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Sexualitat masculina: el teu problema té solució

La persona que sent que té un proble-
ma sexual normalment sent angoixa 
per les relacions, es preocupa tant 
que no fl ueixen o fi ns i tot pot arribar 

a evitar-les per no passar nervis, vergonya o 
por. És un àmbit privat de la nostra vida que, 
si no es comparteix, pot arribar a afectar la 
nostra manera normal de funcionar. 

Avui parlaré especialment del cas dels 
homes. Una de les disfuncions més fre-
qüents es troba en la erecció, és a dir, que 
el penis no agafa to i duresa sufi cient o du-
rant sufi cient temps com per poder fer una 
penetració. És la disfunció erècti l.

 Aquest problema pot ser degut a tres 
moti us: una causa orgànica, una causa emo-
cional interna o una qüesti ó de situacions 
temporals de la vida (pèrdua d’un ésser 
esti mat, de feina, problemes domèsti cs o 
laborals, problemes a la família, parella o 
amics, etc.) De vegades, les tres causes es 
combinen, i per poder tractar el problema 
hem de tractar a la persona en el seu con-
junt per eliminar completament allò que 
l’impedeix relaxar-se i gaudir de les relacions 
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sexuals.
Moltes vegades, no notem com ens afec-

ten els problemes quoti dians, pot ser que 
l’afectació sigui inconscient o no completa-
ment conscient i racional i cal estudiar-ho 
quan hi ha un símptoma fí sic. 

A més, hem de fer una revisió mèdica 
que descarti  un problema fí sic, que una 
medicació no ens esti gui perjudicant i que 
no hi hagi cap problema muscular o lesió. Si 
tot això es descarta, parlem d’un tractament 
psicològic.

El treball en teràpia sexual passa perquè 
la persona pugui comprendre el per què del 
seu problema, se l’acompanya per rebaixar 
l’angoixa que suposa i es dóna informació 
fi able i contrastada per aprendre més sobre 
el propi cos i la manera de tenir unes expe-
riències més grati fi cants. 

Molts homes tenen vergonya de reco-
nèixer el seu problema i el pateixen en si-
lenci, normalment no en parlen. La majoria 
es sorprendria de la freqüència d’aquest 
problema i d’altres que parlarem en una 
altra ocasió. Els problemes d’erecció tenen 

tractament, no tens per què conformar-te.
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Terapeuta sexual i de parella


