
Aquesta formació pretén oferir eines i reflexions per 
l'acompanyament de la vivència de les sexualitats 
masculines des de la infància, passant per l'adolescèn-
cia i la joventut. Convençudes que aquestes reflexions 
permetran repensar també les sexualitats masculines 
a l'edat adulta.

Abordarem la sexualitat juntament amb els afectes, la 
construcció social de les identitats, les expressions de 
gènere i les diferents preferències sexuals. En cada 
sessió aprofundirem en l'acompanyament de cadascuna 
de les etapes, des de les primeres exploracions genitals, 
els jocs d'assimilació i diferenciació; els canvis de la pu-
bertat i les primeres ejaculacions; l'acompanyament del 
desig d'apropar-se a les diferents pràctiques sexuals des 
del respecte, les primeres experiències i la construcció 
de les relacions d'intimitat des del bon tracte.

celebremlasexualitat.wordpress.com  
info@entrehomes.org

Quan 
3 sessions - Divendres de 18h a 21h
Dates: 24 abril, 8 de maig, 22 de maig
150€ /120€ si reservan antes del 15 de marzo.

Facilita
Júlia Sánchez és mare i sociòloga especialitzada en 
promoció de la salut. És fundadora de La Ciranda i del 
projecte pedagògic “Celebrem la Sexualitat”, per l'educació 
afectiva i sexual integral. Des del 2009, treballa a través 
dels preceptes de la criança respectuosa, l'educació viva, 
la sexologia substantiva, l'eco-feminisme i el teatre de les 
oprimides. Ha estat becada per l'Institut Català de les 
Dones i ofereix formació reconeguda pel Departament 
d'Educació en matèria d'acompanyament a les sexualitats 
d'infants i joves, amb perspectiva de gènere i atenció a les 
noves masculinitats.

Rai Crespí és pare i antropòleg. Fundador d’EntreHomes, 
un ampli projecte d’acompanyament als homes des de la 
psicoteràpia individual i de grups, la formació a professio-
nals i la intervenció social. Format com a terapeuta Gestalt, 
corporal integratiu, sistèmic, programa SAT i en Sexualitat 
amb l’Albert Rams. Des del 2008 treballa amb homes i 
joves des de la perspectiva de gènere, acompanyant-los a 
descobrir maneres de ser homes més respectuoses i satis-
factòries amb si mateixos i els/les altres.   

On
 Cercle Gestalt: C/Pau Alsina 16, baixos. 

INFÀNCIA / ADOLESCÈNCIA /JOVENTUT

EN ACOMPANYAMENT
A LA SEXUALITAT
MASCULINA

24/ABRIL  8/MAIG  22/MAIG

FORMACIÓ


