2a JORNADA ESSIR
Dret a l’anticoncepció: el repte de l’accés universal
Data: 29 d’abril de 2021
Hora: de 12 a 15 hores
Telemàtica. Inscripcions i enllaç de connexió:
https://zoom.us/webinar/register/WN__-VDcftiRBeMWBY9t3G39g
Enfocament:

La sexualitat estructura l’existència de totes
les persones en totes les societats. Els Drets
sexuals i reproductius (DSIR) són drets
humans i les Nacions Unides els han inclòs en
els Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS) aprovats el 2015. Els DSIR
ens doten del poder, individual i col·lectiu,
per viure la nostra sexualitat i la nostra vida
com cadascuna de nosaltres decidim.

Ho fa mitjançant l’acció conjunta dels
diferents agents que actuen en aquest
àmbit: institucions, entitats i organitzacions
diverses que treballen en la promoció de la
salut, la prevenció i l’atenció, des d’una
perspectiva de gènere i amb l’objectiu de
millorar la qualitat de les intervencions, de
l’atenció i, en deﬁnitiva, la qualitat de vida de
les persones.

L’Estratègia compartida de salut sexual i
reproductiva de Barcelona (ESSIR) pretén
articular els mitjans per tal que les ciutadanes
i ciutadans puguin gaudir efectivament
d’aquests drets.

Aquesta Jornada presentarà les línies
d’avenç de l’Estratègia i centrarà el debat en
la urgència de millorar l’accés sense barreres
i la lliure elecció dels mètodes
anticonceptius.

Programa:
12.00 / Inauguració:
• Gemma Tarafa, Regidora de Salut, Envelliment
i Cures, Ajuntament de Barcelona.
• Pilar Saura, directora general de Planiﬁcació
en Salut del Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya.
12.20 / Què és l’ESSIR?
• Elia Díez, Agència de Salut Pública de
Barcelona, en nom de l’ESSIR.
12.30 / Ponència: L’accés a l’anticoncepció:
perspectiva global.
• Dr. Moazzam Ali, Departament de Salut
Sexual i Reproductiva i Recerca OMS.

• Parlen els i les joves. Amb la participació
de Ikram Bouhouche, Consell Nacional de
Joventut de Catalunya.
• Parlen les dones usuàries.
• Parlen les professionals sanitàries.
• Debat obert.
13.45 / Taula rodona. Estat de la qüestió.
Moderació: Cristina Martínez, Responsable
ASSIR, Institut Català de la Salut.
• Perspectiva de Drets sexuals i reproductius.
Sílvia Aldavert, L’Associació de Drets
Sexuals i Reproductius.
• Evidències i models de decisions
compartides. Montse Moharra, AQuAS.

13.00 / Accés a l’anticoncepció en primera
persona.

• L’accés a mètodes a Catalunya: on som
i cap a on anem. Ramon Escuriet, CatSalut.

Moderació: Mercè Meroño, Presidenta
Comitè 1r de Desembre - Plataforma Unitària
d'ONG Sida de Catalunya.

14.45 / Cloenda.

barcelona.cat/salut

• Debat obert.

