
Nota de premsa 

El Parlament de Catalunya aprova per unanimitat la realització de    

campanyes de sensibilització sobre els Drets Sexuals i    Reproductius i 

accions educatives contra les agressions sexistes 

31/01/2017 

 

• Des de l'Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears (APFCIB) celebrem la 

incorporació a l'agenda parlamentària i de Govern les reivindicacions en favor dels drets 

sexuals i reproductius que anem manifestant amb el moviment feminista des de fa 

dècades. 

• El govern tindrà dos mesos de marge per realitzar campanyes de sensibilització i accions 

formatives que contribueixin a la defensa dels DSIR i lluitin contra les agressions sexuals 

i els assetjaments masclistes. 

 

El Parlament de Catalunya va instar el Govern de la Generalitat a través d'una moció de la CUP 

sobre els feminismes a realitzar una sèrie d'accions per tal d'impulsar el desplegament i 

implementació de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes. El passat 

dijous 26 de gener es va aprovar al Ple del Parlament de Catalunya aquesta moció, dins de la qual 

s’inclouen diversos punts sobre els Drets Sexuals i Reproductius (DSiR). 

Cal destacar que d'entre les esmenes realitzades a la moció, les propostes relatives als DSIR es 

van aprovar per unanimitat, amb l'acord de tots els grups parlamentaris i un total de 133 vots 

a favor.  

Les esmenes aprovades en aquest àmbit i adreçades a sensibilitzar la població d’una banda sobre 

salut sexual i reproductiva, i de l’altra sobre agressions sexuals i assetjaments masclistes. 

 

Salut sexual i reproductiva i interrupció voluntària de l’embaràs 

“El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a terme una campanya institucional sobre salut 

sexual i reproductiva i la interrupció voluntària de l'embaràs. L'objectiu d'aquesta campanya, treba-

llada juntament amb una representació del grup de treball de Salut del Consell Nacional de les 

Dones, d'entitats socials, psicòlegs, i professionals sanitaris i educatius en relació directa amb l'àm-

bit i amb grups feministes, ha d'ésser informar sobre els drets sexuals i reproductius de les dones 

catalanes i, alhora, el de sensibilitzar, específicament, la població jove, com a població potencial-

ment desinformada sobre aquesta qüestió segons els resultats de l'estudi de l'Associació de Plani-

ficació Familiar de Catalunya i Balears1”.  

 

 

                                                 
1 Más del 80% de las mujeres no saben que abortar es gratuito  

http://apfcib.org/mas-del-80-de-las-mujeres-no-saben-que-abortar-es-gratuito/


 

En aquesta línia, amb aquesta moció s’insta al Govern a actualitzar l'informe sobre la interrupció 

voluntària de l'embaràs a Catalunya elaborat pel Departament de Salut, amb les dades correspo-

nents a 2016. A més, també haurà de presentar el detall de tots els casos en què s'ha demanat 

el consentiment dels dos progenitors de la menor quan s'ha produït la interrupció de l’em-

baràs, i a modificar la instrucció interna de l'ICS que demana el doble consentiment dels 

progenitors per a la interrupció de l'embaràs de la menor. 

 

Agressions sexuals i assetjaments masclistes 

“El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a terme una campanya institucional de sensibili-

tzació contra les agressions sexuals i els assetjaments masclistes. L'objectiu d'aquesta campanya, 

treballada juntament amb una representació del grup de treball de violències masclistes del Consell 

Nacional de les Dones i d'entitats i grups feministes, ha d'ésser eradicar la violència i l'assetjament 

en espais públics i d'oci, i, alhora, el de sensibilitzar la població jove sobre les relacions abusives”. 

En aquest sentit, el Govern també haurà de presentar la proposta de protocols de resposta 

institucional a les agressions sexistes i els assetjaments, entesos com a formes de violència 

masclista, als centres educatius i els espais públics i d’oci.  

 

Des de l'APFCIB celebrem aquests compromisos en seu parlamentària perquè entenem que 

és un pas endavant per posar fi a la situació actual de vulneració dels Drets Sexuals i 

Reproductius i drets de les dones. Animem a continuar ampliant els compromisos i complir 

amb la funció de garants de drets, tant des del Parlament com des de la resta d’institucions 

catalanes. Per la nostra part, des de l’APFCIB ens comprometem a mantenir el seguiment i 

exigir el rendiment de comptes pel que fa a aquests compromisos. 

 
Podeu consultar i descarregar el text de la moció al web del Parlament  

http://www.parlament.cat/document/actualitat/187728.pdf 

Si voleu ampliar la informació, podeu contactar amb la Sílvia Aldavert 663 917 170 
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