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STS Grup, “SEMPRE AL COSTAT DE LES 
PERSONES”

La nostra missió és afavorir la qualitat
de vida de les persones grans i
dependents.

Els valors que ens mouen són: 

• El Respecte.

• La Qualitat.

• La Innovació.

• L’atenció a la diversitat. 



La especialització en el context de l’ACP i del 
nostre pla estratègic

 Amb aquest model d'atenció millorem la qualitat de
vida de les persones en situació de fragilitat,
dependència o discapacitat ja que les situem en el
centre del nostre model d’intervenció.

 Les persones que atenem tenen necessitats molt 
especifiques (reconèixer la singularitat de la persona). 

 Respectem les decisions, preferències i opcions
personals.

 El nostre Pla Estratègic contempla línies d'actuació
orientades a la especialització, entre les quals
l’abordatge de la diversitat d´orientació sexual i la
sexualitat.



 Sexualitat i discapacitat són dos 
temes que històricament s'han 
cobert de malentesos i prejudicis. 

 Tema poc abordat resulta encara 
més complex.

 Mites i creences sobre la 
sexualitat de les persones amb 
discapacitat que condicionen el 
seu desenvolupament.

 Un dels punts de partida que ens 
va fer replantejar l’abordatge 
d´aquesta necessitat personal va 
ser el documental  “Jo també vull 
sexe!” (Premi Tiflos de Periodisme 
de l'ONCE) emès a TV3.

“JO TAMBÉ 
PUC I VULL”



JO TAMBÉ PUC I VULL 
PER QUÈ AQUEST PROGRAMA D´INTERVENCIÓ ?

En l'àmbit de l'atenció a les persones amb discapacitat s'han
aconseguit molts avenços en els últims anys:

 Convenció de Drets

 Qualitat de Vida

 Autodeterminació

 Autonomia Personal Inclusió Social

La realitat ens demostra que no sempre s'han atès o prioritzat
d'igual manera totes aquestes dimensions, la sexualitat de les
persones amb discapacitat queda ignorada i oblidada, bé per
desconeixement o bé per manca d’educació sexual.



JO TAMBÉ 
PUC I VULL

PRÒPIA PERSONA

• Accés restringit a un univers íntim 
propi.

• Poc coneixement de la sexualitat.

• Absència d'entorns normalitzats.

• Dèficit d'habilitats socials.

• Desconsideració cap al seu nu i al 
seu pudor.

• Menor grau d'autonomia.

• Vulnerabilitat (dones).



 Col·lectiu on la mitjana d’edat és d’uns 58 anys.

 Binomi sexualitat/discapacitat es considerava tabú.

 Manca de coneixements vers la sexualitat. 

 Inseguretat.

 Viure el fet sexual de manera no gratificant.

 Per aconseguir que les persones a les que atenem puguin viure la seva sexualitat de
forma lliure i plena se’ls ha de facilitar un espai de reflexió on poder abocar totes les
seves inquietuds, inseguretats, dubtes, pors.... i donar resposta a cadascuna de les
situacions que se’ns plantegin.

 El creixement personal, adquirit a partir del coneixement, és on radica el valor més
important de l’activitat que hem implementat a la nostra residència.

Experiència en la 
residència per a 

persones amb 
discapacitat Física de 

Sant Salvador
(Tarragona)  



RESIDENTS
- Formació 
- Avaluació amb qüestionaris.
- Sessions de treball 

quinzenals
- Intervenció Personal  
- Mesures per garantir la 

intimitat 
- Acompanyants

PROFESSIONALS
- Equip de lideratge
- Professionals de referència
- Formació dirigit als/a les 

professionals.
- Avaluació amb qüestionaris.
- Treball interdisciplinari.
- Gestió de situacions

FAMÍLIES
- Informació i difusió del 

programa 

LÍNIES DE TREBALL

COORDINACIO AMB L’ENTORN
- I.C.S. (Salut Sexual).
- Ajuntament Tarragona, Dept. 

Discapacitat.
- Mossos d’Esquadra (abús i 

desigualtat).
- Col·lectiu LGTBI.
- ABS Sant Salvador.
- Associacions, col·lectius i 

professionals experts. 

ORGANITZACIO
- Sensibilització de totes les parts  
- Dotació de recursos 
- Difusió



ANÀLISI DE LA VISIÓ 
DES DEL CENTRE

STS HA 
PARTICIPAT 

“SEXUALIDAD 
EN ENTORNOS 
RESIDENCIALES 
DE PERSONAS 
MAYORES”

“TORNAR A 
L’ARMARI? 
Fundació STS”



TREBALL DE CAMP: LA 
VISIÓ DEL CENTRE
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Amb aquestes dades preliminars es va voler concretar una mica més en el centre, de forma
que es va preparar i entregar un qüestionari propi dirigit a professionals i persones residents.

A més de la possibilitat de recollir 
opinions i observacions personals 

als residents es varen formular 
algunes preguntes addicionals:



PER A QUÈ ENS 
SERVEIX 
L’ANÀLISI I LA  
INFORMACIÓ?

• ELABORACIÓ D’UN PROGRAMA 
D’INTERVENCIÓ.

• DOCUMENT DE BONES PRÀCTIQUES.

• PLANIFICACIÓ D’ESTRATÈGIES DE 
FORMACIÓ I DIFUSIÓ.



EXPERIENCIA D’ALGUNES 
ACTIVITATS AMB ELS RESIDENTS 

SESSIONS DE TREBALL 

 Quinzenalment dirigides per la  
Fisioterapeuta i la Integradora 
Social. 

 Els temes es consensuen entre els 
participants i les professionals

 Arribar al descobriment, 
interiorització i vivència d'algunes 
realitats, reflexionar sobre les 
actituds, valors i creences dels 
participants, creant debat vers la  
nostra manera de veure la realitat i 
contrastar altres realitats.



NOUS REPTES - FAMÍLIES

 Normalitzar el concepte. 
 Informació general del servei als responsables 

legals. 
 Implicació de les mateixes famílies.



DIFICULTATS DE L’EXPERIÈNCIA

 Trencar barreres. 

 Amor romàntic.

 Desconeixença treballadors.



CONCLUSIONS
 S’ha desenvolupat un procediment de 

treball organitzat i professional, 
sensible a les necessitats dels 
residents i a la seva diversitat 

 Els treballadors han reaccionat de 
manera molt positiva als canvis 
proposats.

 Els residents, de forma individual o a 
les sessions, expressen més 
obertament sentiments, curiositats, 
desitjos, interessos...

 Els residents gaudeixen amb més 
benestar la seva estada al centre

 S’ha millorat els aspectes d'intimitat i 
respecte personal.

 I també....

 S’han format parelles 
sentimentals.

 S´ha començat a utilitzar els 
serveis de les assistents sexuals.



Moltes gràcies


