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INTERGRUP PARLAMENTARI DE POBLACIÓ,
DESENVOLUPAMENT I SALUT REPRODUCTIVA
AL PARLAMENT DE CATALUNYA
L’Intergrup de Població, Desenvolupament i Salut Reproductiva
del Parlament de Catalunya, que va iniciar el seu funcionament
l’any 2009 i es va constituir novament el 24 d’abril del 2013 per
a la legislatura 2012-2016, ha continuat la seva tasca durant el
2014. Està integrat per membres de tots els grups parlamentaris
i té la funció de promoure la renovació ideològica i social i la
sensibilització en matèria de Drets Sexuals i Drets Reproductius.
La tasca de l’Intergrup es consolida a través de sessions
ordinàries internes i sessions extraordinàries que s’obren a
la participació d’altres institucions, entitats i/o professionals.
Entre les activitats que es realitzen, es troben: fòrums de
discussió, visites d’estudi a altres països, participació en
trobades o conferències internacionals i enfortiment de relacions
institucionals amb altres grups parlamentaris de naturalesa similar.
Així doncs, d’acord amb l’article 62.4 del Reglament
del Parlament, s’acorda
que l’Associació de Planificació
Familiar de Catalunya i Balears (APFCIB) en sigui
membre, amb la finalitat de participar en els treballs
i assistir a les reunions com a entitat experta.

COMPOSICIÓ DE L’INTERGRUP AL 2014
• I. Sra. Anna Figueras i Ibàñez, coordinadora de l’Intergrup i
membre del Grup Parlamentari de Convergència i Unió.
• I. Sra. Rosa Amorós i Capdevila del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya
• I. Sra. Núria Segú Ferré del Grup Parlamentari Socialista de
Catalunya
• I. Sra. Eva García i Rodríguez del Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya

ASSOCIACIÓ DE
PLANIFICACIÓ FAMILIAR
DE CATALUNYA I BALEARS

Més informació a
coordinacioprojectes@apfcib.org
www.observatori.apfcib.org

• I. Sra. Lorena Vicioso Adria del Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
• I. Sra. Carmen de Rivera i Pla del Grup Parlamentari Ciutadans
• I. Sra. Isabel Vallet Sànchez del Grup Mixt
Parlamentari CUP)

(Subgrup

• Personal de Suport : Sra. Anna Casas i Gregorio, Lletrada, i Sra.
Eva Vendrell i Catalán, Gestora parlamentària.
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Acció Parlamentària pel Dret a la Salut
El 4 d’abril al Parlament de Catalunya es va celebrar la 1a acció parlamentària del 2014
organitzada per l’Intergrup amb l’objectiu d’iniciar la sensibilització sobre la situació actual
en matèria de desenvolupament i salut sexual i reproductiva tant a nivell local com global.
En la jornada, presentada i
dirigida per la diputada Sra. Anna
Figueras Ibàñez, coordinadora
de l’Intergrup de Població,
Desenvolupament
i
Salut
Reproductiva, es va presentar
el Centre Jove d’Anticoncepció
i Sexualitat (CJAS) que és el
programa referent de l’APFCIB.
La presentació va anar a càrrec de
la Dra. Rosa Ros Rahola, directora
del CJAS des dels seus inicis. La
Dra. Ros va explicar els més de
20 anys de treball en favor de la
salut sexual i reproductiva de la
gent jove a Barcelona i a Catalunya
que s’han dut a terme des del
centre i que l’han fet esdevenir
imprescindible en el nostre mapa
de desenvolupament sociosanitari.

A la segona part, es van presentar
els Informes 2013 sobre l’Ajuda
Oficial
al
Desenvolupament
en Salut i Salut Sexual i
Reproductiva a càrrec de la Sra.
Filomena Ruggiero, responsable
d’incidència
política
de
la

Federació de Planificació Familiar
Estatal.
La cloenda de l’acte la va fer
la Sra. Marta Macias Quesada,
Directora general de Cooperació al
Desenvolupament de la Generalitat
de Catalunya.

Parlamentaris i parlamentàries de 134 països renoven el compromís per la SSiR
Del 23 al 25 d’abril es va celebrar la VI Conferència Internacional de Parlamentaris sobre
la Implementació del Programa d’Acció de la CIPD, en la qual es va revisar l’estat del
compliment dels compromisos internacionals en matèria de població i desenvolupament.
En la conferència, que ha servit com a plataforma
de llançament per a la segona fase del Programa del
Caire - post2015, es va acordar una declaració final,
basada en acords establerts en anteriors conferències
CIPD, que compromet als i les parlamentàries
a redoblar els seus esforços per promoure les
mesures en el marc del desenvolupament.
Insta a promoure legislacions dirigides a facilitar
l’accés a la SSiR i a permetre l’exercici dels drets
associats a través de programes d’educació sexual
integral que tinguin un enfocament de drets humans.
En el document es destaca la importància de treballar
amb els governs en mesures urgents i concretes
per reduir encara més les complicacions i morts
relacionades amb l’avortament mitjançant l’atenció
universal, no discriminatòria del postavortament
seguint les directrius de l’OMS; per eliminar les
barreres legals que impedeixen a les dones i
les adolescents l’accés a un avortament segur,
inclosa la revisió de les restriccions dins de les lleis
d’avortament existents i assegurar la disponibilitat de

serveis d’avortament segurs i de bona qualitat amb
la finalitat de salvaguardar la vida de les dones i les
nenes. El document final ha estat acompanyat per una
declaració sobre drets humans, criticades per molts
exponents del grup africà, en la qual es fa una crida
a tots els Estats a garantir la igualtat davant la llei i la
no discriminació per a totes les persones en l’exercici
dels seus drets socials, culturals, econòmics, civils i
polítics.

Hi han participat representants de
l’Intergrup estatal, del basc i del
català. Va assistir-hi la diputada
Sra.Carmen Montón (PSOE) i els
diputats Sr. Juan Carlos Grau
(PP) i Sr. Santiago Martínez (PP)
de l’Intergrup estatal; el diputat
Sr. Leixuri Arrizabalaga (PNB)
de l’Interegrup Basc i la diputada
Sra. Lorena Vicioso (ICV-EUiA) de
l’Intergrup català.
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Del Caire al post 2015: parlamentaris i parlamentàries europees es
reuneixen en un moment decisiu per a la salut i els
drets sexuals i reproductius
Els Intergrups de Població, Desenvolupament i Salut Reproductiva del Congrés i Senat de
l’Estat, del Parlament del País Basc i del Parlament de Catalunya es van trobar amb els representants dels intergrups de Regne Unit, Bèlgica i Portugal, representants d’organismes
internacionals i organitzacions socials per fer balanç dels assoliments aconseguits en els vint
anys del Programa d’Acció del Caire, dels desafiaments als quals s’enfronten la salut i els drets
sexuals i reproductius en les taules de negociació de l’agenda post 2015 i de les iniciatives
parlamentàries que són necessàries en aquest moment crucial.
La jornada “Del Caire al post 2015: la salut i els
drets sexuals i reproductius es juguen el seu futur en el 2014” es va celebrar el 9 de juny a Madrid, sota l'organització de la Federació de Planificació Familiar Estatal (FPFE) i el suport de
la Xarxa d'Acció per la Salut Global, Countdown
2015, UNFPA i la Open Society Foundations.
Les persones participants van coincidir en la importància de l'enfortiment de les relacions entre els i les membres dels intergrups, no només
de l'Estat Espanyol sinó també a nivell europeu,
per a propiciar una major implicació parlamentària als debats i negociacions de l'agenda post
2015 i en la consecució dels objectius comuns
en favor de la salut i drets sexuals i reproductius.

La Sra. Anna Figueras i Ibàñez i la Sra. Rosa Amorós
i Capdevila, diputades i membres de l’Intergrup català, van participar en la presentació i moderació de les
taules i ponències durant l’acte.

Es va comptar amb les intervencions de la Sra.
Alanna Armitage, directora de l’oficina de Ginebra
del Fons de Població de Nacions Unides (UNFPA);
la Sra. Mª Antonieta Alcalde, directora de l’àrea
d’incidència política d’IPPF/WHR; el Sr. Miguel Casado, responsable de Salut de la Secretaría General
de Cooperación Internacional para el Desarrollo del
Gobierno de España; el Sr. Rajat Khosla, assessor
de Drets Humans del Departament d’Investigació
en Salut Reproductiva de l’Organització Mundial
de la Salut (OMS); la Sra. Baronesa Jenny Tonge, Coordinadora de l’Intergrup britànic i Presidenta del Fòrum Parlamentari Europeu sobre
Població i Desenvolupament (EPF); el Sr. Luis
Enrique Sánchez, President de la Federación de
Planificación Familiar Estatal (FPFE); el Sr. Neil
Datta, Director del Fòrum Parlamentari Europeu (EPF); la Sra. Mónica Ferro, Coordinadora
de l’Intergrup Portugués; la Sra. Sabien LahayeBattheu, diputada i membre de l’Intergrup Belga.
De l’Integrup del Parlament de Catalunya hi van assistir, participar i col·laborar les diputades Sra. Anna
Figueras i Ibàñez, Sra. Rosa Amorós i Capdevila,
Sra. Núria Segú Ferré i Sra. Lorena Vicioso Adrià.
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PRESENTACIÓ DE L’INFORME 2014 DEL FONS
DE POBLACIÓ MUNDIAL DE NACIONS UNIDES
El poder de 1.800 milions
Adolescents, Joves i la transformació del futur.
El 20 de novembres es va
presentar al Parlament de
Catalunya l’Informe sobre l’Estat
de la Població Mundial 2014 de
l’UNFPA. A aquesta presentació
hi van assistir parlamentaris i
parlamentàries,
representants
d’organitzacions
socials
i
membres de diverses institucions
i programes d’investigació.
A l’informe es recorda als Estats
que només invertint en les
persones joves i en els seus drets
es podrà aprofitar el potencial
dels 1.800 milions de persones
joves del món.
Un d’aquests drets és l’accés a
la salut sexual i reproductiva,
que segons l’informe està
lluny de complir-se al món. I
també en l’Estat espanyol. “Els
joves requereixen d’un ampli
ventall de serveis de salut
sexual i reproductiva, inclosos
els destinats a la prevenció
dels
embarassos
durant
l’adolescència; l’atenció per a
les adolescents embarassades;
la prevenció, el diagnòstic,
l’assessorament, el tractament i
l’atenió en relació amb el VIH i
serveis accessibles i de qualitat
per realitzar avortaments”.

i garantir els drets sexuals i
reproductius d’aquest col·lectiu.
Així ho va explicar la Sra. Laura
Laski, responsable de l’Àrea
de Salut Sexual i Reproductiva
d’UNFPA quan va presentar
l’informe en la jornada dirigida
per la diputada Sra. Anna
Figueras Ibàñez, coordinadora
de l’Intergrup de Població,
Desenvolupament
i
Salut
Reproductiva del Parlament de
Catalunya.
En aquesta jornada també es va
comptar amb la intervenció de
la Sra. Sílvia Aldavert i Garcia
per agrair la col·laboració amb
l’Associació
de Planificació
Familiar de Catalunya i Balears
(APFCIB) en l’organització de
l’acte i la cloenda de la Sra. Marta
Macias Quesada, Directora general
de Cooperació al Desenvolupament
de la Generalitat de Catalunya.

www.fpfe.org
www.apfcib.org

Sabies que....

al món actual hi ha 1.800 milions
d’adolescents i joves d’entre 10 i
24 anys.
tan sols el 10% d’homes joves i el
15% de dones joves coneix el seu
estat serològic respecte del VIH.
a
causa
de
la
manca
d’accessibilitat, només el 22%
de dones joves entre 15 i 24 anys
utilitzen anticonceptius.
cada dia, 39.000 nenes menors
es converteixen en nenes casades.
9 de cada 10 persones d’entre 10
i 24 anys viuen als països en desenvolupament.
un increment del 10% dels prèstecs a dones augmenta la taxa de
matricul·lació infantil a l’escola i,
alhora, redueix la pobresa extrema a la llar.

Els serveis d’atenció específica
per adolescents i joves són
imprescindibles per afavorir

Amb la col·laboració de:

L’Intergrup Parlamentari sobre Població, Desenvolupament i Salut Reproductiva del Parlament de Catalunya està format per diputades que, tot i pertànyer a diferetns corrents polítiques, comparteixen la sensibilitat i preocupació entorn a la situació dels drets i la salut
reproductiva en el món en desenvolupament. Juntes participen en activitats d’intercanvi i
coneixement i promouen accions parlamentàries encaminades a afavorir l’acció del Govern
català i espanyol en la cooperació en salut i en salut sexual i reproductiva.
El suport i la secretaria tècnica de l’Intergrup parlamentari català sobre població, desenvolupament i salut
reproductiva està coordinada per l’Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears
(APFCIB) amb la col•laboració de la Federació de Planificació Familiar Estatal (FPFE).

