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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/


Què és per a tu el masclisme?

Hola! Us dono la benvinguda a la primera part d'aquest curs.

Perquè li puguis treure profit, la personalitzarem treballant en

els teus aprenentatges i coneixements.

El formulari que ve a continuació us ajudarà a reflexionar

sobre els vostres aprenentatges que has fet i pots reprendre'l

i rellegir-lo al llarg de la teva vida tantes vegades com vulguis.

Som-hi!

1.

Qüestionario previ



2. Què és per a tu el feminisme?

3. En quin moment vas ser conscient de l'entorn masclista

on ens hem educat?



4. Quin biaix de gènere detectes a l'educació que has

rebut a casa teva? És a dir, quines coses creus que es fan

de manera diferent segons si s'és nen o nena?

5. I a l'educació rebuda a l'escola?



6. I en altres entorns?

7. Quina ha estat la darrera situació, comentari, acudit,

anunci, pel·li, sèrie… que has descobert que és masclista i

que no t'ho semblava abans?



8. Quines lectures o recursos coneixes i has llegit sobre

educació sexual feminista?

Gràcies per respondre. Les teves respostes m'ajudaran a

per millorar el curs i, també, són material que et pot servir

a tu per anar revisant els teus aprenentatges, el teu

feminisme. Perquè el feminisme no és estàtic, els

feminismes són diversos i n'aprenem cada dia.
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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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