha 2 articles 
que comparteixen categories. 

Hi ha articles des de 1996 a 2020. Des de 2002 va augmentant (a excepció del 2019, només 
1 article) i el pic és l’any 2020 (4). 

Els països amb més producció són Estats Units (12 articles, un 40% del total), Canadà (4 
articles, 13,33%) i Regne Unit i Austràlia (2 articles, 6,67% tots dos). 

La temàtica més nombrosa és la que aborda la sexualitat de les dones sense llar (A) amb 18 
articles, més de la meitat. En segon lloc, els que aborden factors de risc sexual, victimització 
i sexe de supervivència (B) amb 9 articles. Finalment, la temàtica menys nombrosa és la que 
aborda qüestions d’identitat sexual i identitat de gènere (C) amb 5 articles, 4 dels quals estan 
produïts entre els anys 2016 i 2018. Són força les produccions que relacionen sensellarisme i 
joventut (12 articles, el 40% del total). 

El sexe, la sexualitat o l’educació sexual es tenen en compte, en general i sobretot, com a 
dades sociodemogràfiques i, per tant, com a variables rellevants d’estudi (22, en 10 dels quals 
no queda clar perquè l’accés a l’article no és total) més que no pas com a tema primordial a 
abordar, dret o necessitat (8). Emperò, força d’aquestes produccions ho reivindiquen de 
manera breu en tant que, entenc, no és el focus principal del seu estudi. 

La perspectiva interseccional és present, de manera explícita –fent ús de la paraula 
“interseccional”– o clara en el contingut, en 13 articles (43,33%). No podem saber si els articles 
sense accessibilitat completa (11) la contemplen, però en 7 d’ells no n’apareixen referències 
als abstracts. Finalment, són 10 (33,33%) els articles que no la contemplen. 

Pel seu contingut i característiques, hi ha 8 articles (26,67%) que són especialment 
interessants per a aquest treball perquè tracten l’educació sexual, perquè tenen perspectiva 
interseccional i/o perquè es refereixen al sensellarisme femení de totes les edats: 5 d’Estats 
Units, 1 de Canadà i 1 de Suècia i 1 de Mèxic. 

 

5. Resultats i discussió 

Fruit de l’observació i de les entrevistes es pot determinar que l’abordatge de la sexoafectivitat 

a Llar de Pau és esporàdic, circumstancial i superficial. És poc present com a tasca educativa 

i en el dia a dia de les vides de les residents. A nivell de contingut, les emocions i l’afectivitat 

reben més atenció i treball que la sexualitat: 

En cap dels protocols (annex C) no hi ha cap àrea específica sobre la dimensió sexual i afectiva; 

els ítems que apareixen ho fan incorporats en àrees relacionades. En el Protocol d’observació 

apareixen els ítems sobre afectivitat en relació a “convivència-conducta” («¿Tiene bien su 

autoestima?») i “vincles” («¿Es capaz de vincularse con con los otros de forma diferenciada y positiva?; 

«Es capaz de mantener relaciones afectivas con otros sin hacerse dependiente?»; «¿Mantiene relaciones 

de pareja con respeto mutuo?). La sexualitat apareix a “vincles” en un sol ítem en relació o en funció 

d’una altra persona, el que mostra una visió gens integral de la sexualitat i associada a la salut 

sexual en termes d’evitació de conductes de risc («¿Mantiene relaciones sexuales seguras?») 

(pàgina 41). Al Pla d’Atenció Individual (PAI), l’afectivitat apareix menys específicament explícita 
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a l’àrea “social-convivència” («Establecer relaciones respetuosas»; «Controla la propia conducta») i a 

l’àrea “social-gestió del temps lliure”, perd concreció («Crear vínculos sociales») (pàgina 43) i 

s’obvia per complet la sexualitat. Quan s’implementen aquests protocols, doncs, no queda escrit 

cap objectiu o treball a fer més enllà del que apareix. En tot cas depèn de l’educadora tractar-ho 

en el treball educadora-resident individual com ara les tutories (P.: «I sí que és veritat que amb 

algunes dones tens l’espai per poder tractar-ho i és superinteressant, molt, molt interessant.»(80) ; «jo 

almenys intento treballar-ho molt amb les dones en què ho detecto, el tema de les relacions afectives, però 

és molt difícil»(54)) enlloc d’estar institucionalitzat o protocolitzat. 

Les tasques socioeducatives mostren que tampoc estan incorporades en el dia a dia de la tasca 

educativa de les educadores i integradores socials ni tampoc en el treball socioeducatiu amb les 

residents de manera generalitzada i extesa. La pràctica educativa parteix d’uns protocols on hi 

ha poca representativitat de la dimensió afectiva i sexual que no faciliten l’execució pràctica 

acompanyant aquesta dimensió (P.: «en el protocol d’observació nosaltres emplenem la informació de 

si té relacions saludables i positives, relacions sexuals segures i ja està, para de comptar.»(82)). Els casos 

en què l’afectivitat i la sexualitat són tractades, són residuals i es tracten sobretot en termes de 

salut sexual i de caràcter políticosocial (feminismes, Dia Internacional de les Dones, Dia de 

l’Orgull Gay): 

E.: «A veces nos dio por hablar de [...] la copa, sí. Porque nuestra trabajadora, nuestra educadora la 

usa y nos dijo que nos traería una muestra para que lo viéramos [...].»(137-139)   E.: «Sí, de feminismos 

sí; [de igualdad, de diversidad] más o menos; hicimos unas bolsas para el día de la mujer en el 

taller»(105-109) 

Una de les circumstàncies en què també es mostra, per part de la professional, la necessitat de 

poder acompanyar més i millor aquesta dimensió és pel que fa a les derivacions de les persones 

acompanyades a altres serveis. I això es refereix a poder detectar necessitats en relació amb 

aquesta dimensió i valorar quin servei o recurs és el més adient per poder respondre a les 

necessitats que presenten les residents: 

P.: «aquest any han obert un servei per a víctimes de trata [tràfic] que ha funcionat superbé. És a dir, 

teníem una dona aquí que [...] va ser vincular-la i [...] entrevista cada dia amb les dones d’allà, tot 

súper protegit»(42-44)   P.: «Sobretot de la relació entre educació sexual i la relació entre el trauma i la 

sexualitat, com per poder detectar millor necessitats sexuals o per poder derivar amb cara i ulls.»(88) 

La bibliografia acadèmica recolza aquesta tendència: «una revisió de la literatura va donar lloc a 

la constatació que [...] moltes investigacions s’han centrat en aspectes patològics de la sexualitat 

relacionats amb la malaltia» (Acquaviva, 2000).  

 

El poc treball o dedicació a la dimensió sexual i afectiva no s’adiu amb la visió i la 

concepció que l’equip educatiu i la resident o les residents tenen de la sexualitat i 

l’afectivitat. Tant les educadores com les educands saben identificar, i així ho han manifestat a 

les entrevistes, l’interès per tenir i fer més present aquesta dimensió en el centre: 

P.: «I sí que és veritat que amb algunes dones tens l’espai per poder tractar-ho i és superinteressant, 

molt, molt interessant.»(80)   E.: «Pero muy poco, o sea hablamos entre 4 personas y cada una tenía 

una percepción muy distinta de este tema. La verdad es que sería interesante.»(101) 

Així mateix, les entrevistades perceben que sí que es dona la necessitat i sorgeixen situacions 

mereixedores d’acompanyar la dimensió sexual i afectiva de les persones. En algunes d’aquestes 

ocasions, aquest acompanyament es fa en el treball individual educadora-resident. 

P.: «Però per mi és supernecessari, molt necessari parlar de la sexualitat i de l’afectivitat amb dones 

adultes que han passat cadascuna per mil coses»(74)   P.: «Fa falta doncs aquest tema: que vinguin 
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amb més assiduïtat professionals que puguin fer un taller amb elles, fet des d’un punt ben fet, tot ben 

preparat i amb un bon sostenir si de sobte hi ha una situació que dius "ostres aquesta persona s ’està 

trencant" o ja està naixent una cosa doncs que s’ha de poder fer teràpia.»(84) 

Es llegeix, en les aportacions de les entrevistades, que aquesta necessitat es justifica des del 

reconeixement dels beneficis que el coneixement i l’autoconeixement sexual i sexoafectiu 

aporten a les persones, al benestar i la salut i a una construcció saludable de la pròpia identitat i 

autoconcepte. 

P.: «a la mínima que fas vincle amb les dones i amb alguna que he pogut parlar d’aquest tema… 

uau… s’obre un ventall de bloquejos»(16)   E.: «Yo creo que sí [sería necesario], sobre todo con la 

juventud porque a veces, por lo que sea, pues pasan problemas en tu vida *** sería complicado que 

no tuviéramos educación sexual si encima tienes dificultades en tu vida.»(89) 

 

Aquesta necessitat i interès no s’acaben portant a terme amb una proposta ferma i 

d’acompanyament socioeducatiu, per exemple una activitat o taller habitual o un “racó”, com 

diu la resident, per a tractar aquests temes. Una possible explicació és que tot i percebre’s com 

a necessari per totes dues parts, la dinàmica fa que no s’acabi verbalitzant d’una manera prou 

consistent i, conseqüentment, que no surtin propostes com aquestes. 

P.: «som les educadores i les integradores les que treballem directament amb elles [les residents], 

som el pont d’informació a les reunions, quan parlem amb la directora. [...] Llavors què passa: jo crec, 

i amb això he de ser superhumil, perquè es queda molta informació pel camí, n’estic supersegura. 

Perquè ja sigui perquè hi ha moments com per exemple tot el tema del covid [...], hi ha moments que 

no pots recollir tota la informació, que no hi ha cabuda per aquesta informació; després hi ha 

moments que les professionals estan també saturades i llavors la informació arriba com arriba.»(96); 

«I jo no t’estic parlant de vocabulari que potser expliques i que ninguna li interessa. No vaig per 

aquest camí Si no per un tema molt més profund de comencem a trencar amb coses que venim 

reproduint des de fa moltes generacions.»(80);[expressant el que alguna resident li diu:] «dir-me 

"ostres Paula es que yo me he acostumbrado a relacionarme de esta manera y no sé hacerlo de otra 

manera; y no me siento cómoda en otro rol, no me siento yo". I Ostres és dur que una persona et 

digui "no me siento si no me relaciono desde un punto de sumisión".»(92) 

Tot i així, en alguna ocasió sí que s’ha acabat proposant i portant a terme una resposta educativa 

(un taller amb la Sex Truck, visionat de pel·lícules, informació sobre la copa menstrual). I és que 

a Llar de Pau sí que existeixen i es propicien espais per a la comunicació i per tractar temàtiques 

concretes, entre els quals hi ha –i podria haver-hi en més mesura– la sexualitat i l’afectivitat: 

E.: «Sí. Hacemos talleres sobre cómo nos sentimos. Esto sí que en el Bon dia lo añadimos 

siempre.»(77)   P.: «els Bon dies (la persona que és més oberta parla, però hi ha altres persones que 

no). Llavors diria que seria, serien aquests moments: Bon dia, Parlem [és una activitat habitual on 

s’aborda un tema concret] i tutories.»(100) 

Això recolza el sentit de “llar” que els serveis socioeducatius promouen: «és molt més que un lloc 

per menjar, dormir i banyar-se [...]; compleix diverses funcions i estableix relacions entre els seus 

residents i el seu entorn social... Aquestes funcions donen a la llar una gran utilitat biològica, 

psicològica, jurídica, econòmica i social» (Jahiel,1992; a Acquaviva, 2000), a la qual podem afegir 

la funció educativa. 

 

El tarannà de Llar de Pau és clarament de respecte per a totes les persones i opcions  

–identitats de gènere, orientacions sexuals, religions, cultures… i també quant a les relacions 

afectives que es mantinguin. Emperò, aquest tarannà confronta amb una tendència a la 
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invisibilització o elusió de la dimensió sexual i afectiva de les persones que acull; no 

aprofundeix en les arrels dels contextos i relacions de les persones. 

P.: «Es tracta de respectar molt qualsevol pràctica religiosa [...] I amb el tema de LGTBI es tracta de 

respectar molt»(64)   E.: «pero sí que se respetan las relaciones fuera del centro, eso sí.»(75)   E.: 

«Aquí se respeta que vengan personas transexuales, lesbianas, gays... esto no hay ningún 

problema, pero no hablamos nunca de ello.»(97)   P.: «És complicat. És a dir sí, és còmode i podem 

parlar, però sí que és veritat que hi ha molts temes, sobretot quan les dones tenen parella (d’aquestes 

relacions que no són, no són positives) hi ha molta, molt rebuig per part de direcció i germanes de 

ficar-nos-hi. És a dir, és com que sempre "no, en esto no nos vamos a meter porque la mujer...". Ja, 

però jo per treballar amb la dona necessito formar part, poder formar part d’aquest tipus de converses 

amb ella perquè si no... no podem obviar que tenen parella i que estan passant coses amb aquesta 

parella *** Suposo que de vegades és un tema d’envair la seva intimitat, però també penso que a 

vegades és per desconeixement, perquè no hi ha les eines per sostenir aquesta situació. »(116)  

 

Les causes de la “cultura del silenci” de què parlen autores com Wikström, Eriksson i Lindroth 

(2018) o Maccio i Ferguson (2016) podrien remetre a les creences religioses i/o la manca de 

coneixements i formació de les professionals, especialment per a l’acompanyament de persones 

LGTBIQ+. 

Pel que fa al tema concret de la religió, la professional menciona en un parell d’ocasions que no 

creu que aquesta invisibilització es tracti d’una qüestió relacionada amb la religió (P.: «i no és un 

tema que sigui una institució religiosa aquest tema no he trobat mai cap barrera amb les germanes.»(80) ; 

«No crec que sigui tant la religió com el sistema patriarcal en si.»(118)). Però cal tenir present que les 

religions són construccions heteropatriarcals de gènere (Pintos de Cea-Naharro, 2008) i que el 

patriarcat religiós legitima, reforça i reprodueix el patriarcat social, polític i econòmic a través d’un 

joc de poders, dominació i exclusió. Seria molt interessant, per tant, estudiar qualitativament el 

fenomen de la representació del patriarcat en centres residencials per a persones sense llar 

d’institucions religioses –un estudi que podria estendre’s molt més enllà de la qüestió de la 

sexualitat i l’afectivitat–; en el cas concret que aquí ens ocupa, especialment interessant estudiar 

la relació entre religió i patriarcat reproduït en i per dones religioses, com serien les germanes de 

Llar de Pau. 

Quant a la formació, en reiterades ocasions la professional ha mostrat la limitació que suposa 

no tenir formació en perspectiva de gènere, en sexualitat i en afectivitat per a 

l’acompanyament de la dimensió sexual i afectiva: 

P.: «És complicat, perquè trobo que al final això és personal de la formació que té cada educadora. 

Jo per exemple soc una persona molt oberta de ment, però no tinc molta formació en aquest sentit i 

trobo que a la universitat és una de les coses que més vaig trobar a faltar, la perspectiva de gènere 

i tot el tema de poder abordar-la quan treballes amb les persones.»(78); «Hi ha situacions que jo com 

a professional, com a educadora, no puc sostenir.»(82); «penso que el millor seria [...] nosaltres també 

fer formació.»(88) 

No es promociona, per part de la institució, l’oferiment de formació en feminismes, gènere, 

interseccionalitat, migracions, diversitat funcional, salut mental, sexualitat, salut sexual, relacions 

afectives («No existe, no. [...] Només he fet, jo, en aquest sentit, formacions en contenció emocional, 

verbal i física i amb temes de crear bons vincles a nivell d’equip. En tot el que has dit: cap. I les hem 

proposat eh, sobretot en temes de salut mental ho hem proposat moltíssimes vegades.»(120-122)). 

Wikström et al. (2018) exposen que, en el context d’un projecte suec (Project STINA, un curs 

formatiu intensiu sobre salut sexual), els equips professionals que hi van participar se sentien 

més còmodes plantejant qüestions sobre sexualitat amb posterioritat a la participació del curs. 
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Això fa que hi hagi una percepció, per part de la professional, de “poder fer més” en 

l’acompanyament de la dimensió sexual i afectiva. Una percepció que també s’aplica a l’entitat i 

la institució en termes de promoció i representativitat de la diversitat. 

 

Finalment, en referència a les propostes de les entrevistades sobre com dur a terme aquest 

acompanyament, així com la professional creu que faria falta una presència externa i experta 

per acompanyar aquestes situacions, la resident proposa que sigui en un ‘racó’, un espai habitual 

en la dinàmica del centre i, per tant, amb l’equip educatiu i les companyes. L’ambient íntim del 

centre –el caliu, en paraules de la professional– i de compartir entre dones propicien un espai de 

seguretat òptim. 

P.: «com que només hi ha 25 places és que hi ha un caliu molt de casa. I això ho noten molt les 

dones i també nosaltres. Al final es crea un... és com un ambient familiar. [...] Entre dones jo crec 

que es crea una energia... [...] quan parlo amb elles a títol personal, totes em diuen "ostras, qué 

cómoda me siento rodeada de mujeres, me siento" bueno més segura, etcètera, per les històries de 

vida. I trobo que aquest és el fet més bonic perquè és com un aspecte molt íntim que moltes d’elles 

no podran viure en un alberg o en un altre tipus de servei.»(52)   

La figura de l’educadora –i la integradora– social queda justificada en l’acompanyament de la 

dimensió sexual i afectiva en els Documents professionalitzadors (ASEDES, 2007) amb escreix 

per les seves funcions, principis i competències, així com per la mirada antropològica que 

caracteritza la professió. El vincle educatiu es presenta com un espai segur on és possible 

compartir experiències, així com l’oportunitat d’apropar coneixements. 

P.: «et diria, que és que seríem la principal figura (integrador i educador). Tant la integradora com 

l’educadora, perquè ets la persona que fa el vincle més directe i [...] quan ja tens un bon vincle amb 

una persona, reps la informació d’una altra manera. i [...] rebre la informació de mi és com molt més 

còmode i amb les dones que ho he pogut parlar perquè m’ho han permès [...] ha anat superbé i a 

més ha sigut una cosa molt natural i molt còmoda de poder parlar de situacions. [...] Aleshores jo 

crec que aquí hi ha una acció superpotent, que és l’acció del vincle més íntim que crees amb una 

persona, sobretot que es crea en els centres residencials»(92) 

Quant al format, la resident també proposa que aquest espai o racó sigui grupal; un espai on 

compartir de manera assídua, on aprendre de les companyes, on compartir: 

E.: «Hay gente aquí que viene con problemas de maltrato y ellas también compartirían una parte.»(73); 

«Seguramente si se hace en grupo se tenderá a hablar más en privado cuando se necesite.»(131) 

Acquaviva (2000) assenyala que durant el seu estudi «la majoria de les dones [...] estaven 

orgulloses de compartir informació amb altres dones, fins i tot si la informació que compartien era 

desinformació. Aquestes dones van obtenir un sentit d’autoestima educant i ajudant les altres en 

una àmplia gamma de temes». Encara més, Hobaica i Kwon (2018) van comprovar que «el suport 

entre iguals era la forma més important de suport». 

 

Reunint tots els resultats exposats, falta afegir que una manera de sumar en l’acompanyament 

de la dimensió sexual i afectiva seria la d’incorporar els Drets Sexuals i (no) Reproductius en la 

dinàmica transversal de Llar de Pau: prendre consciència que són un dret i treballar perquè siguin 

tinguts en compte i promocionats. Però més enllà d’aplicar-los quant a acompanyament 

socioeducatiu i com a dret de les persones acollides, els DSinR poden aplicar-se en la pràctica 

educativa quotidiana. A Suècia es va dur a terme un projecte en què persones acollides i 

professionals d’educació i treball social compartien coneixements i reflexionaven sobre la salut, 

els drets i les normes sexuals. «A part de centrar-se directament en les persones sense llar i les 
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seves diferents necessitats de salut sexual, el projecte va reconèixer la importància d’incloure els 

DSinR en la pràctica laboral social quotidiana» (Wikström et al., 2018). I això fa referència a crear 

un espai segur on es pugui parlar del cos, de les diferències, de les experiències, de sexualitat i 

afectivitat de desig, de pors, on les coses es parlin, es treballin, es comparteixin; un lloc on els 

DSinR siguin respectats, promoguts, explicats. 

 

6. Conclusions i consideracions finals 

La revisió bibliogràfica que s’ha reunit recolza la perspectiva emprada per encarar els temes 

centrals d’aquest treball –sensellarisme femení, sexualitat, interseccionalitat, educació sexual i 

afectiva– i assenyala diversos fets. 

En primer lloc, la necessitat de seguir estudiant el sensellarisme amb perspectiva de gènere 

per evitar els biaixos androcèntrics que fins fa poc han imperat la conceptualització del 

fenomen. Els esforços de diverses autores i institucions generant un cos teòric i pràctic des 

d’aquesta perspectiva n’estan aconseguint la seva generalització. 

En segon lloc, i atès que és un constructe social que no podem deslligar dels sistemes 

simbòlics a partir dels quals s’estableixen relacions de poder, dominació, resistència i 

contestació, la sexualitat és mutable i dinàmica. Això pren especial importància en a) la 

manera com la signifiquem i l’expliquem; i b) en el sentit més polític, per l’oportunitat d’oposició 

–al sistema dominant–, de resistència, d’acció, de reivindicació, de reapropiació, de resiliència 

que representa per als cossos abjectes. Per la seva banda, els Drets Sexuals i (no) 

Reproductius són drets humans que, amb urgència, cal anar reivindicant i implementant en 

les vides de les persones i, fins i tot, en la pràctica de l’Educació Social. 

En tercer lloc i al·ludint també als dos primers fets, la perspectiva interseccional ofereix un 

prisma addicional en l’atenció al sensellarisme –com a d’altres col·lectius– però també en la 

manera de llegir, entendre i explicar la sexualitat. Un prisma amb el qual pensar, investigar i 

actuar sobre les desigualtats i discriminacions com a interrelacionades i que permet entendre 

que els diferents eixos de desigualtat es viuen de manera asimètrica segons els cossos que 

les viuen, segons les posicions socials que s’ocupen (Rodó-Zárate, 2021). 

En quart i darrer lloc, l’educació sexual i afectiva des d’una perspectiva integral (ESI) i al llarg 

de tota la vida, també durant l’edat adulta, és un dret reconegut i l’estratègia adequada per 

donar suport i protegir el desenvolupament sexual. El coneixement i l’autoconeixement sexual 

i sexoafectiu contribueixen al benestar i la salut i, per tant, a una construcció saludable de la 

pròpia identitat i autoconcepte. L’Educació Social és una professió vàlida i idònia des de la 

qual acompanyar la dimensió sexual i afectiva de les persones i contribuir a la transformació 

social cap a un model de lluita contra les discriminacions i desigualtats de gènere i sexualitat 

basat en la igualtat. 

 

De la conjunció entre els resultats de les entrevistes i la bibliografia acadèmica consultada per a 

l’apropament i la investigació de la realitat d’un centre residencial per a dones en situació 

d’exclusió social i/o sensellarisme de Barcelona (Llar de Pau) cal establir dues premisses prèvies: 

Aquest treball s’apropa a la realitat d’un centre residencial. La vivència i experiència concreta 

de les persones entrevistades no és generalitzable a l’experiència completa del centre, així 
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com l’experiència concreta d’aquest centre no explica les experiències del altres centres 

residencials per a dones sense llar de característiques similars. El propòsit del treball no és 

pas establir unes conclusions generalitzables a la totalitat de l’estat i “fer” dels centres 

residencials per a dones sense llar, sinó establir unes conclusions que permetin explorar-ne 

les dinàmiques en relació al tema d’estudi i, des d’una perspectiva inductiva, entendre que les 

conclusions es poden generalitzar en un sentit que no comprometi qüestions geogràfiques, i 

realitats concretes.  

Cal constatar la dificultat per trobar bibliografia específica que reunís els elements principals 

del treball –sensellarisme femení (en centres residencials), sexualitat, educació sexual i 

afectiva i interseccionalitat–, el que mostra el biaix que hi ha en aquest àmbit de recerca i el 

que pot suposar una limitació. No obstant això, les produccions acadèmiques seleccionades i 

comentades són una mostra representativa ajustada a les característiques i possibilitats del 

treball a nivell quantitatiu i als objectius del mateix a nivell qualitatiu. 

 

Tenint això present, es pot concloure el següent: 

A Occident, la sexualitat s’ha convertit en un assumpte social, polític, [econòmic, afegiria jo] i 

moral cada vegada més important (Weeks, 1998: 77); la producció acadèmica així ho 

adverteix. Ara bé, quan la qüestió es redueix a la sexualitat de col·lectius minoritaris, la 

producció acadèmica especialitzada és també més reduïda. Els resultats bibliogràfics són 

escassos en termes generals, concloent que hi ha poca literatura acadèmica concreta, teòrica 

però sobretot d’intervenció, que doti la comunitat educativa i la societat en general d’un saber 

i d’un fer per, entre d’altres, garantir l’accés de les persones sense llar a l’educació sexual i 

afectiva des d’una perspectiva interseccional i dotar la comunitat socioeducativa de recursos 

socioeducatius. Al meu entendre i pel que fa al propòsit d’aquest treball, seria interessant 

establir les següents línies d’investigació: a) abordar l’acompanyament socioeducatiu de la 

dimensió sexual i afectiva a nivell d’investigació i anàlisi de dades quantitatiu i qualitatiu, tenint 

present el punt de vista de les persones acompanyades i dels professionals socioeducatius; 

b) crear i generar un cos pràctic per a aquest acompanyament, és a dir, produir recursos 

especialitzats per a l’acompanyament socioeducatiu de la dimensió sexual i afectiva de les 

dones sense llar; c) estudiar-ho específicament per al context socioeducatiu concret del 

territori català, en tant que seria específicament per al tarannà socioeducatiu en el qual 

treballem; i d) considerar la implicació política, social i professional que caldria tenir en compte 

i exigir als governs, les administracions, les univesitats i les professionals de l’Educació Social 

en relació amb la sexualitat, els Drets Sexuals i (no) reproductius, l’educació sexual i afectiva 

i l’acompanyament integral de les persones. 

A partir dels resultats de les entrevistes i la contrastació amb la bibliografia acadèmica es pot 

establir que: 

a) Les agents entrevistades –professional i resident– són conscients dels beneficis de 

l’acompanyament socioeducatiu de la dimensió sexoafectiva i en perceben la seva 

necessitat i interès. 

b) Malgrat això, la perceben en el context del centre com a invisibilitzada. La sexualitat és 

abordada en poques ocasions: normalment circumstancials; puntual i superficial –poc 

profund– en el treball socioeducatiu grupal; dependent del prisma –vivència, visió– i la 

formació de cada educadora o integradora en el treball socioeducatiu individual; i 

respectada però poc manifestada en el context institucional. 
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c) S’adverteix una manca de formació per l’aplicació de la perspectiva de gènere en 

l’acompanyament socioeducatiu general a Llar de Pau i, en concret, en qüestions 

relacionades amb l’afectivitat i la sexualitat, fet que no és sinònim que aquesta perspectiva 

no sigui aplicada. Que no es té en compte la perspectiva interseccional com a marc 

conceptual en l’anàlisi de casos i el disseny d’intervencions socioeducatives a Llar de 

Pau. Així mateix, no es copsa facilitació institucional per a la promoció d’aquesta formació. 

Així, pel tipus i grau d’acompanyament observat i contrastat de la sexualitat i l’afectivitat es 

pot concloure que no es realitza acompanyament socioeducatiu de la dimensió sexual i 

afectiva a Llar de Pau d’acord amb les necessitats manifestades i percebudes. 

A partir de la bibliografia acadèmica amb perspectiva feminista, les eines o recursos adequats 

per a fer aquest acompanyament serien: la formació de les professionals educatives en 

sexualitat i afectivitat, feminismes, gènere i interseccionalitat; el disseny d’un programa 

d’acompanyament socioeducatiu individual i grupal de la dimensió sexual i afectiva aplicable 

al projecte del centre que inclogui el respecte i la inclusió dels Drets Sexuals i (no) 

Reproductius i l’educació sexual i afectiva des d’una perspectiva integral (ESI); i la integració 

de la interseccionalitat com a model analític i reflexiu a partir del qual intervenir 

socioeducativament i acompanyar les persones. 

 

A mode de consideració final, el treball exposa el marge investigatiu que hi ha a nivell de 

bibliografia acadèmica, tant teòrica com pràctica, respecte la temàtica del treball. Alhora, 

manifesta que seria possible, viable i interessant realitzar una recerca més extensa per reforçar 

els resultats d’aquest treball i generar producció acadèmica. Una investigació analítica 

quantitativa i qualitativa permetria establir, en base a dades, un cos teòric que apuntalés, des 

d’un posicionament feminista interseccional, la producció de coneixements pràctics i de recursos 

diversos per a facilitar l’acompanyament de la dimensió sexual i afectiva a les professionals de 

l’acció socioeducativa i per contribuir a la producció acadèmica de la professió. Plantejar les 

bases d’una proposta d’aplicabilitat, basada en els resultats i la recerca, sobre les possibilitats de 

l’acompanyament socioeducatiu de la dimensió sexoafectiva de dones sense llar en el marc d’un 

centre residencial. 

 

7. Aplicabilitat 

A tenor del que s’ha explicat i conclòs durant aquest treball es planteja una proposta d’aplicabilitat 

per a l’acompanyament socioeducatiu de la dimensió sexoafectiva de les dones sense llar en el 

context d’un centre residencial. Es prenen com a referència: 

a) Les propostes teòriques que, des d’una mirada crítica feminista i interseccional, s’han 

seleccionat per a aquest acompanyament socioeducatiu: concepció constructivista de la 

sexualitat i educació sexual integral (ESI). 

b) Els resultats de les entrevistes; això és, d’una manera situada, prioritzant les necessitats 

i interessos de les residents i dones acompanyades i tenint present les percepcions de 

les professionals socioeducatives. 
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La proposta hauria de comprendre aquestes premisses: 

Estar especialment dissenyada per a l’acompanyament de dones sense llar vinculades a algun 

recurs residencial i/o de centre de dia. AIxò és, realitzat amb perspectiva de gènere. 

Entendre i exposar la sexualitat amb un enfocament constructivista i en constant evolució. 

Apostar per l’educació sexual integral (ESI), entesa com a dret, i amb una perspectiva positiva 

de la sexualitat, amb una formulació no heteronormativa, respectuosa i participativa, 

contribuint a la transformació de les estructures socials discriminatòries i a garantir la llibertat, 

la igualtat i la dignitat. 

Incorporar la perspectiva interseccional en dos sentits: 1) que la proposta ofereixi una lectura 

interseccional dels seus continguts i 2) que aquesta proposta sigui situada, és a dir, que 

inclogui una dimensió geogràfica de la interseccionalitat d’una banda i que tingui present que 

la perspectiva de qui redacta la proposta i l’executa també és situada, en relació amb uns 

eixos d’opressió i discriminació concrets, de l’altra. 

Estar dirigida a projectes i professionals de l’acció educativa, posant en valor aquesta figura 

professional en l’acompanyament de la dimensió sexual i afectiva de les dones sense llar. 

Dissenyada des d’una facilitació de la tasca professional. És a dir, hauria de ser clara, concisa, 

amb un disseny disponible en format digital que permetés quedar-se amb una informació 

resumida o bé ampliar-la per tal d’aprofundir en els conceptes i coneixements a voluntat. 

Respondre a les propostes de les agències globals de salut i educació més rellevants 

(Assemblea General de les Nacions Unides, ONUSIDA, Organització Mundial de la Salut, 

UNESCO, Associació Mundial per a la Salut Sexual…) i als Objectius de Desenvolupament 

Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030. Quant a aquests darrers, però, es suggereix seguir la 

proposta dels Objectius de Desenvolupament Sostenible des d’una mirada feminista (ODS 

Feministes) que ha elaborat l’Agenda 2030 Feminista24. 

 

Així mateix, seria convenient que la proposta reunís aquests elements: 

Una primera part teòrica que exposés el marc conceptual necessari per realitzar un bon 

acompanyament de la dimensió sexual i afectiva amb dones sense llar. Hauria d’incloure 

informació sobre el sensellarisme femení, la sexualitat i l’educació sexual i afectiva (i els 

DSinR), relacionant els conceptes entre ells, el que implicaria parlar de tots els eixos de 

discriminació que poden interseccionar en una dona sense llar i parlar de les experiències que 

pot haver encarnat (pernocta al carrer, violències, prostitució, migració, maternitat i retirada de 

fills i/o filles, analfabetisme, drogodependència, salut mental, principals patologies de salut…). 

Aquest apartat hauria d’incloure també les principals teories, discursos, perspectives i lluites 

que servirien per apuntalar la proposta. És a dir: feminisme(s), perspectiva de gènere i 

interseccional, aportant una dimensió emocional de les desigualtats i eines per gestionar la 

diferència en diversos entorns (Rodó-Zárate, 2021: 20), decolonialisme i antiracisme. 

Una segona part analítica que aporti idees i protocols per analitzar, per una banda, la cultura 

de l’entitat o projecte. Aquest apartat hauria de facilitar propostes sobre com fer més 

interseccionals els dissenys d’intervenció educativa. Per altra banda, oferir un protocol 

d’observació que permeti establir les necessitats de treball d’una dona o un grup de dones 

                                                
24 Agenda 2030 Feminista: Plataforma que treballa en la defensa dels Drets Sexuals i (no) Reproductius 

com a centre de la defensa dels drets humans de les dones i contribueix a la garantia real dels DSinR, 
inclosos en l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible. Web: http://www.agenda2030feminista.org/ 

http://www.agenda2030feminista.org/
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respecte de la dimensió sexual i afectiva, així com els seus interessos. D’aquesta manera es 

promou la capacitat d’adaptació a les necessitats de les participants i les professionals. 

Aquesta eina hauria de permetre establir un punt de partida i veure clarament quins són els 

camins a traçar en funció de les necessitats de les persones. 

Una tercera part amb una proposta d’activitats, tallers, recursos, enllaços i serveis relacionats 

amb el gènere, la sexualitat, l’afectivitat i el cos, a seguir en funció dels resultats de l’avaluació 

o observació realitzades. Hauria també d’aportar uns criteris de qualitat per a la seva 

realització i una proposta d’avaluació d’aquesta eina. Seguint el format de Drets Sexuals I 

Reproductius. Material didàctic adreçat a grups i entitats de dones (2009), elaborat per Anna 

Morero Beltrán i Belén Varela Fernández, aquest contingut podria relacionar cada activitat 

amb, com a mínim, els DSinR que treballarien, els objectius de cada activitat proposada, els 

conceptes a treballar i les orientacions teòriques necessàries per al desenvolupament de 

l’activitat.  
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ANNEX A: Resum de les principals diferències que recull l’informe La exclusión 

residencial grave en la CAPV desde una perspectiva de género (DDAA, 2016).         [TORNAR] 

Editat per l’Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer i realitzat per l’equip tècnic de SIIS (Servicio 
de Información e Investigación Social), del Centro de Documentación y Estudios de la Fundación 
Eguía-Careaga Fundazioa. 
 
Diferències sociodemogràfiques: Relativament petites quant a cohorts d’edat (les dones 
presenten una cohort d’edat intermèdia, els homes presenten més pes en població jove) i 
significatives quant a nacionalitat estrangera (61,5% els homes, 54,2% les dones). 

Diferències en les relacions familiars i socials: Tenir parella resulta més freqüent en dones 
(30,3%) que en homes (23,5%), una quantitat que es polaritza en situacions de sensellarisme 
sever (42,1% i 24,1% respectivament); significativa també la percepció sobre el manteniment 
dels vincles familiars que, tot i que no difereixen gaire en número, les dones tendeixen a valorar-
ho molt més, també a mantenir relacions de parella; hi ha més dones amb filles i fills (71,5% vers 
44,3%); els homes pateixen més aïllament social. 

L’experiència del sensellarisme (duració, situació prèvia, causes i victimització en carrer): Les 
dones tendeixen a trajectòries diferents als homes (experiències menors a un any, 50% dones, 
30% homes; experiències superiors a tres anys, 40% i 25% respectivament); l’experiència 
anterior a la pròpia llar és major en dones (36,9% vers 26,2%); menor representació en 
institucionalització residencial associada a una major recurrència a allotjaments que impliquen el 
manteniment de vincles familiars i/o socials (38,1% les dones, 19,9% els homes). Sobre 
l’autorreferència de causes, elles (34,2%) es refereixen a factors relacionals en major mesura 
que ells (21,8%). La pernocta a carrer és menor en elles (47,2% vers 75%), en part associat al 
major risc que representa la victimització per a les dones en una situació que, en general, afecta 
sis de cada deu persones però és major per a les dones (67,2% vers 59,5%; 31,3% vers 20,4% 
en agressions físiques i 22,7% vers 1,8% en agressions sexuals). 

Nivell d’estudis i situació en relació a l’activitat: Si ve no hi ha grans diferències entre homes i 
dones respecte al nivell d’estudis i a la taxa d’ocupació sí que es pot afirmar, com també passa 
entre la població general, certa segmentació sexual del treball submergit (sent més recurrent en 
ells la recollida de xavalla i petites obres i arranjaments i en elles feines relacionades amb els 
serveis personals i encàrrecs). 

Nivell i fonts d’ingressos: En general, la principal font d’ingressos de les persones en situació 
d’exclusió residencial greu són les prestacions públiques. Les diferències entre homes i dones 
es troben entre les persones que pernocten al carrer o en albergs; les dones tendeixen en major 
mesura a la mendicitat. Entre les persones de nacionalitat estrangera, la bretxa de gènere és 
major pel que fa a persones que no compten amb cap ingrés (18,5% de dones i 28,2% d’homes). 

Estat de salut i accés al sistema sanitari: Hi ha una diferència important entre aquelles persones 
amb una salut regular, dolenta o molt dolenta (33% les dones, 44% els homes). Tot i això, les 
dones en situació d’exclusió residencial greu tenen una percepció més negativa de la seva salut 
que els homes. També presenten més cronicitat (47,2% vers 39%) i  més patologies i trastorns 
de Salut Mental (20,7% de les dones vers el 13,7% dels homes). 

Consum de tabac alcohol i altres drogues: Entre les persones que pernocten al carrer o en 
albergs, el consum diari de tabac és més elevat en dones (68,4% vers 57,7% els homes) i el 
consum diari d’alcohol és més elevat en homes (9,2% vers 4,1% les dones). 

L’ús de serveis socials: Per pràcticament la majoria dels serveis les dones presenten un nivell 
menor d’ús que el dels homes excepció dels serveis socials de base i dels centres de salut. 
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ANNEX B: Sobre els Drets Sexuals i (no) Reproductius (DSinR).             [TORNAR] 

«La Declaració de Viena del 1993 reconeix els drets de les dones com a drets humans per 
primera vegada. Així, els drets humans de les dones estan reconeguts en acords i instruments 
internacionals, com la Convenció sobre l’eliminació de tota forma de discriminació contra les 
dones (CEDAW), la Declaració de Viena, la Conferència Internacional de la Dona de Beijing i la 
Conferència Internacional del Caire. Altres tractats internacionals de drets humans (PIDESC, 
PIDECP, CERD), no específics de gènere, i els seus comitès de vigilància han incorporat la 
perspectiva de gènere durant aquests anys» (Parlament de Catalunya, 201925). 

El punt 96 de la Plataforma d’Acció de Beijing (1995) diu: «Els drets humans de la dona inclouen 
el seu dret a tenir control sobre les qüestions relatives a la seva sexualitat, inclosa la seva salut 
sexual i reproductiva, i decidir lliurement respecte d’aquestes qüestions, sense veure’s subjecta 
a la coerció, la discriminació i la violència. Les relacions igualitàries entre la dona i l’home 
respecte de les relacions sexuals i la reproducció, inclòs el ple respecte de la integritat de la 
persona, exigeixen el respecte i el consentiment recíprocs i la voluntat d’assumir conjuntament 
la responsabilitat de les conseqüències del comportament sexual». 

Els Drets Sexuals i (no) Reproductius formen part dels Drets Humans. Són un conjunt de drets 
relacionats amb la sexualitat en constant evolució i que contribueixen a garantir la llibertat, 
igualtat i la dignitat de totes. L’any 2021 l’Associació Drets Sexuals i Reproductius i l’Ajuntament 
de Barcelona defineixen els següents drets: 

1. Dret a la igualtat, a una protecció legal igualitària i a viure lliures de tota forma de 
discriminació basada en el sexe, la sexualitat o el gènere. 

2. Dret de totes les persones a la participació, sense importar-ne sexe, sexualitat o gènere. 
3. Dret a la vida, llibertat, seguretat de la persona i integritat corporal. 
4. Dret a la privacitat. Totes les persones tenen dret a la privacitat que és essencial per 

exercir la seva autonomia sexual. 
5. Dret a l’autonomia personal i al reconeixement davant la llei. Totes les persones poden 

decidir lliurement sobre assumptes relacionats amb la sexualitat, per a triar les seves 
parelles sexuals i per experimentar el seu potencial i plaer sexual a plenitud, dins d’un 
marc de no discriminació. 

6. Dret a la llibertat de pensament, opinió i expressió. Totes les persones tenen dret a exercir 
la seva llibertat de pensament, opinió i expressió en relació amb les seves idees sobre la 
sexualitat, orientació sexual, identitat de gènere i drets sexuals 

7. Dret a la salut i als beneficis de l’avanç científic. Totes les persones tenen dret a gaudir 
del més alt estàndard possible de salut física i mental, que inclou els determinants 
essencials de la salut, i l’accés a l’atenció de la salut sexual per a la prevenció, diagnòstic 
i tractament de totes les inquietuds, problemes i trastorns sexuals. 

8. Dret a l’educació i informació. Totes les persones, sense discriminació, tenen dret a 
l’educació i informació de manera general i a l’educació integral en sexualitat. 

9. Dret a escollir si casar-se o no i a formar i planificar una família, així com a decidir si tenir 
o no fills/es i com i quan tenir-los. Totes les persones tenen dret a triar si casar-se o no 
fer-ho, si formar i planificar una família o no fer-ho, quan tenir fills/es i a decidir el nombre 
i espaiament dels seus fills de manera responsable i lliure. 

10. Dret a la rendició de comptes i reparació de danys. Totes les persones tenen dret a 
mesures per assegurar i exigir que els que tinguin el deure de garantir els drets sexuals 
siguin plenament responsabilitzats de fer-los complir. 

Creación Positiva, L’Associació Drets Sexuals i Reproductius i el Grup de Monitoratge de 
l’Agenda 2030 Feminista26 publiquen un instrument d’incidència política per a la garantia dels 
DSinR des d’una perspectiva feminista interseccional, Monitoratge dels Drets Sexuals i 
Reproductius a l’Agenda 2030 de Catalunya: un instrument d’incidència feminista (2019).  

                                                
25 Se cita una declaració del Parlament de Catalunya, de l’any 2019, disponible aquí. 
26 Configurat per onze entitats i xarxes catalanes vinculades a la defensa dels Drets Sexuals i Reproductius 

des d’una perspectiva feminista interseccional. 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2015/9853.pdf
http://www.agenda2030feminista.org/wp-content/uploads/2020/02/Instrument_monitoratge_DSiR.pdf
https://www.parlament.cat/document/actualitat/5873910.pdf
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ANNEX C: Protocol d’observació i Pla d’Atenció Individual (PAI) corporatius.                [TORNAR] 
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ANNEX D: Marc legal català i internacional.                  [TORNAR] 

El dret a l’habitatge i les polítiques i eines per a garantir-lo està recollit a diversos nivells en 
referència al marc legal català que ens contextualitza. Les més rellevants són: 

L’article 137 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix la competència exclusiva de la 
Generalitat de Catalunya en matèria d’habitatge. 

«Article 26. Drets en l’àmbit de l’habitatge Les persones que no disposen dels recursos 
suficients tenen dret a accedir a un habitatge digne, per a la qual cosa els poders públics han 
d’establir per llei un sistema de mesures que garanteixi aquest dret, amb les condicions que 
determinen les lleis.» 

«Article 47. Habitatge. Els poders públics han de facilitar l’accés a l’habitatge mitjançant la 
generació de sòl i la promoció d’habitatge públic i d’habitatge protegit, amb una atenció 
especial pels joves i els col·lectius més necessitats.» 

Estableix també, en l’article 84 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que són els ens locals els 
que tenen competències pròpies sobre la gestió d’habitatge públic i la participació en la 
planificació en sòl municipal de l’habitatge de protecció oficial, entre d’altres. 

En el marc del Programa d’Actuació Municipal 2016-201927, s’explicita que Barcelona ha de 
garantir el dret a disposar d’un habitatge digne amb els següents objectius: «a) promoure la 
funció social de l’habitatge i el sòl; b) revertir l’exclusió residencial; c) promoure la rehabilitació 
dels habitatges des d’una perspectiva sostenible d’acord amb la diversitat dels usuaris; i d) 
incrementar la promoció d’habitatge de lloguer social i cooperatiu dirigit a gent gran, dones 
víctimes de violència de gènere, persones amb discapacitat i joves». 

La Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, regula l’accés de tota persona a un 
habitatge digne i adequat i preveu la creació d’habitatges destinats a polítiques socials i mesures 
per afavorir-ne l’accés a col·lectius vulnerables. La completa la normativa conjuntural LL4/2016 
de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial. 

 

A nivell estatal, l’Article 47 de la Constitució espanyola diu que «tots els espanyols tenen dret a 
un habitatge digne i adequat. Els poders públics promouran les condicions necessàries i 
establiran les normes pertinents per tal de fer efectiu aquest dret, i regularan la utilització del sòl 
d’acord amb l’interès general per tal d’impedir l’especulació. La comunitat participarà en les 
plusvàlues que generi l’acció urbanística dels ens públics». 

 

A nivell internacional, la Declaració Universal dels Drets Humans diu en l’Article 25.1: «Tota 
persona té dret a un nivell de vida que asseguri, per a ell i la seva família, la salut i el benestar, 
especialment quant a alimentació, vestir, habitatge, assistència mèdica i als serveis socials 
necessaris; també té dret a la seguretat en cas d’atur, malaltia, incapacitat, viduïtat, vellesa o 
altra manca de mitjans de subsistència independent de la seva voluntat». 

I el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals estableix, a l’Article 11: «Els 
Estats part en aquest Pacte reconeixen el dret de tothom a un nivell de vida adequat per a ell i 
per a la seva família, incloent-hi l’alimentació, el vestit i l’habitatge. I una millora contínua de 
condicions d’existència. Els Estats part hauran d’adoptar mesures adequades que assegurin 
l’efectivitat d’aquest dret, reconeixent a aquest efecte la importància essencial de la cooperació 
internacional basada en el lliure consentiment». 
  

                                                
27 Programa d’Actuació Municipal 2016-2019. Consultable a l’enllaç: https://t.ly/7bjT 

https://t.ly/7bjT
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ANNEX E: Guió d’entrevistes.                      [TORNAR] 

 

ENTREVISTA A PROFESSIONAL 
 
Benvinguda i agraïment. 
Explicació del tema i del funcionament de l’entrevista. 
 
PRESENTACIÓ PERSONAL I DE TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL. [OE/2] 

● Com et dius i quina edat tens? 
○ Tens alguna altra definició en termes identitaris que vulguis fer constar aquí? 

● Quina formació tens en general i de l’àmbit social? 
○ Tens alguna formació específica o interès personal que sigui d’utilitat en aquest 

centre concret i amb aquest col·lectiu concret? 
■ Tens formació en perspectiva de gènere o sexualitat? 

● Quina trajectòria professional tens, abans d’arribar a Llar de Pau? 
○ Quant temps fa que treballes a Llar de Pau? Com hi vas arribar? 
○ Quines són les teves tasques i responsabilitats? 
○ Has participat o participes a nivell d’associada, de voluntariat o militància en 

moviments, organitzacions, entitats o associacions? 
● Sense pretendre que sigui una pregunta on ens haguem d’explaiar molt i tenint en compte 

que aquí deveu tenir una diversitat àmplia de dones: 
○ Com valores les polítiques adreçades a persones dependents, les polítiques per 

persones amb diversitat funcional o salut mental, les persones trans… 
 
L’ACOMPANYAMENT A LES DONES SENSE LLAR [OE/1+OE/2] 
 L’ACOMPANYAMENT GENERAL 

● Podries fer-me, del que sàpigues, una breu contextualització de Llar de Pau? Del centre, 
la història, ideologia o cultura (maneres de fer) de la institució? 

● Quantes persones sou a l’equip i sou només professionals tècnics o també hi ha 
germanes fent atenció directa? Més o menys les característiques principals de l’equip 
(edats, gèneres...) quins serien? 

● A quina població ateneu, és a dir quin és el perfil de persones que acompanyeu aquí? 
○ Quines diversitats i diferències* estan presents en el grup de persones ateses? 
○ Quin marge teniu aquí per poder atendre totes aquestes diferències i diversitats? 

Creus que és adient i suficient o creus que d’alguna manera es podrien 
acompanyar d’una manera més integral, completa o diferent? 

● Quins protocols s’apliquen quan arriba una dona al centre? Què inclouen aquests 
protocols? 
 
TALLERS I ACTIVITATS: 

● Quin tipus de tallers i activitats soleu fer? 
● Quan es programen i amb quins criteris? 
● Com s’adapten els tallers i activitats al grup, a les necessitats del grup i a les voluntats de 

les dones participants? 
● Com apliqueu la perspectiva de gènere i la interseccionalitat en els diferents tallers 

programats? 
 

L’ACOMPANYAMENT DE LA DIMENSIÓ SEXOAFECTIVA: 
● Com teniu en compte la sexualitat i l’afectivitat quan realitzeu tallers? I en els processos 

de les dones que acompanyeu? EXEMPLE 
○ En quins protocols es pot veure (o no) reflectit? 
○ A nivell d’equip, algun cop s’ha verbalitzat la voluntat o la necessitat de tenir més 

present aquesta dimensió? 
○ Us heu trobat amb alguna situació que hagi requerit d’educació sexual i/o afectiva 

o bé d’acompanyament educatiu i treball de la dimensió afectivosexual? 
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■ Tant si sí com si no, quina formació teniu per acompanyar 
socioeducativament aquesta possible o determinada situació?  

○ Quins aspectes de millora plantejaries en relació a aquest tema? = Quins aspectes 
s’haurien de millorar per realitzar aquest acompanyament? 

● Heu fet o es fan tallers específics relacionats amb la sexualitat (inclosos el desig, el 
plaer...), la salut sexual, l’afectivitat? 

○ Quina rebuda creus que ha tingut per part de les usuàries? 
○ Quina valoració en fa o n’ha fet l’equip? I tu, personalment? 

● En alguna ocasió les usuàries han mostrat interès per aquests temes? 
○ En parlen, en moments distesos i informals? 
○ I en moments més formals (entrevistes, tallers)? 

● Quina és la teva visió sobre la sexualitat, la sexualitat de les dones sense llar, la sexualitat 
en centres residencials...? Creus que és necessari aplicar l’abordatge d’aquesta 
dimensió? No? 

○ Creus que des de la teva professió hi ha o tens quelcom a aportar en relació a 
aquesta dimensió? 

 
EL CONTEXT INSTITUCIONAL [OE/1+OE/2] 
Si abans t’he anat preguntant sobre situacions on podien o no sorgir qüestions relacionades amb 
la dimensió afectvosexual, ara et pregunto per l’encaix d’aquestes en la institució, és a dir, de 
l’entitat (Llar de Pau) i de la comunitat i la fundació (Filles de la Caritat). Ho farem en dos blocs, 
un de més general (Bloc I) i l’altre sobre la dimensió sexual i afectiva (Bloc II). 
 BLOC I: 

● Com incorporeu l’experiència i les aportacions de les persones acompanyades o de 
representants d’aquest col·lectiu? 

● Per part de Fundació o Direcció, com s’afavoreix la presència de professionals, voluntariat 
i càrrecs directius que representin la diversitat en termes ètnico-racials, LGTBIQ+, 
religiosos, funcionals, culturals, de gènere… 

○ En cas que l’equip no tingui representació masculina: Saps per quin motiu no hi 
ha professionals homes o bé n’hi ha pocs? Què n’opines? 

● Està la diversitat del centre representada en el contingut i espai físic del centre per afavorir 
una mirada representativa i inclusiva dels diferents punts de vista? 
O, dit també així: 
Com us ho feu, per a que a l’espai físic i en la informació que mostreu/ofereriu/lliureu (a 
residents, equip, voluntariat…) estigui lliure d’esbiaixos per causa de prejudicis, 
estereotips i estigmes que contenen idees o missatges erronis o que potencien la 
invisibilització o marginació de les persones a les quals s’atén i que pertanyen a grups 
socials discriminats? 

● Com a equip i entitat, en quins espais podeu desenvolupar una actitud d’autoobservació, 
autoavaluació, reflexió i consciència per, des d’una perspectiva constructiva, identificar 
aquells elements que poden venir de creences errònies, els biaixos, els prejudicis i els 
estereotips que aprofundeixen en els estigmes (comentaris, bromes, repartiment de 
tasques...) i fer així un espai més just i igualitari vers les persones acompanyades i vers 
l’equip? 

 
 BLOC II: 

● Creus que des de direcció (direcció laica) i des de titularitat (direcció religiosa) es té 
present aquesta dimensió? 

● Soleu tractar-la o parlar-ne en reunions amb direcció i titularitat presents? 
○ Es pot parlar amb tranquil·litat d’aquestes temàtiques? 
○ Has experimentat alguna vegada ganes d’abordar o d’abordar més extensament 

quelcom relacionat amb aquesta dimensió i has acabat evitant treure o insistir en 
el tema? 

■ Si és una resposta afirmativa, perquè? 
○ Creus que el fet de formar part d’una fundació religiosa és una dificultat per 

incloure aquesta dimensió? Creus que no? Perquè? 
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● Es propicia o s’ofereix des de l’entitat o la fundació formació relacionada amb aquestes 
temàtiques? Per exemple: en feminismes, gènere, interseccionalitat, migracions, 
diversitat funcional i salut mental, sexualitat, salut sexual i relacions afectives... 

 
Si no tens res més a afegir, això és tot. 
Comiat. 
 
 
 
ENTREVISTA A DONA RESIDENT 
 
Benvinguda i agraïment. 
Explicació del tema i del funcionament de l’entrevista. 
 
PRESENTACIÓ PERSONAL  

● Nom (inicials). 
● Edat. 
● Lloc de naixement i/o nacionalitat. 

○ En cas que sigui una persona migrada, quan temps fa que va marxar del seu país 
i quants anys fa que està a Barcelona. 

● Com et definiries? 
● Hi ha alguna cosa més sobre tu que em vulguis explicar?  

 
L’ACOMPANYAMENT A LLAR DE PAU 
 L’ACOMPANYAMENT GENERAL 

● Quant temps fa que estàs a Llar de Pau? 
● Hi estàs a gust, amb les companyes, amb l’equip…? 

 
TALLERS I ACTIVITATS: 

● Quin tipus de tallers i activitats feu? A quines participes o quines t’agraden més? 
● Creus que les activitats s’adapten a les dones que sou i als vostres interessos? 
● Teniu l’oportunitat de proposar vosaltres algunes activitats o coses per fer? 

 
L’ACOMPANYAMENT DE LA DIMENSIÓ SEXOAFECTIVA: 

● Creus que a Llar de Pau es tenen en compte la vostra sexualitat i les vostres relacions 
afectives? 

○ Heu fet alguna activitat relacionada amb: 
■ les emocions i els sentiments 
■ l’autoestima, l’autopercepció, del model de bellesa... 
■ les relacions afectives, de l’amor, de l’amor romàntic, del que us agrada de 

les altres persones, de parelles... 
■ la salut sexual: la menstruació, les malalties de transmissió sexual i 

mètodes anticonceptius, les visites a ginecologia, la menopausa, els 
vostres drets sexuals i reproductius, de l’avortament... 

■ de la sexualitat i del vostre cos: de totes les possibles orientacions i 
identitats sexuals, del dret a la intimitat, del desig, del plaer, de la 
masturbació, dels genitals, de les relacions sexuals amb altres persones, 
del consentiment en les relacions sexuals 

■ de feminisme, d’igualtat i diversitat (i de l’homofòbia, transfòbia, 
lesbofòbia...), de violències masclistes i contra les dones 

■ de maternitat, de famílies… 
■ si me’n deixo algun, me’l pots dir tu 

○ Teniu espais per parlar d’aquestes coses amb l’equip de treballadores? Per 
exemple, amb la teva referent n’heu parlat? 

○ I entre les companyes parleu d’aquestes coses? 
● A tu t’interessen aquests temes? 
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○ T’agradaria parlar-ne més, menys…? 
○ Creus que a tu et podria anar bé parlar d’aquestes coses i aprendre més sobre 

aquests temes? 
● Creus que a alguna companya i/o a les dones en general ens podria anar bé parlar 

d’aquests temes? 
○ Parlar-ne més en privat o parlar-ne juntes també? 
○ Creus que a les teves companyes en general els interessen aquests temes? 
○ Aquí sou moltes dones, entre companyes i professionals, i totes molt diferents. 

Creus que això podria ser un problema per parlar de sexualitat i de relacions 
afectives? 

● Alguna vegada tu o alguna companya heu proposat tractar algun d’aquests temes a Llar 
de Pau? Ho heu pogut proposar? I heu acabat fent l’activitat o la xerrada que havíeu 
proposat? 

○ Si no ho has o heu fet, t’agradaria? 
○ Com creus que rebrà l’equip de professionals si demaneu parlar-ne o parlar-ne 

més? O, si ja ho heu proposat: Com ha reaccionat l’equip de treballadores? 
 
Si no tens res més a afegir, això és tot. 
Comiat. 
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ANNEX F: Sistema de codificació i transcripció codificada de les entrevistes.         [TORNAR] 

SISTEMA DE CODIFICACIÓ PER OBJECTIUS: 

 

TRANSCRIPCIÓ CODIFICADA DE LES ENTREVISTES: 

 
ENTREVISTA A PROFESSIONAL 
 
Sistema de codificació. Llistat de codis: 

1. Dades i opinions 

personals 
🢒 

1.1. Dades sociodemogràfiques, personals o de context DOP-SD  
1.2. Dades relacionades amb la tasca professional DOP-LAB 
1.3. Opinions i posicionaments personals DOP-OP 

   

2. Característiques 
equip 

🢒 
2.1. Perfil equip EQ-PER 
2.2. Dinàmiques de treball EQ-DIN  

2.3. Formació de l’equip EQ-FORG 
   

3. Acompanyament 
general 

🢒 
3.1. Protocols AG-PR  
3.2. Tasca educativa (incloses les activitats generals) AG-TED 
3.3. Espai físic AG-EF 

   

4. Persones 
acompanyades 

🢒 4.1. Perfils PA-PER  
4.2. Demandes, necessitats, interessos PA-DNI 

   

5. Tipus d’acompa- 
nyament de la dimen- 

sió sexual i afectiva 

🢒 
5.1. Individual AD-IN  
5.2. Grupal o general AD-GR  
5.3. Absència d’acompanyament de la dimensió sexoafectiva AD-AA   

   

6. L’acompanya- 
ment a les persones 

🢒 
6.1. Segons la necessitat de l’acompanyament AD-NEC  
6.2. Segons la voluntat de l’acompanyament AD-VOL  
6.3. Segons la rebuda o resposta de l’acompanyament AD-REB   

   

7. Context 
institucional 

🢒 
7.1. Tarannà institucional i història CI-TH  
7.2. Promoció de la dimensió sexual i afectiva, diversitat, perspectiva 
gènere i interseccionalitat CI-PRO   
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Llegenda: A. és l’entrevistadora. P. és la professional entrevistada. Els tres asteriscs (***) 

indiquen dificultats de comunicació en la videotrucada. 

 

Transcripció: 

A: Començo així com una mica de manera oficial agraint-te de nou que hagis acceptat fer 
l’entrevista. Ja et vaig comentar i em sembla que la Jana també, que és pel treball final del 
Grau d’Educació Social. Ho estic fent... estic explorant una miqueta quin acompanyament es fa 
des dels centres residencials per dones sense llar de la dimensió sexual i afectiva. Llavors em 
vaig recomanar poder-me apropar a algun centre i bueno com que jo treballo a Santa Lluïsa 
doncs vale Perquè així poso cara llavors una mica Em vaig recomanar el podem apropar algun 
centre igual com que jo treballo a Santa Lluïsa... també em va bé perquè així et poso cara, que 
amb el Covid ara no fem tantes coses juntes però abans sí que en fèiem moltes. I… val doncs 
per preguntar com et dius… (i també t’he de dir que bueno, després a la transcripció i tot plegat 
el teu nom no sortirà, vull dir que sortirà la inicial) i l’edat que tens i... 

1 

P: Val, doncs em dic P. i tinc vint-i-sis anys. Just aquest any he acabat la carrera, al desembre, sí. 
DOP-SD 

2 

A: Val, i ja estàs treballant, que guai no? 
3 

P: Sí sí sí perquè ja hi era aquí d’integradora. DOP-LAB 4 

A: Ahà... 
5 

P: Llavors just se’n va anar una companya educadora i vaig poder entrar. 
6 

A: molt bé quina sort Jo també soc integradora i no vull dir que cap de les meves companyes se’n 
vagin Però ostres és una molt bona oportunitat. Val, hi ha algun altre terme identitari amb el 
que vulguis presentar-te? 

7 

P: No... 
8 

A: Val, perfecte. Ara m’explicaves que tens com a formació i integració social i Educació Social, 
DOP-LAB no sé si tens alguna altra coseta… 

9 

P: No no, vaig fer integració i per les pràctiques vaig entrar al centre, o sigui vaig fer aquí les 
pràctiques i després, a l’acabar la carrera, em van agafar per treballar DOP-LAB els caps de 
setmana i festius. I després, doncs, des d’aquest desembre que estic aquí… no, uhhh! No, des 
d’aquest no, des del passat. Perdona eh. És que amb això del Covid... 

10 

A: Amb el Covid és un horror. 
11 

P: Se me’n va el temps. Va ser l’any passat, que vaig entrar, al desembre. Ja porto un any com a 
educadora. 

12 

A: Molt bé. I tens alguna altra formació, encara que no tingui res a veure o que sí? 13 

P: No. Les formacions que hem fet aquí al centre i ja està. 
14 

A: I… alguna cosa [formació] de gènere o sexualitat, alguna formació específica sobre això? 
15 

P: No EQ-FOR; és un tema que em sembla superinteressant que estiguis fent el TFG sobre això 
perquè és un tema que… com dir-ho… com si no existís, no se li dona gens d’importància i 
penso que és un tema superimportant AD-AA perquè a la mínima que fas vincle amb les dones 
i amb alguna que he pogut parlar d’aquest tema… uau… s’obre un ventall de bloquejos AD-
NEC 

16 

A: Vols dir que no se’n parla a nivell de carrera o... 
17 

P: A nivell de tot. A la carrera jo no he parlat sobre sexualitat, però em referia al centre, sobretot 
aquí al centre amb les dones 

18 

A: Et puc preguntar a on vas estudiar educació? 
19 

P: A la UB. 
20 
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A: Molt bé. Jo ho estic fent a la UOC, que bueno, es perd la part presencial i el debat i tal, però és 
el que m’ha permès… Jo també fa molts anys que estic treballant a Santa Lluïsa i és el que 
m’ha permès compaginar-ho. 

21 

P: Sí la teva cara em sona moltíssim, jo t’he vist a tu... 
22 

A: Jo havia fet pràctiques a Llar de Pau també. A mi m’ha passat una mica com a tu eh que jo vaig 
fer les meves primeres pràctiques d’integració a Santa Lluïsa, llavors vaig saber que existia Llar 
de Pau, vaig demanar fer-les allà i al cap d’un temps a Santa Lluïsa van obrir un altre lloc... és 
a dir només hi havia un integrador i van obrir com una altra plaça d’integració i em van trucar. 
Doncs, et volia preguntar també quina trajectòria professional tens, si abans havies estat 
treballant en algun altre lloc de l’àmbit o no. 

23 

P: No abans de treballar aquí d’integradora vaig treballar repartint menjar en moto; clar tenia 18 
anys, aquí vaig entrar amb 21. 

24 

A: Perfecte. Vale doncs.. Les teves responsabilitats i tasques ara a Llar de Pau quines són? 25 

P: Bueno ara mateix com que soc educadora han variat bastant. El que faig és que soc referent 
de nou dones, ara mateix, i després també porto tot el tema de les bases de dades de la 
memòria de cada any tant la memòria d’aquí com les que compartim amb altres serveis amb 
què fem xarxa per exemple amb els de VIH, perquè llarg som un centre que tenim certes 
classes de VIH encara que no som un centre de VIH com a tal. i l’altra memòria doncs és d’aquí. 
I ara començaré també a portar el tema de pràctiques AG-TED perquè fins ara no podia un any 
fent d’educadora i com que ara ja farà un any, ja portaré el tema de pràctiques... una miqueta 
perquè aquí som quatre educadores: una que també està en un altre servei, llavors està aquí 
una miqueta a mitges; una altra que té una mitja jornada; després estic jo; i una altra que també 
fa com jo jornada completa. EQ-PER I ella, que és la Pilar, és qui s’encarrega del tema de les 
activitats i els tallers que és molta cosa. I llavors per compartir una mica entre les dues EQ-DIN 
passaré a portar pràctiques. Després vols que t’expliqui una miqueta el tema de les dones, de 
què treballem amb elles? 

26 

A: Sí, fantàstic. 
27 

P: A nivell de ser referent d’una persona, tot el tema de l’acollida d’aquesta persona ho portes tu 
més a un nivell personal i després quan porten aquí un mes que ja hem pogut fer una 
observació i hem pogut detectar quines cosetes necessiten i quines cosetes li agradaria 
treballar perquè al final si una no està interessada en millorar certs aspectes no hi ha cap 
problema... i fem el PAI, que és el pla d’atenció individual AG-TED i després el que jo també 
intento és crear un vincle des de la no obligació… AD-IN no?, intento... i bueno després.. uh! 
perdona, mira, una de les dones que m’envia un correu. I bueno Intentem acompanyar des 
d’una miqueta des de les capacitats perquè tu què treballes a Santa Lluïsa també ho saps que 
el perfil de dones és superdivers AG-TED aquí a Llar de Pau llavors hi ha dones amb qui podem 
treballar moltes coses hi ha d’altres amb qui poquetes. Però bueno sempre intento que siguin 
elles les que decideixin AD-IN i al final que quan marxin d’aquí es puguin emportar amb elles 
al màxim possible i res més. Després bueno tot el tema dels tallers com que hi ha hagut el tema 
de la covid es va frenar el tema dels voluntaris, que feien molts tallers. Llavors va passar va 
ser cosa de les educadores i ha sigut com un brffff  AG-TED 

28 

A: No tenia, no tenia pensat preguntar-te, però aprofito per preguntar-te: Com ho heu viscut? Ha 
sigut un daltabaix molt gran? Com esteu, fins i tot emocionalment? 

29 

P: Bueno vaig entrar que va ser el desembre passat ja havia passat el confinament més gros que 
havia sigut a l’estiu. Sí que és veritat que es fa una mica o bastant difícil per mi treballar amb 
la covid perquè crea una barrera que per mi és bastant incòmode. Jo també soc una persona 
que soc molt de la broma, Soc una persona molt tendra també m’agrada molt l’afecte. Llavors 
ha sigut, bueno, intentar transmetre l’afecte que sempre intento però des d’un altre punt perquè 
no podia, potser, ser tan propera en molts aspectes.  AD-VOL Llavors bueno també a nivell 
personal, bueno, ha estat difícil. El que sí que és veritat és que almenys jo intento veure-ho des 
d’un punt de "es lo que hay y vamos a hacer lo que podamos con lo que hay" i transmetre-ho 
així també a les dones perquè si no és una amargura. A més ara, que està tornant a empitjorar 
tot venia tot el tema dels Nadals i moltes dones volien anar a fora amb la família. Llavors ara 
això ho haurem de fer d’una altra manera quan tornin hauran de fer un confinament és un rotllo 
perquè està ficada a l’habitació 7 dies és un rotllo i després les professionals També agafem 
vacances i només hi ha una professional per torn fff... és complicat per mi ha sigut complicat el 

30 
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tema de... no és que estiguem poques professionals perquè som les professionals que hem de 
ser per ràtio de dones, però clar en aquestes situacions *** 

A: Paula, t’he perdut, perdó, és el rotllo d’aquestes coses. M’he perdut l’últim que em deies. jo 
m’imagino que m’estaves dient que sou les professionals que heu de ser, però que en aquestes 
situacions el temps d’atenció directa augmenta; pot ser? 

31 

P: Exacte I a més com que és una cosa que cada dia pot canviar, doncs és un *** rotllo *** igual 
que per les dones. M’escoltes? És que et quedes congelada i et perdo. 

32 

A: Sí, estava revisant la wifi i en principi estic bé, però sí que a casa a vegades falla. 
33 

P: Si vols em connecto amb el mòbil. Intentem aguantar i si no fem el canvi. 
34 

A: Val. 
35 

P: Tu pregunta’m perquè si no jo me’n vaig a altres temes. 36 

A: Doncs torno amb una miqueta enrere tot i que m’ha agradat molt que m’expliquessis també 
quina és l’atenció que feu quan una dona arriba, torno una miqueta enrere i et pregunto també 
si alguna vegada has fet algun voluntariat o militant d’alguna associació. 

37 

P: No. O sí Potser quan tenia 16 o 17 anys. Però més endavant no. També és un tema que per 
mi en el món social és una mica un dilema. perquè de vegades penso que s’aprofita molt que 
la gent faci voluntariat que ho entenc ja està molt bé però de vegades aquest voluntariat 
"substitueix" un treball que per mi ha de ser valorat i... 

38 

A: I professionalitzat. 
39 

P: Sí perquè bueno et trobes en persones que tenen moltes ganes de fer coses i està genial, però 
haurien de rebre una formació prèvia i més quan treballes amb persones vulnerables. DOP-OP 

40 

A: Estic d’acord amb això. Ara sense que ens hàgim d’esplaiar gaire, tenint en compte la diversitat 
de dones que teniu, com valores les polítiques adreçades a les dones que teniu a Llar de Pau? 
Persones dependents, de la xarxa de Salut Mental, persones trans, que no sé si en teniu alguna 
ara mateix... 

41 

P: Ara mateix no però n’hem tingut. Sí que és veritat que al llarg d’aquests anys he vist canvis, 
alguns han estat a millor i altres a pitjor. Aniré per àmbits perquè si no em lio: en l’àmbit de la 
immigració per exemple trobo que Encara que el SAIER em sembla un servei estupendo i 
magnífic penso que encara falta molt per arribar a tothom i que hi ha un buit molt gran de cara 
a les dones que no tenen documentació del seu país. Llavors és com el triple de difícil iniciar 
un procés de permís de residència. Ja és molt difícil per moltes però per aquesta gent és molt 
difícil, és molt complicat i es passen molts anys en situació de carrer. Després amb el tema de 
salut mental penso que segurament falta molta més cosa però penso que les dones que tenim 
que estan vinculades a SM reben bona atenció. Potser aquesta atenció podria tenir una part 
molt més terapèutica i molt més enfocada des de la psicologia? Estic totalment d’acord amb 
això, però sí que veig que les que estan vinculades sobretot a CSMAs i a hospitals més grans 
com podria ser la Mercè o la Unitat Polivalent estan molt protegits. En el meu cas que tinc 
alguna dona de qui soc referent que estan en una situació. Així, ostres és com que et dona 
molta tranquil·litat perquè... hi ha un problema amb aquesta dona que en un altre cas podria 
ser una expulsió perquè hem de prendre aquesta decisió però et quedes patint perquè es queda 
al carrer... doncs no, saps que darrere hi ha altres serveis que també responen i que pots 
treballar en xarxa bé. Sempre hi ha excepcions i serveis que et responen el cap d’una setmana, 
però... Després, amb el tema de trans, aquest any han obert un servei per a víctimes de trata 
[tràfic] que ha funcionat superbé DOP-OP. És a dir, teníem una dona aquí que era la segona 
vegada que estava, i venia d’una història molt llarga de dedicar-se a la prostitució però amb 
molt tema de violència a molts nivells a més, i van contestar... va ser vincular-la i va anar tot 
pum pum pum [seguit]. 

42 

A: Que bé. 
43 

P: O sigui, entrevista cada dia amb les dones d’allà, tot súper protegit i finalment la van poder 
derivar a uns pisos, uns pisos que a més estan fora de la comunitat de Catalunya, vull dir, tot 
molt ben gestionat. Es nota que és un servei que acaba d’aparèixer però que ve amb força, no? 
També suposo que perquè aquest any també té a veure amb la societat, no? Totes hem estat 

44 
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bastant implicades en el tema LGTBIQ i crec que això s’ha notat en resposta dels serveis 
socials que han anat apareixent. Què més...? 

A: El que consideris. 
45 

P: Mm... val, el tema de derivacions a residències de salut mental: és horrible. Sí que és veritat 
que aquí penso que les polítiques socials haurien de posar-hi més serveis, més places... perquè 
les llistes d’espera són súper grans DOP-OP i clar, aquí al centre per exemple a Llar de Pau 
tenim dones que porten 10 anys. Són només dues eh, ja saps que això és un centre per un, un 
any (dos anys com a molt) perquè és un centre d’estada limitada PA-PER i hi ha dues dones 
que porten moltíssims anys perquè hi ha llista d’espera. És una mica etern i has d’estar en una 
situació molt límit perquè t’agafin Llavors penso que allà hi ha un buit molt gran. També penso 
que és perquè la Salut Mental cada vegada està més... va pujant, pujant, pujant. Llavors clar... 

46 

A: Xarxa saturada 
47 

P: Sí, sí, sí. No sé si és que s’hauria de tractar des d’un altre punt més preventiu en lloc de com 
et dic d’"obriu més centres", però clar, com que el tema preventiu és tan escàs, doncs... després 
connectives aquí amb l’acció directa veus que falten recursos. DOP-OP 

48 

A: M’has dit que ja fa temps que estàs com educadora no sé si podries fer-me una breu 
contextualització de la història de Llar de Pau. 

49 

P: Sí Llar de Pau va ser un centre que es va obrir l’any... no ho sé, però fa anys per dones que 
estaven en situació de Sida, és a dir en una situació terminal pel VIH. Per això està situat en 
un lloc com és Vallcarca, apartat de que era el nucli urbà. I estava pensat per dones que estaven 
en una situació molt límit i era Com pal·liatiu, era un centre de convalescència però pensat per 
acompanyar la mort. A dia d’avui i amb el temps, ha anat canviant molt el perfil perquè el context 
i les necessitats socials han anat evolucionant. I ara mateix el perfil de llar de Pau és 
superdivers; tant et pots trobar gent amb situacions de Salut Mental com gent amb temes 
d’addiccions, tot i que aquest no és un centre per deshabituació de tòxics. És persones que 
han tingut un tema d’adiccions o que ja estan al final d’un procés de deshabituació. Després 
moltes persones en situació de sense papers i així per resumir el factor clau que crec que 
defineix al perfil de llar de pau és que són dones que no tenen xarxa social que els faci suport. 
Perquè la situació ja pot ser X: un tema de salut mental un tema de violència, un tema de 
regularització o un tema d’addiccions, però el kit és que no hi ha un suport. CI-TH 

50 

A: Val. I respecte al centre em deies que com a manera de, com a cultura o manera de fer intenteu 
acompanyar des de la no obligació, hi ha alguna altra manera de fer que sigui molt el tarannà 
del centre? 

51 

P: Sí per mi, i això és un tema personal, com que només hi ha 25 places és que hi ha un caliu 
molt de casa. I això ho noten molt les dones i també nosaltres. Al final es crea un... és com un 
ambient familiar. Totes saben que estan aquí de pas i que amb les companyes que tenen creant 
una amistat forta, és a dir són realistes, però el caliu que hi ha durant el dia a dia i també al cap 
de setmana... Pensa que l’ambient del cap de setmana és molt familiar, molt íntim. Entre dones 
jo crec que es crea una energia... a vegades també diem o em diuen "hay demasiada energía 
femenina"... [riem] És tot molt intens perquè som moltes dones CI-TH+DOP-OP, però en el fons 
totes quan parlo amb elles a títol personal, totes em diuen "ostras, qué cómoda me siento 
rodeada de mujeres, me siento" bueno més segura, etcètera, per les històries de vida. PA-DNI 
I trobo que aquest és el fet més bonic perquè és com un aspecte molt íntim que moltes d’elles 
no podran viure en un alberg o en un altre tipus de servei. DOP-OP 

52 

A: Ara em parlaves d’aquesta energia femenina de ser moltes dones, i jo també et volia preguntar 
quanta gent sou a l’equip, a part d’aquestes cinc educadores crec que m’has dit i et volia 
preguntar també si hi havia algun home. llavors Quanta gent sou a l’equip A part de les cinc 
educadores que crec que m’has dit i si no hi ha cap home Com ho veus I com Creus que les 
dones ho viuen? 

53 

P: Crec que som uns vint però no ho sé eh Perquè som: cinc educadores... No perdó quatre 
educadores i una integradora que és com si fos una educadora perquè està a jornada completa, 
les altres dues integradores de cap de setmana, les dues integradores de nits, tot són dones la 
directora és una dona, que és la M., la treballadora social és dona, la secretària, la infermera; 
les altres treballadora integradora educadora pisos també són dones, les dones de neteja 
també són dones, excepte el cuiner. El cuiner és home [somriu]. I ja està. Bueno i després les 
germanes, que ens acompanyen també EQ-PER. Però sí que és veritat que jo opino que 
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s’hauria d’introduir algun home potser en un rol que no fos tan d’atenció directa.Jo entenc que 
per un tema d’intimitat és molt més còmode tenir dones treballant per si s’ha de pujar a les 
habitacions, si s’ha de fer algun tipus d’higiene, etcètera, i més quan hi ha històries de vida molt 
diverses és més còmode tenir dones. Però potser, què és una figura que jo trobo molt a faltar 
aquí al centre, si hi hagués un psicòleg es podria aprofitar i posar un home perquè també em 
sembla que... DOP-OP jo almenys intento treballar-ho molt amb les dones en què ho detecto, 
el tema de les relacions afectives, però és molt difícil AD-VOL perquè en el fons li estàs dient 
moltes coses, li estàs posant molts exemples però no hi ha la pràctica. No li pots demostrar...  

A: No hi ha una figura masculina amb què "poder fer la pràctica" d’aquella afectivitat. 
55 

P: Exacte que elles puguin veure que hi ha una diversitat en la masculinitat dels homes i més avui 
dia, que cada vegada els homes es senten més lliures de mostrar-se i de mostrar diferents 
maneres de viure la seva masculinitat AD-AA. Jo els explico això, però si elles no ho poden 
veure si no es poden relacionar doncs és difícil. Sempre he pensat "ostres estaria molt bé que 
aquí aquests un psicòleg, un home"... Tot i que a mi m’encanta l’energia femenina DOP-OP i 
em sento molt còmode treballant amb elles, però bueno. 

56 

A: Bé també està bé que el cuiner que és una feina d’una tasca de cura sigui un home. Vull dir 
dintre de les possibilitats, està bé que sigui aquesta la feina ocupada per un home... opinió 
personal meva que no sé si la puc donar o no. 

57 

P: Sí, sí. Sí que és veritat que aquí ho tenim supernormalitzat, però és curiós que just el cuiner és 
home. 

58 

A: Sou un equip jove en general? 
59 

P: Sí en general sí. I ara més, crec. Jo tinc 26, una altra educadora 27, una altra 23 o 24, una altra 
34 i la integradora té 43. 

60 

A: I totes les persones de l’equip sou autòctones, nascudes aquí on hi ha algú de nacionalitat 
estrangera? 

61 

P: Sí, totes som d’aquí. Bueno, jo tinc família Colòmbia, el meu pare és colombià, però totes som 
nascudes a Catalunya i Espanya EQ-PER. 

62 

A: Val. Ja m’has comentat alguna coseta del perfil de dones, per tant, no et preguntaré gaire més 
cosa, però no m’has dit si hi ha qüestions de religió, sí que m’has dit que teniu persones 
migrades també m’has dit que ara no teniu cap persona amb identitat queer com ara persona 
trans, però que n’havíeu tingut... 

63 

P: Es tracta de respectar molt tot el tema de religió. Sobretot perquè entren aquí i veuen que és 
un centre amb germanes i fff... [fa un gest com de tirar-se enrere]. Es tracta de respectar molt 
qualsevol pràctica religiosa AD-VOL+CI-TH Les dones que hem tingut d’una altra religió són 
sobretot musulmanes PA-PER i s’adapta la dieta per elles i es respecta que pugin a l’habitació 
en les estones que volen fer pràctiques religioses; el tema del ramadà també es respecta. I 
amb el tema de LGTBI es tracta de respectar molt, però sí que és veritat que com que és un 
perfil molt divers de vegades es creen... és per desconeixement, moltes vegades es creen 
prejudicis PA-PER i al cap de dos mesos veus que han desaparegut de manera que te n’adones 
com tot és conèixer a l’altra persona i donar-te compte que no sou tan diferents AG-TED+AD-
REB. 

64 

A: Per tant, diries que aquests prejudicis que es creen és sobretot entre les companyes. 
65 

P: Sí. 
66 

A: Per tant, tu sí que diries que teniu marge per atendre totes aquestes diversitats, no? 67 

P: Sí, sí. AD-GR Sí que és veritat que de vegades a mi em faltaria més formació en certs aspectes. 
Sobretot en Salut Mental diria, perquè ara mateix quasi tots els perfils tenen algun tipus de 
diagnòstic psiquiàtric i bueno, ja ho saps tu, a la carrera és com que no et preparen per res, 
sobretot per l’atenció directa de persones amb problemes de salut mental EQ-FOR i per poder 
gestionar tot això. 

68 

A: Deies que quan entren i porten un mes heu pogut observar una miqueta i després feu el PAI. 
Hi ha algun altre protocol important quan una dona entre el centre? 

69 
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P: Quan una dona arriba el centre sí que és veritat que en tot el tema del covid hi ha hagut algun 
tipus de modificació i és que ara quan entren totes les seves pertinences s’han de revisar, 
netejar tota la roba, etc. L’acollida la fa la treballadora social i si no hi és la fem una educadora 
amb una infermera EQ-DIN. I és ensenyar-li al centre, portar-la a l’habitació i explicar-li la 
normativa i els horaris. Normalment, mai expliquem la normativa el primer dia perquè és com 
pfff, és massa informació. I durant la primera setmana AG-PR que és quan s’ha d’adaptar a la 
dinàmica del centre. Fem això, horaris, normativa i comprendre que està en un centre i saber, 
per sobre, què és el que fa per veure si pot millorar algun aspecte a la seva vida. Per exemple 
si no estàs mai el centre i jo no puc ajudar AG-TED. Això a vegades és difícil d’entendre; és 
normal a ningú li agrada que li diguin tot el que has de fer, a quina hora ho has de fer i com vull 
que ho facis AD-REB. Per mi l’acollida no és el primer dia; dura... 

70 

A: Perfecte. Si vols passem a parlar una miqueta de les activitats i els tallers no fa falta que 
me’ls diguis tots perquè al final amb mi sobretot m’interessa saber si no ho he fet alguns perquè 
en general com les programeu i amb quins criteris i una mica de quins temes són els que són 
el tracten perquè després sí que et preguntaré més aviat pel tema de sexualitat i afectivitat, 
vale? Si vols no fa falta que me’ls diguis tots, que ara també seria un rotllo per tu, sinó una 
miqueta així general com ho feu. 

71 

P: Abans del covid es gestionava d’una altra manera: pensàvem entre l’equip els voluntaris que 
hi havia, què podien aportar, quins tallers podien interessar a les dones... amb tot el tema del 
covid, com que els tallers els fem nosaltres ho hem hagut de plantejar des d’un altre punt: què 
puc oferir-li jo a la dona, què realment interessa i que pot ser més pràctic EQ-DIN (hem anat 
més a lo pràctic que no a lo lúdic potser, perquè són menys tallers perquè els fem nosaltres i 
necessitem hores per l’atenció directa i t’he de donar algo que realment t’ajudi). Jo faig 
moviment perquè m’agrada molt l’esport, què és el que puc oferi’ls-hi a elles; després 
manualitats; es fa relaxació; costura, però no és costura és, tornant a lo pràctic, una mica què 
necessites? doncs tractem de fer-ho; i l’hort, el Huerto, que és molt emblemàtic de Llar de Pau 
perquè està molt a prop del centre AG-TED. El de relaxació és el que més els hi agrada jo crec. 
AD-REB 
I després els tallers de sexualitat, abans del covid, va haver-hi un taller que van venir aquí 
unes dones que... si vols després pregunto ja et dic perquè va venir una fundació que venien 
amb un tipus de vehicle que és així més gran com una autocaravana i van fer un taller que va 
ser súper xulo.  AD-GR 

72 

A: "La TruckSex" [la Sex Truck], pot ser? 
73 

P: Sí exacte. I va anar superbé. AD-REB Jo llavors no hi era com a educadora, però em van 
explicar que va anar superbé. I amb tot el tema del covid això no s’ha tornat a fer AD-AA. Però 
per mi és supernecessari, molt necessari parlar de la sexualitat i de l’afectivitat amb dones 
adultes que han passat cadascuna per mil coses DOP-OP. O sigui com anècdota t’explico que 
quan va venir la Truck Sex i hi havia una dona d’aquí del centre que no sabia on tenia el clítoris, 
o sigui que surten coses… AD-NEC 

74 

A: Necessari total 
75 

P: Sí. I a més és que t’emociones perquè surten coses que són súper fff... Sí que és veritat que 
després dius "aquí hi ha d’haver una persona ben formada" perquè no estem parlant de " 
Vamos a hablar de sexo y sexualidad y..."; perquè estem parlant de persones que tenen un 
montón d’històries i un montón de bloquejos i prejudicis. AD-REB Llavors ho hem de poder 
parlar d’una manera que arribi a totes, que no fem patir a ningú. Per això trobo que és 
interessant i que s’hauria de fer des d’un punt professional. AD-AA  

76 

A: Em va molt bé que diguis això perquè et volia preguntar com apliquem la perspectiva de 
gènere i/ la interseccionalitat en els tallers. 

77 

P: És complicat, perquè trobo que al final això és personal de la formació que té cada educadora. 
Jo per exemple soc una persona molt oberta de ment DOP-SD, però no tinc molta formació en 
aquest sentit i trobo que a la universitat és una de les coses que més vaig trobar a faltar DOP-
OP la perspectiva de gènere i tot el tema de poder abordar-la quan treballes amb les persones. 
EQ-FOR 

78 

A: En l’atenció directa què és el que dius tota l’estona 
79 



58 

P: Sí totalment. I jo no t’estic parlant de vocabulari que potser expliques i que ninguna li interessa. 
No vaig per aquest camí Si no per un tema molt més profund de comencem a trencar amb 
coses que venim reproduint des de fa moltes generacions. I sí que és veritat que amb algunes 
dones tens l’espai per poder tractar-ho i és superinteressant, molt, molt interessant. AD-IN Igual 
jo penso que això anirà evolucionant anirà canviant... i no és un tema que sigui una institució 
religiosa aquest tema no he trobat mai cap barrera amb les germanes. És més, les germanes 
els fan algunes bromes que ni Jo els faig [riem] CI-PRO. Penso que a poc a poc va millorant 
molt però que és complex. L’altre dia just ahir o abans d’ahir estàvem amb dues dones parlant 
i parlàvem de la masturbació i... uns bloquejos per parlar d’això molt grans i una d’elles és una 
dona jove. Bueno jo sempre penso que poder oferir un espai per parlar d’aquestes coses és 
supernecessari. AD-NEC+AD-REB 

80 

A: Bueno jo t’animo que arrel d’això pugui sortir en alguna reunió [somriem]. Llavors: el tema de 
la sexualitat i l’afectivitat està reflectida en els PAIS o, en els protocols, hi ha alguna 
pregunta concreta o algun espai concret per? 

81 

P: Sí que és veritat que en el protocol d’observació nosaltres emplenem la informació de si té 
relacions saludables i positives, relacions sexuals segures i ja està, para de comptar. O sigui 
em sembla que es queda supercurt i després amb el tema del PAI sí que es parlen les relacions, 
si estableix relacions socials positives si té bona relació amb la família... AD-IN però és un tema 
que, que és com delicat d’abordar perquè, des del meu punt de vista, faria falta suport psicològic 
AD-NEC. Hi ha situacions que jo com a professional, com a educadora, no puc sostenir. EQ-
FOR Jo no puc, no em posaré a indagar quin tipus de relacions tens si després no podré recollir 
això. Llavors em sap greu però hi ha moltes dones, sobretot ara em ve al cap un cas d ’una 
dona que se’n va anar aquest any del centre, que hi havia molts moments que ella m’explicava, 
m’explicava i jo li deia... com que l’havia de frenar perquè estava abocant tanta informació sobre 
meu que jo no podia respondre, que per mi se’m feia un món. Sentia que no li podia retornar a 
ella un discurs professional, que era més a nivell personal. Ostres jo pensava "és que lo que 
necessites és teràpia". AD-AA+ En aquest cas va ser una dona que era trans i va poder anar 
a aquest servei contra la violència de tracta què va arribar un punt que jo no podia sostenir... 

82 

A: Amb les companyes o en alguna reunió heu tingut algun moment de poder verbalitzar "ostres 
hauríem de poder acompanyar una miqueta més aquesta dimensió"? 

83 

P: Jo suposo que en el moment en què va venir la TruckSex [Sex Truck] és perquè en alguna 
reunió es va parlar aquest tema CI-PRO. També et dic que amb el tema del Covid hi ha moltes 
coses que s’han deixat de banda perquè el tema del Covid lo ocupa todo. Amb les companyes 
ho parlem moltíssim, que és un tema que aquí està superinvisibilitzat i que no tenim realment 
totes de la mateixa manera i seria supernecessari. Fa falta doncs aquest tema: que vinguin 
amb més assiduïtat professionals que puguin fer un taller amb elles, fet des d’un punt ben fet, 
tot ben preparat i amb un bon sostenir si de sobte hi ha una situació que dius "ostres aquesta 
persona s’està trencant" o ja està naixent una cosa doncs que s’ha de poder fer teràpia. AD-
VOL 

84 

A: Val. Miro una miqueta perquè com que em vas responent cosetes que et volia preguntar doncs 
miro una mica a veure què he de preguntar. Bé, m’has dit que sí que hi ha alguna situació en 
què sí que es requereix una mica d’educació sexual amb les dones AD-AA ; en algunes 
situacions, en algunes converses entre dues o tres senyores o... *** sigui en un espai més 
formal o en una xerrada amb prfessionals de fora. 

85 

P: Sí. 
86 

A: I en relació a aquest tema les millores que plantejaries són: només fer venir gent de fora?, fer 
formació vosaltres?, tenir psicòleg?... són aquestes les coses que m’anaves dient... 

87 

P: Sí. Com que el tema del psicòleg és superidílico, penso que el millor seria que vinguessin de 
fora algun servei extern i després nosaltres també fer formació. EQ-FOR  Sobretot de la relació 
entre educació sexual i la relació entre el trauma i la sexualitat, com per poder detectar millor 
necessitats sexuals o per poder derivar amb cara i ulls. AD-VOL+AD-AA 

88 

A: Entenc que una miqueta sí que m’has dit que la teva visió personal i professional sobre la 
sexualitat i la sexualitat de les dones sense llar és que hauríem d’anar a tope con ella. 

89 

P: Sí, sí. DOP-OPs 90 



59 

A: Tu creus que com a professional de l’Educació Social, o sigui que tu com a professional 
tens algo (tens o tindries) algo a aportar en cas que tinguessis la formació adequada? Creus 
que la nostra professió és una bona posició des d’un acompanyar-ho? 

91 

P: Jo penso que totalment. És a dir, I a més et diria, que és que seríem la principal figura 
(integrador i educador). Tant la integradora com l’educadora, perquè ets la persona que fa el 
vincle més directe i potser el primer mes, el segon o el tercer, no. Però quan ja tens un bon 
vincle amb una persona, reps la informació d’una altra manera. i si jo li pogués donar la 
informació a una persona, per molt que aquesta persona tingui mil altres coses relacionades 
que i sigui més necessari fer una teràpia, però rebre la informació de mi és com molt més 
còmode i amb les dones que ho he pogut parlar perquè m’ho han permès perquè clar, això és 
superíntim, ha anat, ha anat superbé i a més ha sigut una cosa molt natural i molt còmoda de 
poder parlar de situacions. AG-TED+DOP-OP Ostres dir-me "ostres Paula es que yo me he 
acostumbrado a relacionarme de esta manera y no sé hacerlo de otra manera; y no me siento 
cómoda en otro rol, no me siento yo". I Ostres és dur que una persona et digui "no me siento si 
no me relaciono desde un punto de sumisión". AD-NEC  Aleshores jo crec que aquí hi ha una 
acció superpotent, que és l’acció del vincle més íntim que crees amb una persona, sobretot que 
es crea en els centres residencials per què vius el dia a dia, estàs aquí tot el dia, al final o sigui 
te veo más que a tot el meu entorn, no? I amb les persones que es crea el vincle, que sempre 
hi ha algú amb qui no acabes de connectar, però amb algú altre sí, llavors sempre acabes tenint 
converses íntimes. A veure, sempre hi ha excepcions, algun cas de persones 
superhermètiques, però sempre hi ha l’oportunitat i jo crec que som la figura perfecta. AG-
TED+DOP-OP 

92 

A: Et pregunto ara cosetes sobre la institució, sobre Llar de Pau. Com creus que des de Llar de 
Pau ("el ente", la casa) incorporeu l’experiència i les aportacions de les persones que 
acompanyeu o de representants d’aquest col·lectiu? Creus que es fa, que no...? Si no m’he 
explicat bé, t’ho reformulo. 

93 

P: Si crec que t’he entès, és com recollim la veu de les dones. 
94 

A: Sí. 
95 

P: Val, val. Al final, jo crec que es recull sobretot per la nostra part, és a dir com que som les 
educadores i les integradores les que treballem directament amb elles, som el pont d’informació 
a les reunions, quan parlem amb la directora... al final els altres rols professionals és com que 
estan en altres gestions com tu dius, més macro, "el ente" i nosaltres som el pont. Llavors què 
passa: jo crec, i amb això he de ser superhumil, perquè es queda molta informació pel camí, 
n’estic supersegura. Perquè ja sigui perquè hi ha moments com per exemple tot el tema del 
covid quan va haver-hi l’auge, hi ha moments que no pots recollir tota la informació, que no hi 
ha cabuda per aquesta informació; després hi ha moments que les professionals estan també 
saturades i llavors la informació arriba com arriba. Sí que és veritat que aquí tenim una bústia 
de suggeriments, però les dones acaben escrivint coses com "no quiero tantos yogures en la 
cena", saps? O sigui no t’escriuran una cosa que elles tenen a dins en paper en una bústia de 
suggeriments. Llavors sí que és veritat que així arriba. I bueno també es fan enquestes de 
satisfacció, que va molt bé. van molt bé perquè al ser anònimes és un altre tema. Van bé, però 
sí que és veritat que potser la informació més potent depèn molt del context en el què es troba 
al centre. EQ-DIN+AG-TED+AD-AA+PA-DNI 

96 

A: Continueu fent el "Bon dia" [el Bon dia és un espai matinal que es fa etre 1 i 3 cops a la setmana 
com a activitat inicial del dia; un moment per parlar d’un tema concret, per escoltar una cançó, 
veure el vídeo, tenir un moment de compartir o de recolliment, explicar quin dia "internacional" 
és, etc.]? 

97 

P: Sí. 
98 

A: I aquest és un moment on també poden sortir cosetes, no, entenc? Vull dir que és un moment 
de reunió *** 

99 

P: Sí. Per mi serien els Bon dies (la persona que és més oberta parla, però hi ha altres persones 
que no). Llavors diria que seria, serien aquests moments: Bon dia, Parlem [és una activitat 

habitual on s’aborda un tema concret] i tutories. PA-DNI+AD-IN+AD-GR 

100 

A: Vale. Tu creus que des de la fundació i des de l’entitat s’afavoreix la presència de 
professionals, voluntariat o càrrecs directius, fins i tot, que representin la diversitat així en 
termes generals, diguem-ne LGTBIQ o ètnicoracials, religiosos, funcionals, culturals... 

101 



60 

P: Bueno, jo crec que faltaria més, sí. DOP-OP+CI-PRO També tenim en compte que de vegades 
el perfil de voluntaris normalment és gent que normalment no treballa, que està jubilada i llavors 
el perfil acaba sent molt, molt concret: no hi ha tanta diversitat cultural o... llavors... però bueno, 
clar, al final és la gent que pot. 

102 

A: D’acord, val. En les parets de Llar de Pau, en l’espai físic, teniu espai per afavorir una mirada 
que representi tota la diversitat que teniu el centre? És a dir per exemple si és el Ramadà 
teniu oportunitat de... decorar no, però bueno no ho sé teniu oportunitat de... de tenir un espai 
amb alguna alfombra o, no sé... 

103 

P: A veure, sí que és veritat que normalment les sales, quan hi ha moments concrets tractem de 
posar, de fer-ho amb les dones, de fer decoracions CI-PRO ja sigui el dia de la dona, el dia la 
LGTBIQ... tractem de fer tallers. AD-GR Amb el tema del ramadà, no es fa però perquè com 
que és un tema molt... el tema de resar és com molt íntim van a les habitacions; no hi ha cap 
problema amb això. Però sí que és veritat que l’espai podria ser més... podria tenir més caliu. 
En aquest sentit potser és una mica fred, sí que és veritat. AG-EF 

104 

A: Jo t’he de dir que com que treballo a Santa Lluïsa comparteixo amb tu aquesta opinió i crec 
que és una miqueta també pel tarannà de les germanes que tenen un cert, una certa austeritat 
característica. I és cert que tot està sempre molt net, molt polit i molt cuidat, però falta una mica 
de caliu. 

105 

P: Sí, sí, totalment, és així com ho dius tu. 
106 

A: Volia preguntar-te una mica si com a equip o com a entitat teniu espais com per observar la 
vostra pràctica professional com per mirar-vos amb una, des d’un punt de vista reflexió crític 
constructiu no és a dir si teniu espais on digueu ostres a veure com podem fer l’espai més 
igualitari més just on hi hagi la diversitat més acompanyada. 

107 

P: Mm... En teoria haurien de ser les reunions d’equip. Jo trobo molt a faltar aquest espai de 
vegades i això em porta passant des que estic aquí d’educadora, de vegades ens quedem en 
la superfície de les coses i no aprofundim. DOP-OP Per mi sobretot seria "vale, ahora vamos 
a hablar no de lo que le está pasando a esta mujer, si no cómo actúo yo en esto". És a dir 
"cómo vamos a llevar todas l’acció educativa con ésta mujer", no? Més enllà d’observar-la per 
si està fent un consum, no: anem a parlar com podem sostenir això, no?, com podem sostenir 
una cosa que sabem que possiblement està consumint, com podem anar totes a una. I sí que 
és veritat que de vegades falta una miqueta de comunicació. És que a les reunions es vol parlar 
de moltes coses i llavors no hi ha espai per tot. i nosaltres com a educadores ens tanquem 
durant en teoria dues hores cada setmana, ens hem de tancar per replantejar els casos que 
portem (amb nosaltres mateixes, rotllo introspectivo) però que no ho fem molt per l’atenció 
directa, però ho hauríem de fer. EQ-DIN 

108 

A: Vale. Clar, també si hi hagués home a l’equip t’hauria preguntat si les tasques estaven 
repartides d’una manera justa per una qüestió de gènere, però com que no n’hi ha t’ho 
preguntaré des d’un punt de vista classista. No sé si les tasques entre educadores i 
integradores, per exemple, creus que hi ha un punt de vista una mica allò de... titulitis, ho dic 
així mal dit, o classista de la professió. 

109 

P: Sí que hi ha companyes que són *** 
110 

A: Paula t’he perdut. No sé si m’ho pots repetir així ràpidament. 
111 

P: Sí vale, m’escoltes bé ara? Doncs per mi personalment no hi ha diferències. L’Helena quan 
vaig entrar Jo, l’Helena ja hi era. És més jo he après molt d’ella, és una persona que té molta, 
molta experiència i és una figura que és molt important per les dones perquè, que l’equip sigui 
molt jove doncs també crea, bueno, que hi ha coses que potser amb mi no parlen, però amb 
l’Helena sí i llavors ens compenetrem molt a l’hora de treballar, no? I treballem molt a la par 
perquè a on jo no puc arribar, arriba ella i després em fa el retorn... i així. Altres companyes 
que tinc són més "mis funciones / tus funciones" [fa amb gest de dos espais diferencials]. Sí 
que existeix aquesta doble realitat, però jo almenys no ho visc amb cap mena de classisme. 
Potser sí que és veritat que amb altres companyes com les d’infermeria no em fico perquè és 
un tema diferent, clar: no tengo ni idea. EQ-DIN 

112 

A: D’acord ja per anar acabant *** només un parell de coses creus que des de direcció (i aquí 
parlo tant de la direcció laica com de la titularitat, com de les germanes religioses) creus que el 
tema de la dimensió afectiva i sexual es té present? 

113 



61 

P: No. CI-PRO 114 

A: Val. Creus que si en alguna reunió ho heu tret i tal us heu sentit còmodes per treure-ho, ho heu 
pogut treure? Encara que després s’hagi recollit o no s’hagi recollit, heu sentit que l’espai era 
còmode i segur per proposar-ho o per donar la vostra opinió? 

115 

P: És complicat. És a dir sí, és còmode i podem parlar, però sí que és veritat que hi ha molts 
temes, sobretot quan les dones tenen parella (d’aquestes relacions que no són, no són 
positives) hi ha molta, molt rebuig per part de direcció i germanes de ficar-nos-hi. És a dir, és 
com que sempre "no, en esto no nos vamos a meter porque la mujer...". Ja, però jo per treballar 
amb la dona necessito formar part, poder formar part d’aquest tipus de converses amb ella 
perquè si no... no podem obviar que tenen parella i que estan passant coses amb aquesta 
parella *** Suposo que de vegades és un tema d’envair la seva intimitat, però també penso que 
a vegades és per desconeixement, perquè no hi ha les eines per sostenir aquesta situació. CI-
PRO+AG-TED+EQ-FOR 

116 

A: Val. Creus que té a veure amb què és una fundació religiosa? O sigui creus que la religió és 
aquí un factor important? 

117 

P: No crec que sigui tant la religió com el sistema patriarcal en si. CI-PRO 118 

A: Val. I llavors creus que es propicia o s’ofereix des de l’entitat o la Fundació formació relacionada 
amb feminismes, gènere, interseccionalitat, migracions, diversitat funcional, salut mental? 

119 

P: No existe, no.  
120 

A: Sexualitat, salut sexual, relacions afectives? 
121 

P: No. Només he fet, jo, en aquest sentit, formacions en contenció emocional, verbal i física i amb 
temes de crear bons vincles a nivell d’equip. En tot el que has dit: cap. I les hem posat [demanat] 
eh, sobretot en temes de salut mental ho hem proposat moltíssimes vegades. EQ-FOR+CI-
PRO  

122 

A: Bueno perquè, a més a més, entenc que és una de les coses que es palpen més en el dia a 
dia com a necessitat, no? Nosaltres també ho compartim molt, això, amb els homes. 

123 

P: Sí, sí. 
124 

A: Vale, doncs Paula ja estem. Ens hem passat uns minuts, però no ha anat tan malament, no? 
125 

P: Perfecte, sí sí, no t’amoinis, jo a les vuit he d’estar. 
126 

A: Vale, perfecte, pues res: si no tens més a afegir, jo volia tornar-te a agrair que t’hagis prestat i 
tot plegat i res, que moltíssimes gràcies i això. I què has sigut molt maca i molt sincera, o sigui 
que moltíssimes gràcies. 

127 

P: Res, i tant. Si és que soc així i ja està, així ja tens txitxa. Demà intentaré connectar-me a les 
10:30, vam quedar? Perfecte em connectaré aquí amb la dona. Sí que és una dona que el tema 
de la sexualitat no el parla molt però bueno, jo crec que t’anirà molt bé. 

128 

A: Vale, et passaré l’enllaç per poder-te connectar demà i ja està. I no sé, moltes gràcies. I si 
alguna vegada feu alguna cosa superguai de sexualitat i em voleu trucar i convidar-me, doncs 
jo encantadíssima. I res i comentar-te per si alguna vegada truques o el que sigui, jo soc aquella 
pesada que us fa, per Almayuda [un projecte comú], els Excels. Doncs soc jo! 

129 

P: Ah sí sí, ja sé qui ets! Pilar m’ho ha explicat. 
130 

A: Vale pues res. Moltíssimes gràcies! Ens veiem demà, vale? 
131 

P: De res, Alba, fins demà, un plaer. 
132 

A: Igualment! 
133 
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2. Característiques 
equip 

🢒 
2.1. Perfil equip EQ-PER 
2.2. Dinàmiques de treball EQ-DIN  

2.3. Formació de l’equip EQ-FORG 
   

3. Acompanyament 
general 

🢒 
3.1. Protocols AG-PR  
3.2. Tasca educativa (incloses les activitats generals) AG-TED 
3.3. Espai físic AG-EF 

   

4. Persones 
acompanyades 

🢒 4.1. Perfils PA-PER  
4.2. Demandes, necessitats, interessos PA-DNI 

   

5. Tipus d’acompa- 
nyament de la dimen- 

sió sexual i afectiva 

🢒 
5.1. Individual AD-IN  
5.2. Grupal o general AD-GR  
5.3. Absència d’acompanyament de la dimensió sexoafectiva AD-AA   

   

6. L’acompanya- 
ment a les persones 

🢒 
6.1. Segons la necessitat de l’acompanyament AD-NEC  
6.2. Segons la voluntat de l’acompanyament AD-VOL  
6.3. Segons la rebuda o resposta de l’acompanyament AD-REB   

   

7. Context 
institucional 

🢒 
7.1. Tarannà institucional i història CI-TH  
7.2. Promoció de la dimensió sexual i afectiva, diversitat, perspectiva 
gènere i interseccionalitat CI-PRO   

 

Llegenda: A. és l’entrevistadora. E. és la professional entrevistada. Els tres asteriscs (***) 

indiquen dificultats de comunicació en la videotrucada. 

 

Transcripció: 

A: ¿Qué tal, prefieres en castellano? 
1 

E: Si puede ser, sí. 
2 

A: Sí, claro que sí. ¿Cómo te llamas? 
3 

E: E. 
4 

A: E. muy bien, encantada, yo soy Alba. 
Espero que no se corte mucho esto si quieres te puedes sacar la mascarilla o... no sé si te lo 
puede sacar o no. Cómo esté más cómoda. 

5 

E: Me parece que no. 
7 

A: Vale okay. Bueno, E. muchas gracias. ¿Te han contado un poquito lo que necesito? 
8 

E: Bueno más o menos sí. 
9 

A: Bueno te cuento yo un poquito, vale? Yo estoy estudiando Educación Social y al final de la 
carrera te hacen hacer un pedazo de trabajo, así de esos de investigar y cositas de estas. 
Entonces yo estoy haciendo un poquito... estoy viendo si en los centros como Llar de Pau, en 
el que yo hace tiempo había hecho prácticas, se está teniendo en cuenta la sexualidad y las 
relaciones afectivas y emocionales de las personas que estáis allí. Dicho así parece un poco 
rimbombante, pero... pero bueno ya verás que la entrevista que te hago es bien facilita, 
¿vale? Entonces yo quiero que te sientas cómoda: si alguna cosa que no la quieres 
responder tú me lo dices (mira Alba esto prefiero no responderlo); si te quieres enrollar 
mucho, te enrollas mucho porque a mí me encanta escuchar y si no te quieres enrollar mucho 
pues no pasa nada, también perfecto, ¿vale? 

10 

E: Vale. 
11 
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A: ¿Te parece que empecemos? 
12 

E: Sí. 
13 

A: Vale pues empiezo preguntándote cómo te llamas y cuántos años tienes 
14 

E: Me llamo E. y tengo 27 años. DOP-SD 15 

A: ¿Dónde naciste, E.?  16 

E: En Barcelona. DOP-SD 17 

A: ¿Tienes familia de fuera o tu familia es toda de aquí? 
18 

E: Tengo familia en Castilla-La-Mancha, de Cuenca. DOP-SD 19 

A: Uy muy bien has ido alguna vez por allí 
20 

E: Sí, sí, me gusta mucho la vida de pueblo. 21 

A: ¿Es bonito el pueblo? ¿Es pueblo-pueblo o es ciudad? 22 

E: Pueblo; es un pueblo de Cuenca. 
23 

A: ¿Te gusta más la vida de pueblo o de ciudad? 
24 

E: Me gusta medio-medio: mixto. 
25 

A: Poder ir de vez en cuando, escaparse al pueblo... 
26 

E: Vacaciones. 27 

A: Muy bien, muy bien. Fantástico. ¿Cómo te definirías? Toma, esa pregunta que no es nada 
fácil... 

28 

E: Pues no sé... una persona extrovertida, paciente, estable, la verdad... y creo que ya está. 
DOP-SD 

29 

A: Bueno son 3 cosas fantásticas. 
30 

E: Sí bueno también tengo alguna más. 
31 

A: [Somriem] pero cuáles cuestan más de decir, ¿las buenas o las malas? Las buenas cuestan 
más de decir... 

32 

E: ¿Sí? 
33 

A: Bueno lo típico que te dicen "cómo te definirías" y a mí me termina saliendo más decir "ah 
bueno pues mira a veces esto, a veces lo otro..." bueno y las cosas buenas a mí casi que me 
cuesta más. ¿A ti no? 

34 

E: Bueno es más fácil contar las buenas, ¿no? 
35 

A: Ay mira pues qué suerte tienes. ¿Te puedo preguntar cuánto tiempo hace que estás en Llar 
de Pau? 

36 

E: Hace un año. DOP-SD 37 

A: ¿Y estás viviendo en Llar de Pau o vienes a pasar el día? 38 

E: Vivo, vivo *** DOP-SD 39 

A: Es posible que en algún momento nos perdamos por la conexión eh. Te pido disculpas 
porque estoy de baja y no me puedo presentar físicamente allí, porque si no me habría 
gustado conocerte, pero es que no estoy muy... Vale me decías que hace un año que estás 
en Llar de Pau. 

40 

E: Sí. 
41 
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A: ¿Y cómo estás, estás a gusto? Con las compañeras, con las educadoras... 
42 

E: Sí. Estoy bien, sí. Muy majas. 
43 

A: ¿Sí? ¿Hay buen ambiente, dirías tú? 
44 

E: Sí. 45 

A: Vale te voy a preguntar un poquito qué talleres hacéis y cuáles te gustan más a ti. 46 

E: Vale pues hacemos sobre manualidades, hacemos el "Bon dia", que hablamos de un tema y 
lo desarrollamos y comentamos un poco entre todas, hacemos meditación, hacemos 
relajación... y creo que ya está. AG-TED 

47 

A: ¿Y cuál te gusta más a ti? 
48 

E: El de manualidades. 
49 

A: ¿Sí, eres una persona creativa? 
50 

E: Me gusta, me gusta… DOP-SD 51 

A: No me has dicho que eras una persona creativa cuando te he preguntado las cosas buenas 
52 

E: No, es que ahora no lo desarrollo tanto. Antes, de más jovencita, sí. 53 

A: Entonces, ¿eso es como la oportunidad para poder volver a crear un poquito? 
54 

E: Sí. 
55 

A: ¿Me puedes explicar un poquito qué cosas habéis hecho allí en el taller de creatividad? Para 
imaginarme yo eh. 

56 

E: Por ejemplo ahora en fechas de navidades hemos hecho el amigo invisible. 
57 

A: Ah qué guay y lo habéis hecho manualmente... *** 
58 

E: Sí. He hecho pendientes, he hecho anillos... 
59 

A: Y te los pones tú después? 
60 

E: Este no poque es para regalar, pero le he hecho unos a mi madre amarillos, bonitos, de 
madera. AG-TED+PA-PER 

61 

A: Ole. Tú crees, E., que las actividades que hacéis se adaptan bien a los intereses que tenéis 
vosotras? 

62 

E: Yo creo que está bien la verdad yo creo que se adapta bien a la vida que tiene cada una. Hay 
que hacer un poquito de todo y te da tiempo además de hacer tu vida, que es lo más 
importante de todo. Pero para hacer algo aquí está muy bien. AG-TED 

63 

A: Vale. *** ¿Me oyes bien, E:? 
64 

E: Sí, se corta un poco. Pero cuando se corta dejo de hablar y ya [riem]. 
65 

A: Vale, entonces... alguna vez proponéis vosotras alguna actividad o algún taller, o alguna 
película o no sé... [assenteix]. Si me explicas un par de cositas, por ejemplo, que hayáis 
propuesto. 

66 

E: Si por ejemplo una compañera propuso pintar piedras. También los domingos proponemos 
películas; tenemos ahí un folio que ponemos las propuestas de películas. Y siempre vamos 
viendo películas, sobre todo sí... pues yo qué sé, si hay películas de ese tema o... o el día del 
derecho a la mujer pues también hay películas sobre ese tema. PA-DNI 

67 

A: A muy bien. ¿Estas cosas te gustan o te interesan a ti? 
68 

E: Sí. 69 
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A: Qué bien. Pues ahora te voy a preguntar, y ahí sí que te tengo que decir que si alguna cosa tú 
no la sabes o no me la quieres responder o lo que sea, tú libremente me dices pues esto, 
pues no lo sé o no lo quiero responder, ¿vale?; porque te voy a preguntar por las cosas ya 
más de sexualidad y de relaciones afectivas, ¿vale? No es nada fuera de lugar, simplemente: 
¿tú crees que ahí en Llar de Pau se tienen en cuenta estas cositas? Si hacen o no se hacen 
talleres o si crees que habría que hacer más... ¿cómo lo ves tú? 

70 

E: Yo creo que no hacemos nada, prácticamente, de ello. AD-AA Lo que nos dicen es que está 
prohibido aquí mantener relaciones sexuales; poco más.  CI-TH  

71 

A: ¿Y a ti por ejemplo te interesaría hablar de estas cosas? 72 

E: Bueno sobre relaciones sanas sí, por ejemplo, relaciones sanas sexuales pues por qué no. 
Hay gente aquí que viene con problemas de maltrato y ellas también una parte.  PA-DNI 

73 

A: Cuándo estáis vosotras, no haciendo un taller ni nada eh sino cuando estáis vosotras 
charlando, ¿salen estos temas?  

74 

E: Muy poco, prácticamente nada… algunas bromas…  PA-DNI pero sí que se respetan las 
relaciones fuera del centro, eso sí.  CI-TH  

75 

A: Vale. Entonces yo ahora te voy diciendo temas concretos y tú me dices si los habéis tratado 
alguna vez en alguna actividad o si habéis hablado de este tema en los Bon dia o en algún 
taller en Llar de Pau. Por ejemplo: ¿habéis hablado de emociones y sentimientos? 

76 

E: Sí. Hacemos talleres sobre cómo nos sentimos. Esto sí que en el Bon dia lo añadimos 
siempre.  AD-GR  

77 

A: Muy bien. ¿Sobre autoestima? Cómo me veo a mí misma, el modelo de belleza... 78 

E: Eso no. AD-AA 79 

A: Eso no. ¿Y sobre la autoestima, que al final a veces es hablar un poquito de cómo nos 
sentimos de cómo podemos sentirnos mejor con nosotras mismas? 

80 

E: Bueno hacemos talleres de belleza: hacemos cremas, hacemos, hacemos mascarillas 
exfoliantes…  AD-GR  

81 

A: Mira yo te tengo que decir que esto es una cosa que alguna vez me gustaría hacer un taller, o 
sea participar yo en un taller porque al final hay cositas a veces... una vez escuché 
mascarillas de pelo de aguacate yo que sé entonces esto mira estaría gracioso. 

82 

E: Sííí. 
83 

A: Vale más cositas. ¿Habláis de relaciones afectivas, de amor, de relaciones sanas, del 
amor romántico, de parejas...? 

84 

E: [Nega amb el cap] AD-AA   85 

A: Vale. ¿Habláis de salud sexual? Que sería de la regla, de las enfermedades de transmisión 
sexual, de métodos anticonceptivos: preservativos, pastillas, tal, tal, tal... 

86 

E: Sí esto sí que sería necesario. AD-NEC 87 

A: ¿Sería necesario, pero no lo hacéis? 
88 

E: Yo creo que sí [sería necesario], sobre todo con la juventud porque a veces, por lo que sea, 
pues pasan problemas en tu vida *** sería complicado que no tuviéramos educación sexual si 
encima tienes dificultades en tu vida AD-NEC *** por ejemplo aquí nos pagan la medicación 
pues estaría bien que *** sobre todo a las jóvenes para que no tuvieran hijos. 

89 

A: E. es que te pierdo un poquito. ¿Me puedes repetir esto último? 
90 

E: Sí. Aquí nos pagan la medicación y que estaría muy bien que las personas así jóvenes o las 
que lo decidieran, sobretodo las que tengan pareja, que puedan tomarse las pastillas 
anticonceptivas. PA-DNI 

91 
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A: Vale, ahora sí que te he oído perfectamente. Y tienes compañeras más mayores, me imagino 
que sois de diferentes edades, ¿no? [assenteix] Y entonces por ejemplo habláis o os hablan 
en Llar de Pau sobre las visitas a la ginecóloga o sobre la menopausia o sobre los 
derechos sexuales o sobre aborto? 

92 

E: No. AD-AA 93 

A: Vale. Continúo con más temas y si tú me quieres parar y decirme lo que sea, tú me lo dices. 
¿De vuestro cuerpo y sexualidad, habláis? 

94 

E: No. AD-AA 95 

A: ¿Sobre orientaciones sexuales? 96 

E: No AD-AA. Aquí se respeta que vengan personas transexuales, lesbianas, gays... esto no 
hay ningún problema, pero no hablamos nunca de ello. CI-TH  

97 

A: Vale y ¿habláis de deseo, de placer, de masturbación...? 98 

E: Ayer lo hablamos un poco porque tú venías. AD-GR 99 

A: Ah, toma [riem]. 
100 

E: Pero muy poco, o sea hablamos entre 4 personas y cada una tenía una percepción muy 
distinta de este tema. AD-GR La verdad es que sería interesante.  AD-REB 

101 

A: Bueno en realidad aunque haya percepciones diferentes ya es superinteresante que hayáis 
hablado de ello, ¿no? Porque al final es compartir y hay muchas veces que compartiendo 
también se aprenden puntos de vista, ¿no?, y se enriquecen las relaciones incluso. 

102 

E: Sííí. 103 

A: Vale, que más... Me habías comentado por ejemplo que para el día 8 de marzo sí que 
habíais visto una peli. Entonces entiendo que habéis hablado de feminismos. 

104 

E: Sí, de feminismos sí. AD-GR  105 

A: ¿Y de igualdad, de diversidad... estas cositas que van un poco ligadas al feminismo, 
también? 

106 

E: Más o menos. AD-GR  107 

A: Vale. ¿Te puedo preguntar, ya que estamos, si tú te acuerdas de qué hicisteis exactamente, 
aparte de ver la película, si hicisteis alguna cosita más para el día 8 de marzo? 

108 

E: Hicimos... sí que hicimos algo más. Hicimos unas bolsas para el día de la mujer en el taller y 
también hicimos el Día del Orgullo Gay. 

109 

A: ¿Qué hicisteis para el Día del Orgullo Gay? *** 
110 

E: Hicimos picoteo, nos dieron *** y vimos también una película. AG-TED+AD-REB 111 

A: Muy bien, un poquito de celebración, ¿no? Como, como el desfile que se hace en las 
ciudades grandes pero hecho en casa; porque además con este tema del Covid me imagino 
que es un rollo y que las celebraciones se ven ahí un poquito afectadas... 

112 

E: Yaaa... 
113 

A: Qué mas. Un poquito de temas más. Por ejemplo, ¿de maternidad y de familias habláis? 114 

E: [Nega amb el cap] AD-AA   115 

A: ¿Hay algún tema que esté relacionado y que creas que yo me haya dejado y del que sí 
hayáis hablado o que no lo habéis hablado, pero qué te parece importante? 

116 

E: No sé... por ejemplo la maternidad adolescente. 
117 

A: Es un tema que crees que sería interesante tocarlo, ¿no? 
118 
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E: Bueno que tuviéramos sobre todo mucha consciencia y cuidado. AD-NEC 119 

A: Informacion también, ¿no? [Assenteix] Muy bien pues me lo apunto para que no se me olvide, 
si me permites. Aunque no lo habléis mucho, ¿crees que tenéis el espacio o estás cómoda 
por si en algún momento tienes necesidad de hablar de estas cosas con las educadoras? 

120 

E: No, porque no lo hablamos. No hay un rincón de hablar de esto. AD-AA 121 

A: Vale, pero imagínate que sí que tuvieras el espacio. ¿Tú te sentirías cómoda? 122 

E: Sííí. AD-REB 123 

A: ¿Y tus compañeras, en general?  124 

E: Yo creo que también. AD-REB 125 

A: ¿O sea que sí que crees que por parte de las educadoras es fácil hablar con ellas, entablar 
este tipo de conversaciones? 

126 

E: Sí sí, sí... si se hiciera el rincón para hablar yo creo que sí.  EQ-PER 127 

A: A ver qué más. Yo te quería preguntar si creías que a las compañeras les podría interesar y 
tú me has dicho que sí, pero sobre todo si hubiera el rincón, ¿verdad, es eso así? 

128 

E: Sí. 
129 

A: Entonces crees que sería bueno hacerlo en grupo, eh, más que en privado... 
130 

E: Seguramente si se hace en grupo se tenderá a hablar más en privado cuando se necesite.  
AD-NEC  

131 

A: Ahà... vale, vale. ¿Crees que a tus compañeras estos temas les pueden interesar como a ti? 
132 

E: No lo sé, yo creo que sí. 133 

A: Vale. Ahora hace un momento yo te preguntaba que si érais mujeres de diferentes edades. 
Entiendo que, supongo, también tenéis otras diferencias, ¿no? De edad, de cultura... 

134 

E: Sí. También del motivo por el que estamos aquí, el motivo también es distinto. PA-PER  135 

A: Vale entonces, ¿estando tu presente nunca habéis propuesto hablar de algún tema 
relacionado con estas cosas? 

136 

E: A veces nos dio por hablar del triángulo este que es para la regla, no sé cómo se llama, esto 
qué es como un cubo.  

137 

A: ¿La copa menstrual? 138 

E: La copa, sí. Porque nuestra trabajadora, nuestra educadora la usa  AD-NEC y nos dijo que 
nos traería una muestra para que lo viéramos porque era muy cómoda y nos explicó un 
ejemplo de una amiga suya que es muy naturista.  AD-GR  

139 

A: ¿Y qué te pareció? 
140 

E: A mí no me gusta, yo soy muy clásica. Tampoco tampón. 
141 

A: ¿Tú, compresa? 
142 

E: [Assenteix] 
143 

A: Yo tengo que decirte que a mí, a lo mejor no te importa nada eh, pero yo te lo cuento. Yo 
tengo las reglas muy fuertes y muy largas y creo que desde que uso la copa las tengo, las 
tengo menos abundantes digamos. No sé si tiene algo que ver o no, pero yo también la uso y 
estoy supercómoda. Si alguna vez te animas... 

144 

E: Es que no sé cómo va, la verdad, no lo acabó de explicar.  AD-GR  145 
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A: Es un poco complicado. Al principio casi que es como necesario hacer un entrenamiento, 
pero bueno, la verdad que cada una con lo que esté cómoda. Nada más faltaría que 
tuviéramos que estar con algo con lo que no estemos cómodas, ¿no? 

146 

E: Claro. 
147 

A: Vale. Pues mira por mi parte eso es todo. ¿Ha sido muy rollo o no? 
148 

E: Noo. 
149 

A: No te he preguntado cosas difíciles y espero que no hayas estado incómoda.. 
150 

E: Noo. Al contrario, muy bien. 151 

A: Vale. ¿Tú me quieres contar alguna cosa más? 
152 

E: Bueno, sí, espero que se haga algún taller así, la verdad, sobre todo para la gente joven.  AD-
NEC  

153 

A: Entre las cuales estás tú, eh, porque a ver yo soy un poquito más mayor, pero bueno que 
también [fent broma] oye, que me conservo muy bien, eh, ahora porque me ves muy por la 
mañana pero… [riem] Total que para las jóvenes es fantástico, esto. 

154 

E: Bueno para las jóvenes me refiero a personas que aún no son madres. Que igual necesitan 
una orientación, porque hay veces que las personas de aquí no tienen apoyo familiar 
entonces, por tanto, esta parte es muy importante y no se tiene que descuidar. 

155 

A: Te veo muy concienciada con esto. 156 

E: Hombre sí ahora, o sea, en lo último que pienso es en tener un hijo porque ahora mismo 
estoy pasando una situación muy difícil y que son chicas jóvenes que a lo mejor, no sé, se te 
va la olla, sales, tienes ganas de pasártelo bien y... no piensas las cosas bien, ¿sabes?, y se 
compromete a otra persona. 

157 

A: Hay que decir que no sé si lo has oído. Ahora nivel a español van a hacer una, están ya casi 
aprobando... bueno no sé incluso si ya la han aprobado. Van a hacer una ley que va a facilitar 
estas cosas luego para que cuando haya situaciones de este tipo, las mujeres estemos bien 
asesoradas y estemos bien acompañadas. *** 

158 

E: Muy bien. Padres también, la verdad eh, que también hay padres solteros.  AD-NEC  159 

A: Estoy muy de acuerdo. Incluso esta ley, que tú antes también lo hablabas, lo que dirá es que 
en la escuela hay que hacer educación sexual desde bien pequeñitos. 

160 

E: Yo creo que desde el instituto estaría bien, porque antes no te viene la regla y tampoco tienes 
curiosidad. 

161 

A: Yo creo que aquí lo proponen hacer cada cosa adaptada a su edad, pero también acertó todo 
el tema del cuerpo y todo esto desde más pequeñitos. 

162 

E: Sí, sí hablar del cuerpo y la biología sí, pero la sexualidad yo creo que a partir del instituto 
está bien.   DOP-OP 

163 

A: ¿Tú en la escuela recuerdas haber hecho algo así? 
164 

E: Bueno sí que hablamos de nuestras partes. 
165 

A: Ahà. Bueno muy bien estela pues muchas gracias te lo agradezco muchísimo. Yo ayer 
también estuve hablando con P., porque también le he hecho ahí a una entrevista no sé si te 
lo ha dicho 

166 

E: Noo. 
167 

A: Pues también le hice una. Y yo le dije que si alguna vez hacíais algo, un taller de esto, que a 
ver si me invitáis. 

168 

E: Claro que sí. 
169 

A: Vale fantástico, pues toma nota y si alguna vez hacéis un taller tú dices "oye por favor invitar 
a Alba", ¿vale? 

170 
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E: Vale, estupendo. 
171 

A: E., una última cosa: te quería decir, P. no sé si te lo ha dado, te va a dar un papelito para 
firmar con tu nombre. En este papel lo que dice es que yo te he explicado por qué estamos 
haciendo la entrevista y que tú has participado voluntariamente, ¿vale? Aún así yo te digo que 
en el trabajo, yo te he preguntado tu nombre para poder dirigirme a ti, pero tu nombre no 
saldrá. Yo voy a poner una E y un puntito. 

172 

E: Vale. 
173 

A: Vale, pues muchísimas gracias, E. Espero que hayas estado cómoda y espero también que 
algún día nos podamos conocer. 

174 

E: Vale igualmente, cuídate mucho. 
175 

A: Gracias igualmente, cuídate mucho. 176 
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ANNEX G: Classificació dels resultats de la recerca bibliogràfica.                            [TORNAR] 


