
SEMINARI

El suport a la sexualitat de les 
persones amb diversitat funcional
Algunes persones majors d’edat amb diversitat funcional tenen necessitats 
afectives, eròtiques i sexuals que només poden satisfer a través d’un servei 
especialitzat, per exemple un o una assistent sexual, i d’un suport per 
trobar-lo o accedir-hi. Molt sovint, però, la família, els tutors o les institucions 
els neguen aquest suport perquè no els reconeixen la sexualitat o no estan 
d’acord, per raons morals o polítiques, amb aquest tipus de serveis.

L’objectiu d’aquest seminari és posar en debat tres qüestions: (1) si els 
familiars, tutors o institucions poden negar l’exercici de relacions afectives 
i sexuals a persones amb diversitat funcional i també el suport necessari 
perquè accedeixin a serveis afectius i sexuals especialitzats de pagament; 
(2) situar les figures d’assistent sexual en el debat sobre la legalització o 
prohibició de la prostitució, i (3) abordar la possible negativa de professionals 
(objecció de consciència) i entitats (ideari) dels Serveis Socials a realitzar 
aquest suport.

El seminari partirà de la crítica i ampliació del document «El suport afectiu, 
eròtic o sexual a persones amb modificació jurídica de la capacitat d’obrar», 
que va iniciar la Fundació Pere Mitjans i que, després d’un recorregut amb 
múltiples aportacions, té la voluntat de ser analitzat i aprovat pel Comitè 
d’Ètica de Serveis Socials de Catalunya. A partir del document, pretenem 
aprofundir en el debat amb la mirada dels diferents implicats.

Organitza_
Fundació Víctor Grífols i Lucas

Data_
27 de novembre de 2019

Horari_
de 9:30 a 17:00 h

Lloc_
Fundació Víctor Grífols i Lucas
Jesús i Maria, 6 Barcelona 



27 DE NOVEMBRE

9:30 h
Inauguració i presentació del document 
de treball
Joan Canimas i Brugué, professor de la Universitat de 
Girona. Redactor i coordinador del document de referència 
del Seminari.

Núria Terribas i Sala, directora de la Fundació Víctor 
Grífols i Lucas.

9:45 a 10:05 h
Diversitat funcional i sexualitat: qui posa 
els límits?
Begoña Roman, professora de la Facultat de Filosofia de 
la UB. Presidenta del Comitè d’Ètica de Serveis Socials de 
Catalunya.

10:05 a 11:15 h
Taula rodona: Visió de les persones afectades
Pilar Ariño Buil, Fundació Pere Mitjans.

Soledad Arnau, investigadora del departamento de filosofía 
moral y política de la UNED.

Antonio Centeno, miembro fundador de la Oficina de Vida 
Independent, co-director de “Yes, we fuck!” y responsable 
de asistenciasexual.org

11:15-11:45 h Pausa cafè

11:45 a 12:45 h
Taula rodona: Visió dels juristes
Sílvia Ventura, magistrada especialitzada en discapacitat.

Remei Soriano, fiscal en Cap de la Fiscalia d’Àrea de 
Terrassa.

12:45-13:30 h Debat

13:30-14:30 h DINAR

14:30 a 15:45 h 
Taula rodona: Visió de les entitats tutelars
Núria Pi, cap de l’Àrea Jurídica de la fundació Support.

Josep Tresserras, director-gerent de Som Fundació 
Catalana Tutelar i president de l’ERAES Dincat.

15:45-17:00 h 
Taula rodona: Visió des del feminisme
Montserrat Izquierdo

Maria Leonor Suárez

Carmen Cruz

17:00 h CLOENDA
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