
 

 

 

Nota de premsa 

Acte de cloenda del Projecte d’Agendes de Drets Sexuals i 

Reproductius  

21/09/2016 

 

 En l’acte de cloenda es presentaran els principals resultats del projecte Agendes de 

Drets Sexuals i Reproductius 

 Es presentaran també els resultats de la investigació “L’educació afectiva i sexual: 

un dret, una prioritat” 

 

Dimarts vinent, 27 de setembre en el marc de celebració del Dia Internacional per la 

Despenalització de l'Avortament, es presentaran els resultats del projecte "Drets Sexuals i 

Reproductius a l'Agenda Global i a l'Agenda de Barcelona, Catalunya" i les conclusions de la 

investigació "L'educació afectiva i sexual: un dret, una prioritat". 

 

Resultats del projecte: Drets Sexuals i Reproductius a l'Agenda Global i a l'Agenda de 

Barcelona, Catalunya 

El projecte Drets Sexuals i Reproductius a l'Agenda Global i a l'Agenda de Barcelona, 

Catalunya tanca més de dos anys de feina amb un acte de cloenda en què es presentaran els 

resultats obtinguts. 

Aquest projecte ha estat promogut i coordinat per les entitats Creación Positiva, Cooperacció i 

l’Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears (APFCIB) i ha tingut com a objectiu 

afavorir la creació d'un espai de capacitació comú sobre les agendes internacionals relacionades 

amb els Drets Sexuals i Reproductius (DSiR). 

Les accions relacionades amb les Agendes Sexuals van començar a gestar-se l'any 2013 i l'inici 

oficial del projecte va ser el 2014. S'ha basat en un procés continuat de formació teòrica i pràctica, 

incloent-hi la possibilitat de participació en espais multilaterals i internacionals de seguiment de 

l'agenda de desenvolupament i altres qüestions com sessions pràctiques amb mitjans de 

comunicació per treballar agendes locals i globals de Drets Sexuals i Reproductius (DSiR). 

http://www.creacionpositiva.org/
http://www.cooperaccio.org/
http://apfcib.org/


 

El projecte promou la col·laboració i el treball en xarxa entre els diferents agents implicats i compta 

amb el suport de l'Àrea de Cooperació Internacional de l'Ajuntament de Barcelona i de l'Agència 

Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya. 

Podeu consultar més informació relacionada amb el projecte i les accions dutes a terme a través 

del blog d’Agendes dels Drets Sexuals i Reproductius. 

 

Resultats de l'estudi: "L'educació afectiva i sexual: un dret, una prioritat" 

En aquest mateix acte, es presentaran els resultats de la investigació "L'educació afectiva i 

sexual: un dret, una prioritat", un estudi sobre l'educació afectiva i sexual a Catalunya, realitzat 

en el marc del projecte Drets Sexuals i Reproductius a l'Agenda Global i a l'Agenda de 

Barcelona, Catalunya. 

Aquesta recerca, pionera a casa nostra, evidencia quina és la situació actual dels centres 

educatius públics en aquesta qüestió, el marc normatiu existent, i quins models d'educació 

afectiva i sexual s'imparteixen a Catalunya i, concretament a Barcelona. 

A partir dels resultats d'aquesta diagnosi es posen en relleu les mancances dels models 

pedagògics actuals i de l'abordatge de la matèria als centres educatius i es conclou amb unes 

propostes de millora i recomanacions que poden implementar-se per esmenar la situació actual. 

 

Dia i hora: dimarts, 27 de setembre de 17 a 19 hores 

Lloc: Sala d'actes Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional. 

Adreça: c/ Avinyó, 15. Barcelona 

 

Us hi esperem i agrairem que ens confirmeu l'assistència per telèfon: 

934 314 548 / 629 988 394 (Montse)  / 663 917 170 (Sílvia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organitzat per:  Amb el suport de: 

  
 

 

 

 

https://agendessexuals.wordpress.com/

