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Les dones es masturben cada
vegada més
La bretxa de masturbació respecte als homes disminueix del 62% al 47%, segons
un estudi recent
[inicicentrareport]A poc a poc, els tabús al voltant de la masturbació femenina van esvaint-se i la
bretxa respecte als homes també es va escurçant. Cada vegada més dones es masturben,
segons l'estudi anual de Womanizer publicat amb motiu del Dia Internacional de la Masturbació
Igualitària, que enguany se celebra el 23 de juny.
L'enquesta, que ha comptat amb 22.315 participants de 15 països diferents, conclou que la
bretxa de masturbació ha passat en l'últim any del 62% al 47%. Una evolució positiva però que
constata encara la gran diferència entre homes i dones pel que fa a l'autoplaer sexual.
Segons l'estudi, les dones s'han masturbat de mitjana 76 cops l'any, 23 vegades més que l'any
passat. Per contra, els homes enquestats s'han masturbat una mitjana de 145 vegades (el 2021
eren 140), l'equivalent a 2,8 cops per setmana i el doble que la mitjana femenina.
El país on les dones practiquen més l'autoplaer és el Regne Unit (una mitjana de cent vegades
l'any), seguit molt de prop per Espanya. Les dones enquestades a l'Estat s'han masturbat una
mitjana de 99 vegades l'any, davant de les 164 vegades dels homes. La bretxa, doncs, ha passat
del 62% del 2021 al 40%. Malgrat tot, hi ha un 19% de dones que no es masturben en absolut,
davant només el 7% dels homes.
Els resultats també revelen un canvi en la libido de les dones i els homes a l'Estat, que en tots
dos casos cau. Ells qualifiquen el desig sexual amb un 7,3 sobre 10, mentre que elles ho fan amb
un 6,5. El 2021, les notes eren de 7,8 en el cas dels homes i 7 en el de les dones.
Paradoxalment, les dones es masturben més ara que el 2021, malgrat que, pel que sembla, el
seu desig sexual ha decaigut.

El Dia Internacional de la Masturbació Igualitària se celebra des de fa dos anys però no té un dia fix.
Es calcula en base a la bretxa fent evident la diferència de dies en què les dones no s'haurien
masturbat encara amb relació als homes que ho haurien fet des del primer dia de l'any. Per això
que enguany s'hagi avançat dos mesos és un bon senyal perquè evidencia que la bretxa
disminueix tot i que continua sent necessari reivindicar la igualtat també en termes de plaer
sexual.
[ficentrareport]
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