1a Jornada de l’Estratègia compartida
de salut sexual i reproductiva
Garantim drets, concretem respostes
Data: 3 de març de 2017
Horari: 11 a 14 h
Lloc: Auditori de la Biblioteca Jaume Fuster / Plaça Lesseps, 20 – 22, 08023 Barcelona
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 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 les accions que es duran a terme
per tal d’assolir els objectius relacionats amb
l’embaràs no desitjat.

Programa:
10.30 h / Lliurament de documentació
11.00 – 11.30 h / Inauguració de la Jornada i
presentació de l’Estratègia compartida de Salut
Sexual i Reproductiva.
Laura Pérez / Regidora de Feminismes i LGTBI
Ajuntament de Barcelona

Sílvia Aldavert / Coordinadora Associació
Planificació Familiar de Catalunya i Balears
12.30 – 14.00 h / Concretem respostes
— Educació afectiva i sexual als centres
educatius: criteris de qualitat

Gemma Tarafa / Comissionada de Salut
Ajuntament de Barcelona

M. José Cesena / Tècnica de l’Àrea
d’Orientació i Educació Inclusiva Consorci
d’Educació de Barcelona

Pilar Magrinyà / Directora general de
Planificació en Salut Dept. Salut Generalitat de
Catalunya

Olga Juárez / Cap del Servei de Salut
Comunitària Agència de Salut Pública de
Barcelona

Alberto Capitan / President del Comitè 1r de
Desembre

— Accés a la contracepció

11.30 – 11.45 h / Línies d’avenç de l’Estratègia

Hildegard Mausbach / Presidenta Societat
Catalana de Contracepció

Pilar Solanes / Cap Departament de Salut
Ajuntament de Barcelona

Jordi Baroja / Director Centre Jove
d’Anticoncepció i Sexualitat

David Paricio / Director Sida Studi

— El dret a l’avortament: campanya d’informació

11.45 – 12.30 h / La situació dels drets
reproductius a Barcelona

Cristina Martínez Bueno / Responsable ASSIRS
de Catalunya

Glòria Pérez / Responsable dels sistemes
d’informació en salut sexual i reproductiva
Agència de Salut Pública de Barcelona

Pilar Solanes / Cap Departament de Salut
Ajuntament de Barcelona

barcelona.cat/salut

14.00 / Cloenda

