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Resum 

 

La sexualitat és considerada com una expressió humana de comunicació. Els drets 

sexuals estan inclosos dins la dignitat i llibertat de les persones però, en aquells col·lectius 

més vulnerables, com els individus amb diversitat funcional, no sempre es possible 

exercir lliurement l’afectivitat i sexualitat. Si s’entenen aquests aspectes  com a 

necessitats innates en els éssers humans, es pot explicar que fomenten la felicitat i 

autoestima de les persones, ja que promouen un millor benestar emocional i social, 

aspectes fonamentals per tenir una vida plena. Les persones amb diversitat funcional es 

troben amb diferents obstacles per poder gaudir de la seva sexualitat, en conseqüència a 

la seva dependència i circumstàncies personals que fan, en molts de casos, que necessitin 

suport generalitzat i permanent en tots els àmbits de la seva vida, inclòs el sexual. Tot i 

així, als darrers anys ha augmentat la conscienciació de que la qualitat de vida està lligada, 

entre altres aspectes, amb el benestar de la salut sexual, ja que suposa un factor positiu en 

la felicitat i autoestima dels individus. Per això, ha sorgit la figura laboral de l’assistent 

sexual.  

 

 

Abstract 

 The sexuality is considered as a human expression of communication. Our sexual 

rights are included in the dignity and freedom of people, but in those most susceptible 

groups, like people with functional diversity, it’s not always possible to freely exercise 

the affectivity and sexuality. If you understand it as innate needs in the humans beings, it 

can be explained that they promote happiness and self-esteem because it promote a better 

emotional and social well-being, fundamental aspects to having a complete life. The 

people with functional diversity have a different setback to enjoy his sexuality, 

consequently to his dependency and circumstances that, in many cases, require 

generalized support and permanent in all areas of this life, including sexuality. However, 

in the last year has increased the consciousness that the quality of life is related, among 

other aspects, to the well-being of sexual health because it supposes a positive factor for 

the happiness and self-esteem of the people. For all this, the working figure of a sexual 

assistant has emerged. 
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1. Introducció  

El present projecte presenta la realitat del panorama sexual de les persones amb 

discapacitat funcional. Degut a la importància del sexe a la vida dels éssers humans i, als 

diferents obstacles que es troben les persones discapacitades per gaudir de la seva 

sexualitat, aquest treball té com a finalitat conèixer i analitzar la figura de l’assistent 

sexual dins l’àmbit de la diversitat funcional.  

El treball està dividit en dos apartats fonamentals que donen pas a un tercer on es 

proposa un projecte d’assistència sexual a Mallorca.  

Per una banda, es realitza una extensa investigació sobre la figura de l’assistit i 

l’assistent sexual, per tal de comprendre el millor possible la situació a la que s’enfronten 

ambdues parts. Es fa incidència en les diferents tipologies de diversitat sexual i sobre les 

diverses funcions que té el treballador. A més, es proporcionen algunes pinzellades sobre 

les dificultats a les qual s’enfronta la figura laboral de l’assistent sexual i es remarca la 

poca incidència que es dóna a l’àmbit sexual de les persones amb diversitat funcional a 

Espanya, ja que existeixen molts pocs programes que abastin aquest tema.  

D’altra banda, s’investiga en el model de feina que s’ha de dur a terme amb les 

persones amb diversitat funcional quan es treballa l’àmbit sexual. S’expliquen les 

diferents modalitats que es poden aplicar i les limitacions que tenen el professional i 

l’usuari.  

Finalment, s’exposa un projecte d’assistència sexual per a persones amb diversitat 

funcional. Degut a les diferents barreres que es troben aquests individus per tal de poder 

gaudir de a seva sexualitat, entesa aquesta com una necessitat bàsica i innata a l’ésser 

humà, és necessària la proposta d’un projecte que abastesqui les necessitats sexuals 

d’aquelles persones que no ho poden fer per si mateixes. 

 

 

2. Marc teòric  

 

2.1.Definició dels conceptes salut sexual, diversitat funcional i assistència sexual 
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És important definir determinats conceptes per tal de poder obtenir una major 

comprensió del treball.  

 

Per una banda, trobem que la salut sexual és un estat de benestar físic, mental i social 

en relació amb la sexualitat. Requereix un enfoc positiu i respectuós de la sexualitat i de 

les relacions sexuals, així com la possibilitat de tenir experiències sexuals plaents i 

segures, lliures de tota coacció, discriminació i violència (OMS, 2002).  

Segons aquesta definició totes les persones tenen el dret d’accedir a una sexualitat 

plena sense fer cap tipus de discriminació, incloent a aquelles amb diversitat funcional 

que no sempre poden gaudir d’una bona salut sexual.  

L’escriptora Arnau Ripollés fa referència als obstacles que es troben aquestes 

persones a l’hora de dur a terme la seva vida sexual i proporciona informació amplia sobre 

aquest tema i defineix la sexualitat com una de les més humanes expressions de 

comunicació i de trobada amb un mateix i, amb l’altre. Tot i així, el seu desenvolupament 

no sempre és fàcil, sobretot quan es tracta de la sexualitat de persones amb corporalitats, 

sentits i estructures mentals no normatives (Ripollés, 2004). 

 

D’altra banda, és important conèixer els orígens  del concepte  “diversitat funcional”. 

Va sorgir per primera vegada l’any 2005 al Fòrum de Vida Independent, proposat per 

Javier Romañach Cabrero, autor amb diversitat funcional. Es tracta de un terme alternatiu 

a altres que es consideren pejoratius, com per exemple, els conceptes discapacitat o 

minusvàlua. A més, proporciona una visió no negativa sobre les persones amb diversitat 

funcional, ja que fa referència a individus diferents als que estableix la societat.  

Per tant, el terme diversitat funcional és un eufemisme de discapacitat, ja que a aquest 

darrer, se li atorga una connotació pejorativa.  

 

Finalment, és imprescindible obtenir coneixement sobre l’assistència sexual. 

Consisteix en proporcionar suport per accedir sexualment al propi  cos a aquelles persones 

que no ho poden fer per si mateixes. Es tracta d’una eina humana que pretén ser vàlida 

per assegurar el dret a una vida independent en matèria de sexualitat. És a dir, l’assistència 

sexual es pot considerar un mitjà i, l’objecte és el dret a una vida independent.  

La persona assistida és qui decideix en què i com rep el suport per tal d’aconseguir 

l’autonomia per explorar el seu cos o per masturbar-se.  
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L’assistència sexual, es pot entendre com el resultat de l’assistència personal i el 

treball sexual. “L’assistència sexual per a persones amb diversitat funcional és l’espai 

d’intersecció de l’assistència personal i el treball sexual”(Centeno Ortiz, 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.Figura de l’assistit sexual 

 

La persona assistida sexualment és aquella que no pot explorar el seu cos, 

masturbar-se i/o realitzar algunes pràctiques sexuals amb altres persones per si mateixa 

degut a una diversitat funcional i, per tant necessita el suport d’algú. És a dir, aquells 

individus, els quals, la seva autonomia sexual necessita de les mans d’una altra persona 

però, sempre amb les seves pròpies decisions. Tal i com explica Marco (2009) “degut a 

que hi ha persones que a causa de la seva corporalitat no poden gaudir de la seva sexualitat 

és important tenir en compte que no pot haver una dignitat humana si no és una dignitat 

sexuada”. 

No totes les persones amb diversitat funcional necessiten assistència sexual. Per 

això, és important diferenciar els tipus de cossos.  

  

 

2.2.1. Tipus de diversitat funcional 

 

- Diversitat intel·lectual. Fa referència a una disminució en les habilitats cognitives 

i intel·lectuals de l’individu, com per exemple, les derivades de la Síndrome de 

Down. En el cas d’aquest tipus de diversitat, el tutor de la persona assistida és el 

responsable d’establir amb l’assistent i l’assistit el protocol per determinar què 

assistència 
personal      treball sexual 

ASSISTÈNCIA SEXUAL 
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pot decidir la persona amb diversitat intel·lectual per si mateixa, què decideix amb 

suport i què no decideix.  

- Diversitat física. Fa referència a aquelles persones que tenen afectades les 

habilitats motrius, com per exemple, les derivades d’una paràlisi cerebral. En 

aquest cas és l’assistit qui decideix el què vol i com ho vol. 

- Diversitat sensorial. Fa referència a aquelles persones que tenen disminuïts un o 

varis sentits (audició, visió...) 

- Diversitat psíquica. Fa referència a aquelles persones que presenten trastorns 

mentals que generaren en trastorns per el comportament adaptatiu.   

 

A aquest treball em centraré als dos primers tipus de diversitat, ja que els dos darrers, 

es poden fer valer per ells mateixos per gaudir de la seva sexualitat.  

 

 

2.3.Figura de l’assistent sexual  

 

La figura d’un/a assistent/a sexual no és la de la prostitució, sinó que és aquell 

individu que proporciona suport sexual a persones amb diversitat funcional que no poden 

gaudir del sexe per si mateixes. Per tant, si aquesta pràctica es desenvolupa de manera 

adequada, pot contribuir a que les persones amb diversitat funcional tinguin accés a la 

seva pròpia sexualitat.  

 

 

2.3.1. Funcions de l’assistent sexual 

 

Les funcions de l’assistent sexual varien segons les necessitats de l’assistit. 

L’objectiu és assistir a un individu amb diversitat funcional a l’hora d’explorar el seu cos, 

masturbar-se, aconseguir moviments o posicions a determinades pràctiques sexuals amb 

una altra persona i proporcionar suport per l’autoerotisme.  

És important tenir en compte que la persona assistida no accedeix sexualment al 

cos de l’assistent, simplement el té com a suport per accedir al seu propi cos. Per tant, la 

funció de l’assistent sexual és purament instrumental.  

 

 



 8 

2.3.2. Controvèrsies per al desenvolupament de la figura de l’assistent 

sexual 

 

La creació d’aquesta nova figura laboral ha portat diferents controvèrsies sobre el 

seu desenvolupament.   

Per una banda, la creació de la figura de l’assistent sexual suposa rompre amb el 

mites i prejudicis que dificulten a les persones amb diversitat funcional gaudir de la seva 

sexualitat, sobretot, quan són  persones que necessiten suport generalitzat i permanent. A 

més, s’ha d’acceptar i reconèixer des de les diferents perspectives pública, política, ètica, 

cultural, jurídica i econòmica que el sexe és un dret humà per a totes les persones. Per 

tant, en el cas dels individus amb diversitat funcional, sí és ètic i legítim pagar per suport 

sexual perquè, en la majoria dels casos és l’única manera que tenen per poder 

desenvolupar-se dins el plànol afectiu sexual i, d’aquesta manera implementar la filosofia 

de vida independent.  

D’altra banda, la figura laboral de l’assistent sexual haurà d’estar contractada i donada 

d’alta al sistema de la Seguretat Social i s’ha de diferenciar d’altres professions com la 

d’assistència personal, prostitució i teràpia sexual.  És més, Centeno  Ortiz (2016) 

diferencia la figura de la prostitució de la de l’assistent sexual. Manifesta el següent:  

L’assistència sexual empodera rompent la barrera d’accedir sexualment al 

propi cos, la prostitució inclusiva empodera facilitant l’experimentació i el joc 

de compartir sexe amb altres cossos. El primer només és imprescindible per 

algunes persones amb diversitat funcional i, per tant, constitueix una dret 

fonamental que ha de ser finançat per l’Estat. El segon, en canvi, no respon a 

les necessitats específiques que es deriven de les diferencies funcionals per 

exercir un dret, té que veure amb la vivència lúdica del sexe per part de 

qualsevol i, en conseqüència, no genera obligacions per als poders públics. 

 

 

2.4.Sistema d’opressió patriarcal-biomèdic-capacitista-minusvalidista: doble 

discriminació  

 

És una realitat que les persones amb diversitat funcional són víctimes d’una cultura 

de submissió i assistencialisme que els priva de la seva plena ciutadania.  Des d’aquesta 

cultura, les persones amb diversitat funcional són interpretades com a malaltes i, per tant, 
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requereixen sanament. En cas de no ser possible es proporcionen cuidats i atenció 

sociosanitaris i, centrats en la rehabilitació.  Per tant, l’atenció als individus amb diversitat 

funcional ha estat sempre purament assistencial i no s’ha tingut en compte la qualitat de 

vida. És més, treballar l’àmbit afectiu-sexual ha quedat a un plànol secundari.  

Aquesta “cultura de submissió i assistencisalisme”, Arnau Ripollés (2013) la 

denomina com el sistema d’opressió patriarcal-biomèdic-capacitista-minusvalidista. 

Aquest sistema ha pervertit la condició humana de les persones amb diversitat funcional, 

ja que devalua la seva condició de “ser i estar”, son etiquetats de “malalts”, “desviats”, 

“discapacitats”, fent referència amb la darrera denominació a persones inferiors que no 

són completes, deficients...el prefix “dis” fa referència a anomalies.   

A més, aquest sistema ha desenvolupat un model cultural genital-reproductor 

imperant, el qual va dirigit a homes adults heterosexuals i monògams. Interpreta que la 

pràctica sexual completa ha de ser per una penetració peneana – vaginal.  

 

Es pot relacionar el sistema d’opressió explicat amb una doble discriminació: 

diversitat funcional i la dona. Les persones amb diversitat funcional són discriminades 

socialment, ja que són tractades com a persones incompletes  i, sí a aquest fet li afegim el 

ser dona, estem davant d’una doble discriminació.  

En el cas dels homes, el sexe està relacionat amb el plaer i el desig. En canvi, en el 

cas de les dones, han tingut establert el rol de submises, pures i castes (verges fins el 

matrimoni) i, s’interpreta la sexualitat per dos motius: proporcionar plaer a l’home i 

garantir la procreació. Conseqüentment, el sistema del patriarcat estableix una divisió 

entre les dones en funció de la seva sexualitat. Per una banda, les dones bones per al sexe, 

les quals són útils per a la consecució de proporcionar plaer a l’home i per a la reproducció 

i, d’altra banda, les dones dolentes per el sexe. Aquestes són les que no estan establertes 

als canons estipulats per la societat, és a dir, una dona amb diversitat funcional, no té els 

estàndards exigits i és “defectuosa”.  

És interesant el que explica Gairazabal sobre la divisió que estableix el sistema 

del patriarcat entre dones bones o dolentes. Refereix (Llusia, 2003): “[...] les idees 

sobre la sexualitat que existeixen a les societats patriarcals: la divisió entre “bones” i 

“dolentes” dones en funció de la nostra sexualitat” 

 

CERMI (2013:84) fa referència al cas concret de les dones amb diversitat funcional i, 

expressa el següent:  
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[...] molts dels obstacles que les dones i nines amb discapacitat segueixen 

trobant per exercir els seus drets reproductius van lligats estretament a la idea 

de no reproduir allò que la societat considera “anormal o disfuncional” i que 

justifica  l’inici de models biopolítics, com son per exemple, la esterilització 

terapèutica i l’avortament coercitiu, expressions extremes de control social.  

 

 

2.5.Programes pioners d’assistència sexual   

 

L’assistència sexual a persones amb diversitat funcional és una realitat amb dues 

dècades d’experiència a diferents països europeus com Alemanya, Suïssa, Holanda i 

Dinamarca. Molts països consideren l’assistència sexual com un servei que afavoreix la 

salut integral de les persones amb diversitat funcional. Per això, molts d’ells cobreixen 

els costs d’aquesta pràctica. No obstant, a altres països l’assistència sexual és rebutjada o 

desconeguda.  

 

A Espanya no existeix cap normativa que reguli la pràctica de l’assistència sexual. 

Tot i així, Catalunya va ser pionera l’any 2014, de la mà de l’associació Tandem Team, 

en aprovar un protocol de serveis íntims dirigits a persones amb diversitat funcional.  

L’associació Tandem Team defensa que la sexualitat és intrínseca a totes les persones 

i que va més enllà de l’acte sexual i l’erotisme. El desenvolupament sexual d’un individu 

amb diversitat funcional, per tal de ser satisfactori, ha de tenir en compte diferents 

aspectes:   

- Cos. És imprescindible que l’individu conegui el seu propi cos i els diferents 

mecanismes de plaer. S’han de contemplar les diferents disfuncions sexuals amb 

les que es pot trobar la persona i la falta de desig o excitació.  

- Sexualitat en discapacitat. S’han de tenir en compte les diferents peculiaritats 

segons el tipus de discapacitat i conèixer les juguetes sexuals adaptades a cada 

tipus de cos. És important proporcionar suport per l’erotisme i realitzar un 

acompanyament íntim.  

- Orientació i identitat sexual. S’ha de treballar en la gestió i acceptació de la 

diversitat sexual i, de l’orientació del desig (homosexualitat, bisexualitat...). 

- Parella i vida social. Proporcionar suport en tècniques de seducció.  
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El protocol desenvolupat per l’associació Tandem Team, té tres pilars fonamentals 

contemplats al fet sexual humà:  

- Sexuació: aprendre a conèixer-se.  

- Sexualitat: aprendre a acceptar-se.  

- Erotisme: viure la sexualitat satisfactòriament.  

 

A les Illes Balears també hi ha un projecte afectiu-sexual pioner a la comunitat, que 

contempla les necessitats sexuals de les persones amb diversitat funcional. Ha estat 

impulsat per ASPACE i es desenvolupa amb la col·laboració d’especialistes en sexualitat 

i assistència sexual.   

L’objecte del projecte es proporcionar resposta a les inquietuds i necessitats dels 

usuaris i famílies del centre, tenint en compte les possibilitats de desenvolupament afectiu 

– sexual dels individus, per tal de establir mesures concretes orientades a la satisfacció de 

les seves necessitats dins l’àmbit sexual. Per poder accedir a aquest tipus d’atenció, 

ASPACE ha  dissenyat un protocol que determina l’itinerari a seguir. A més, el procés és 

supervisat per professionals capacitats i formats en la matèria corresponent.  ASPACE té 

com a propòsit elaborar una xarxa de col·laboració amb altres entitats amb la finalitat de 

fer visible i donar veu a l’esfera afectiva sexual de les persones amb diversitat funcional 

(Annexe I). 

 

 

3. Model d’Assistència  Sexual com a dret a l’autoerotisme 

 

L’assistència sexual és una eina humana que té com a objectiu primordial empoderar 

a l’individu amb diversitat funcional promovent un capacitisme amb suport centrat en el 

plànol sexual. La finalitat és que la persona pugui aconseguir uns mínims sexuals amb el 

suport proporcionat per l’assistent sexual que, a la vegada, aproximin a l’assistit a a uns 

mínims d’igualtat en drets, oportunitats i condicions per aproximar-se a la normalitat 

normativa. A més, és important destacar que l’assistència sexual es contemplada com una 

necessitat bàsica de segona ordre. És bàsica perquè es tracta de l’atenció a la sexualitat a 

causa d’una carència biofísica i, de segona ordre, perquè, tot i que viure la sexualitat és 

important, es pot viure sense sexe. Navarro Casado (2014:4) refereix: 

El dret al propi cos està reconegut internacionalment com un dret fonamental 

subjectiu. Per tant, una de les interpretacions del dret al propi cos és la 
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materialització de la personalitat mitjançant l’accés, exploració, preparació i 

activitat sexual. En aquest cas, s’ha de garantir a les persones amb discapacitat 

una figura específica que materialitzi aquest dret per a que puguin fer ús del 

mateix.  

 

El model d’assistència  sexual que es planteja s’ha de desenvolupar individual i 

col·lectivament i en ambdós casos és legítim proporcionar suport sexual, per la qual cosa, 

es diferencien el plànol autoeròtic i l’heteroeròtic: 

 

- L’autoerotisme és l’accés i exploració del propi cos, la masturbació. En aquest 

plànol es treballa l’àmbit sexual individual de la persona i, l’assistent sexual es 

converteix en les mans de la persona assistida, donant suport per a què pugui 

accedir al seu propi cos. 

- L’heteroerotisme és el desenvolupament afectiu sexual amb l’altra persona. En 

aquest cas, l’assistent sexual ha de funcionar com una eina humana per tal de que 

dues o més persones amb diversitat funcional puguin mantenir un acte sexual, 

proporcionant suport en la mobilització i recol·locació de l’assistit quan sigui 

necessari. D’aquesta manera es treballa l’àmbit sexual col·lectiu. 

 

El model d’assistència sexual com a dret a l’autoerotisme defensa que les persones 

amb diversitat funcional poden necessitar suport per accedir al seu propi cos o, a l’hora 

de mantenir relacions sexuals amb un altre individu. Aquesta necessitat de suport en 

l’àmbit sexual es classificada com un Dret Humà al Autoerotisme.  Per això, és 

imprescindible garantir a les persones amb diversitat funcional la figura laboral de 

l’assistent sexual, per tal de que puguin fer ús d’ella i poder viure la seva sexualitat 

plenament.  

 A més, si es pretén reivindicar el dret a la sexualitat de les persones amb diversitat 

funcional s’ha de fer exclusivament, des de les dues modalitats explicades, és a dir, oferint 

suport sexual a la persona. Aquest fet implica que l’assistència sexual no suposa que 

assistent i assistit mantinguin relacions sexuals, ja que això seria un acord entre ambdues 

parts i no un dret i per tant, no s’ajustaria a l’objecte plantejat. Per això, si l’assistència 

sexual és interpretada com el mitja per tenir una vida independent, en matèria de 

sexualitat, ni el cos ni la sexualitat del/ de la treballador/a podran ser utilitzats.  
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4. Projecte d’assistència sexual pública a Mallorca 

Justificació del projecte 

L’assistència sexual ha de ser considerada un dret humà, per la qual cosa, tothom 

ha de poder gaudir d’ella. Les persones amb diversitat funcional poden trobar-se amb 

impediments biofísics que els obstaculitzin la seva vida sexual o, fins i tot, que la 

facin impossible sense el suport d’una persona externa.  És per això que existeix la 

figura de l’assistent sexual però, a Espanya duen a terme la seva activitat a l’àmbit 

privat, per la qual cosa, no tothom té accés a l’assistència sexual.  

 

Considerant la sexualitat com un dret humà, és necessari que al sistema públic 

sanitari estigui inclosa la figura de l’assistent sexual per a què totes les persones que 

necessitin suport dins l’àmbit sexual puguin obtenir-lo. 

Per tant, degut a que no existeix cap tipus de programa sanitari públic que 

contempli les necessitats afectives sexuals de les persones amb diversitat funcional, 

proposo un projecte de suport sexual generalitzat i permanent.  

 

Localització  

Inicialment, el projecte és durà a terme al territori de Palma i estarà integrat a la 

cartera de serveis que ofereix per la Creu Roja. 

Segons el efectes  i desenvolupament que tingui el projecte, l’objecte serà 

expandir-lo a tota la illa de Mallorca i, finalment, a la comunitat balear.  

La pràctica que es durà a terme amb aquest servei es realitzarà al domicili de 

l’usuari.   

 

Destinataris  
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La població diana del projecte són aquells individus que degut a una diversitat 

funcional no poden dur a terme pràctiques sexuals amb si mateixos o, amb una altra 

persona i, per tant, necessiten el suport d’un assistent sexual.  

A més, també s’haurà de treballar amb les famílies de manera indirecta per tal de 

poder explicar com es durà a terme la feina i les característiques d’aquest projecte.  

 

Objectius   

L’objectiu general és proporcionar suport en el desenvolupament afectiu sexual de les 

persones que a causa d’una diversitat funcional, no ho poden fer per si mateixes.  

Els objectius específics son diversos:  

- Proporcionar suport a l’individu per conèixer el seu propi cos.  

- Proporcionar suport a l’individu per l’autoerotisme.  

- Proporcionar suport en tècniques de seducció.  

- Proporcionar suport a l’individu per dur a terme la pràctica sexual amb l’altra 

persona.  

- Proporcionar suport en la gestió i acceptació de la identitat i orientació sexual. 

- Proporcionar suport per l’acceptació del propi cos.  

  

Temporalització  

És tracta d’un projecte de llarg termini. L’objecte és que el programa sigui 

indefinit però, en un primer moment i com a projecte pioner, la duració serà de 24 

mesos prorrogables segons el desenvolupament i eficàcia del mateix.  

Aquest projecte iniciarà l’1 de març del 2020. 

  

Metodologia  
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Per poder accedir al programa d’assistència sexual és imprescindible que hagi una 

prèvia derivació per part de l’assistent personal de la persona amb diversitat funcional. 

Si el possible usuari compleix amb les característiques pertinents, se li assignarà un 

assistent sexual. El programa tindrà la seva oficina a l’edifici de la Creu Roja i, des 

d’allà, es realitzaran les diferents valoracions i anàlisis a l’hora d’assignar als 

assistents sexuals però, la pràctica es durà a terme al domicili de l’usuari/a.  

El programa contempla dos tipus d’assistència sexual segons les necessitats de 

cada individu:   

- Autoerotisme. En aquest cas, el professional proporcionarà suport en l’exploració 

del propi cos de l’usuari/a. L’ajudarà en la pràctica de la masturbació i, es podran 

utilitzar juguetes sexuals. A més, també es contemplarà dins aquest plànol 

terapèutic, el suport al pacient per acceptar-se a si mateix, acceptar el seu cos i, la 

seva orientació i identitat sexual.  

- Heteroerotisme. En aquest cas, el professional proporcionarà suport per a que dues 

o més persones amb diversitat funcional puguin mantenir un acte sexual. La seva 

funció serà la de mobilitzar i col·locar a la persones per tal de que puguin dur a 

terme l’acte satisfactòriament. 

En cap dels casos l’assistent sexual podrà tenir sexe amb l’usuari/a. El fet de fer-ho, seria 

una extralimitació i desvirtuació del contracte laboral.  

 

Recursos humans  

L’equip tècnic inicial necessari per dur a terme el projecte ha d’estar integrat pels 

següents professionals:  

• Director/a, un/a  

• Coordinador/a 

• Terapeuta sexual (psicòleg/a) 

•  5 assistents/es sexuals 
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Recursos materials  

Per una banda, per tal de dur a terme satisfactòriament l’activitat, és necessari tenir 

un habitacle on gestionar la part burocràtica. L’oficina, en aquest cas estirà ubicada a 

l’edifici de la Creu Roja. A més, és necessari tenir dos ordinadors, com a mínim, per tal 

de poder dur una correcta gestió del treball i ubicar fàcilment les fitxes dels usuaris.  

D’altra banda, per tal de dur a terme la pràctica del projecte amb els usuaris, és 

imprescindible tenir el següent material:   

• Guants de làtex  

• Dos cotxes. En cas de que els professionals no es puguin desplaçar amb el seu 

vehicle han de tenir una segona opció.   

Funcions de l’equip professional 

El/la director/a del projecte s’encarregarà de planificar, organitzar, dirigir, 

executar, supervisar i avaluar el servei del projecte.  

El/La coordinador/a treballarà conjuntament amb el director o la directora, 

facilitant la feina. S’haurà d’encarregar de l’aplicació dels principis generals del 

projecte en qüestió, planificar i coordinar les activitats amb els assistents sexuals, 

coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació estimada dels mètodes de 

feina. 

El/La terapeuta sexual (psicòleg/a) treballarà estretament amb tot l’equip tècnic 

proporcionant assessorament i orientació sexual tant a l’equip professional com als 

usuaris, si s’estima necessari. A més, tindrà un paper fonamental en l’avaluació del 

progrés i desenvolupament dels usuaris.  

Els/Les assistents/es sexuals duran a terme l’activitat de suport sexual a les 

persones que degut a la seva diversitat funcional estan adherides al programa. 

 

Tots els professionals de l’equip del programa d’assistència sexual hauran de tenir 

una determinada formació. No es pot acceptar la figura del voluntari dins aquest àmbit. 
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Pressupost   

El projecte, com tot, tindrà uns costs econòmics. Per tal de poder fer un pressupost 

aproximat hem de tenir en compte tots els recursos que s’hauran de menester per dur 

a terme l’activitat.  

RECURSOS HUMANS HORES DE TREBALL COST TOTAL  

Director/a 30 hores setmanals 

(11,50€/hora) 

1380€ mensuals 

16.560€ anuals 

Coordinador/a 30 hores setmanals 

(10,50€/hora) 

1260€ mensuals 

15.120€ anuals 

Terapeuta sexual  12 hores setmanals 

(10,50€/hora) 

504€ mensuals 

6.048€ anuals 

COST TOTAL ANUAL  37.728€ 

  

RECURSOS MATERIALS UNITATS COST TOTAL 

Cotxe 2 18.000€ 

Ordinadors  2 1.432€ 

Impressora amb funció de 

escàner  

1 289€ 

Material d’oficina  - 90€ 

Material per dur a terme 

l’activitat  

- 70€ 

Imprevistos  - 300€ 

Lloguer oficina   - 2100€/mensuals  

25.200€ 

COST TOTAL ANUAL  45.381€ 
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L’inici del projecte tindrà un cost superior al del segon any perquè hauran de fer 

una major inversió en materials com els cotxes i els ordinadors.  

COST TOTAL PRIMER ANY 83.109€ 

COST TOTAL SEGON ANY 63.388€ 

COST TOTAL PROJECTE 146.497€ 

 

Finançament  

La major part del finançament ha de ser públic, per tal d’assegurar l’accessibilitat 

a tots els usuaris que ho necessitin. Aquest tipus de finançament és extern i els mitjans 

econòmics provenen d’una institució o, organisme públic.  

La captació de fons econòmics de Creu Roja Espanyola és articulada mitjançant 

el Pla de Captació de Fons aprovat per el Comitè Nacional i compta amb tres vies 

principals de finançament:  

1. Ingressos per subvencions i concerts amb entitats i administracions públiques. 

2. Serveis proporcionats a la societat:  

- Realització de serveis preventius de socors i emergències.  

- Teleassistència.  

- Quotes i tasses de formació.  

- Xarxa de centres sanitaris.  

3. Captació de fons propis en forma de subvencions i donacions privades:  

- Sorteig de l’or.  

- Sorteigs de loteria nacional.  

- Quotes periòdiques de socis particulars i empreses.  

- Donacions puntuals de socis particulars i empreses.  

- Patrocini de programes i activitats.  

- Rifes i esdeveniments, com per exemple, la tradicional festa de la 

“banderita” 
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Aquest finançament és temporal, ja que l’objecte és que el programa tingui un 

finançament d’àmbit regional, per tal de que el total dels doblers necessaris siguin 

aportants pel  Consell Insular de Mallorca.  

 

5. Discussió  

 

El tema general que es planteja al treball inclou la valoració del programa afectiu 

sexual pioner a Mallorca realitzar per ASPACE·. L’objecte d’aquest apartat és comparar 

l’efectivitat que té el programa en la millora de la qualitat de vida de les persones amb 

diversitat funcional quan exerceixen els seus drets sexuals. A més, de comprovar que el 

programa s’adeqüi a les necessitats dels usuaris.  

 

Al realitzar l’entrevista amb la T.S d’ASPACE, he pogut comprovar que sorgeixen 

diferents punts de discussió:   

 

1. Tot i què al treball es defensa que totes les persones tenen a dret a poder gaudir de 

la sexualitat perquè tots som individus sexuats amb dret a sentir-nos desitjats, el 

programa que du a terme ASPACE fa una diferenciació entre usuaris, de manera, que 

no tots poden accedir a l’atenció sexual però sí, a l’afectiva. La discriminació es du a 

terme en funció del nivell d’intensitat de la discapacitat que presenta l’usuari. Les 

persones que no poden diferenciar el consentiment de l’abús, no accedeixen a 

l’atenció sexual però sí a l’afectiva cercant l’estimulació.  

 

2. La resposta dels usuaris davant aquest tipus de intervencions és òptima a tots els 

nivells. L’estimulació global que els hi proporciona aquest tipus d’assistència els fa 

millorar en el seu dia a dia exercint la totalitat dels seus drets com a persones.  

 

 

3. La resposta de les famílies davant el programa és bona però, s’hauria de treballar 

amb elles proporcionant més informació ja que, en molts de casos no saben diferenciar 

la teràpia/assistència sexual de la prostitució.  
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4. El programa d’ASPACE només conta amb una assistenta sexual. No és una 

treballadora qualificada per a l’àmbit de l’assistència sexual amb persones que tenen 

diversitat funcional. A més de la manca de col·laboradors per dur a terme les activitats 

existeix una mancança de formació. Tot i què el centre proporciona cursos 

d’aprenentatge a la treballadora, considero que treballant amb un col·lectiu tant 

vulnerable i abordant el tema de la sexualitat, hauria d’haver una vertadera formació 

darrera de la persona que exerceix com assistent.  

 

 

Finalment, cal destacar que tot i què el programa proporciona resposta a un nombre 

limitat de usuaris, no s’adequa a les necessitats del col·lectiu. A llarg termini volen 

modificar les activitats i ampliar la xarxa d’atenció, però considero que sense un equip 

professional qualificat, no es podrà dur a terme l’objectiu general de la proposta d’aquest 

treball.  

 

 

6. Conclusions 

  

És una realitat que les persones som éssers sexuats, la sexualitat és innata a les 

persones, també en aquelles que tenen cossos diferents als estereotipats per la societat. 

Els individus amb diversitat funcional tenen dret a poder gaudir plenament de la seva vida  

exercint tots els seus drets com a persones i, per tant, gaudint del sexe.  

Els programes afectiu sexuals que s’estan realitzant a diferents països, inclòs el nostre, 

tenen un desenvolupament efectiu i els resultats són òptims. Tot i això, existeixen molts 

de prejudicis dins l’àmbit sexual quan es tracta de persones amb diversitat funcional.  

Son moltes les mancances existents dins l’àmbit de la sexualitat i les persones amb 

diversitat funcional, començant per la falta de polítiques i eines de la societat per poder 

donar resposta a aquest tipus de necessitats. no existeixen polítiques públiques socials, 

educatives i sanitàries on es tinguin en compte les necessitats sexuals de les persones amb 

diversitat funcional i, molt manco, que reconeguin el seu dret a la reproducció. Aquest 

fet, és el resultat d’una cultura general patriarcal i capacitista de la societat i de la 

influència religiosa del pensament judeocristià, que ha predominat durant molts d’anys i 

que encara té influència, tot i que és escassa.  
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Queda molta feina per aconseguir que el món sexual de les persones amb diversitat 

sexual sigui reconegut ja que la sexualitat és un tema tabú a la nostra societat i més si es 

tracta de persones que es surten dels canons dels prototips establerts i, que necessiten 

suport generalitzat i permanent per poder tenir sexe o, simplement, poder masturbar-se.  

Al llarg del treball s’ha esclarit que el sexe és un dret i una necessitat innata a l’ésser 

humà. És real que el sexe millora la qualitat de vida de les persones, augmentant el 

benestar físic i emocional. per tant, és una necessitat el cobrir les necessitats sexuals 

d’aquelles persones que no es poden satisfer per elles mateixes o que no poden mantenir 

un acte sexual amb una altra persona sense el suport d’una tercera persona.  

Per tot això, considero necessària la figura de l’assistent sexual però, és 

imprescindible estipular els límits d’aquesta figura laboral, ja que manté un denominador 

comú amb la prostitució però, la finalitat no és la mateixa. Ambdues professions es 

dediquen al treball sexual però, l’assistència sexual únicament proporciona suport per 

accedir al propi cos o per mantenir sexe amb una altra persona, el professional no pot 

mantenir relacions sexuals amb l’usuari. L’assistència sexual ha de ser concebuda com 

un treball remunerat que sorgeix de la filosofia de vida independent i que promou 

l’autodeterminació i autoconsciència de la persona amb diversitat funcional amb 

necessitat de suports humans generalitzats. De la mateixa manera que existeixen els 

assistents personals per donar suport en la vida quotidiana de les persones, la figura de 

l’assistent sexual es interpretada com un suport sexual i sorgeix del dèficit que presenta 

la persona amb diversitat funcional i, paral·lelament, del desig d’autodeterminació i 

autonomia moral.  

Davant la figura laboral de l’assistent sexual sorgeixen moltíssimes controvèrsies 

ètiques i col·lectives que desemboquen en debats públics, com per exemple si les persones 

amb diversitat funcional que s’adhereixen a programes de suport sexual, no tenen dret a 

aprendre l’art de la seducció? On queda l’amor romàntic per a elles? Són temes de 

rellevant importància que seria convenient estudiar més endavant, dins el plànol 

psicoafectiu dels usuaris del projecte que proposa aquest treball.  
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7. Annexes  

 

ENTREVISTA AMB LA TREBALLADORA SOCIAL D’ASPACE 

 

- Fa un any i mig que es va iniciar al programa d’atenció efectiva sexual amb 

persones amb discapacitat. Els principals destinataris són aquelles persones que 

pateixen una paràlisi cerebral o similars (diversitat motora i/o cognitiva). 

- Duen a terme un model centrat en la persona (PCP – Planificació Centrada en la 

Persona) i el model Basal estimulation.  

- Els usuaris es divideixen en tres grups, segons la intensitat de la seva discapacitat. 

El primer i segon grup només reben atenció afectiva, ja que no poden diferenciar 

entre el consentiment d’un acte sexual i un abús. El tercer grup sí que pot accedir 

a la part del programa sexual.  

- Abans de dur a terme la intervenció sexual es realitzen tres reunions: 

1. Reunió del grup de suport amb l’usuari.  

2. Reunió de l’equip tècnic amb l’assistent sexual. 

3. Reunió de l’assistent sexual amb l’usuari.  

- Només compten amb una assistenta sexual. La implicació de la professional es en 

col·laboració amb el centre, ja que no està contractada. La treballadora és 

psicòloga i té formació sociosanitària. A més, ASPACE també li ha proporcionar 

certa formació per tal de dur a terme l’activitat el millor possible.  

- L’assistència sexual es du a terme a ASPACE però es realitza fora de l’horari del 

centre de dia.  

- Realitzen quedades amb altres entitats de persones amb diversitat funcional. 

Tenen pensat fer plataformes de cites. 

- El programa no és gratuït. Les intervencions de la col·laboradora tenen un cost de 

50 euros.  

- Hi ha 25 usuaris adherits al programa d’assistència sexual.  

- El programa compta amb un equip multidisciplinari integrat per: psicòleg, 

neuropsicòleg, logopeda, terapeuta ocupacional, treballadora social, 

fisioterapeuta, coordinador, directora i col·laboradora.  
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