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Els presento la programació d’activitats per el curs 2015 /2015 que es realitzarà principalment a Girona 
(ONIA, Espai terapèutic) , Vic (interpersonal)  i Barcelona (Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella). Tot 
i això sovint hi ha més tallers i conferències que es van concretant al llarg del curs. Per veure informació 
actualitzada els recomano consultar la meva web. 

En aquesta programació hi ha algunes activitats exclusives per a professionals de la salut (ja consta  a 
l’informació) i altres per a tota la població (incloent professionals de salut interessats). 

En la meva web www.marinacastro.com podeu accedir a tota l’ informació de cada activitat i realitzar la 
inscripció. En cas de dubtes podeu contactar-me al 678424548 o marina@copc.cat  

Realitzades per Marina Castro i Leonarte 

Psicòloga col.legiada núm. 13746. Consulta clínica a Girona i Vic  
Acreditada com a terapeuta sexual per l’Associació Espanyola d’Especialistes en Sexologia (AEES) que està 
integrada dins de la Federació Espanyola de Societats de Sexologia (FESS) 
Acreditada com a terapueta EMDR per l’Associació Espanyola D’EMDR. 

Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona (UB) 
Màster Teràpia parella i sexual, Universitat de Barcelona (UB) 
Postgrau en Teràpia de Parella i sexual, Institut Estudis Superiors Psicològics (ISEP) 
Postgrau en Promoció de la salut sexual i reproductiva. Intervenció educativa i comunitària. Universitat de 
Lleida (UDLl) 
Postgrau en teràpia de parella. Universitat de Girona(UdG) 
Postgrau en teràpia breu. Universitat de Girona (UdG) 
Postgrau en Mediació familiar. Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 

http://www.marinacastro.com/
mailto:marina@copc.cat


 
 

SETEMBRE  

Conferència  Sexualitat masculina que hem de saber les dones (Gratuït)  
Dia 30 a les  18h a Interpersonal  (Pare Gallissà, 13, despatx 6,Vic) 

 

Conferència d'1,5 h de duració per tal de realitzar una 

introducció a la sexualitat masculina, oberta tant a homes 

com a dones però amb un enfocament dirigit a dones que 

vulguin aprendre i entendre millor els homes. 

Sempre es diu que la sexualitat masculina és "fàcil" però 

realment els homes també tenen mites i prejudicis que 

limiten la seva sexualitat, i molts d'aquests som les pròpies 

dones que els generem i mantenim. Anem a conèixer quins 

son i alliberar-nos tots plegats d'ells. 

Inscripcions a 

http://www.marinacastro.com/blog/activitats/?ee=12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marinacastro.com/blog/activitats/?ee=12


 

OCTUBRE 

Conferència  Sexualitat en l'embaràs i el postpart 
Dia 11 a les 10h. ONIA (Pl. Independència 12, 2-1.Girona) 

La sexualitat ens acompanya des de el nostre naixement però 

certs moments de la vida per els canvis vitals i hormonals aquesta 

es pot veure alterada. 

Una conferència per aprendre a 

Com mantenir una sexualitat sana i adaptada en la sexualitat 

Canviar els mites sobre la sexualitat en l’embaràs 

Adaptacions i canvis adequats en aquesta sexualitat en aquesta 

etapa de la vida 

Pautes per recuperar la sexualitat en el postpart sense 

complicacions 

Lactància i sexualitat, com afecta i com gestionar aquesta afectació 

 

Preu: 9 euros individual // 15 euros parella 

Inscripcions a http://www.marinacastro.com/blog/activitats/?ee=13  

Conferència  Quan de 2 passem a  3 ( o mes), com mantenir la relació de parella  
Dia 11 a les 12h. ONIA (Pl. Independència 12, 2-1. Girona) 

Estimar-se no és suficient,  amb l'estrès de l’arribada d'un 

fill (per desitjat o benvingut que sigui), els canvis a nivell 

de afectivitat, canvis en la sexualitat...  la nostra relació de 

parella es pot deteriorar ràpidament. 

És dels moments que hi han més separacions al llarg any 

de vida del fill. 

Per tal de que amb l’arribada dels fills la nostra relació de 

parella no es deteriori  treballarem algunes  pautes, 

entendre rols i  adaptar-nos als canvis que ens  ajudaran a mantenir el vincle de la relació en bon estat. 

Preu: 9 euros individual // 15 euros parella 

Inscripcions a  http://www.marinacastro.com/blog/activitats/?ee=17  

http://www.marinacastro.com/blog/activitats/?ee=13
http://www.marinacastro.com/blog/activitats/?ee=17


 

 

Taller orgasme femení  
Dia 25 de 10 a 18:30h a Interpersonal  (Pare Gallissà, 13, despatx 6, Vic) 

 

El taller es dirigeix a dones que vulguin conèixer millor 

alguns aspectes de la seva sexualitat, i especialment els 

relacionats amb el seu propi cos i la vivència del plaer. Es 

una taller amb més de 40 edicions realitzades i ja hi ha 

passat més de 600 dones us deixem alguns comentaris 

d’elles que son les que millor poden explicar què és el 

taller de l’orgasme. 

Vaig assistir a aquest taller el passat mes de …, i com diu el 

tòpic “m’ha canviat la vida”, m’explico: vaig sortir del taller 

amb la sensació de tranquil.litat d’haver comprès una sèrie 

d’explicacions, però a més amb la sensació que tot allò 

estava al meu abast. 

  

Aquesta experiència m’ha facilitat totes les meves vivències posteriors i ara la meva sexualitat ha fet un 

tomb cap a molt positiu: em sento millor amb mi mateixa, els orgasmes em són més fàcils i satisfactoris, he 

guanyat autoestima sobretot quan a l’autoconsciència física-sexual i gaudeixo més de la vida en general, 

els moments de plaer ajuden a passar els moments més amargs del dia a dia. 

  

El sexe em proporciona unes satisfaccions que no es poden comparar amb res i era una llàstima de no 

gaudir-ne amb naturalitat. Recomanaria a tothom qui tingui interès en millorar l’autoconeixement sexual a 

participar en el vostre taller sobre l’orgasme femení i així aprendre més a gaudir de la sexualitat. … Vaig 

estar molt a gust al taller de l’orgasme femení. 

  

Vaig aprendre coses. Vaig resituar coneixements que tenia perduts, i vaig completar-ne d,altres que tenia a 

mitges. I va servir també per a reafirmar-me com a dona en global i amb tot el que això implica i,per tant, 

també com a “dona sexual”. Va ser una injeccio d,alegria i d,autoestima, i les professionals que ens vau 

impartir el taller mereixeu una forta felicitació. Us admiro per la trajectoria que porteu! Endavant! 

 

Preu: 75 euros  

Inscripcions a www.interpersonal.cat  

http://www.interpersonal.cat/


 
 

Conferència  Reactivar la sexualitat en el càncer (Gratuït ) 
Dia 31 a les 18:30h . Fundació Roses contra el càncer (Roses) 

El càncer trastoca tota la vida i una de les àrees que queden molt alterades és la 

sexualitat. La conferència ens permetrà conèixer com queda afectada la sexualitat 

tant masculina com femenina, a nivell fisiològic i també psicològic. I ens 

centrarem en  com rehabilitar-la ja que aquest aspecte serà clau per poder 

millorar la relació de parella. 

Preu: Gratuït  

Inscripcions a  

http://www.marinacastro.com/blog/activitats/?ee=28  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marinacastro.com/blog/activitats/?ee=28


 

 
NOVEMBRE 

Conferència que i com pregunto en 7 minuts (i si em respon què 

faig?¿?¿¿) . Per professionals de la salut  
Dia 8 a les 10h a ONIA (Pl. Independència 12, 2-1. Girona) 

L‘Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix la 

sexualitat com “un aspecte central de l’ésser humà al 

llarg de la seva vida” en canvi a consulta no sempre 

l’hi donem aquesta importància o ni tant sols és un 

factor que existeixi. 

Saber què preguntar que sigui rellevant i com accedir 

a la sexualitat del pacient permetrà poder explorar 

aquesta àrea i poder fer un bon diagnòstic si existeix 

patologia. 

 

Preu: 9 euros  

Inscripcions a 

http://www.marinacastro.com/blog/activitats/?ee=21  

Conferència Quan el sol pelvià no està bé i problemes de sexualitat. Per 

professionals de la salut  
Dia 8 a les 12h ONIA (Pl. Independència 12, 2-1. Girona) 

La musculatura pèlvica té varies funcions com 

sustentar els òrgans, obrir i tancar esfínters però una 

de les més importants i sovint ignorada  és la seva 

funció en la sexualitat. 

Abordarem la problemàtica de la musculatura pèlvica 

i en especial les afectacions en la sexualitat i la seva 

relació en els diferents trastorns sexuals ; 

anorgàsmia, ejaculació precoç, disparèunia, 

vaginisme, disfunció erèctil.... 

 

Preu: 9 euros individual  

Inscripcions a http://www.marinacastro.com/blog/activitats/?ee=11  

http://www.marinacastro.com/blog/activitats/?ee=21
http://www.marinacastro.com/blog/activitats/?ee=11


 

 

Taller de l’orgasme femení  
Dia 15 de 10a 18:30h al Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella (Barcelona) 

El taller es dirigeix a dones que vulguin conèixer millor 

alguns aspectes de la seva sexualitat, i especialment els 

relacionats amb el seu propi cos i la vivència del plaer. Es 

una taller amb més de 40 edicions realitzades i ja hi ha 

passat més de 600 dones us deixem alguns comentaris 

d’elles que son les que millor poden explicar què és el 

taller de l’orgasme. 

 

Vaig assistir a aquest taller el passat mes de …, i com diu el 

tòpic “m’ha canviat la vida”, m’explico: vaig sortir del taller 

amb la sensació de tranquil.litat d’haver comprès una sèrie d’explicacions, però a més amb la sensació que 

tot allò estava al meu abast. 

  

Aquesta experiència m’ha facilitat totes les meves vivències posteriors i ara la meva sexualitat ha fet un 

tomb cap a molt positiu: em sento millor amb mi mateixa, els orgasmes em són més fàcils i satisfactoris, he 

guanyat autoestima sobretot quan a l’autoconsciència física-sexual i gaudeixo més de la vida en general, 

els moments de plaer ajuden a passar els moments més amargs del dia a dia. 

  

El sexe em proporciona unes satisfaccions que no es poden comparar amb res i era una llàstima de no 

gaudir-ne amb naturalitat. Recomanaria a tothom qui tingui interès en millorar l’autoconeixement sexual a 

participar en el vostre taller sobre l’orgasme femení i així aprendre més a gaudir de la sexualitat. … Vaig 

estar molt a gust al taller de l’orgasme femení. 

  

Vaig aprendre coses. Vaig resituar coneixements que tenia perduts, i vaig completar-ne d,altres que tenia a 

mitges. I va servir també per a reafirmar-me com a dona en global i amb tot el que això implica i,per tant, 

també com a “dona sexual”. Va ser una injeccio d,alegria i d,autoestima, i les professionals que ens vau 

impartir el taller mereixeu una forta felicitació. Us admiro per la trajectoria que porteu! Endavant! 

 

Preu: 90 euros 

Inscripcions a www.iesp.cat  

 

http://www.iesp.cat/


 

 
DESEMBRE 

Taller . Com fer una revisió a la nostra relació de parella.  Mirem com estem 
Dia 13 de 10 a 14h a ONIA (Pl. Independència 12, 2-1. Girona) 

Cada any portem el cotxe al mecànic, anem al metge, 

revisem la instal·lació del gas.... i què passa amb la nostra 

relació de parella? 

Una relació de parella per si sola tendeix a la destrucció, 

doncs quelcom hem de fer si volem una relació feliç i 

llarga. 

 

Objectius 

 aprendre sobre les bases de la relació 

 millorar les estratègies de manteniment 

 potenciar l'emocionalitat i el vincle afectiu 

 

Preu: 45 euros individual // 75 euros parella 

Inscripcions a http://www.marinacastro.com/blog/activitats/?ee=19  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.marinacastro.com/blog/la-tendencia-natural-duna-relacio-es-la-destruccio/
http://www.marinacastro.com/blog/activitats/?ee=19


 

 
GENER 

Taller de l’orgasme femení 
Dia 24 de 10a 18:30h a Interpersonal (Pare Gallissà, 13, despatx 6, Vic) 

El taller es dirigeix a dones que vulguin conèixer millor 

alguns aspectes de la seva sexualitat, i especialment els 

relacionats amb el seu propi cos i la vivència del plaer. Es 

una taller amb més de 40 edicions realitzades i ja hi ha 

passat més de 600 dones us deixem alguns comentaris 

d’elles que son les que millor poden explicar què és el 

taller de l’orgasme. 

Vaig assistir a aquest taller el passat mes de …, i com diu el 

tòpic “m’ha canviat la vida”, m’explico: vaig sortir del taller 

amb la sensació de tranquil.litat d’haver comprès una sèrie 

d’explicacions, però a més amb la sensació que tot allò 

estava al meu abast. 

  

Aquesta experiència m’ha facilitat totes les meves vivències posteriors i ara la meva sexualitat ha fet un 

tomb cap a molt positiu: em sento millor amb mi mateixa, els orgasmes em són més fàcils i satisfactoris, he 

guanyat autoestima sobretot quan a l’autoconsciència física-sexual i gaudeixo més de la vida en general, 

els moments de plaer ajuden a passar els moments més amargs del dia a dia. 

  

El sexe em proporciona unes satisfaccions que no es poden comparar amb res i era una llàstima de no 

gaudir-ne amb naturalitat. Recomanaria a tothom qui tingui interès en millorar l’autoconeixement sexual a 

participar en el vostre taller sobre l’orgasme femení i així aprendre més a gaudir de la sexualitat. … Vaig 

estar molt a gust al taller de l’orgasme femení. 

  

Vaig aprendre coses. Vaig resituar coneixements que tenia perduts, i vaig completar-ne d,altres que tenia a 

mitges. I va servir també per a reafirmar-me com a dona en global i amb tot el que això implica i,per tant, 

també com a “dona sexual”. Va ser una injeccio d,alegria i d,autoestima, i les professionals que ens vau 

impartir el taller mereixeu una forta felicitació. Us admiro per la trajectoria que porteu! Endavant! 

 

Preu: 75 euros  

Inscripcions a www.interpersonal.cat 

http://www.interpersonal.cat/


 

 

Conferència Què i com pregunto en 7 min? (i si em respon què faig?¿?¿). 

Per a professionals de la salut (gratuït)  
Dia 27a les 18h a  Interpersonal (Pare Gallissà, 13, despatx 6, Vic) 

L‘Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix la sexualitat 

com “un aspecte central de l’ésser humà al llarg de la seva 

vida” en canvi a consulta no sempre l’hi donem aquesta 

importància o ni tant sols és un factor que existeixi. 

Saber què preguntar que sigui rellevant i com accedir a la 

sexualitat del pacient permetrà poder explorar aquesta àrea i 

poder fer un bon diagnòstic si existeix patologia. 

 

Preu: Gratuït 

Inscripcions a www.interpersonal.cat 

Taller El que ningú et va explicar del sexe  
Dia 31 de 10a 14h a ONIA (Pl. Independència 12, 2-1. Girona) 

Es parla i parla de sexe però realment en sabem gaire? Qui 

ens en va parlar? i aquesta persona en sabia gaire? 

El desconeixement ens afecta ne la nostra sexualitat creant 

mites, expectatives, "normalitat" que no és real llavors ens 

frustrem i preocupem i acabem insatisfets. 

Un taller per aprendre i millorar la sexualitat oferint una 

base adequada del sexe. 

 

Un taller per 

- Aprendre sobre com som homes i dones en el sexe 

- Identificar els principals mites de sexualitat femenina i 

masculina 

- Reflexionar sobre les afectacions  en la nostra vida dels mites i prejudicis 

- Millorar la satisfacció sexual 

 

Preu: 45 euros individual // 75 euros parella 

Inscripcions a http://www.marinacastro.com/blog/activitats/?ee=26  

http://www.interpersonal.cat/
http://www.marinacastro.com/blog/activitats/?ee=26


 

FEBRER 

Taller  2 sexualitats i 1 llit. Sexualitat masculina i femenina, l’ajust de la 

diferència 
Dia 14 de 10 a 18:30h al Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella (Barcelona) 

 

Notem i sabem que funcionem diferent,  però el 

desconeixement de les diferències i com generar una 

complementarietat genera molts malestars i discussions 

dins la relació de parella. 

 

Un taller tant per homes com per dones sobre la sexualitat 

tant masculina com femenina, posant de manifest tant les 

diferència com sobretot el com unir aquestes dos 

sexualitats en la parella heterosexual. 

 

La finalitat d’aquest seminari és la de... 

 Aprendre el funcionament sexual femení i masculí 

 Comprendre les diferències i l’afectació en la parella 

 Millorar la interacció sexual 

 Aprofundir en la relació afectiva i sexual 

 Generar complementarietat en la sexualitat 

 Continguts 

 Com funcionen els homes i les dones 

 Les diferències sexuals 

 Creant acoblament sexual 

 Solucions pràctiques 

 

Preu: 75 euros individual , 130 euros parella 

Inscripcions a www.iesp.cat 

 

http://www.iesp.cat/


 
 

Taller de l’orgasme femení 
28 de 10 a 18:30h al Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella (Barcelona) 

 

El taller es dirigeix a dones que vulguin conèixer millor 

alguns aspectes de la seva sexualitat, i especialment els 

relacionats amb el seu propi cos i la vivència del plaer. Es 

una taller amb més de 40 edicions realitzades i ja hi ha 

passat més de 600 dones us deixem alguns comentaris 

d’elles que son les que millor poden explicar què és el 

taller de l’orgasme. 

Vaig assistir a aquest taller el passat mes de …, i com diu el 

tòpic “m’ha canviat la vida”, m’explico: vaig sortir del taller 

amb la sensació de tranquil.litat d’haver comprès una sèrie 

d’explicacions, però a més amb la sensació que tot allò 

estava al meu abast. 

  

Aquesta experiència m’ha facilitat totes les meves vivències posteriors i ara la meva sexualitat ha fet un 

tomb cap a molt positiu: em sento millor amb mi mateixa, els orgasmes em són més fàcils i satisfactoris, he 

guanyat autoestima sobretot quan a l’autoconsciència física-sexual i gaudeixo més de la vida en general, 

els moments de plaer ajuden a passar els moments més amargs del dia a dia. 

  

El sexe em proporciona unes satisfaccions que no es poden comparar amb res i era una llàstima de no 

gaudir-ne amb naturalitat. Recomanaria a tothom qui tingui interès en millorar l’autoconeixement sexual a 

participar en el vostre taller sobre l’orgasme femení i així aprendre més a gaudir de la sexualitat. … Vaig 

estar molt a gust al taller de l’orgasme femení. 

  

Vaig aprendre coses. Vaig resituar coneixements que tenia perduts, i vaig completar-ne d,altres que tenia a 

mitges. I va servir també per a reafirmar-me com a dona en global i amb tot el que això implica i,per tant, 

també com a “dona sexual”. Va ser una injeccio d,alegria i d,autoestima, i les professionals que ens vau 

impartir el taller mereixeu una forta felicitació. Us admiro per la trajectoria que porteu! Endavant! 

 

Preu: 75 euros individual  

Inscripcions a www.iesp.cat 

http://www.iesp.cat/


 

MARÇ 

Taller del desig per a parelles  
Dia 14 de 10a 18:30h al Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella (Barcelona) 

 

El taller es dirigeix a persones que vulguin conèixer millor 

alguns aspectes de la seva sexualitat i, especialment el que es 

relaciona amb el desig sexual, i en com potenciar-lo. 

En el taller es tractarà també de les dificultats que apareixen 

quan el seu nivell és excessivament baix o està absent. 

Objectius 

1. Entendre el funcionament dels desitjos 

2.  Potenciar la sexualitat personal 

3. Promoure una relació saludable amb la sexualitat 

4.  Millorar la compenetració entre els desitjos en una relació 

  

Continguts  

1. Bases de sexualitat masculina i femenina 

2. Desig o desitjos 

3. Autoestima sexual 

4. Solucions pràctiques per generar el canvi 

 

Preu: 130 euros parella 

Inscripcions a www.iesp.cat 

 

 
 
 
 

http://www.iesp.cat/


 

ABRIL 

Taller Parlem i no ens entenem, la bona comunicació en parella  
Dia 18 de 10 a 14h a ONIA (Pl. Independència 12, 2-1. Girona) 

 

La comunicació no sempre és senzilla, podem tenir molts 

malentesos per diferents motius com pot ser estils 

comunicacional familiars molt diferents, errors en la 

comunicació que generen escalades conflictives, 

interferència dels estats anímics tant del que emet com 

del que rep..... 

Un taller per aprendre a millorar la comunicació en la 

nostra relació de parella així potenciarem una millor 

qualitat de la relació. 

 

Preu: 45 euros individual // 75 euros parella 

Inscripcions a 

http://www.marinacastro.com/blog/activitats/?ee=27  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.marinacastro.com/blog/activitats/?ee=27


 

MAIG 

Taller  2 sexualitats i 1 llit. Sexualitat masculina i femenina, l’ajust de la 

diferència 
Dia 9 de 10 a 18:30h a  Interpersonal (Pare Gallissà, 13, despatx 6, Vic) 

Notem i sabem que funcionem diferent,  però el 

desconeixement de les diferències i com generar una 

complementarietat genera molts malestars i discussions 

dins la relació de parella. 

 

Un taller tant per homes com per dones sobre la sexualitat 

tant masculina com femenina, posant de manifest tant les 

diferència com sobretot el com unir aquestes dos 

sexualitats en la parella heterosexual. 

 

La finalitat d’aquest seminari és la de... 

 Aprendre el funcionament sexual femení i masculí 

 Comprendre les diferències i l’afectació en la parella 

 Millorar la interacció sexual 

 Aprofundir en la relació afectiva i sexual 

 Generar complementarietat en la sexualitat 

 Continguts 

 Com funcionen els homes i les dones 

 Les diferències sexuals 

 Creant acoblament sexual 

 Solucions pràctiques 

 

Preu: 75 euros individual, 130 euros parella 

Inscripcions a www.interpersonal.cat 

 

 
 

http://www.interpersonal.cat/


 

 

Taller de l’orgasme femení  
Dia 16 de 10 a 18:30h al Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella (Barcelona) 

El taller es dirigeix a dones que vulguin conèixer millor 

alguns aspectes de la seva sexualitat, i especialment els 

relacionats amb el seu propi cos i la vivència del plaer. Es 

una taller amb més de 40 edicions realitzades i ja hi ha 

passat més de 600 dones us deixem alguns comentaris 

d’elles que son les que millor poden explicar què és el 

taller de l’orgasme. 

Vaig assistir a aquest taller el passat mes de …, i com diu el 

tòpic “m’ha canviat la vida”, m’explico: vaig sortir del taller 

amb la sensació de tranquil.litat d’haver comprès una sèrie 

d’explicacions, però a més amb la sensació que tot allò 

estava al meu abast. 

  

Aquesta experiència m’ha facilitat totes les meves vivències posteriors i ara la meva sexualitat ha fet un 

tomb cap a molt positiu: em sento millor amb mi mateixa, els orgasmes em són més fàcils i satisfactoris, he 

guanyat autoestima sobretot quan a l’autoconsciència física-sexual i gaudeixo més de la vida en general, 

els moments de plaer ajuden a passar els moments més amargs del dia a dia. 

  

El sexe em proporciona unes satisfaccions que no es poden comparar amb res i era una llàstima de no 

gaudir-ne amb naturalitat. Recomanaria a tothom qui tingui interès en millorar l’autoconeixement sexual a 

participar en el vostre taller sobre l’orgasme femení i així aprendre més a gaudir de la sexualitat. … Vaig 

estar molt a gust al taller de l’orgasme femení. 

  

Vaig aprendre coses. Vaig resituar coneixements que tenia perduts, i vaig completar-ne d,altres que tenia a 

mitges. I va servir també per a reafirmar-me com a dona en global i amb tot el que això implica i,per tant, 

també com a “dona sexual”. Va ser una injeccio d,alegria i d,autoestima, i les professionals que ens vau 

impartir el taller mereixeu una forta felicitació. Us admiro per la trajectoria que porteu! Endavant! 

 

Preu: 90 euros individual  

Inscripcions a www.iesp.cat 

http://www.iesp.cat/


 

Taller Reactiva el teu desig 
Dia 23 de 10 a 18:30h al Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella (Barcelona) 

Taller tant per homes com per dones  que es qüestionen si 

el que noten de que el sexe no va amb mi, que no tinc 

necessitat... pot ser modificat i millorat. 

El desig no és estàtic de que hi és o no hi és, sinó que el 

podem crear, modificar, ampliar... un taller tant per homes 

com per a dones a nivell individual (per a parelles es 

recomana l’assistència a El taller del desig). 

Objectius 

- Entendre el funcionament dels desitjos 

- Potenciar la sexualitat personal 

- Promoure una relació saludable amb la sexualitat 

- Millorar la compenetració entre els desitjos en una 

relació 

  

Continguts ; Bases de sexualitat masculina i femenina - Desig o desitjos - Autoestima sexual - Solucions 

pràctiques per generar el canvi 

Preu: 75 euros individual  

Inscripcions a www.iesp.cat 

Conferència  sexualitat en la menopausa (gratuït)  
Dia 25 a les 18h a  Interpersonal (Pare Gallissà, 13, despatx 6, Vic) 

La sexualitat ens acompanya des de el nostre naixement però certs moments 

de la vida per els canvis vitals i hormonals aquesta es pot veure alterada. 

Una conferència per aprendre a 

- Com mantenir una sexualitat sana i adaptada en la sexualitat 

- Canviar els mites sobre la sexualitat en la menopausa i el climateri 

- Adaptacions i canvis adequats en aquesta sexualitat en aquesta etapa 

de la vida 

- Com solucionar fàcilment els inconvenients fisiològics que ens podem 

trobar en aquesta etapa 

 

Preu: Gratuït 

Inscripcions a www.interpersonal.cat 

http://www.marinacastro.com/blog/ai1ec_event/taller-desig-sexual/
http://www.iesp.cat/
http://www.interpersonal.cat/


 

JUNY 

Taller de l’Orgasme femení 
Dia 6 de 10 a 18:30h a  Interpersonal (Pare Gallissà, 13, despatx 6, Vic) 

El taller es dirigeix a dones que vulguin conèixer millor 

alguns aspectes de la seva sexualitat, i especialment els 

relacionats amb el seu propi cos i la vivència del plaer. Es 

una taller amb més de 40 edicions realitzades i ja hi ha 

passat més de 600 dones us deixem alguns comentaris 

d’elles que son les que millor poden explicar què és el 

taller de l’orgasme. 

Vaig assistir a aquest taller el passat mes de …, i com diu el 

tòpic “m’ha canviat la vida”, m’explico: vaig sortir del taller 

amb la sensació de tranquil.litat d’haver comprès una sèrie 

d’explicacions, però a més amb la sensació que tot allò 

estava al meu abast. 

  

Aquesta experiència m’ha facilitat totes les meves vivències posteriors i ara la meva sexualitat ha fet un 

tomb cap a molt positiu: em sento millor amb mi mateixa, els orgasmes em són més fàcils i satisfactoris, he 

guanyat autoestima sobretot quan a l’autoconsciència física-sexual i gaudeixo més de la vida en general, 

els moments de plaer ajuden a passar els moments més amargs del dia a dia. 

  

El sexe em proporciona unes satisfaccions que no es poden comparar amb res i era una llàstima de no 

gaudir-ne amb naturalitat. Recomanaria a tothom qui tingui interès en millorar l’autoconeixement sexual a 

participar en el vostre taller sobre l’orgasme femení i així aprendre més a gaudir de la sexualitat. … Vaig 

estar molt a gust al taller de l’orgasme femení. 

  

Vaig aprendre coses. Vaig resituar coneixements que tenia perduts, i vaig completar-ne d,altres que tenia a 

mitges. I va servir també per a reafirmar-me com a dona en global i amb tot el que això implica i,per tant, 

també com a “dona sexual”. Va ser una injeccio d,alegria i d,autoestima, i les professionals que ens vau 

impartir el taller mereixeu una forta felicitació. Us admiro per la trajectoria que porteu! Endavant! 

 

Preu: 75 euros  

Inscripcions a www.interpersonal.cat 

http://www.interpersonal.cat/


 

Conferència Sexualitat en l'embaràs i el postpart  
Dia 13 a les 10h a ONIA (Pl. Independència 12, 2-1. Girona) 

La sexualitat ens acompanya des de el nostre naixement 

però certs moments de la vida per els canvis vitals i 

hormonals aquesta es pot veure alterada. 

Una conferència per aprendre a 

 Com mantenir una sexualitat sana i adaptada en la 

sexualitat 

 Canviar els mites sobre la sexualitat en l’embaràs 

 Adaptacions i canvis adequats en aquesta 

sexualitat en aquesta etapa de la vida 

 Pautes per recuperar la sexualitat en el postpart 

sense complicacions 

 Lactància i sexualitat, com afecta i com gestionar 

aquesta afectació  

 

Preu: 9 euros individual // 15 euros parella 

Inscripcions a http://www.marinacastro.com/blog/activitats/?ee=14  

Conferència Sexualitat en la menopausa  
Dia 13 a les 12h a ONIA (Pl. Independència 12, 2-1. Girona) 

La sexualitat ens acompanya des de el nostre naixement però certs moments 

de la vida per els canvis vitals i hormonals aquesta es pot veure alterada. 

Una conferència per aprendre a 

- Com mantenir una sexualitat sana i adaptada en la sexualitat 

- Canviar els mites sobre la sexualitat en la menopausa i el climateri 

- Adaptacions i canvis adequats en aquesta sexualitat en aquesta etapa 

de la vida 

- Com solucionar fàcilment els inconvenients fisiològics que ens podem 

trobar en aquesta etapa 

 

 

Preu: 9 euros individual // 15 euros parella 

Inscripcions a http://www.marinacastro.com/blog/activitats/?ee=15  

http://www.marinacastro.com/blog/activitats/?ee=14
http://www.marinacastro.com/blog/activitats/?ee=15


 

Conferència  Xerrada que i com pregunto en 7 minuts?? ( i si em respon 

què faig?¿?¿) Per a professionals de la salut  
Dia 20 a les 10h a ONIA (Pl. Independència 12, 2-1. Girona) 

 

L‘Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix la sexualitat 

com “un aspecte central de l’ésser humà al llarg de la seva 

vida” en canvi a consulta no sempre l’hi donem aquesta 

importància o ni tant sols és un factor que existeixi. 

Saber què preguntar que sigui rellevant i com accedir a la 

sexualitat del pacient permetrà poder explorar aquesta àrea i 

poder fer un bon diagnòstic si existeix patologia. 

Preu: 9 euros individual  

Inscripcions a http://www.marinacastro.com/blog/activitats/?ee=16 

 

Quan el sol pelvià no està bé i problemes de sexualitat. Per a 

professionals de la salut  

Dia 20 a les 12h a ONIA (Pl. Independència 12, 2-1. Girona) 

La musculatura pèlvica té varies funcions com 

sustentar els òrgans, obrir i tancar esfínters però una 

de les més importants i sovint ignorada  és la seva 

funció en la sexualitat. 

Abordarem la problemàtica de la musculatura pèlvica 

i en especial les afectacions en la sexualitat i la seva 

relació en els diferents trastorns sexuals ; 

anorgàsmia, ejaculació precoç, disparèunia, 

vaginisme, disfunció erèctil.... 

 

Preu: 9 euros individual  

Inscripcions a http://www.marinacastro.com/blog/activitats/?ee=20  

http://www.marinacastro.com/blog/activitats/?ee=16
http://www.marinacastro.com/blog/activitats/?ee=20

