“La sexualitat sobrepassa al cos i l’individu: és
un complex de fenòmens bio-socioculturals
que inclou individus, grups i relacions socials,
a les institucions, i a les concepcions del món
-sistemes de representacions, simbolisme,
subjectivitat, ètiques diverses, llenguatges-,
i per descomptat al poder”
Marcela Lagarde
Antropòloga i feminista mexicana.

Agents que integren l’estratègia
• Comissionat de Salut Aj. de Barcelona
• Agència de Salut Pública de Barcelona
• Associació CEPS
• Associació de Planificació Familiar
de Catalunya i Balears (APFCiB)
• Centre Jove d’Anticoncepció i Sexualitat
• Comitè 1r de Desembre

Els drets sexuals i reproductius

• Consorci d’Educació de Barcelona

• Dret a la igualtat, a una protecció legal igualitària
i a viure lliure de tota forma de discriminació per raó
de sexe, sexualitat o gènere.

• Consell de Dones de Barcelona

• Dret de totes les persones a la participació, sense
importar el sexe, la sexualitat o el gènere.
• Dret a la vida, la llibertat, la seguretat personal
i la integritat corporal.
• Dret a la privacitat.
• Dret a l’autonomia personal i al reconeixement
davant la llei.

• Consell de la Joventut de Barcelona
• Consorci Sanitari de Barcelona
• Dept. de Feminismes i LGTBI
Aj. de Barcelona
• Dept. de Joventut Aj. de Barcelona
• Dept. de Salut Aj. de Barcelona
• Programa d’Atenció a la Salut Sexual
i Reproductiva (PASSIR)

• Dret a la llibertat de pensament, opinió i expressió.

• Institut Municipal de Persones amb
Discapacitat Aj. de Barcelona

• Dret a la salut i als beneficis dels avenços científics.

• Projecte dels Noms – Hispanosida

• Dret a l’educació i la informació.

• Sida STUDI

• Dret a escollir si casar-se o no i a formar i planificar
una família, així com a decidir si tenir o no fills i com
i quan tenir-los.

• Societat de Salut Pública de Catalunya
i Balears

• Dret a la rendició de comptes i la reparació de danys.

• Stop SIDA

Declaració dels Drets Sexuals i Reproductius de la
Federació Internacional de Planificació Familiar.

barcelona.cat/salut

• Societat Catalana de Contracepció

Estratègia
compartida de
salut sexual i
reproductiva

“La salut sexual és una dimensió del benestar
i la salut física i emocional de les persones,
les parelles i les famílies, i un actiu per al
desenvolupament social i econòmic, que rau
en el dret a gaudir d’una vida sexual segura
i agradable” (Federació Internacional de
Planificació Familiar, 2008).

Per tal que la salut sexual sigui atesa de
forma sostinguda, s’han de respectar,
protegir i garantir els drets sexuals i
reproductius de totes les persones.

Què és l’estratègia compartida
de salut sexual i reproductiva?
És un marc d’actuació que s’ha
dissenyat conjuntament amb la
participació de diferents agents
institucionals i comunitaris de la ciutat.
Es fonamenta en les múltiples aliances
entre aquests agents per impulsar la
protecció, el respecte i la garantia dels
drets sexuals i reproductius, que són
drets humans.
Posa l’accent en prevenir les infeccions
de transmissió sexual, l’embaràs no
desitjat/no planificat i la violència
sexual, tot procurant l’accés a mètodes
preventius i a serveis de qualitat.
Incorpora una visió transversal i
coherent amb el Programa d’Acció del
Caire i la Plataforma d’Acció de Beijing,
en els quals s’han basat els Objectius
de Desenvolupament Sostenible
(Agenda 2030, ODS).

Línies d’actuació

Posem l’accent en

L’Estratègia s’estructura en cinc línies
d’actuació, que es desenvolupen en els
següents àmbits:

• Prioritzar els grups poblacionals
més vulnerables.

Educatiu (escolar): Millora de la
cobertura i la qualitat de l’educació
afectivo-sexual en totes les etapes i de
l’atenció personalitzada a l’adolescència.
Comunitari i familiar: Millora
de les accions comunitàries de
desenvolupament integral i les accions
preventives en els grups poblacionals
amb més vulnerabilitat.
Atenció integral: Promoció de
l’abordatge integral de la salut sexual
i reproductiva i de les situacions
complexes que es produeixen.
Salut pública: Promoció de l’abordatge
dels determinants socials de la salut
sexual i reproductiva, i l’enfortiment dels
sistemes d’informació i de recerca.
Comunicació: Desenvolupament
d’accions de sensibilització que reforcin
les relacions igualitàries i respectuoses,
així com el respecte als drets sexuals i
reproductius.

• Compartir coneixement entre els
agents que integren l’estratègia
a través de l’eina de recollida
d’accions Mapa d’Actius.
• Analitzar i dissenyar de forma
compartida les accions necessàries
per abordar la situació dels grups
poblacionals i les persones dels
territoris més vulnerables.
• Desenvolupar eines i materials
específics per facilitar el treball de
professionals i personal voluntari en
la prevenció.
• Millorar els circuits d’atenció
i comunicació entre l’àmbit
assistencial i el comunitari.
• Millorar la formació de professionals
i agents que treballen amb els
grups poblacionals prioritzats per
tal que s’impliquin en les accions
de prevenció i promoció de la salut
sexual i reproductiva.
• Promoure l’educació afectivo-sexual
com a base per al desenvolupament
ple dels drets sexuals i reproductius.

