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1

Introducció

El mes de juliol de 2014 l’Ajuntament de Barcelona va aprovar la Mesura de Govern per
promoure la salut sexual i reproductiva a la ciutat de Barcelona. Es tractava d’una mesura
impulsada transversalment per diferents òrgans de l’Ajuntament: liderada per la Delegació de
Salut, la Direcció del Programa de Salut i l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB)
amb la participació de les Regidories de Dona i Drets civils i d’Adolescència i Joventut i
d’entitats socials de la ciutat de l’àmbit de la salut sexual i reproductiva. S’hi van incorporar
també el Consorci Sanitari de Barcelona (CBS), el Programa d’Atenció a la Salut Sexual i
Reproductiva (PASSIR) i associacions científiques de l’àmbit de la salut sexual i
reproductiva.
L’elaboració d’aquesta Mesura de Govern es fonamentava en l’anàlisi dels resultats dels
informes «La Salut a Barcelona», elaborats per l’ASPB, que mostraven, i quedava palès en
l’informe de 2012, uns indicadors en matèria de salut sexual i reproductiva que
aconsellaven aprofundir en el seu abordatge, especialment pel que feia a l’evolució de les
ITS, dels embarassos i les IVE i de la violència masclista.
La Mesura de Govern va fixar, com a eix central, el concepte de salut sexual a partir de les
definicions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i de l’International Planned
Parenthood Federation (IPPF), així com els drets sexuals i reproductius fonamentats en els
Drets Humans i reconeguts explícitament en alguns dels instruments internacionals, tals com
la Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra les dones
(CEDAW, 1979), les conclusions de la Conferència Internacional sobre Població (El
Caire, 1994) i la IV Conferència Mundial sobre les Dones (Beijing,1995). En aquest sentit
es recullen els drets reconeguts a la Declaració dels Drets Sexuals i Reproductius aprovada
per la IPFF l’any 2008 com a marc de referència pel desenvolupament de la Mesura.
La Mesura establia un model participatiu de desenvolupament de les accions que es
reforça a partir de 2016 quan es promou l’Estratègia Compartida de Salut Sexual i Reproductiva de
la ciutat de Barcelona i s’amplia la participació mitjançant la creació de la Xarxa de Salut Sexual
i Reproductiva.
Així doncs, des de l’aprovació l’any 2014 de la Mesura de Govern hi ha hagut una
transformació que s’ha dut a terme per la pròpia dinàmica dels espais participatius
impulsors de la mateixa; en aquesta Memòria fem un recull de l’activitat i els resultats
obtinguts en aquests 3 anys.

Pàgina 4 de 49

2 Punt de partida: La Mesura de Govern per promoure la salut sexual
i reproductiva a la ciutat de Barcelona
2.1

El concepte i els principis inspiradors de la Mesura de Govern

La Mesura de Govern parteix, com s’assenyalava a la introducció, d’una concepció de la salut sexual
que es fonamenta en les definicions fetes per l’Organització Mundial de la Salut (1) i la International
Planned Parenthood Federation (IPPF) (2,3):
«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».
S’assumeix la Declaració dels Drets Sexuals i Reproductius de 1995:
• Dret a la igualtat, a una protecció legal igualitària i a viure lliure de tota forma de
discriminació basada en el sexe, la sexualitat o el gènere
• 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
• Dret a la llibertat de pensament, opinió i expressió
• Dret a la salut i als beneficis dels avenços científics
• Dret a l'educació i la informació
• 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
• Dret a la rendició de comptes i la reparació de danys
Alhora, subscriu l’estratègia de l’OMS Salut en totes les polítiques (4,5) que persegueix un enfocament
de les polítiques públiques de tots els sectors que té en compte les implicacions que les seves decisions
tenen sobre la salut, busca sinèrgies i evita impactes perjudicials amb el propòsit de millorar la salut i
l’equitat, basant-se en els determinants de la salut.
S’alinea amb les estratègies de la Generalitat de Catalunya, incloent el Pla de Salut Afectiva i Sexual,
l’Acord Nacional per fer front a l’epidèmia del VIH a Catalunya i contra l’estigma relacionat, amb l’Estratègia
Nacional de Salut Sexual i Reproductiva i els plans municipals i mesures de govern involucrats (6–8).
Es tracta, doncs, d’una Mesura de Govern que parteix d’un ampli marc conceptual i estratègic i
s’articula amb estratègies de polítiques públiques.
Els aspectes clau de la mesura de govern són:
• Es basa en els drets humans i en els drets a la salut sexual i reproductiva.
• Treballa amb múltiples persones aliades i agents, i utilitza el conjunt d'actius de la societat.
• Normalitza el relat sobre la sexualitat i reconeix el seu impacte en la salut.
• Emfatitza el benestar i el dret a gaudir de les relacions afectivosexuals en comptes de la
malaltia.
•

Promou les relacions personals afectuoses i positives.

• Adopta una perspectiva de promoció de la salut i prevenció.
• S'enfoca als determinants de la salut i de l’equitat en salut.
• S’orienta a la prevenció de les infeccions de transmissió sexual com el VIH/sida, l'embaràs
no planificat i la violència sexual.
• Aborda la reducció de l'estigma, la por i la discriminació.
• Influeix en els serveis sanitaris i vetlla per l'accés als mètodes preventius i als serveis de
qualitat.
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• S'adapta a les necessitats de les persones en totes les etapes vitals, no només en
l'etapa reproductiva.
• Actua sobre les relacions de poder que influeixen en la salut sexual i reproductiva (gènere,
origen, grup cultural, classe social..).
• S'enfoca a tota la societat, amb una perspectiva universal, i als grups amb diferents
necessitats amb una perspectiva selectiva.
• Aborda la situació de les persones i grups vulnerables (persones que exerceixen la
prostitució, persones sense llar, persones a la presó i d'altres), atenent i respectant la
diversitat funcional, cultural, sexual, etc.
• Enforteix els sistemes de vigilància de la salut i d'informació poblacional.
Des de la perspectiva del diagnòstic de la situació de la salut sexual i reproductiva, els fets més
destacats són:
• S’observa una reducció del percentatge d’adolescents que ha mantingut relacions sexuals.
• El preservatiu és el mètode més emprat però, s’observa, entre els i les joves, un menor ús
de mètodes contraceptius, en relació a anys anteriors.
• S’observa un increment de les infeccions gonocòcciques, tant en joves com entre
persones adultes.
• Les ITS, infecció pel VIH inclosa, augmenten i/o es mantenen a nivells alts i afecten de manera
significativa als homes que practiquen sexe amb altres homes
• La taxa d’embarassos i d’IVE entre adolescents i dones adultes, de nivells socioculturals
més desfavorits és molt superior a la de la resta.
• Es detecta una informació insuficient en quant a les mesures de contracepció o una manca
de seguiment de les pràctiques apreses, especialment entre els grups més joves.
• Es disposa de poca informació sobre els abusos sexuals i els seus efectes.
• Es disposa de poca informació sobre la conducta sexual de la població en general.

2.2

Els reptes que afronta la Mesura de Govern

De la diagnosi que s’inclou a la Mesura de Govern es conclouen tres grans reptes que han de ser
abordats:
¾ Prevenir les infeccions de transmissió sexual (ITS)
¾ Prevenir l’embaràs no desitjat/no planificat
¾ Prevenir la violència sexual
El darrer repte es centra, des de la Mesura de Govern, en la sensibilització i la formació.

2.3

Les línies estratègiques i els objectius generals de la mesura

La Mesura de Govern definia una línia estratègica marc i cinc línies estratègiques d’actuació amb 23
objectius.
Línia estratègica marc
«La mesura de govern és l’expressió d’una estratègia liderada per l'Ajuntament i
compartida amb els serveis de promoció i d'atenció a la salut sexual i reproductiva, així com
amb el teixit social implicat de la ciutat; aquesta acció conjunta inclou les mesures
següents:

¾ Constituir una taula composada per totes les parts, liderada i coordinada per
l’àmbit de Salut de l’Ajuntament de Barcelona
¾ Elaborar anualment les línies d’acció prioritàries
¾ Establir el pressupost adequat segons les prioritats».
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Les línies estratègiques d’actuació articulaven els objectius de la Mesura de Govern1:
¾ Línia 1. Àmbit educatiu (escolar)
1. Augmentar la cobertura de les activitats d'educació afectivosexual incorporant la
perspectiva de gènere, la diversitat sexual, els valors culturals diversos com a base per
a la prevenció de les violències (violència masclista, bullyng homofòbic...).
2. Augmentar la cobertura de l’atenció personalitzada a adolescents i joves, en temes de
salut sexual i reproductiva des d’una perspectiva integral, de gènere, de respecte per la
diversitat i de prevenció de la violència.
¾ Línia 2. Àmbit comunitari i familiar
3. Millorar la cobertura de programes comunitaris de desenvolupament integral, en
especial en zones socialment desfavorides per tal de disminuir les desigualtats.
4. Millorar la cobertura de les accions de sensibilització sobre la salut sexual i reproductiva,
la prevenció i detecció de les ITS en col·lectius de major vulnerabilitat.
¾ Línia 3. Àmbit d’atenció
5. Promoure l’abordatge integral de les situacions complexes en relació a la salut sexual i
reproductiva.
¾ Línia 4. Àmbit de la salut pública
6. Enfortir els sistemes d’informació sobre salut sexual i reproductiva i la vigilància
epidemiològica, incloent-hi la millora de les enquestes poblacionals i els estudis
qualitatius.
¾ Línia 5. Àmbit Comunicació
7. Desenvolupar accions comunicatives i de sensibilització que reforcin les relacions
igualitàries i respectuoses; així com el respecte als drets sexuals i reproductius.

1
La redacció que apareix en aquest apartat és fruit de la reelaboració que va fer el Grup de Treball
Línies d'actuació durant l’any 2015 a partir d’analitzar que els objectius tal com estaven al text original de la
Mesura de Govern barrejaven diversos nivells.

Pàgina 7 de 49

3 La situació de la salut sexual i reproductiva a Barcelona: evolució
dels indicadors 2014 – 2017
Aquest apartat recull les dades de diagnòstic que es van incloure a la Mesura de Govern i s’actualitzen
les dades a 2017 per tal d’analitzar l’evolució que han sofert aquests indicadors en el transcurs de la
implementació de l’Estratègia de Salut Sexual i Reproductiva de Barcelona.
En la Mesura de Govern es van incloure indicadors en tres blocs:
¾ Adolescents i joves: indicadors sobre comportament sexual, ús de mètodes anticonceptius
i preventius, embaràs adolescent i violència sexual.
¾ Dones: indicadors sobre fecunditat i interrupció de l’embaràs i abusos sexuals.
¾ Població general: incidència de les infeccions de transmissió sexual (ITS) segons grups
poblacionals.
Per tal de tenir una visió evolutiva es mantindran els mateixos indicadors.

3.1

Conducta sexual en els i les adolescents

Una de les fonts per valorar la situació dels adolescents i joves en relació a la salut sexual i
reproductiva és l’enquesta FRESC que es fa cada 4 anys a adolescents a partir dels 15 anys (4rt ESO) .
En el moment de l’aprovació de la Mesura de Govern, l’any 2014, es disposaven les dades de l’enquesta
FRESC de 2012; en el període d’implementació de l’Estratègia s’ha realitzat una nova enquesta FRESC,
l’any 2016.
Els resultats destacats en quant a evolució són els següents:
Figura 1. Nois i noies que han tingut relacions sexuals amb penetració segons sexe i nivell d'estudis. Barcelona
1996, 2001, 2004, 2008, 2012 i 2016

Font. Enquesta FRESC 2016. Agència de Salut Pública de Barcelona (9)

Taula 1. Relacions amb penetració entre adolescents de Barcelona
FRESC 2012
Indicador, població

FRESC 2016

Noies

Nois

Noies

Nois

Ha mantingut relacions amb penetració (4t ESO)

25%

26%

23%

25%

Ha mantingut relacions amb penetració (2n batx o Cicles
Formatius)

62%

56%

53%

54%

Ús de preservatiu en darrera relació (4t ESO)

70%

79%

82%

77%

Ús de preservatiu en darrera relació (2n batx o Cicles Formatius)

65%

76%

69%

82%

Font. Enquestes FRESC 2012 i 2016 (9,10)

Pàgina 8 de 49

L’enquesta FRESC 2016 mostra que hi ha una certa tendència a la disminució dels nois i noies que afirmen
haver tingut relacions amb penetració en els darrers anys, a la Figura 1 es pot observar que l’any 2008 va
ser el que més noies i nois van manifestar haver tingut relacions amb penetració, arribant fins als dos
terços en el cas de noies i nois de 2n de batxillerat/CFGS; a partir d’aquell any la tendència ha anat
disminuint. Pel que fa a l’ús de mètodes anticonceptius, cal destacar la important disminució dels que
manifesten utilitzar mètodes no efectius o no fer-ne servir cap ja que ha passat del 23% de l’any 2012 al
11,7%: en el període 2012 – 2016 s’ha reduït a la meitat el nombre de joves que utilitzen mètodes no efectius
o no en fa servir cap.

3.2

Embarassos, fecunditat i IVE

Aquest apartat fa una anàlisi dels indicadors d’embarassos, fecunditat i IVE mostrant els
resultats generals, per a totes les dones entre 15 i 49 anys, i també entre les adolescents, de 15 a 19
anys.

3.2.1

Les dones de 15 a 49 anys

A Barcelona, a finals de la dècada de 2000, la fecunditat en dones de 15 a 49 anys va augmentar un
16% respecte la dècada anterior, seguint una tendència general que es relaciona amb el flux migratori. La
davallada que s’havia viscut al final de la primera dècada del segle i inicis de la segona sembla que
comença a remuntar en l’any 2015 molt lleugerament, mentre que els avortaments continuen la davallada
que es ve produint de manera suau però gairebé sostinguda des de l’any 2008.
Figura 2. Evolució de la taxa de fertilitat, naixements i IVE en dones en edat fèrtil a Barcelona (2003 - 2015)

Font. Agència de Salut Pública de Barcelona. La salut a Barcelona 2016 (11)

En relació a la taxa de fecunditat, com es veu a la figura, hi ha un lleu increment en el període 2014 –
2016, un 1,2%. Per districtes, s’observa que aquest augment està distribuït de forma diferent ja que mentre
en uns es produeixen increments significatius en altres es presenten percentatges similars en sentit
contrari. Entre els districtes que presenten increments destaca Horta – Guinardó amb un 10% i Gràcia i
Sarrià – Sant Gervasi, tots dos amb un 7%. Entre els districtes que presenten una disminució destaca
Sant Martí amb un retrocés del 7% i Sant Andreu i l’Eixample amb un del 4%.
Figura 3. Evolució de la taxa de fecunditat en dones en edat fèrtil (15 – 49 anys) per districtes a Barcelona, 2014 2016

Font. Elaboració pròpia a partir de dades del Llibre de Naixements 2014 - 2016 (ASPB)
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Per origen de les dones s’observa que, tot i que les dones de països no desenvolupats presenten la
major taxa (39,7 per 1000 dones de 15 a 49 anys), respecte a 2014 la taxa s’ha reduït lleugerament (un
1,2%); en canvi, les dones de països desenvolupats, que presenten la taxa més baixa (31,6 per 1000 dones
de 15 a 49 anys) són les que presenten un major increment, un 9%.
Figura 4. Evolució de la taxa de fecunditat en dones en edat fèrtil (15 a 49 anys) segons el país d'origen de la dona a
Barcelona, 2014 - 2016

Font. Elaboració pròpia a partir de dades del Llibre de Naixements 2014 - 2016 (ASPB)

Pel que fa a les interrupcions voluntàries d’embaràs (IVE) tot i que hi ha un lleu descens en els resultats
globals (entorn a un 6%), l’anàlisi per districtes i segons el país d’origen de la dona ens mostra unes
diferències molt significatives.
En la distribució territorial veiem que la taxa més alta d’IVE es produeix a Ciutat Vella (18,65 per cada
1000 dones en edat fèrtil) seguida molt a prop de l’Eixample, amb una taxa de 18,05 per cada 1000 dones
en edat fèrtil), sent aquest darrer el districte on ha hagut un canvi més important en el període 2014 – 2016
amb un increment del 73%). A l’Eixample i Ciutat Vella (amb un increment del 13%), els acompanya Sarrià
– Sant Gervasi (amb un increment del 10%). La resta dels districtes presenten davallades que es troben
entre el 18% de Sant Andreu i el 3% de diversos districtes (Sants – Montjuïc, Les Corts, Gràcia i Sant Martí.
Figura 5. Taxa d'interrupcions voluntàries d'embaràs entre dones en edat fèrtil (15- 49 anys) a Barcelona,
2014 - 2016

Font. Elaboració pròpia a partir de dades del Llibre de Naixements 2014 - 2016 (ASPB)

Si l’anàlisi es fa amb la variable del país d’origen de la dona es pot observar que, tot i que les dones de
països no desenvolupats segueixen presentant la taxa més alta (22,20 per cada 1000 dones de 15 a 49
anys), aquesta es manté pràcticament igual que l’any 2014. Per altra banda, entre les dones de països
desenvolupats es dóna l’increment més significatiu, amb un 41,2%, i entre les dones espanyoles s’ha reduït
un 16%.
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Figura 6. Taxa d'interrupcions voluntàries d'embaràs entre dones en edat fèrtil (15-49 anys) segons el país d'origen de la
dona a Barcelona, 2014 - 2016

Font. Elaboració pròpia a partir de dades del Llibre de Naixements 2014 - 2016 (ASPB)

Un darrer indicador a analitzar és la relació entre el nombre d’IVEs i el nombre d’embarassos; aquest
indicador mostra una gran variabilitat tant si s’analitza des de la perspectiva territorial com si es fa des de
la perspectiva de l’edat; en aquest cas els resultats per origen són consonants amb els de l’edat.
En termes generals, el nombre d’IVEs per cada 100 embarassos ha disminuït lleugerament en el
període 2014 – 2016, en concret ha baixat un 5%; però aquestes dades no són homogènies per territoris
tot i que s’aprecia que en 7 dels 10 districtes hi ha aquesta tendència a la baixa, destacant Horta –
Guinardó amb un 17%. Pel que fa als districtes amb increment cal destacar l’Eixample perquè l’increment
és del 52% mentre que Ciutat Vella i Sant Martí, els altres dos districtes on s’incrementa el percentatge ho
fan en uns termes molt més reduïts (7% i 3%, respectivament). Assenyalem que destaca l’Eixample, no sol
per l’increment en termes percentuals, sinó perquè es situa com el segon districte en percentatge d’IVE
sobre embarassos quan l’any 2014 es situava en una franja intermèdia i per sota de la mitjana de la
ciutat.
Figura 7. Nombre d'IVE per cada 100 embarassos en dones de 15 a 49 anys per districtes, Barcelona 2014 - 2016

Font. Llibre de naixements. ASPB, 2014 i 2016

Tal com avançàvem, les dades d’aquest indicador presenten una gran variabilitat per motius d’edat:
els resultats van disminuint conforme va avançant l’edat, tal com es pot veure a la figura següent, la
diferència entre el grup més jove (15 a 19 anys, que mereixerà una anàlisi específica a l’apartat següent) i
el més gran (de 35 a 49 anys) és molt significatiu, no arribant aquest darrer al 18%. En tot cas, la disminució
s’observa en tots els grups d’edat.
Per països d’origen les dades mostren que és entre les dones de països desenvolupats on es donen els
increments més significatius, destacant l’increment del 41% entre les dones de 35 a 49 anys, tot i que en
les dones joves i adultes (a partir dels 20 anys) els resultats més alts es donen entre les dones de països
no desenvolupats.
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Figura 8. Nombre d'IVE per 100 embarassos per grups d’edat, Barcelona, 2014 - 2016

Font. Llibre de naixements. ASPB, 2014 i 2016

3.2.2

Les adolescents, de 15 a 19 anys

La taxa de fecunditat entre les adolescents ha evolucionat en aquest període disminuint lleugerament,
així com les interrupcions voluntàries de l’embaràs que s’han reduït en el període, tal com es mostra a la
Taula 2. La fecunditat s’ha reduït sol 0,5 punts, mentre que els IVE ho han fet fins a 4,1 punts.
Si s’analitza la relació entre els IVE i els embarassos es pot veure que entre 2014 i 2016 ha caigut
també el nombre d’IVE per cada 100 embarassos.
Taula 2. Fecunditat i IVEs entre les dones adolescents
Indicador, població

Dones 2014

Dones 2016

Tipus d’indicador

Fecunditat adolescent, dones 15-19 anys

6,9

6,4

Taxa per 1000

IVE adolescent, dones 15-19 anys

19,1

15

Taxa per 1000

Taxa d’IVE respecte embarassos

71,5

68,6

IVE per 100 embarassos

Font. La Salut a Barcelona, 2014 i 2016; Llibre de naixements, 2014 i 2016

És important destacar que l’any 2015 es va aprovar la Llei Orgànica 11/2015, de 21 de setembre, de
modificació de la Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció
voluntària de l’embaràs, que obligava a les dones de 16 i 17 anys a obtenir el consentiment dels progenitors
per a la pràctica d’un IVE; la davallada de la taxa d’IVE pot venir motivada per les major dificultats per
accedir-hi en una part important del grup poblacional (les menors de 16 havien de disposar del
consentiment dels progenitors ja en la norma de l’any 2010).
L’anàlisi per països d’origen mostra que tot i que les adolescents de països no desenvolupats són les
que presenten unes taxes més elevades tant de fecunditat com d’IVE, s’ha produït un descens en el període
2014 – 2016. En canvi, destaca el grup d’adolescents de països desenvolupats en els que la taxa de
fecunditat del 2016 ha disminuït de manera molt significativa, assolint un 82% de reducció, en una
proporció molt similar a l’increment que s’ha vist en la taxa d’IVE, que augmenta fins el 76%; sent l’únic
grup que presenta aquestes tendències a l’alça.
Figura 9. Taxes de fecunditat i IVE entre dones de 15 a 19 anys, per països d’origen. Barcelona 2014 - 2016

Font. Llibre de naixements. ASPB, 2014 i 2016
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3.3

Agressions sexuals

Les agressions sexuals formen part de l’àmbit dels Drets Sexuals i Reproductius en la mesura que són
un atac clar al dret de les persones a gaudir d’una sexualitat lliure, segura i agradable. Es presenten les
dades referents a adolescents, obtingudes mitjançant l’enquesta FRESC entre nois i noies de 4rt d’ESO i
de 2n de Batxillerat o Cicles Formatius de Grau Superior, i, per altra banda, es presenten dades generals a
partir de la informació recollida per l’Hospital Clínic de Barcelona que és el centre de referència per a
l’atenció de les agressions sexuals.

3.3.1

Les agressions sexuals a adolescents

L’assetjament sexual presenta unes dades molt diferents segons es tracti de noies o de nois. En la
comparativa entre les enquestes de 2012 i 2016 s’observa que sol el grup de noies de batxillerat/cicles
formatius presenten un augment de la incidència de l’assetjament sexual, mentre que en la resta de grups
es produeix una davallada significativa, que arriba fins als 5 punts en el cas de les noies de 4rt d’ESO.
Taula 3. Incidència de l'assetjament sexual
FRESC 2012
Indicador, població

Han patit assetjament
sexual alguna vegada

Noies

FRESC 2016
Nois

Noies

ESO

BATX

ESO

BATX

22,2

21,6

7,4

7,1

ESO
14,6

Nois

BATX

ESO

BATX

26,4

4,6

4,7

Font. Enquestes FRESC 2012 i 2016 (9,10)

3.3.2

Les agressions sexuals en general

Les dades en relació als abusos i agressions sexuals són limitades; l’Hospital Clínic de Barcelona és
el referent per a l’atenció d’agressions sexuals a persones adultes. En l’article d’Àngels Gallardo (12) de
2017 s’analitzen els resultats des de l’any 2003 en quant a evolució del nombre de persones ateses per
haver patit agressions sexuals i es mostra que entre 2005 i 2016 s’ha incrementat un 62% el nombre de
persones ateses, tal com es pot veure a la gràfica següent.
Figura 10. Evolució de les agressions sexuals ateses a l'Hospital Clínic de Barcelona, 2003 - 2016

Font. Gallardo, Àngels. Las agresiones sexuales aumentan un 62% en un decenio en Barcelona. El Periódico (12)

Segons les dades, el 90% de les persones que pateixen agressions sexuals són dones i en un 61%
l’agressió és vaginal, tot i que hi ha un 20% de les atencions que no recullen el tipus d’agressió. A
destacar que les agressions sexuals en l’entorn de la família representen solament un 8% i que en la
majoria de casos (un 58%) l’agressor és una persona desconeguda, tot i que la majoria
d’agressions (el 51%) es produeixen al domicili, destacant en segon lloc la via pública (25,5%).
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3.4

Infeccions de Transmissió Sexual

En relació a les infeccions de transmissió sexual en el període 2012 – 2016 es manté l’augment
significatiu d’aquestes infeccions, amb excepció del VIH que continua la seva lenta davallada. A la Taula
4 s’observa com, mentre la taxa d’infecció per VIH s’ha reduït en 2,7 punts en global, un 12% respecte l’any
2012, s’ha reduït quasi a la meitat en les dones (-48%) i ha baixat un 9% entre els homes, en les altres ITS
la tendència és a la inversa, amb creixements significatius i sostinguts en el temps.
Taula 4. Incidència d'infeccions de transmissió sexual a Barcelona, 2012 - 2016 (taxa per 100.000 habitants)

Any 2012

Any 2016

Dones

Homes

Total

Dones

Homes

Total

Infecció per VIH

5,4

40,4

22,0

2,8

36,6

19,3

Infecció per sífilis

4,0

54,7

28,1

9,7

106

55,3

Infecció per gonocòccia

6,4

62,5

33,0

14,6

125,5

67,1

Font. La salut a Barcelona 2012 i 2016, ASPB (11,13)

La incidència d’infeccions per sífilis s’ha doblat (+97%) en el període, passant, en termes globals, de
28,1 a 55,3 i amb major augment percentual en el cas de les dones, on l’increment arriba al 143%, que en
els homes (+94%), tot i que la taxa es mantingui lluny de la taxa que presenten els homes.
El cas de les infeccions per gonocòccia segueix la mateixa tendència que la sífilis: un increment en la
taxa general que l’any 2016 que duplica la taxa de 2012 (+103%) i també, un increment percentual molt
important en el cas de les dones, l’increment entre les dones assoleix un 128% mentre que en els homes
es queda en el 101%.
A la gràfica (Figura 11) que ve a continuació s’observa aquesta tendència de reducció sostinguda del
VIH/SIDA des del 2012.
Figura 11. Evolució de la infecció per VIH i de sida per sexe, taxes per 100.000 habitants. Barcelona, 2002 - 2016

Font. ASPB (2017). La salut a Barcelona 2016 (pàgina 81).

En canvi, en la gràfica que es veu a continuació s’observa la tendència inversa, amb un augment
sostingut de les altres ITS; destacant especialment la incidència entre els homes, tant en la infecció per
sífilis com per gonocòccia; la infecció per limfogranuloma veneri (LGV) es manté, encara en nivell allunyats
dels altres, tot i que s’ha duplicat en el període 2012 – 2016, passant d’una taxa de 6,8 casos per cada
100.000 habitants a 13,9 casos per cada 100.000 habitants.
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Figura 12. Incidència de sífilis, gonocòccia i limfogranuloma veneri (LGV) per sexe, taxes per 100.000 habitants. Barcelona
2008 – 2016.

Dones

Homes

Font. Elaboració pròpia a partir de dades de l’Agència de Salut Pública de Barcelona. Nota: cal observar que
les escales de les dues gràfiques són diferents per tal de poder veure millor les tendències.

Analitzant les dades per sexe i conducta sexual s’observa que el grup de població amb major
nombre de casos d’ITS són els HSH (homes que tenen sexe amb homes), seguits dels homes amb
pràctiques heterosexuals i finalment, les dones amb pràctiques heterosexuals són les que presenten
un nombre més baix de casos.
Figura 13. Distribució dels casos de sífilis, gonocòccia i LGV, per sexe i conducta sexual. Barcelona 2008 – 2016.

Font. ASPB (2017). La salut a Barcelona 2016 (pàgina 84)

3.5 Resum de l’evolució de l’estat de la salut sexual i reproductiva a
Barcelona, 2014 – 2017
Mesura de Govern (2014)

Memòria (2017)

S’observa una reducció del percentatge
d’adolescents que ha mantingut relacions
sexuals

Es manté la tendència a la baixa en el
percentatge
d’adolescents
que
han
mantingut
relacions
sexuals
(amb
penetració).
La disminució és lleugerament més alta en
noies que en nois i també té més rellevància en el
grup més gran (2n Batx/CFGS)..

El preservatiu és el mètode més emprat però,
s’observa, entre els i les joves, un menor ús de
mètodes contraceptius, en relació a anys
anteriors.

S’observa un important descens dels
adolescents
que
utilitzen
mètodes
anticonceptius no efectius o que no en fan
servir, en el període s’ha reduït a la meitat el
percentatge d’adolescents que tenen aquestes
pràctiques, tot i així, encara 1 de cada 10
manifesta seguir-les.
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Mesura de Govern (2014)

Memòria (2017)

La taxa d’embarassos i d’IVE entre
adolescents i dones adultes, de nivells
socioculturals més desfavorits és molt
superior a la de la resta.

En termes generals la taxa d’IVE ha disminuït
entorn un 6% i la taxa de fecunditat s’ha
incrementat lleugerament (+1,2%).
Els indicadors d’IVE i fecunditat en general
presenten taxes més altes en contextos
socioeconòmics més desfavorits (per
districte i país d’origen) però, alhora, aquests
grups presenten una disminució dels
indicadors en el període 2014 – 2016.
Per
altra
banda,
els
contextos
socioeconòmics no vulnerables presenten
increments tant en taxes d’IVE com de
fecunditat. Aquests increments podrien tenir a
veure amb els canvis en el context
econòmic i laboral.
La relació IVE – embaràs ha disminuït entorn un
5%; observant-se una progressió
descendent amb l’edat (percentatges més alts
a menor edat).
Els indicadors entre les adolescents mostren una
davallada, tant en taxa de fecunditat, com
d’IVE i d’embarassos.
A destacar la disminució del nombre d’IVE per
100 embarassos que coincideix amb el canvi
de la normativa que endureix les condicions
per a les noies de 16 i 17 anys.
S’observa un descens molt significatiu de la
fecunditat entre adolescents de països
desenvolupats (quasi a la meitat) que es
presenta quasi en paral·lel a un increment del
76% de les IVE en aquest mateix grup.
Els resultats de disminució de les taxes de
fecunditat i IVE en entorns socioeconòmics
vulnerables poden estar relacionats amb les
intervencions
(programes)
que
venen
desenvolupant-se en els darrers anys.

Es detecta una informació insuficient en
quant a les mesures de contracepció o una
manca de seguiment de les pràctiques
apreses, especialment entre els grups més joves.

S’ha constatat una informació insuficient en
quant a les mesures de contracepció, tot i les
millores identificades en els grups poblacionals
que s’havien prioritzat.
No hi ha evidències de l’impacte de la
modificació de la llei que regula l’IVE, en quant a
nombre de persones beneficiàries, tot i que en el
grup per al que es van establir restriccions hi ha
un descens de la taxa d’IVE; per altra banda ha
estat un dels elements que ha generat més
dubtes i desinformació en aquest període.
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Mesura de Govern (2014)

Memòria (2017)

Es disposa de poca informació sobre els
abusos sexuals i els seus efectes.

L’assetjament
sexual
(incloent
les
agressions) afecta de manera majoritària a les
dones, tant en les dades ofertes per
l’enquesta FRESC entre adolescents com les
dades generals.
Entre les i els adolescents les dades han
disminuït des de la darrera enquesta (2012), amb
excepció del grup de noies de 2n de
Batxillerat/CFGS (17-18 anys) on s’ha
incrementant arribant a manifestar haver
patit una situació d’assetjament 1 de cada 4.

Es disposa de poca informació sobre la
conducta sexual de la població en general.

No hi ha informació sistematitzada, amb una
periodicitat anual i disponible. A tall d’exemple:
• La informació sobre agressions sexuals,
mostrada a la pàgina 14, té el seu origen en la
Comissió de Violència Intrafamiliar i de
Gènere de l’Hospital Clínic però s’ha tingut
que recollir d’un article perquè no hi ha
disponibles memòries amb aquesta
informació.
• La informació sobre assetjament sexual a
adolescents prové d’una enquesta amb una
periodicitat quadriennal.

Les ITS, infecció pel VIH inclosa, augmenten i/o
es mantenen a nivells alts i afecten de
manera significativa als homes que
practiquen sexe amb altres homes

La infecció pel VIH és l’única de les ITS que
manté una tendència a la baixa des de 2012.

S’observa un increment de les infeccions
gonocòcciques, tant en joves com entre
persones adultes.

Es manté l’increment sostingut de les
infeccions gonocòcciques: entre 2014 i 2016
pràcticament s’ha doblat la taxa entre els
homes, especialment entre els que tenen
relacions sexuals amb altres homes (HSH).
Entre les dones els resultats, tot i ser en
nombres absoluts molt més baixos que en els
homes, s’han multiplicat per 1,7 en el període.
Es manté l’increment sostingut de
les infeccions per sífilis; entre els
homes l’increment ha estat del 72% i són els
homes que tenen sexe amb homes (HSH)
els que més han augmentat, especialment
en el període 2015 – 2016.
Entre les dones, tot i que les taxes
en nombres absoluts són baixes i allunyades de
les dels homes, l’indicador per a 2016
ha multiplicat per 3 els resultats de 2014.
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Mesura de Govern (2014)

Memòria (2017)
Les ITS afecten de manera significativa als
homes que practiquen sexe amb altres
homes.
Tot i així els casos de sífilis entre homes amb
pràctiques heterosexuals també s’han
incrementat significativament en termes
percentuals.
Són molt destacables els increments
sostinguts de la incidència de les ITS entre les
dones ja que, si bé les taxes són baixes, el
creixement és molt accentuat en els darrers anys
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4 Implementació de la Mesura i evolució vers l’Estratègia compartida
de Salut Sexual i Reproductiva de Barcelona
4.1

L’Estructura per a la implementació

4.1.1

La Taula per a la Salut Sexual i Reproductiva

La Mesura de Govern preveia, en la línia estratègica marc, la creació de la Taula per a la Salut Sexual i
Reproductiva que estava composada per representants institucionals (diversos departaments i
organismes tant de l’Ajuntament de Barcelona com del Consorci Sanitari de Barcelona) i representants
associatius (representants de consells ciutadans, de societats científiques i d’associacions de l’àmbit de
la salut sexual i reproductiva).
La Taula és un òrgan de participació ampli, amb pràcticament 30 membres.
Representació associativa

Representació institucional
¾ Direcció de Salut - Ajuntament de
Barcelona (Comissionada i coordinació)

¾
¾
¾
¾

¾ Agència de Salut Pública de Barcelona
(direcció i coordinació)
¾ Consorci Sanitari de Barcelona
¾ Programa d’Atenció a la Salut Sexual i
Reproductiva (PASSIR) - ICS
¾ Direcció de Departament d’Informació i
Atenció a les Dones
¾ Direcció de Departament de Joventut
¾ Regidoria de Feminismes i LGTBI
¾ Consorci d’Educació/IMEB
¾ Institut Municipal de Persones amb
Discapacitat

¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Consell Joventut de Barcelona
Consell de les Dones
Societat Catalana de Contracepció
Societat de Salut Pública de Catalunya i
Balears
Federació d’Associacions de Pares i
Mares d’Alumnes de Catalunya (FAPAC)
Comitè 1 de Desembre
SidaStudi
StopSida
Centre Jove d’Anticoncepció i Sexualitat
(CJAS)
Projecte dels Noms – Hispanosida
Associació de Planificació Familiar de
Catalunya i Balears (APFCB)
Associació CEPS

Composició de la Taula actualitzada al Mandat 2015 - 20192.
La Taula es reuneix una vegada a l’any, com a mínim.
Les funcions de la Taula són:
¾ Aprovar el pla de treball de l’Estratègia.
¾ Aprovar la memòria de l’activitat desenvolupada en el marc de l’Estratègia
¾ Fer difusió de les activitats i dels resultats obtinguts.

4.1.2

El Grup Motor

El Grup Motor és un equip de treball operatiu que, a partir de les línies generals que s’aproven a la
Taula, lidera el desenvolupament del pla de treball i dinamitza les activitats. El Grup Motor es crea per
operativizar les decisions de la Taula.
El Grup Motor està format per un nombre reduït de representants de les entitats i institucions de la
Taula.

2

S'han actualitzat els noms dels departaments i càrrecs a l'estructrura institucional del Mandat 2015 - 2019 i s'han inclòs
les associacions que ostenten la representació associativa; a l’annex 1 s’hi pot trovar el llistat actualitzat de persones
representants a la Taula.
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El Grup Motor es reuneix, aproximadament, cada 2 mesos.
Les funcions del Grup Motor són:
• Elaboració del Pla de Treball per proposar-lo a la Taula
• Creació, dinamització i coordinació dels grups de treball
• Elaboració de documents de treball i/o aprovació de les propostes sorgides en els grups
de treball.
• Aprovació de la incorporació de noves entitats a la Xarxa de l’Estratègia.
• Establir i fer seguiment d’indicadors de salut sexual i reproductiva i l’adequació de la
planificació segons això.
• Fer el seguiment del pressupost i els mitjans destinats a l’ESSIR
• Resoldre possibles conflictes que es produeixin en els grups de treball
• Coordinar, revisar i aprovar el material comunicatiu
• Seguiment i coordinació de postures comunes de l’ESSIR davant diverses situacions
(polítiques, problemes nous..)
El Grup Motor està conformat, en el període 2015 – 2017, per:
• Regidoria de Feminismes i LGTBI
• Observatori de la Salut Pública, ASPB
• Departament de Salut, Ajuntament de Barcelona
• Consorci Sanitari de Barcelona CBS
• Programa d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva a Catalunya, ICS
• Departament de Feminismes i LGTBI
• Comitè 1r Desembre
• SIDA STUDI – Comitè 1r Desembre
• CJAS – Comitè 1r Desembre
• APFCiB – Comitè 1r Desembre

4.1.3

La Xarxa de l’Estratègia

A partir de la presentació de la Mesura i de l’inici dels treballs va haver diverses entitats i
organitzacions que van manifestar la seva voluntat de col·laborar i participar. Per altra banda, algunes de
les entitats i organitzacions de la Taula ho eren en representació d’altres entitats o serveis que volien tenir
un paper actiu en el desenvolupament de l’Estratègia. Per aquests motius es va configurar la Xarxa.
La Xarxa és l’espai més ampli de vinculació d’entitats i organitzacions amb l’ESSIR. La Xarxa està
formada per entitats que actuen en l’àmbit de la salut sexual i reproductiva i l’educació afectiva – sexual.
La participació a la Xarxa de l’ESSIR està oberta a totes les entitats que ho desitgin i es comprometin
amb els Drets Sexuals i Reproductius sempre i quan tinguin seu o desenvolupin la seva acció a la ciutat
de Barcelona.
Totes les entitats que formen part de la Xarxa tenen accés a la participació en els Grups de Treball.
Els procediment per adherir-se a la Xarxa és el següent:
• Fer una sol·licitud al Departament de Salut de l’Ajuntament de Barcelona, explicant quins són
els objectius de la seva organització.
• Signar el document d’adhesió amb compromisos de participació.
• Els objectius de la seva organització han d’estar compromesos amb els Drets Sexuals
i Reproductius, que són drets humans. Això implica partir del reconeixement de la definició
que fa l’Associació Internacional de Planificació Familiar: “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”.
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La Xarxa està conformada, fins el 2017, a més de totes les entitats que formen part de la Taula,
per les entitats següents:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

4.1.4

Associació ABD
Associació DINCAT
Associació Pandora
Creu Roja de Barcelona
ETIS – Equips de Treball i Investigació Social
Farmamundi
Fedelatina
Fundación PRESME
Societat Catalana de Sexologia
Fundació Salut i Comunitat
Xarxa de Dones per la Salut:
§
Dona-Llum – Associació catalana per un part respectat
§
Titània-Tascó
§
La Ciranda
§
Mater – Observatori de les M(P)aternitats Contemporànies
§
Secretaria de la Dona CCOO

Els Grups de Treball

Els grups de treball són l’estructura més operativa de l’Estratègia. Es tracta d’estructures de caràcter
temporal que es centren en un objectiu concret.
Els grups de treball s’organitzen a partir de les línies estratègiques de l’ESSIR i, d’acord amb el Pla de
Treball, es proposen els grups amb objectius específics. Cada Grup de Treball és coordinat per dues
persones que dinamitzen les sessions i el treball a desenvolupar, amb el suport de la Secretaria
Tècnica, i que aproven els documents i materials que s’elaboren a partir del treball conjunt abans de
sotmetre’ls a la validació final del Grup perquè, posteriorment, siguin presentats al Grup Motor.
Els Grups de Treball estan oberts a representants de totes les organitzacions, entitats i institucions,
que formen part de la Xarxa; es busca que la participació estigui vinculada amb l’expertesa i l’interès
específic pel tema a abordar.
La metodologia dels Grups de Treball és la següent:
¾ Aprovació de la creació del grup de treball en el marc del Pla de Treball: definició dels
objectius i identificació de les persones coordinadores.
¾ Comunicació a totes les entitats de la Xarxa de la posada en marxa del Grup de Treball.
¾ Inscripció de participants en el Grup de Treball.
¾ Preparació de la proposta de pla de treball de Grup de Treball per part de les persones
coordinadores amb el suport de la Secretaria Tècnica.
¾ Primera reunió: presentació de la proposta, acord sobre el pla de treball a desenvolupar i la
metodologia específica (treball en sessions presencials, treball compartit on-line...), fixació
del calendaris i dels resultats esperats.
¾ Desenvolupament del treball.
¾ Elaboració d’un document de síntesi del treball desenvolupat.
¾ Aprovació del document de síntesi per part del Grup de Treball i presentació al Grup Motor.
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4.1.5

Secretaria tècnica

La Secretaria Tècnica està formada, en l’actualitat, per una tècnica del Departament de Salut de
l’Ajuntament de Barcelona i una consultora externa.
Les funcions de la Secretaria Tècnica són:
• Donar suport al desenvolupament general de les activitats de l’ESSIR.
• Organitzar la logística de les sessions de treball dels diferents òrgans que conformen
l’ESSIR: convocatòries, preparació de documentació (prèvia i posterior), assistència...
• Donar suport a les persones que coordinen els Grups de Treball: elaborar documents
bàsics, recollir les aportacions, introduir revisions, elaborar propostes...
• Elaborar els documents de pla de treball i memòria.
• Elaborar documents de difusió de l’ESSIR.
• Difondre activitats i notícies d’interès sobre salut sexual i reproductiva entre els membres
de l’ESSIR.
• Donar suport i assessorar a les entitats de l’ESSIR per a gestions municipals.
• Elaboració de noticies i continguts sobre salut sexual i reproductiva per a la web de
salut.

4.2 L’Estratègia compartida: en el camí d’implementar la metodologia de
la co-producció
La coproducció de polítiques públiques és fruit d’una evolució en el paper de les administracions
públiques que han assumit que les formes tradicionals de govern no són capaces de donar resposta a
necessitats complexes de les societats i que busquen la incorporació a l’acte de governar (dissenyar i
produir polítiques públiques és un acte de govern) a altres actors que estan presents a la societat: tant els
de la societat civil com els de l’esfera del mercat .
La coproducció en aquest àmbit s’aborda des del lideratge de les administracions que comparteixen
l’espai que els és propi (per competència i per normativa), en quant al disseny i implementació de les
polítiques públiques, amb altres actors, sent sempre molt conscients i respectuosos amb la
responsabilitat que les administracions tenen front a la ciutadania, que és diferent de la que poden tenir
la resta d’actors, especialment els actors no institucionals.
La coproducció de les polítiques públiques ha estat caracteritzada pels següents elements segons
Pares, Castellà i Garcia-Brugada (2015):
¾ Lògica de compartir.- És la base sobre la que es fonamenta: és la col·laboració entre diferents
actors (persones, organitzacions, institucions...).
¾ Nova concepció de la dimensió pública.- S’entén la dimensió pública més enllà de l’àmbit
institucional (les administracions) i aquesta nova concepció permet buscar respostes a les noves
necessitats en altres àmbits com la comunitat o la col·laboració entre institucions i comunitats.
¾ Construcció de respostes col·lectives.- La complexitat i el dinamisme dels nous problemes fa
necessària la implicació de nous actors per a buscar-ne solucions sense que això suposi que les
administracions i institucions renunciïn a la seva funció i a les seves responsabilitats.
¾ Processos d’empoderament de la ciutadania.- Les relacions horitzontals que caracteritzen
aquesta nova forma de fer polítiques públiques generen espais i condicions per a l’empoderament
de la ciutadania en la mesura que les administracions i institucions els reconeixen com a iguals.
La coproducció és, doncs, d’acord amb aquests autors “una forma de col·laboració entre institucions
públiques i altres actors, que es relacionen en condicions d’igualtat i horitzontalitat, amb l’objectiu de
produir noves i millors solucions als problemes col·lectius amb la voluntat de generar
empoderament i transformació social”.
L’Estratègia Compartida és un camí cap a la coproducció de polítiques públiques i pretén ser una
mostra d’aquesta metodologia de caràcter horitzontal en el disseny, implementació i avaluació de
polítiques públiques. Tot i això, el punt de partida, en el que les diferències entre institucions i entitats
són evidents, fa que aquesta metodologia sigui, encara ara, un objectiu desitjable a assolir
completament més que una realitat ja implementada.
En tot cas, és voluntat manifestada per tots els agents implicats en l’Estratègia, pràcticament des
de la mateixa redacció de la Mesura de Govern, antecedent de l’ESSIR, caminar cap a la co-producció
com una metodologia que permeti una dinàmica horitzontal sense que això impliqui que cap dels
agents renuncia al seu paper, institucional, administratiu, d’incidència política, etc.
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5

Les activitats de l’Estratègia

La Mesura de Govern va ser aprovada el mes de juliol de 2014 i la seva implementació es pot dividir
en dues fases:
• Primera fase (2015): definir les bases per a la implementació. Es desenvolupa la fase a
partir de crear dos grups de treball.
• Segona fase (des de 2016): elaboració de propostes i materials per part dels grups de
treball vinculats a les línies d'actuació prioritzades en la primera fase.

5.1

Primera fase (2015): definició de les bases per a la implementació

Un cop aprovada la Mesura de Govern es va veure necessari fixar unes bases per facilitar i fer
operativa la seva implementació i es van plantejar tres objectius per al primer any:
• Conèixer l’abast de les activitats que s’estaven desenvolupant en matèria de Salut
Sexual i Reproductiva a la ciutat de Barcelona.
• Consensuar un llenguatge comú per identificar la diferent tipologia d’activitats.
• Prioritzar les línies i objectius de la Mesura.
Per tal de donar resposta a aquests objectius es van crear dos grups de treball: Mapa d’Actius i Línies
d’actuació. Ambdós grups van treballar de forma autònoma però interconnectada doncs les decisions que
es prenien a cadascun dels grup influïa en l’altre.

5.1.1

El Mapa d’Actius

En el document de la Mesura de Govern es va incloure una primera versió del Mapa d’Actius definit
com una sistematització de la informació de les actuacions que, en matèria de salut sexual i reproductiva,
s’estaven duent a terme a la ciutat, independentment de qui fos l’agent que l’estigués impulsant. En
aquesta primera versió es van recollir dades bàsiques: nom del programa, breu descripció/accions,
col·lectiu prioritari d’intervenció i principals resultats de l’any 2013.
Aquesta primera recollida d’informació va ser molt ben valorada perquè permetia visibilitzar tota la
tasca desenvolupada per les entitats i administracions de manera unificada, ordenada segons les línies
d’actuació i podia facilitar la tasca de coordinació i de planificació.
El Mapa d’Actius es configura, doncs, com una eina potent de coneixement de l’activitat
desenvolupada a la ciutat però, també es planteja la necessitat de desenvolupar aquesta eina de forma
que compleixi alguns requisits:
• Ha de ser accessible per tots els agents i, fins i tot, per a professionals d’altres àmbits i per a
la ciutadania.
• Ha de ser de fàcil actualització.
• Ha de contenir la informació suficient per identificar el tipus d’activitat i les condicions
d’accés.
Per complir tots aquests criteris l’Ajuntament de Barcelona va impulsar la creació d’una base de dades
allotjada en un espai accessible mitjançant una web on cada agent pugui mantenir actualitzada la
informació de les actuacions que desenvolupa i, alhora, pugui ser consultable per la resta.
Per construir aquesta base de dades era fonamental definir quina era la informació necessària de
cadascuna de les activitats i aquest grup de treball ho va desenvolupar.
Participants en el grup

Sessions de treball

• Ana Zaragoza, ASSIR
• Andreu Agustín, Direcció Drets Civils, Aj.
Barcelona
• Antonia Castillo, CSB
• Clara Santamaria, IMPD
• David Paricio, Sida Studi
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•
•
•
•

1a reunió: 2 març 2015
2a reunió: 18 març 2015
3a reunió: 30 març 2015
Reunió de retorn: 27 maig
2015

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elia Díez, ASPB
Estel Crusellas, Direcció P. Dona, Aj. Barcelona
Félix Pérez, Projecte Noms-Hispanosida
Imma Anegas, CEPS
Jordi Baroja, CJAS
Marta Giralt, Direcció P. Joventut Aj. Barcelona.
Mercè Fernández Gesalí, Direcció P. Dona
Aj. Barcelona
Olga Juárez, ASPB
Xavier Llebaria, ASPB
Yolanda Glez. Tavira, C. Educació B.
Pilar Solanes, Direcció P. Salut Aj. Barcelona
Secretaria tècnica:
§ Núria Espriu, Dept. Salut, Aj. Barcelona
§ Núria Fustier, consultora

L’estructura de dades que es va elaborar va ser la següent
Primer nivell
Nom de l’actuació
Titularitat
Execució
Tipus d’entitat

Segon nivell

Tipus de finançament

Contracte
Conveni
Subvenció
Fons propis
Altres fonts

Territori

Tota la ciutat Districte/s
Barri/s
Àrees sanitàries

Temporalitat

Puntual
Indefinides

Any d’inici
Any d’acabament
Col·laboracions en el desenvolupament
Vinculació a plans o altres activitats
Població diana

Administració pública
Entitat privada d’iniciativa social

Universal
No universal
¾ Sexe
¾ Grups d’edat
¾ Col·lectius específics

Intersectorialitat
Tipologia d’activitat
Línia d’actuació principal
Objectiu de la línia d’actuació principal
Línia d’actuació secundària
Objectiu de la línia d’actuació secundària
Resultats
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Per tal d’ordenar les activitats es va fer necessari definir la tipologia d’activitats i establir criteris per
assignar una o altra categoria a les activitats diverses que es desenvolupen a la ciutat. Es van definir 6
categories d’activitats:
Tipologia

Definició i subcategories

Servei

És el conjunt de treballs, programes i/o activitats que serveixen a un ús determinat.
Inclouen diferents activitats, que poden ser organitzades en programes o projectes,
que són desenvolupades per diferents professionals.
Característiques principals:
• Compta amb un establiment o espai físic estable i fix des del que
es desenvolupen les activitats principals.
• Els serveis són una organització complexa que pot incloure diferents programes
i activitats.
• Té un funcionament regular durant tot l’any.
Segons l’objectiu principal es diferencien dos tipus de serveis:
• Serveis assistencials: en els que es dóna atenció personalitzada, o grupal, a
persones que requereixen d’informació o tractament particular, en relació
a l’àmbit d’actuació de l’organització o entitats.
• Serveis d’informació: en els que s’ofereix informació, més o menys específica,
en a matèria d’actuació de l’organització o entitat, sense que hagi una atenció
personalitzada a situacions particulars.
Són un conjunt d’activitats a partir d’uns objectius prèviament definits.
Característiques principals:

Programes

• Tenen un funcionament estable, que pot ser continuat (durant tot l’any) o cíclic
(per períodes en els que es repeteixen les activitats).
• Poden o no requerir d’un equipament o espai físic específic perquè es poden
realitzar en diferents espais.
• Disposen d’un professional o equips professionals (també poden comptar
amb peers) per al seu desenvolupament.
Els programes poden ser de dos tipus:
• Programa formatiu. El seu objectiu principal és la formació de professionals o de
persones que faran funcions d’assessorament.
• Programa d’intervenció. El seu objectiu principal és l’atenció directa a la població
diana. La intervenció pot ser individual o grupal.

Actuacions
projectes

o

Són les intervencions puntuals i orientades a assolir objectius específics.
Les característiques principals, als efectes del grup de treball, són les següents:
• Estan limitades en el temps i en l’àmbit d’intervenció.
• Tenen un funcionament puntual o esporàdic.
• No requereixen d’equipament o espai físic, tot i que poden desenvolupar-se en
un.
• Poden ser acícliques: realitzar-se en moments clau.

Material
divulgatiu

Es defineix com l’elaboració i difusió de material amb la finalitat d’informar i
sensibilitzar a les persones en relació als temes que contenen.
Les característiques principals, als efectes del grup de treball, són les següents:
• Els materials poden ser elaborats en diferents suports (paper, audiovisual,
web...)
• Inclou solament el procés d’elaboració i difusió (distribució o posada a
disposició del públic).

Material
preventiu

Es defineix com la distribució, personal o mitjançant diferents instruments, de
material preventiu (preservatius...) relacionat amb l’àmbit de l’Estratègia.
Les característiques principals, als efectes del grup de treball, són les següents:
• El material es distribueix sense que requereixi presència de professionals.
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Tipologia

Definició i subcategories

Sistemes
d’informació

És el conjunt d’instruments que permeten el tractament i l’administració de dades que
són necessàries per desenvolupar les funcions de vigilància de la salut sexual i
reproductiva i la vigilància epidemiològica. Proveeixen dades i indicadores de qualitat
que informen sobre la situació en relació a aquests àmbits en la població
de referències, ajuden a la detecció de casos i a estimar la magnitud.
Característiques principals:
v Tenen un funcionament regular, amb periodicitat reconeguda.
v Requereixen d’un equipament suficient per a l’emmagatzematge, custòdia
i tractament de les dades i informacions que, al seu torn, requereix d’un espai
físicespecífic.
v Disposen d’un professional o equips professionals per al seu
desenvolupament, maneniment i anàlisi

5.1.2

Grup de Treball Línies d’Actuació

Els objectius d’aquest grup de treball van ser:
• Definir objectius específics per a cada línia d’actuació.
• Dissenyar indicadors ideals per a l’avaluació de la Mesura de Govern.
• Prioritzar els objectius de cada línia estratègica.
Participants en el grup
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Sessions de treball

Blanca Albillos, Soc. Cat. de Contracepció
Cristina Martínez, ASSIR
Elia Díez, ASPB
Félix Pérez, Projecte Noms-Hispanosida
Jordi Baroja, CJAS
Laura Cañadas, CJB
Lucía Artazcoz, ASPB
M. Rosa Pons, Consell Mpal. Dones Aj. Barcelona
Marta Cabanas, CSB
Mercè Fernández Gesalí , Direcció P. Dona Aj.
Barcelona
Montse Casamitjana, Soc. Salut Pública Cat. i
Balears
Montse Pineda, Comitè 1r Desembre
Ruben Mora, Stop Sida
Sílvia Aldavert, APFCiB
Yolanda Glez. Tavira, C. Educació Barcelona
Pilar Solanes, Direcció P. Salut Aj. Barcelona
Secretaria tècnica:
§
§

¾ 1a reunió: 16 març 2015
¾ 2a reunió: 26 març 2015
¾ Reunió de retorn: 27 maig 2015

Núria Espriu, Dept. Salut, Aj. Barcelona
Núria Fustier, consultora

El Grup de Treball va analitzar els objectius inclosos a la Mesura de Govern: un total de 23 repartits
en 5 línies d’actuació i va observar que tots els objectius inclosos no tenien el mateix nivell de concreció,
és a dir, que hi havia objectius generals i d’altres que eren específics vinculats a algun dels generals. Així
doncs, la primera tasca que es va desenvolupar va ser la reordenació dels objectius i el resultat va ser:
¾ Identificació de 7 objectius generals, distribuïts en 5 línies d’actuació.
¾ Identificació de 15 objectius específics.
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Els objectius generals i específics per línies d’acció van quedar ordenats i redactats de la manera
següent:
Objectius generals

Objectius específics

Línia 1.Àmbit Educatiu (escolar)
1.

2.

Augmentar la cobertura de les activitats
d'educació afectivosexual incorporant la
perspectiva de gènere, la diversitat
sexual, els valors culturals diversos com a
base per a la prevenció de les violències
(violència masclista, bullyng
homofòbic...)

a)

b)

Augmentar la informació en matèria de salut
sexual i reproductiva en adolescents i joves,
incidint en tots els factors que influeixen en les
conductes de risc (consum de substàncies...).
Facilitar formació continuada a mestres i
professors/es en l’àmbit afectivosexual i de
salut sexual i reproductiva.

Augmentar la cobertura de l’atenció
personalitzada a adolescents i joves, en
temes de salut sexual i reproductiva des
d’una perspectiva integral, de gènere, de
respecte per la diversitat i de prevenció
de la violència.

Línia 2. Àmbit Comunitari i Familiar
3.

4.

Millorar la cobertura de programes
comunitaris de desenvolupament
integral, en especial en zones
socialment desfavorides per tal de
disminuir les desigualtats.

a)
b)

Millorar la cobertura de les accions de
sensibilització sobre la salut sexual i
reproductiva, la prevenció i detecció de
les ITS en col·lectius de major
vulnerabilitat.

c)

d)

Impulsar l’oferta de programes d’habilitats de
criança per a famílies.
Desenvolupar activitats de formació continuada
sobre sexualitat per a agents comunitaris.
Impulsar la detecció precoç i la prevenció de les
ITS, com el VIH/Sida, a través de l’oferta de
proves i la vacunació.
Incrementar l'oferta de tallers de sexualitat per
diversos grups d'edat (adolescents i gent gran),
dones, col·lectius LGTB i col·lectius amb
diversitat funcional, incorporant la perspectiva
de gènere, diversitat sexual i diversitat cultural,
així com la relació entre el consum de
substàncies i la salut sexual.

Línia 3. Àmbit d’Atenció
5.

Promoure l’abordatge integral de les
situacions complexes en relació a la salut
sexual i reproductiva.

a)

b)

c)

d)
e)

Facilitar l’accés als mètodes contraceptius,
especialment els de llarga durada, com els
implants o els DIU, i seguir garantint l’accés a la
contracepció d’urgència.
Facilitar l’accés als mètodes de barrera per a la
prevenció de les ITS, especialment en col·lectius
vulnerables.
Reforçar els programes de detecció precoç i la
vacunació, especialment en el col·lectiu d’homes
que tenen relacions sexuals amb homes.
Facilitar l’accés al dispositiu especialitzat en
atenció a les víctimes d’agressions sexuals.
Facilitar formació continuada als/les
professionals de la salut sobre la salut sexual i
reproductiva i la sexoafectivitat incorporant la
perspectiva de gènere, la diversitat sexual i
cultural.
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Objectius generals

Objectius específics

Línia 4. Àmbit de la Salut pública
6.

Enfortir els sistemes d’informació sobre
salut sexual i reproductiva i la vigilància
epidemiològica, incloent-hi la millora de
les enquestes poblacionals i els
estudis qualitatius.

a)
b)

Impulsar la recerca en els àmbits comunitari,
sanitari i educatiu.
Impulsar l’avaluació de programes, l’avaluació
de necessitats i l’impacte de les actuacions.

Línia 5. Àmbit Comunicació
7.

Desenvolupar accions comunicatives i de
sensibilització que reforcin les relacions
igualitàries i respectuoses; així com el
respecte als drets sexuals i reproductius.

a)

b)

Reforçar i millorar la informació sobre salut
sexual i reproductiva i fer-la més accessible a
tots els grups de població.
Impulsar la utilització de les TIC per afavorir la
comunicació, especialment amb adolescents i
joves.

A partir de la reordenació dels objectius es va dur a terme la segona fase: la priorització de les accions.
Per tal d’establir prioritats es van definir els criteris:
¾ La persona com a eix de les intervencions: aquest criteri parteix de la pròpia definició de salut sexual
de l’Organització Mundial de la Salut que considera la sexualitat “un aspecte central de l’ésser
humà al llarg de la vida que inclou sexe, gènere, identitats i rols, orientació sexual, erotisme, plaer,
intimitat i reproducció”. És per tant un criteri la selecció d’aquelles línies i objectius que donin
major rellevància a la persona, fent-la el centre de les accions, com a veritable protagonista de la
seva salut sexual i reproductiva.
¾ Els drets de les persones com a guia per a les intervencions: en línia amb el primer criteris, per tal
que la salut sexual sigui atesa adequadament i de manera sostinguda en el temps cal vetllar pel
respecte dels drets sexuals i reproductius de les persones, promovent-ne la seva efectivitat
mitjançant la seva protecció i promoció.
¾ Els determinants de la salut com a elements sobre els que és necessària la intervenció per introduir
les modificacions en l’estat de la salut sexual i reproductiva de les persones.
Finalment el grup va abordar el disseny d’indicadors comuns per a l’avaluació de la Mesura i,
especialment, de les accions que s’emmarquen en la Mesura. Per dur a terme aquesta part, es va partir del
treball desenvolupat per l’altre grup de treball, Mapa d’Actius que havia treballat en consensuar unes
denominacions per a les accions a desenvolupar en el camp de la salut sexual i reproductiva amb la
finalitat d’ordenar els continguts de la base de dades (veure apartat 5.1.1)
Els indicadors es van dissenyar en funció de la tipologia d’activitat desenvolupada:
Tipologia

Indicadors

Servei

¾ Nombre de persones ateses
§
Sexe
§
Franges d’edat
§
Perfil
§
Localització
¾ Es mesura el grau de satisfacció?
¾ Nombre de proves realitzades:
§
§
§
§

Positius
Negatius
Proves confirmades
Derivacions a serveis sanitaris
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Tipologia

Indicadors

Programes
formatius

¾ Nombre de persones participants
§
Sexe
§
Franges d’edat
§
Perfil
¾ Nombre de tallers realitzats
¾ Durada de les activitats (total i per sessió)
¾ Es mesura el grau de satisfacció?

Programes
d’intervenció

¾ Nombre de persones ateses
§
Sexe
§
Franges d’edat
§
Perfil
§
Forma d’atenció
¾ Es mesura el grau de satisfacció?
¾ El programa incorpora l’avaluació dels canvis en coneixements, actituds i/o
creences (determinants)? SI/NO
¾ El programa incorpora l’avaluació dels canvis en la conducta? SI/NO
¾ El programa es fonamenta en evidències sobre impacte en canvi de conductes?
SI/NO

Programes
d’intervenció
grupal

¾ Nombre de persones ateses

¾
¾
¾
¾

§
Sexe
§
Franges d’edat
§
Perfil
Es mesura el grau de satisfacció?
El programa incorpora l’avaluació dels canvis en coneixements, actituds i/o
creences (determinants)? SI/NO
El programa incorpora l’avaluació dels canvis en la conducta? SI/NO
El programa es fonamenta en evidències sobre impacte en canvi de conductes?
SI/NO

Actuacions o
projectes

¾ Nombre de persones assistents
§
Sexe
§
Franges d’edat
§
Perfil
¾ Nombre d’actuacions realitzades
¾ Durada de les activitats (total)
¾ Es mesura el grau de satisfacció?

Material
divulgatiu físic

¾ Nombre de material divulgatiu creat ¾
Nombre de material divulgatiu distribuït ¾
Material adaptat
§
Per llengües
§
Per llenguatges o codis
¾ Nombre d’entitats i dispositius (entitats, escoles...) que han rebut el material
per a la seva distribució

Material
divulgatiu en
suport virtual

¾ Nombre de material divulgatiu creat
¾ Nombre de visites rebudes/visionats
¾ Material adaptat
§
Subtitulat
¾ Presència en xarxes socials

§
§

Seguidors
Accions comunicatives
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Tipologia

Indicadors

Material
preventiu

¾ Nombre de material preventiu creat ¾
Nombre de material preventiu distribuït ¾
Tipologia de material
§
Preservatius
§
Lubricants
§
Xeringues
§
Anticonceptius
¾ Nombre d’entitats i dispositius (entitats, escoles...) que han rebut el material
per a la seva distribució

Sistemes
d’informació

5.2

No es van definir

Segona fase (2016 – 2017): Els Grups de Treball

Des de l’any 2016 es van crear diferents grups de treball a partir de la priorització realitzada l’any 2015.
Aquest apartat mostrarà cadascun dels grups amb la tasca desenvolupada en el període 2016 – 2017.

5.2.1

Grup de Treball sobre l’Avortament

Grup de treball constituït arrel de la Declaració Institucional sobre l’avortament aprovada pel Plenari
el 27 novembre 2015.
Durant l’any 2016 el grup es va centrar en abordar l’impacte del canvi de legislació sobre la interrupció
voluntària d’embaràs i els efectes sobre les noies de 16 i 17 anys, a les que afectava de ple la modificació.
L’any 2017 el grup es va centrar en abordar el tema de l’anticoncepció, en tant que es va identificar
una mancança en la disponibilitat de materials sobre contracepció.
Característiques del Grup
Participants 2016
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Sessions de treball 2016

Blanca Albillos, Soc. Cat. de Contracepció
Cristina Martínez, PASSIR
Jordi Baroja, CJAS
Lucia Artazcoz, ASPB
Marta Cruells, Regidoria de Cicles de
Feminismes i LGTBI
Mercè Fdez. Gesalí, Direcció P. Dona Aj. B.
Montse Pineda, Comitè 1r desembre
Silvia Aldavert, APFCiB
Sofia Ferré, CSB
Pilar Solanes, Direcció P. Salut Aj. Barcelona

•
•
•
•

Vida,

Participants 2017

1a reunió: 22 març 2016
2a reunió: 28 abril 2016
3a reunió: 30 maig 2016
4a reunió: 15 desembre 2016

Sessions de treball 2017

Anna Cobacho, CIAJ Aj. Barcelona
Blanca Albillos, Soc. Cat. de Contracepció
Hildegard Mausbach, Soc. Cat. de Contracepció
Cristina Martínez, ASSIR
Élia Díez, ASPB
Eva Vela, ASSIR
Jordi Baroja, CJAS
Homera Rosetti, Dep. Comunicació Aj. Barcelona
(convidada)
¾ Pilar Solanes, Direcció P. Salut Aj. Barcelona

¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

¾ Secretaria tècnica:
§ Núria Espriu, Dept. Salut, Aj. Barcelona
§ Núria Fustier, consultora
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•
•
•
•

1a reunió: 17 maig 2017
2a reunió: 6 juny 2017
3a reunió: 5 juliol 2017
4a reunió: 19 setembre 2017

Objectius 2016:
• Analitzar l’impacte del canvi de la legislació sobre l’avortament en el grup de noies
adolescents de 16 i 17 anys.
• Elaborar propostes per garantir l’efectivitat dels drets reconeguts en la normativa.
• Millorar la informació sobre l’avortament i la seva regulació que té la població en general.
Actuacions 2016:
• Anàlisi de les modificacions legals i identificació dels principals grups poblacionals afectats.
• Identificar situacions d’especial dificultat per dur a terme l’avortament.
• Disseny i implementació d’una proposta d’acompanyament per a menors d’edat que
vulguin interrompre l’embaràs.
• Elaboració d’un tríptic informatiu: “L’avortament: una opció també un dret”.
Objectius 2017
• Desenvolupar la campanya informativa sobre l’avortament.
• Abordar la prevenció de l’embaràs des de la millora dels materials divulgatius i informatius.
Actuacions 2017
• Difusió del tríptic sobre l’avortament: 10.500 en català, 1.700 en castellà i 300 en anglès.
• Disseny i elaboració d’un tríptic general sobre mètodes anticonceptius.

5.2.2

Grup de treball àmbit educatiu (escolar)

Es constitueix el grup a partir de la priorització realitzada pels grups de treball de l’any 2015.
Característiques del grup
Participants en el grup 2016

Sessions de treball 2016

Coordinadores:
¾ M. José Cesena, C. Educació Barcelona
¾ Olga Juárez, ASPB

1a reunió: 23 juny 2016
¾
¾
2a reunió: 14 juliol 2016
¾
3a reunió: 15 setembre 2016
4a reunió: 19 octubre 2016
¾
¾ 5a reunió: 24 novembre 2016

Persones inscrites:
¾ Alícia Carrascon, ASSIR Esquerra
¾ Ana Cobacho, Dep. Joventut Aj. Barcelona
¾ Marta Gibernau, Dep. Joventut Aj. Barcelona
¾ Ana Zaragoza, ASSIR Muntanya
¾ Blanca Albillos, ASSIR Esquerra
¾ Casimir Macià, IMEB
¾ Clara Santamaria, IMPD Aj. Barcelona
¾ Núria González, IMPD Aj. Barcelona
¾ David Paricio, Sida Studi-Comitè 1r Desembre
¾ Elia Díez, ASPB
¾ María Salvador, ASPB
¾ Mirta Lojo, Dep. Feminismes i LGTBI Aj. Barcelona
¾ Mercè Fernández Gesalí, Dep. Feminismes i LGTBI Aj.
Barcelona
¾ Montse Fabrés, IMSS – Barcelona, Trinitat NovaRoquetes Nou Barris (Programa JASP)
¾ Aida Ruiz, IMSS – Barcelona, Trinitat Nova-Roquetes
¾
¾
¾
¾

Nou Barris (Programa JASP)
Paqui Jurado, Referent ASSIR Salut i Escola
Sílvia Aldavert, APFCiB
Jordi Baroja, CJAS
Pilar Solanes, Dep. Salut Aj. Barcelona
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Participants en el grup 2017

Sessions de treball 2017

Coordinadores:

¾ 1a reunió: 11 maig 2017
¾ 2a reunió: 14 juny 2017
¾ 3a reunió: 13 juliol 2017

¾ M. José Cesena, C. Educació Barcelona
¾ Olga Juárez, ASPB
Persones inscrites:
¾ Alícia Carrascon, ASSIR Esquerra
¾ Ana Cobacho, Dep. Joventut Aj. Barcelona
¾ Ana Zaragoza, ASSIR Muntanya
¾ Blanca Albillos, ASSIR Esquerra
¾ Casimir Macià, IMEB
¾ Clará Cusó, Comitè 1r Desembre
¾ Clara Santamaria, IMPD Aj. Barcelona
¾ David Paricio, Sida Studi-Comitè 1r Desembre
¾ Elia Díez, ASPB
¾ Isabel Pagès, Dept. Joventut, Aj. Barcelona
¾ María Salvador, ASPB
¾ Mirta Lojo, Dep. Feminismes i LGTBI Aj. Barcelona
¾ Mercè Fernández Gesalí, Dep. Feminismes i LGTBI Aj.
Barcelona
¾ Montse Fabrés, IMSS – Barcelona, Trinitat Nova¾
¾
¾
¾
¾

Roquetes Nou Barris (Programa JASP)
Aida Ruiz, IMSS – Barcelona, Trinitat Nova-Roquetes
Nou Barris (Programa JASP)
Paqui Jurado, Referent ASSIR Salut i Escola
Sílvia Aldavert, APFCiB
Jordi Baroja, CJAS
Pilar Solanes, Dep. Salut Aj. Barcelona

¾ Secretaria tècnica:
§
Núria Espriu, Dept. Salut, Aj. Barcelona
§
Núria Fustier, consultora

Objectius 2016:
¾ Identificar les accions que es desenvolupen en els centres educatius de la ciutat i que aborden
l’educació afectiva i sexual.
 Elaborar criteris de bones pràctiques per a l’educació afectiva i sexual.
¾
Actuacions 2016:
¾ Elaboració de la Guia de qualitat de les intervencions d’educació afectiva i sexual implementades als
centres educatius de la ciutat de Barcelona.
Objectius 2017
¾ Revisar la metodologia i els continguts de les accions que es duen a terme als centres educatius
de Barcelona d’acord amb els criteris de la Guia.
Actuacions 2017
¾ Recollida d’accions desenvolupades als centres educatius (84 actuacions).
¾ Disseny d’una proposta d’indicadors per mesurar els criteris de qualitat de la Guia.
¾ Definició d’un encàrrec per a l’avaluació de les accions.
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5.2.3

Grup de treball sobre les ITS

Es constitueix el grup a partir de la priorització realitzada pels grups de treball de l’any 2015; en aquest
cas es tenen en compte les dades de l’Informe La Salut a Barcelona que mostra un increment de les ITS a
la ciutat.
Característiques del grup
Participants en el grup 2016

Sessions de treball 2016

Coordinadora - Coordinador:
¾ Lluís Espinosa, CSB
¾ Patrícia G. de Olalla, ASPB

¾
¾
¾
¾
¾

Persones inscrites:
¾ Astrid Francesch, ASSIR Muntanya
¾ Beatriz Blanco/Georgina Lázaro/Natàlia Reina, CJB
àmbit salut
¾ Clara Santamaria, IM Persones Discapacitades Aj.
Barcelona
¾ Eli del Amo, Parc de Salut Mar
¾ Elia Díez, ASPB
¾ Esther Padrol i Maria Blasco, Creu Roja
¾ Jordi Baroja/M. Paz Oliver, CJAS
¾ Juanse Hernández, gTt-VIH
¾ Michael Meulbroek, Projecte dels Noms-Hispanosida
¾ Mireia Alberny, ICS Barcelona Referent ITS
¾ Montse Pineda, Creación Positiva
¾ Roser Latorre, Dep. de Joventut Aj. Barcelona
¾ Ruben Mora, Stop Sida
¾ Silvina Magnani, Fundación Salut y Comunidad
¾ Pilar Solanes, Dep. de Salut Aj. Barcelona

1a reunió: 29 juny 2016
2a reunió: 5 octubre 2016
3a reunió: 26 octubre 2016
Extraordinària: 2 novembre 2016
4a reunió: 24 novembre 2016

Participants en el grup 2017

Sessions de treball 2017

Coordinadora - Coordinador:
¾
Lluís Espinosa, CSB
¾
Patrícia G. de Olalla, ASPB

¾ 1a reunió: 19 juny 2017
¾ 2a reunió: 18 setembre 2017

Persones inscrites:
¾
Aldana Menéndez, ABD Programes de Salut
¾
Clara Cusó, Comitè 1r Desembre
¾
Elia Díez, ASPB
¾
Gemma Deulofeu, DINCAT
¾
Jordi Baroja, CJAS
¾
Juanse Hernández, gTt-VIH
¾
Maria Blasco, Creu Roja
¾
Jorge Palacio/ Marieliza Vargas, Fedelatina
¾
Ruben Mora, Stop Sida
Silvina Magnani, Fundación Salut y Comunidad
¾
¾
Pilar Solanes, Dep. de Salut Aj. Barcelona
¾ Secretaria tècnica:
§
Núria Espriu, Dept. Salut, Aj. Barcelona
§
Núria Fustier, consultora

Objectius 2016:
¾ Reduir la incidència de les ITS.
 Identificar els perfils de les persones que pateixen ITS.
 Identificar les causes dels diagnòstics tardans.
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Actuacions 2016:
¾ Es consensuen les principals causes que dificulten la reducció de la incidència de les ITS:
§
§
§

Informació i comunicació: hi ha informació contradictòria i no hi ha hagut campanyes de
promoció de la salut sexual i prevenció de les ITS.
Coordinació entre serveis assistencials i serveis comunitaris per millorar la derivació i
l’adherència als tractaments.
Monitoratge de la infecció per VIH.

¾ Es prioritza iniciar per l’apartat de la informació i la comunicació.
Objectius 2017
¾ Dissenyar criteris de qualitat per a l’elaboració de materials divulgatius sobre ITS.
¾ Identificar els temes on hagi disparitat de criteris a l’hora de donar informació.
¾ Identificar fonts solvents.
Actuacions 2017
¾ Elaboració d’un document amb els criteris de qualitat per a l’elaboració de materials divulgatius.
¾ Elaboració d’una proposta de procediment per a la revisió dels materials i atorgament del segell
ESSIR.
¾ Elaboració de les eines per fer possible la revisió dels materials.

5.2.4

Grup de treball àmbit comunitari i familiar

Es constitueix el grup a partir de la priorització realitzada pels grups de treball de l’any 2015.
Aquest grup va estar actiu en el període 2016. En el període 2017 no va tenir més activitat que la de
les coordinadores en el moment que va arribar la proposta de participació als projectes emmarcats en el
Pla de Barris de Ciutat Vella.
Característiques del grup
Participants en el grup 2016

Sessions de treball 2016

Coordinadores:
¾ Èlia Díez, ASPB
¾ Montse Casamitjana / Sofia Ferré, CSB
Persones inscrites:
¾ Aldana Menéndez, ABD
¾ Alícia Carrascón, ASSIR Esquerra
¾ Anna Gutiérrez, SOAPI (Servei d’Orientació i
Acompanyament per a Persones Immigrades) Nou Barris
¾ Carme Nebot, Atenció Primària
¾ Chelo García, ASSIR Parc de Salut Mar
¾ Clara Santamaria, I.M. Persones amb Discapacitat
Aj. Barcelona
¾ Fina Campans/Mar Llop, Generem/Plataf. TransForma
¾ Gemma Deulofeu, Associació DINCAT
¾ Griselda Vázquez, ASSIR Dreta
¾ Helena Ylla-Català / Verónica Giménez, Agència
ÀBITS Dep. Feminismes Aj. Barcelona
¾ Isabel Pagès, Dep. de Joventut Aj. Barcelona
¾ Mercè Fernandez, Dep. Feminismes i LGTBI Aj. BCN
¾ Meritxell Sáez, Dep. Feminismes i LGTBI Aj. BCN
¾ Olga Juárez, ASPB
¾ Ramon Escuriet, Departament de Salut Generalitat
Catalunya
¾ Raquel Gómez, APFCiB-CJAS
¾ Ruben Mora, Stop Sida
¾ Pilar Solanes, Dep. de Salut Aj. Barcelona
¾ Secretaria tècnica:
§
Núria Espriu, Dept. Salut, Aj. Barcelona
§
Núria Fustier, consultora
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¾
¾
¾
¾

1a reunió: 6 juliol 2016
2a reunió: 29 setembre 2016
3a reunió: 27 octubre 2016
4a reunió: 17 novembre 2016

Participants en el grup 2017

Sessions de treball 2017

Coordinadores:

¾ Reunió preparatòria: 15 setembre
2017

¾ Èlia Díez, ASPB
¾ Montse Casamitjana / Sofia Ferré, CSB

¾ Secretaria tècnica:
§
Núria Espriu, Dept. Salut, Aj. Barcelona
§
Núria Fustier, consultora
Objectius 2016:
¾
¾
¾

Consensuar una definició d’actuació comunitària.
Elaborar criteris característics de les actuacions comunitàries.
Elaborar propostes d’actuacions.

Actuacions 2016:
¾

Elaboració d’un document de definició i criteris de l’actuació comunitària en matèria de salut
sexual i reproductiva.

¾

Priorització d’accions:
§
§
§

Difusió de programes i serveis existents.
Adaptació dels materials existents (llengua i cultura).
Accés a material preventiu a espais diversos (preservatius, masculins i femenins, i
altre material).

§

Crear taules territorials de salut sexual i reproductiva.

5.2.5

Grup de treball de l’atenció integral

Es constitueix el grup a partir de la priorització realitzada pels grups de treball de l’any 2015.
Aquest grup va estar actiu en el període 2016 únicament
Característiques del grup
Participants en el grup 2016

Sessions de treball 2016

Coordinadores:
¾ Glòria Pérez, ASPB
¾ Sofia Ferré, CSB

¾
¾
¾
¾

Persones inscrites:
¾ Asun Sala, Parc de Salut Mar
¾ Blanca Albillos, Societat Catalana Contracepció
¾ Cèlia Vall, ASSIR Muntanya
¾ Clara Santamaria, Institut Mpal. Persones amb
Discapacitat Aj. B.
¾ Cristina Martínez, ASSIR Catalunya
¾ Eva Vela, ASSIR Dreta
¾ Gemma Deulofeu, Associació DINCAT
¾ Isabel Pagès, Dep. de Joventut Aj. B.
¾ Jordi Baroja, APFCiB-CJAS
¾ Mercè Meroño/ Sílvia Moreira, Fundació Àmbit
Prevenció
¾ Ramon Escuriet, Departament de Salut Generalitat
Catalunya
¾ Pilar Solanes, Dep. de Salut Aj. Barcelona
¾ Secretaria tècnica:
§
Núria Espriu, Dept. Salut, Aj. Barcelona
§
Núria Fustier, consultora
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1a reunió: 30 setembre 2016
2a reunió: 21 octubre 2016
3a reunió: 10 novembre 2016
4a reunió: 25 novembre 2016

Objectius 2016:
¾ Consensuar una definició d’atenció integral.
¾ Consensuar els col·lectius que presenten situacions de desigualtat en l’accés a l’atenció.
¾ Elaborar propostes d’actuació.
Actuacions 2016:
¾ Elaboració d’un document marc d’atenció integral que inclou definició del concepte i mecanismes
per assolir la seva implementació i la identificació els col·lectius amb necessitats específiques.
¾ Revisió dels indicadors específics per als serveis (mapa d’actius).

5.2.6

Grup de treball del Projecte Webdoc Sexis

Aquest grup de treball es constitueix per fer seguiment d’un projecte que es desenvolupa per part
d’una iniciativa privada però que disposa de finançament públic (Ajuntament de Barcelona, Agència de
Salut Pública de Barcelona, Diputació de Barcelona, Agència de Salut Pública de Catalunya i Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals.
La iniciativa es fonamenta en el dret a la informació i a l’educació sexual i afectiva, especialment per
a joves. Sexis és un documental interactiu i divulgatiu sobre la sexualitat en l’edat adolescent.
El grup de treball, convocat per primera vegada el desembre de 2016, va revisar i fer aportacions sobre
els continguts i materials proposats per la productora, sobre els perfils dels i de les joves als que es volia
entrevistar, les persones expertes i persones famoses.
Característiques del grup
Participants en el grup

Sessions de treball

Productora Setmàgic Audiovisuals:
¾ Oriol Marcos, productor
¾ Esther Mira, cap continguts
¾ Roser Aguilar, directora Webdoc

¾ 1a reunió: 14 desembre 2016
¾ 2a reunió: 25 gener 2017

Persones inscrites:
¾ Anna Soteras, Consorci Educació de Barcelona
¾ Cristina Martínez, ASSIR Catalunya
¾ David Paricio, Sida Studi
¾ Elia Díez, ASPB
¾ Isabel Pagès, Dep. Joventut Aj. B.
¾ Jordi Baroja, CJAS
¾ Mercè Fdez. Gesalí, Dep. Feminismes i LGTBI
¾ Núria Espriu, Dep. de Salut Aj. B.
¾ Olga Juàrez, ASPB
¾ Pilar Solanes, Dep. de Salut Aj. B.
¾ Sofia Ferré, CSB

La webdoc Sexis es va presentar el dia 14 de febrer de 2018 coincidint amb el Dia Europeu de la Salut
Sexual. Es pot accedir: http://sexis.ccma.cat
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5.3

Jornada ESSIR

El dia 3 de març de 2017 es va celebrar la Jornada de l’Estratègia compartida de salut sexual i
reproductiva a l’Auditori de la Biblioteca Jaume Fuster del Districte de Gràcia (Plaça Lesseps, 20 – 22,
08023 Barcelona.
Es van inscriure 213 persones i finalment van assistir prop de 230 persones.
El Programa de la Jornada va ser el següent:
10:30

Lliurament de documentació

11:00 – 11:30

Inauguració de la Jornada i presentació de l’Estratègia compartida de Salut Sexual
i Reproductiva.
¾ Laura Pérez, Regidora de Feminismes i LGTBI Ajuntament de Barcelona
¾ Gemma Tarafa, Comissionada de Salut Ajuntament de Barcelona
¾ Pilar Magrinyà, Directora general de Planificació en Salut Dep. Salut Generalitat de
Catalunya

11:30 – 11.45

¾ Alberto Capitan, president del Comitè 1r de Desembre
Línies d’avenç de l’Estratègia
¾ Pilar Solanes, Cap Departament de Salut, Ajuntament de Barcelona
¾ David Paricio, director Sida Studi

11.45-12.30

La situació dels drets reproductius a Barcelona
¾ Glòria Pérez, Responsable dels sistemes d’informació en salut sexual i reproductiva,
Agència de Salut Pública de Barcelona

12:30 – 14:00

¾ Sílvia Aldavert, Coordinadora Associació Planificació Familiar de Catalunya i Balears
Concretem respostes
¾ Educació afectiva i sexual als centres educatius: criteris de qualitat
§
M. José Cesena, Tècnica de l’Àrea d’Orientació i Educació Inclusiva, Consorci
d’Educació de Barcelona
§
—

Accés a la contracepció
§
§

—

Hildegard Mausbach, presidenta Societat Catalana de Contracepció
Jordi Baroja, Director Centre Jove d’Anticoncepció i Sexualitat

El dret a l’avortament: campanya d’informació,
§
§

14:00

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

Cristina Martínez Bueno, Responsable ASSIRS de Catalunya
Pilar Solanes, cap Departament de Salut Ajuntament de Barcelona

Cloenda
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La Jornada, com es veu al Programa, va ser un acte de presentació de l’Estratègia davant les i els
professionals del sector, tant d’institucions com d’entitats. A destacar les presentacions:
¾ Principals avenços de l’Estratègia des de l’aprovació de la Mesura de Govern l’any 2014:
§
Presentació del Mapa d’Actius.
¾ Presentació de la situació dels drets reproductius a Barcelona:
§
Presentació de l’avançament de resultats de l’enquesta FRESC i de les dades sobre salut sexual
dels adolescents a Barcelona.
§
Presentació de la situació dels drets reproductius emmarcats en l’agenda 2030, Objectius de
Desenvolupament Sostenible, de l’ONU.
¾ Presentació del resultat de l’acció dels grups de treball:
§
Educació afectiva i sexual als centres educatius: presentació de la Guia de Criteris de Qualitat per
a les activitats d’educació afectiva i sexual als centres educatius de Barcelona.
§
Accés a la contracepció: es van presentar estratègies per implementar anticonceptius reversibles
de llarga durada i TRIA, un estudi d’accessibilitat a mètodes anticonceptius per població jove.
§
El dret a l’avortament: es va presentar la campanya dissenyada per informar a la ciutadania en
relació a la regulació de l’avortament i també el circuit dissenyat per atendre i acompanyar les
menors adolescents que requereixen el consentiment patern per a l’avortament.
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5.4

Sessions de treball Comission on the Status of Women (CSW)

L’Estratègia ha participat en dues trobades amb motiu de les sessions de treball de la Commission on
the Status of Women (CSW de l’ONU. Aquestes sessions es desenvolupen a Nova York.
L’any 2016, en el marc del 60è període de sessions de la Comissió Jurídica i social de la Dona
(Comission on the Status of Women – CSW, es va presentar, en el Fòrum de les ONG a la CSW 60, l’acte
“Drets Sexuals i Reproductius a l’Agenda Globa i a l’Agenda de Barcelona i de Catalunya.

L’any 2017, en el marc del 61è període de sessions de la Comissió Jurídica i social de la Dona
(Comission on the Status of Women – CSW, es va organitzar, conjuntament amb el Fons de Població
Mundial de Nacions Unides (UNFPA un acte en el programa oficial de la CSW61 per donar a conèixer
l’experiència de l’Estratègia i també d’altres iniciatives a Catalunya.
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L’acte va celebrar-se a la Sala de Conferència A
de la Secretaria de Nacions Unides i van participar:
¾ Presentació i moderació, a càrrec del Sr. Luis Mora, Cap de Gènere, Drets Humans i Cultura,
Divisió tècnica UNPFA.
¾ Sra. Pilar Solanes, Cap del Departament de Salut, Ajuntament de Barcelona.
¾ Sra. Judith Rifà, Tècnica de Justícia Global i Cooperació Internacional de
l’Ajuntament de Barcelona.
¾ Sra. Montserrat Pineda Lorenzo, Coordinadora d’Incidència Política de Creación
Positiva.
¾ Sra. Sílvia Aldavert, Coordinadora de Projectes de l’Associació Planificació
Familiar Catalunya i Balears.
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6

Avaluació de la implementació i evolució de l’ESSIR

L’avaluació de la implementació de l’Estratègia de Salut Sexual i Reproductiva a Barcelona té dues
vessants: una quantitativa i una qualitativa.
L’avaluació quantitativa s’ha realitzat a partir de l’anàlisi dels indicadors clau que es van prendre de
referència en l’elaboració de la Mesura de Govern l’any 2014 i la seva evolució en el període; en aquest
apartat identificarem els indicadors i sintetitzarem les principals conclusions de l’evolució que presenten
els resultats.
L’avaluació qualitativa s’ha orientat a identificar els punts forts i les oportunitats de millora a partir de
dues sessions de treball del Grup Motor de l’Estratègia. El procés de l’avaluació qualitativa es va plantejar
a partir de la lectura i el treball sobre una versió preliminar de la Memòria 2014 – 2017; amb aquest punt
de partida es van identificar tant els elements destacats de la implementació de l’Estratègia (punts forts
com els aspectes que calia millorar o, fins i tot, implementar. L’anàlisi qualitativa inclou també la
identificació de les àrees clau d’intervenció i propostes per desenvolupar en el període 2018 – 2019.

6.1

Avaluació quantitativa

6.1.1

Indicadors

Àmbit
Conducta i
hàbits en les
relacions
sexuals

Embarassos,
fecunditat i
IVE

Indicador

Desagregació de
dades

Font

Periodicitat de
dades

Percentatge
d’adolescents que
han tingut
relacions sexuals
amb penetració

Sexe
Nivell d’estudis

Enquesta FRESC

Quadriennal

Percentatge d’ús de
preservatiu a la
darrera relació en
adolescents.

Sexe
Nivell d’estudis

Enquesta FRESC

Quadriennal

Percentatge
d’adolescents que
no fan ús de
mètodes
anticonceptius o
fan servir mètodes
no efectius.

Sexe
Nivell d’estudis

Enquesta FRESC

Quadriennal

Taxa de fecunditat.

Dones 15 a 49 anys
Adolescent 15 a 19
anys
Districtes
País d’origen

Llibre de
naixements,
ASPB

Anual

Taxa d’IVE

Dones 15 a 49 anys
Adolescent 15 a 19
anys
Districtes
País d’origen

Llibre de
naixements,
ASPB

Anual

Taxa d’IVE respecte
embarassos

Dones 15 a 49 anys
Adolescent 15 a 19
anys
Districtes
País d’origen

Llibre de
naixements,
ASPB

Anual
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Àmbit
Agressions
sexuals

ITS

6.1.2

Indicador

Desagregació de
dades

Font

Periodicitat de
dades

Percentatge
d’adolescents que
manifesten haver
patit assetjament
sexual

Sexe
Nivell d’estudis

Enquesta FRESC

Quadriennal

Nombre
d’agressions
sexuals

Sexe
Tipologia d’agressió
Relació amb
l’agressor

Anual

Taxa d’incidència
del VIH

Sexe
Conducta sexual

Comissió de
Violència
Intrafamiliar i de
Gènere de
l’Hospital Clínic
Informe de
Morbiditat per les
malalties de
declaració
obligatòria (MDO)
Butlletí SIDA a
Barcelona

Anual

Informe de
Morbiditat per les
malalties de
declaració
obligatòria (MDO)

Anual

Informe de
Morbiditat per les
malalties de
declaració
obligatòria (MDO)

Anual

Informe de
Morbiditat per les
malalties de
declaració
obligatòria (MDO)

Anual

Taxa d’incidència
de la infecció
per sífilis

Sexe
Conducta sexual

Taxa d’incidència
de la infecció
per gonocòccia

Sexe
Conducta sexual

Taxa d’incidència
de la infecció per
limfogranuloma
veneri (LGV)

Sexe
Conducta sexual

Semestral

Anàlisi dels resultats

Àmbit

Indicador

Conductes i hàbits
en les relacions
sexuals

Adolescents
mantingut
sexuals
penetració)

Anàlisi de resultats
que han
relacions
(amb

Es manté la tendència a la baixa en el percentatge
d’adolescents que han mantingut relacions sexuals
(amb penetració).
La disminució és lleugerament més alta en noies que
en nois i també té més rellevància en el grup més gran
(2n Batx/CFGS).

Adolescents que no
utilitzen
mètodes
anticonceptius o són
inefectius

S’observa un important descens dels adolescents que
utilitzen mètodes anticonceptius no efectius o que no
en fan servir, en el període s’ha reduït a la meitat el
percentatge d’adolescents que tenen aquestes
pràctiques, tot i així, encara 1 de cada 10 manifesta
seguir-les.

No es disposa d’indicadors ni d’estudis que mostrin resultats periòdics sobre
conducta i hàbits en les relacions sexuals
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Àmbit

Indicador

Anàlisi de resultats

Embarassos,
fecunditat i IVE

Taxa d’IVE i taxa de
fecunditat

En termes generals la taxa d’IVE ha disminuït entorn
un 6% i la taxa de fecunditat s’ha
incrementat lleugerament (+1,2%).
Els indicadors d’IVE i fecunditat en general presenten
taxes més altes en contextos socioeconòmics més
desfavorits (per districte i país d’origen) però, alhora,
aquests grups presenten una disminució dels
indicadors en el període 2014 – 2016.
Per altra banda, els contextos socioeconòmics no
vulnerables presenten increments tant en taxes d’IVE
com de fecunditat. Aquests increments podrien tenir a
veure amb els canvis en el context econòmic i
laboral.

Nombre d’IVE per 100
embarassos

La relació IVE – embaràs ha disminuït entorn un 5%;
observant-se una progressió descendent amb l’edat
(percentatges més alts a menor edat).

Taxa de fecunditat, d’IVE
i relació IVE – Embaràs
entre adolescents

Els indicadors entre les adolescents mostren una
davallada, tant en taxa de fecunditat, com d’IVE
i d’embarassos.
A destacar la disminució del nombre d’IVE per
100 embarassos que coincideix amb el canvi de
la normativa que endureix les condicions per a les
noies de 16 i 17 anys.
S’observa un descens molt significatiu de
entre
adolescents
de
la fecunditat
països desenvolupats (quasi a la meitat) que es
presenta quasi en paral·lel a un increment del 76%
de les IVE en aquest mateix grup.

Els resultats de disminució de les taxes de fecunditat i IVE en entorns
socioeconòmics
vulnerables
poden
estar
relacionats
amb
les
intervencions (programes) que venen desenvolupant-se en els darrers anys.
S’ha constatat una informació insuficient en quant a les mesures
de contracepció, tot i les millores identificades en els grups poblacionals
que s’havien prioritzat.
No hi ha evidències de l’impacte de la modificació de la llei que regula l’IVE, en
quant a nombre de persones beneficiàries, tot i que en el grup per al que es
van establir restriccions hi ha un descens de la taxa d’IVE; per altra banda ha
estat un dels elements que ha generat més dubtes i desinformació en aquest
període.

Agressions
sexuals

Percentatge
adolescents manifesten
haver patit assetjament
sexual

L’assetjament sexual (incloent les agressions) afecta
de manera majoritària a les dones, tant en les dades
ofertes per l’enquesta FRESC entre adolescents com
les dades generals.
Entre les i els adolescents les dades han disminuït
des de la darrera enquesta (2012), amb excepció
del grup de noies de 2n de Batxillerat/CFGS (17-18
anys) on s’ha incrementant arribant a manifestar
haver patit una situació d’assetjament 1 de cada 4.
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Àmbit

Indicador
Nombre
sexuals

Anàlisi de resultats
d’agressions

No hi ha informació sistematitzada, amb una
periodicitat anual i disponible. A tall d’exemple:
• La informació sobre agressions sexuals,
mostrada a la pàgina 14, té el seu origen en la
Comissió de Violència Intrafamiliar i de Gènere
de l’Hospital Clínic però s’ha tingut que recollir
d’un article perquè no hi ha disponibles memòries
amb aquesta informació.
La
informació
sobre
assetjament
sexual
enquesta
amb
a adolescents prové d’una
una periodicitat quadriennal.

ITS

Infecció per gonocòccia

Es manté l’increment sostingut de les infeccions
gonocòcciques: entre 2014 i 2016 pràcticament
s’ha doblat la taxa entre els homes, especialment
entre els que tenen relacions sexuals amb altres
homes (HSH).
Entre les dones els resultats, tot i ser en nombres
absoluts molt més baixos que en els homes, s’han
multiplicat per 1,7 en el període.

Infecció per sífilis

Es manté l’increment sostingut de les infeccions per
sífilis; entre els homes l’increment ha estat del 72% i
són els homes que tenen sexe amb homes (HSH) els
que més han augmentat, especialment en el període
2015 – 2016.
Entre les dones, tot i que les taxes en nombres
absoluts són baixes i allunyades de les dels homes,
l’indicador per a 2016 ha multiplicat per 3 els
resultats de 2014.

Infecció per VIH

La infecció pel VIH és l’única de les ITS que manté
una tendència a la baixa des de 2012.

Les ITS afecten de manera significativa als homes que practiquen sexe
amb altres homes.
Tot i així els casos de sífilis entre homes amb pràctiques heterosexuals també
s’han incrementat significativament en termes percentuals.
Són molt destacables els increments sostinguts de la incidència de les ITS
entre les dones ja que, si bé les taxes són baixes, el creixement és molt
accentuat en els darrers anys.

6.2

Avaluació qualitativa

L’evolució de l’Estratègia des de l’aprovació de la Mesura de Govern l’estiu de 2014 no es pot avaluar
únicament pels resultats en un conjunt d’indicadors, ja que l’impacte de les accions directes sorgides des
de l’Estratègia no han tingut temps material per a generar canvis en aquests resultats.
Per altra banda, la posada en marxa de l’estratègia ha significat, sobretot, una nova manera de relacionarse i de treballar conjuntament institucions i entitats.
Des d’aquesta perspectiva, la necessitat de posar en valor la tasca desenvolupada des de l’Estratègia,
més enllà dels indicadors, es va plantejar la realització de dues sessions de treball per part del Grup
Motor de l’Estratègia. En la primera sessió es va treballar sobre l’anàlisi de les dades i de la
informació recollida en la versió preliminar de la Memòria per tal d’integrar les anàlisi dels diferents
agents en el text. En la segona sessió es va treballar directament sobre la identificació dels punts forts
del funcionament i els resultats de l’Estratègia, les oportunitats de millora i la identificació d’àrees
d’acció prioritàries.
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En el quadre que hi ha a continuació es recullen, de forma sintètica, els punts forts i les oportunitats de
millora.

§

Creació d'espais per repensar i
millorar.

§ Cal definir posicionaments com Estratègia
davant temes especiífics

§

Millora del suport tècnic.

§

Representació en augment.

§

Participació en augment.

§ Millorar la visibilització de l'ESSIR
mitjançant resultats/productes i/o amb
posicionament davant fets puntuals.

§

Campanya d'informació sobre
l'avortament.

§

Generació de documents de consens
amb criteris per implementar accions
(Guia educativa).

§

Creació del Mapa d’Actius.

§ Mapa d'actius: una bona eina però que no
es sap la utilitat i quan serà operatiu.
§ Mapa d'actius ha de servir per identificar
titularitats i localització.
§ Cal millorar els mecanismes de presa de
decisions, així com els processos
d'intercanvi, la confiança mútua i la
transparència de les decisions.
§ Cal articular millor la relació entre el Grup
Motor i els Grups de Treball.
§ És necessari millorar la transversalitat de
les accions.
§ Cal desenvolupar i implementar accions
concretes: per exemple, per a joves o per a
grups específics.
§ Cal trobar el lloc per consolidar el model
d'atenció integral.
§ És necessari disposar d'un diagnòstic
sobre el circuit de resposta a les ITS/VIH.
§ Cal dissenyar accions per garantir
l'accessibilitat a l'IVE.
§ Millorar la distribució de preservatius.
§ Augmentar la visibilitat del VIH.
§ És necessari dissenyar i promoure accions
dirigides específicament contra el sistema
patriarcal com a causant de moltes de les
situacions problemàtiques en matèria de
drets sexuals i reproductius i d'educació
afectiva i sexual.
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6.3

Identificació d’àrees de desenvolupament prioritari

En la part propositiva de la sessió de treball per a l’avaluació qualitativa de l’ESSIR es van destacar
les següents àrees o àmbits temàtics per prioritzar en el proper període de treball (2018 – 2019):
¾ Infeccions de Transmissió sexual (ITS), inclòs el VIH:
o

o
o

Desenvolupar accions orientades a la prevenció, especialment facilitant l’accés a
preservatius en espais diversos i sensibilitzant sobre l’ús del preservatiu com a
mesura de prevenció de les ITS.
Treballar sobre els criteris que permetin millorar la detecció de les ITS.
Treballar sobre la millora de l’atenció integral a persones que són diagnosticades
d’ITS.

¾ Educació: es valora la importància d’iniciar l’educació afectiva-sexual el més aviat possible
per millorar els hàbits de la població, especialment d’adolescents i joves. En aquest sentit es
destaca:
o Promoure els programes d’educació afectiva-sexual des de la primera infància.
o Sensibilització de la comunitat educativa en el seu conjunt (mestres, professorat,
mares i pares).
o Incorporar programes d’educació afectiva-sexual en entorns d’educació no escolar.
o Difondre la guia de criteris de qualitat i promoure la seva aplicació.
¾ Acció comunitària: és necessari estendre l’ESSIR als territoris mitjançant la concreció de
mesures per districtes o barris.
¾ Organització interna – enfortiment de l’estratègia: l’Estratègia com a estructura participativa
ha fet tot un procés de creació i consolidació però hi ha consens en que cal reforçar
determinats aspectes que contribueixin a oferir missatges i posicionaments comuns davant
la ciutadania . en aquest sentit es proposa:
o Desenvolupar i implementar mecanismes de visibilització de l’Estratègia
o Definir criteris de comunicació.
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Annex 1. Configuració de la Taula l’any 2018
¾ Representació institucional:
§
Gemma Tarafa, Comissionada de Salut, Ajuntament de Barcelona
§
Sofía Ferré, directora Serveis Sanitaris i Àrea Integral de Salut Dret -Litoral Mar, Consorci
Sanitari de Barcelona
§
Marta Cruells, Cap del Gabinet de la Regidoria Feminismes i LGTBI
§
Maribel Pasarin, Directora de l’Observatori de la Salut Pública, ASPB
§
Èlia Díez, cap del Servei de Programes i Intervencions Preventives, ASPB
§
Lucía Artazcoz, Directora Promoció de la Salut i Cap de Servei de Salut Laboral de l’ASPB
§
Cristina Martínez Bueno, Responsable del Programa d’Atenció a la Salut Sexual i
Reproductiva a Catalunya, ICS
§
Bàrbara Melenchon, Cap del Departament d’Informació i Atenció a les Dones
§
Alícia Aguilera, Cap del Departament de Joventut
§
Meritxell Sáez, tècnica Regidoria de Feminismes i LGTBI
§
Pendent de nomenament del Consorci d’Educació / IMEB
§
Rosa M. Alemany, Cap del Departament de Promoció i Suport de l’Institut Municipal de
Persones amb Discapacitat
§
Pilar Solanes, Cap del Departament de Salut.
¾ Representació associativa
§
Oriol Nicolau, President Consell de la Joventut de Barcelona
§
Mercè Fernández, Secretària del Consell Municipal de les Dones de Barcelona
§
Blanca Albillos, de la Societat Catalana de Contracepció
§
Jordi Baroja, directori del Centre Jove d’Anticoncepció i Sexualitat i President Societat de
Salut Pública de Catalunya i de Balears
§
Albert Riera, President territorial de Barcelona de la Federació d’Associacions de Pares i
Mares d’Alumnes de Catalunya (FAPAC)
§
Alberto Capitán, President del Comitè 1 de Desembre
§
David Paricio, Director de SidaStudi
§
Jean Sebastien Meyer/Rubén Mora, President de StopSida
§
Michael Meulbroek/ Félix Pérez, President de Projecte dels Noms – Hispanosida
§
Sílvia Aldavert, Coordinadora de projectes de l’Associació de Planificació Familiar de
Catalunya i Balears
§
Imma Anegas, Coordinadora tècnica de l’Associació CEPS

Pàgina 48 de 49

9 Logos

Pàgina 49 de 49

