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COM VIVIM LA NOSTRA SEXUALITAT 

 
Ponent: Lluís Fortuny i Roquer 

 
 
Per poder parlar de com viuen la sexualitat les persones amb distrofies musculars 
tipus Duchenne i Becker cal abans aturar-nos en el concepte de sexualitat.  
 
Podem dir que la sexualitat és una dimensió global que afecta a la totalitat de 
l’individu, independentment de si és home o dona, l’estat civil, l’edat, la dotació 
intel·lectual o les habilitats motores. De tota manera aquestes variables incideixen en 
la nostre manera particular de viure la sexualitat. Podem afirmar que la versatilitat de la 
sexualitat és enorme i que cada persona té la pròpia manera de gaudir-la i viure-la. La 
manera de ser de cadascú, les característiques personals físiques i psíquiques, les 
experiències passades, etc., fan que les generalitzacions al respecte siguin 
complicades.  
 
Tots i totes som sexuats, i per suposat també les persones amb discapacitats. Això 
tant evident ha estat negat durant molt de temps. La societat s’ha esforçat i encara 
s’esforça per negar la sexualitat en les persones amb discapacitat. Repassarem 
alguns dels mites i falses creences que es relacionen amb la discapacitat i que sovint 
han portat o bé a la negació de la seva sexualitat o bé a una hipersexualització. 
Veurem també els aspectes genèrics que caracteritzen la sexualitat de les persones 
amb discapacitat.  
 
La darrera part de la nostra exposició la centrarem en les característiques de la 
sexualitat i l’afectivitat de les persones amb distrofies musculars tipus Duchenne i 
Becker. Certament hi ha diferències significatives si la malaltia sorgeix ja a la infància o 
a l’edat adulta. L’adolescència, època de crisi i de progressiva independència dels 
pares, pot ser molt diferent per un tipus de distròfia o altre. Veurem també els aspectes 
en els que hi ha un normalitat sexual i també els problemes sexuals que poden sorgir. 
Per acabar ens plantejarem què succeeix amb la masturbació, les relacions afectives  i 
si la prostitució pot resoldre algunes qüestions i quines.  


