
LABORATORI DE SEXUALITAT

València 2013

Taller on transitarem per les nostres històries sexuals, 
per identificar el que ens frena i el que ens obre a l'amor i al plaer. 

Mirades, coneixements i experiències compartides per 
integrar i nodrir el nostre camí de vida.

Dies : 3, 4 i 5* de maig (* Dia de la Mare )  

Horari : divendres de 17 a 21h  _  dissabte de 10 a 14h i de 16 a 20h  _  diumenge de 10 a 14h

Preu : 80 euros 

Reserva de plaça : Ingrés de 40 euros al número de compte: 2838_6541_12  _3000285025   indicant 
LABSEX com a concepte + Nom i Cognoms de la persona participant). 

Dubtes i possibilitats de diner i allotjament a  : <lesclausespaibiocultural@gmail.com>, Paula: 
686.737.702 , Estela: 677.327.626.  

tel:2838%206541%2012
tel:677.327.626
tel:686.737.702
mailto:lesclausespaibiocultural@gmail.com


CONTINGUTS

◊  El primer dia jugarem, ens coneixerem i coneixerem en quin moment del cicle vital ens trobem. 
Seguidament recorrerem la nostra història sexual, per identificar aquells moments i situacions dels quals 
encara tenim alguna cosa per aprendre, per expressar o per compartir. 

• Cercle de presentació : En quin moment estic?
• Jocs de coneixença.
• Context social patriarcal i coneixement del cicle menstrual (Dibuix i imatges) 
• Reconeixement de la nostra història sexual personal, a partir d'exercicis físics i del Teatre Imatge. 
• Tancament.

◊  El segon dia arribarem, ens reconeixerem i les persones que vulguin podran constel·lar les situacions que 
hagin identificat. Escenes de confusió, dolor, conflicte, dificultat, impacte, ...  que han quedat pendents en el 
nostre recorregut personal i/o familiar i que necessitem sanar. Per poder-les assentir, conèixer-les i obtenir-ne 
una nova mirada, un nou saber i més ordre i pau en les nostres vides. 

• Cercle d'arrancada : Què m' impedeix viure plenament la meva sexualitat?
• Jocs de benvinguda i germanor. 
• Veure la Sexualitat a través dels Moviments sistèmics.
• “Integració de la línia femenina i masculina dels nostres sistemes”. 
• Tancament.

◊  Durant el darrer dia de taller investigarem sobre els recursos personals i col·lectius que ens aporten 
claredat, força i amor en aquests moments. Per poder viure'ns quotidianament, en la nostra sexualitat, a 
nosaltres mateixes, i amb els i les altres. 

• Cercle de reconeixement : Celebració del que hi ha.
• Introducció a la respiració Yang-Yung (Tantra)
• Ritual de Celebració de la nostra força sexual (Cos i cants)
• Afiançament del “Gràcies”, el “Per favor” i el “Si”.
• Tancament. 

* tots els continguts estan oberts a modificacions segons la màgia del moment i les necessitats que tinguem.

JÚLIA SÁNCHEZ ANDREO 

És llicenciada en Sociologia per la UAB, especialitzada en la pràctica, la reflexió i l'acció del Teatre de 
l'Oprimit  i les Oprimides (des del 2005, amb GTO Teatraviesas i altres).
 
Màster en participació i polítiques públiques i Postgraduant-se en Constel·lacions Familiars entre altres 
formacions i experiències directament relacionades amb la sexualitat, les dones i l'art. 

Actualment prioritzo treballar amb i per a les dones potenciant el poder que amaga la nostra sexualitat, els 
nostres sabers i les nostres formes de relacionar-nos, acompanyar i gaudir de la vida. Confio en el potencial 
de treballar plegades i en la força i claredat que pot aportar aquesta proposta. Espero que la puguem gaudir 
juntes! 

** podeu saber més sobre els recursos i experiències que inspiren aquest LABORATORI DE SEXUALITAT al bloc de 
L A   C I R A N D A . GRÀCIES

http://laciranda.wordpress.com/2013/03/26/laboratori-sexualitat-a-valencia/

