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Sóc psicòloga, de Torelló i sóc

feminista. Sóc mare de dues criatures,

en Lluc i la Leia. Estic especialitzada en

teràpia de parella i relacions sexo-

afectives, sexologia, teràpia sistèmica i

psicologia perinatal. 

Vaig descobrir la sexologia i la teràpia

de parella gràcies a una assignatura de

la llicenciatura de psicologia: Psicologia

de la Sexualitat. Des d’aquell moment

vaig tenir clar que volia especialitzar-me

en sexualitat i parella. Des del 2005

treballo en aquest àmbit. 

Al 2016, amb les meves companyes

Laia Sala,Carlota Iglesias, Mercè Samsó i

Elisabeth Rusiñol, vam construir

Meràkia (un espai meravellós que pots

tribar a Vic). 

Al 2019 vaig unir-me a un projecte que

em fa una il·lusió tremenda: LactApp

Clínic. Retrobar-me amb les meves

antigues companyes Helena Angel,

Mariona Busto i Carlota Portabella és

un regal. I compartir espai amb l’Alba

Padró, la Laia Aguilar i la Maria Berruezo

ha estat un gran honor. Aquest 2022

Lactapp Clinic es transforma i es

converteix en Nua Clinic, diferent nom

però amb la mateixa tasca i objectius

professionals.

Des del principi de la meva trajectòria

professional he combinat l’espai més

clínic amb la docència i la divulgació a

través de mitjans de comunicació,

xerrades i llibres. La meva feina queda

ben repartida i així m’enriqueix més!

https://www.facebook.com/merakia.espaidesalut/


Et proposaré diferents situacions que et poden ajudar a

reflexionar sobre com fer les coses a casa i a la teva vida

tenint en compte que aquest biaix de gènere existeix i que

tenim molta feina a fer per educar les noves generacions en la

igualtat. Espero que tinguis ganes de treballar. Ara

aprofundirem més en el teu dia a dia, en el teu exemple

concret. Per mi, és un dels exercicis més importants per poder

ser un bon exemple: la reflexió personal sobre què fem al

nostre dia a dia.

Logística domèstica

El teu passat

Mira enrere, cap a les coses que aprenies a casa. Quin

exemple vas tenir a la teva família sobre la logística de la casa

on vas créixer? Qui feia què? Busca diferents situacions, no

només les típiques o les primeres que se t'acudeixin.

Els teus aprenentatges, les
teves accions



El teu present o futur

I a casa teva… qui s'encarrega de cada cosa? Fes la llista de

tot el que se t'acudeixi i marca qui ho fa o pinta cada cosa de

colors diferents en funció de qui els porta a terme.

Aquest exercici serveix per fer una valoració, el més objectiva

possible, de qui s'encarrega de la neteja, la roba, els horaris de

la canalla, qui condueix, qui controla les hores dels metges,

qui va a les reunions de l'escola, que penja els quadres, canvia

les bombetes, qui va a comprar, qui sap què s'ha de comprar…

Ara que ja has fet l'exercici, tindràs una visió més aproximada

a la realitat de com us organitzeu a casa. Què et sembla?

T'està bé la vostra organització? Quines coses vols mantenir?

Què vols canviar? Hi ha alguna cosa que vulguis eliminar?

Pensa-ho bé i anota-ho… en el paper tot pren una nova

dimensió…



Les mostres d'afecte a casa

L'afecte a la teva família d'origen

Mira enrere... recordes com eren (o com són encara) els teus

familiars més propers? Quines mostres d'afecte eren habituals

a casa teva? Quines has trobat a faltar perquè no es

donaven?

L'afecte en la família que has creat o que vols crear

I tu, com expresses l'afecte per les persones que estimes?

Amb la teva família d'origen, la teva parella, la canalla, la teva

família escollida… Ho demostres de manera explícita, implícita,

amb paraules, gestos…



I a la família que tu has creat, mostres més afecte cap a les

persones de gènere femení?

Et proposo una reflexió que va una mica més enllà

T'has fixat si les mostres d'afecte que rebies a la teva família

eren majoritàriament de les dones? Es mostrava més afecte a

les nenes o noies de la família?



Educació sexual

L'educació sexual rebuda

Mira enrere, cap a les coses que aprenies a casa. Quin

exemple vas tenir a la teva família sobre educació sexual? Es

parlava del tema? Es feia amb naturalitat? Quedaven implícits

alguns missatges? Quins?

L'educació sexual que fas

I t'has plantejat quin tipus d'educació sexual fas? Potser estàs

intentant fer el contrari del que et van ensenyar a tu, o potser

intentes fer el mateix… Què fas de manera diferent i què fas

igual?



I com encaixes la perspectiva de gènere amb el tipus

d'educació sexual que estàs fent? Quines coses ja heu

intentat canviar?

La teva sexualitat, la teva perspectiva de gènere

És important fer un repàs

Ja veus que m'agrada mirar enrere de tant en tant. Ho faig

perquè el que tenim a la nostra motxilla és super important.

Per això t'animo a que valoris on era la perspectiva de gènere

en l'educació sexual que tu vas rebre. O en quines coses la

trobes a faltar…



També et demanaré que intentis valorar, mirant cap a dins,

mirant cap al teu cos, mirant cap a allò que fas, com has

aconseguit millorar allò vinculat amb la teva sexualitat, des de

la perspectiva de gènere.

Per exemple: hi ha algunes conductes que abans feies i que

ara ja no fas, que abans permeties i que ara ja no permets

d'altra gent, les teves vinculacions sexe-afectives són

saludables?

Investiga, investiga i investiga i coneix-te…

Perquè és quan et coneixes quan estàs més disposada a

millorar, aprendre i gaudir molt més. I això repercutirà en la

manera com vius la teva pròpia sexualitat. Només podem

viure una sexualitat feminista perquè sinó, altrament, estem

atrapades en una sexualitat masclista. I tingues en compte

que el feminisme està en constant revisió… mai no acabem

d'aprendre. Per tant, si estàs disposada a aprendre per

eliminar el masclisme de la teva vida, sense voler-ho, també

tindràs una vida sexoafectiva millor… però això ja és un altre

curs…

Moltíssimes gràcies per dedicar aquesta estona a treballar. Al

feminisme i a l'educació sexual feminista no s'hi arriba amb els

braços plegats. Torna, de tant en tant a aquest petit

qüestionari i mira si les teves respostes han anat canviant…

I gràcies, gràcies, gràcies per la confiança dipositada al curs.

Una abraçada!

eLena Crespi Asensio
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Gràcies per confiar en mi i en els cursos que faig. Intento dur a terme la

meva feina de la millor manera possible, sempre aprenent a incorporar

una mirada que lluiti contra les discriminacions i les violències que rebem

les persones dels col·lectius oprimits. Cada dia intento formar-me i

aprendre per incorporar perspectives que, fins avui, no tenia incorporades.

Espero que aquest curs t'hagi ajudat a posar una mica més de

perspectiva feminista. La societat cisheteropatriarcal, racista, classista,

grassofòbica, lgbtiqafòbica, capacitista ( i que inclou tantes altres

opressions socials) no ens ho posa fàcil.
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