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Sexualitat Lliure de coacció, 
discriminació i violència 
Durant els anys 2018 i 2019 l’acidH ha implementat el 
seu projecte de Sexualitat Lliure de coacció, discri-
minació i violència per a les dones que viuen a les 
nostres llars residència. 

1 Això ens ha permès elaborar:
Un ideari de bones pràctiques que recull el dret a la 
intimitat de les persones i les condicions necessàries per 
tenir espais d'intimitat plens, sans i lliures  de conductes 
sexualment inadequades.
Una fitxa de valoració i detecció de riscos poten-
cials de relacions abusives envers les dones que viuen a 
les nostres llars.  

2 A partir d’aquesta detecció  
també s’ha pogut:  
Proporcionar una educació afectiva i sexual 
per a que elles mateixes puguin disposar d'eines per 
discernir què està bé i què no i detectar situacions 
d’abús.
Facilitar un acompanyament terapèutic a aque-
lles persones que ho han necessitat per tal de treba-
llar la comprensió dels seus sentiments (amorosos, 
amistat, companyonia), el coneixement del seu cos 
i aprendre a relacionar-se amb els altres de forma 
adequada ( i no des de la dependència, la por o el 
xantatge emocional).

Per a fer viable aquest projecte 
S’ha plantejat l’Obertura d’espais d’intimitat a 
les pròpies habitacions de les persones que viuen 
a les llars per tal de garantir la possibilitat d’exercir 
lliurement l’afectivitat i la sexualitat.  L'expressió de 
l'afectivitat i la sexualitat de les persones que viuen en 
residencies és un tema important que cal fer emergir. 

És cabdal perquè és una qüestió que afecta directa-
ment la dignitat, la igualtat, la llibertat, la intimitat, el 
lliure desenvolupament de la personalitat i la felicitat 
de les persones.

Durant aquests dos anys, els professionals  
de l’àrea d’habitatge han comptat amb  
l’acompanyament i supervisió d’una sexòloga 
especialitzada en DI.
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