Nou instrument per incorporar els drets
sexuals i reproductius a l’agenda política
Més d’una desena d’entitats feministes catalanes elaboren una eina de
monitoratge dels ODS, que es presentarà el proper 28 de novembre
L’educació sexual i els fonamentalismes són dos dels focus de l’Agenda
2030 Feminista

L’Assemblea General de les Nacions Unides va adoptar al setembre de 2015 l’Agenda
2030 per al Desenvolupament Sostenible. Des d’aleshores, l’agenda internacional de
desenvolupament ha estat marcada per 17 grans objectius i 169 fites. Un d’aquests
objectius globals, el número 5, està dedicat específicament a la igualtat de gènere i
l’empoderament de les dones i les nenes; altres objectius, com el 3 (salut i benestar) o
el 4 (educació de qualitat) incorporen fites de gènere. Ara bé, fins quin punt és feminista
l’Agenda 2030?
Des de Catalunya, les entitats Creación Positiva i L’Associació de Drets Sexuals i
Reproductius tenen clar que l’Agenda és, com a mínim, poc ambiciosa pel que fa a la
defensa dels drets humans de les dones. En aquest sentit, la coordinadora d’incidència
política de Creación Positiva, Montse Pineda, apunta: “Necessitem articular una
resposta feminista i interseccional per tal que l’Agenda incorpori elements que
considerem clau.” És per això, explica, que totes dues entitats han posat en marxa el
programa Agenda 2030 Feminista: “Volem generar una massa social crítica que impulsi
una transformació social, política i econòmica; és a dir, volem que l’agenda de
desenvolupament sostenible no es quedi en un titular, i que societat civil i institucions
s’involucrin per millorar la política pública i per garantir els drets sexuals i reproductius.”

Mesurar per transformar: un instrument de monitoratge per als drets sexuals i
reproductius
Entre els objectius de l’Agenda 2030 Feminista, destaca obrir el debat sobre l’estat dels
drets sexuals i reproductius a Catalunya, i visibilitzar els vincles entre la lluita que
moltes entitats impulsen dia a dia a casa nostra i les demandes del moviment feminista

global. És per això que el treball desenvolupat en el marc d’aquesta iniciativa ha comptat
amb la participació d’investigadores i activistes tant d’àmbit català com internacional.
Els resultats d’aquest esforç col·lectiu es presentaran el proper dijous, 28 de novembre,
a la seu de l’Agència Catalana de Joventut (C/ Calàbria, 147). En sobresurt la creació
d’una eina de seguiment i monitoratge elaborada per més d’una desena d’entitats
catalanes, entre les quals es troben Creación Positiva, L’Associació de Drets Sexuals i
Reproductius, Sida Studi, Assexora’tgn, Dones amb Empenta, Mujeres Pa’lante, Consell
Nacional de la Joventut de Catalunya, Fundació Aroa, Plataforma LGTBI, CooperAcció,
Fundació SURT, Xarxa de Dones per la Salut i, de manera puntual, l’Associació Dona
Balàfia.
L’instrument de monitoratge consisteix en una proposta d’indicadors que han de
facilitar una implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya amb perspectiva feminista i
interseccional. A més del coneixement i l’expertesa d’organitzacions diverses, en el
procés de disseny dels indicadors s’ha comptat amb l’acompanyament d’Almena
Cooperativa Feminista i el suport d’expertes en instruments de monitoratge
internacionals i incidència política d’Amèrica Llatina i el Carib. En concret, han participat
en el projecte la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC) i
la Red de Educación Popular Entre Mujeres (REPEM). La periodista i activista boliviana
Mónica Novillo1, coordinadora regional de la REPEM i directora executiva de la
Coordinadora de la Mujer a Bolívia, serà una de les veus destacades en la jornada del
dia 28.
L’instrument posa el focus en sis eixos clau: l’educació sexual, l’economia de les cures,
la laïcitat i els fonamentalismes, l’avortament i l’anticoncepció, les violències masclistes
i, per últim, els discursos d’odi, estigma i discriminació cap als feminismes i el col·lectiu
LGTBIQ+. Per cada eix s’han identificat objectius a assolir per al 2030 i s’han concretat
indicadors per poder mesurar l’assoliment d’aquests objectius, amb la finalitat última
de crear un instrument d’incidència política cap a les institucions.
Com apunta l’Almudena Rodríguez, coordinadora d’incidència política internacional de
L’Associació de Drets Sexuals i Reproductius, l’eina de monitoratge és “un
posicionament polític feminista”. “La definició d’indicadors de drets sexuals i
reproductius és, sobretot, un acte polític, a través del qual visibilitzem i exigim a les
institucions que compleixin la seva obligació de fer efectiu l’exercici dels drets sexuals i
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El CV de la Mónica Novillo es pot consultar més endavant. Aquesta destacada activista boliviana estarà
disponible per entrevistes amb mitjans de comunicació.

reproductius de les dones i persones LGTBI+”, explica Rodríguez. Els indicadors generats
volen contribuir a la reflexió i al pensament crític, per facilitar la transformació dels
imaginaris i pràctiques socials que mantenen la cultura patriarcal.

Convocatòria
Dijous, 28 de novembre

“El monitoratge dels drets sexuals i reproductius a Catalunya i a
l’Agenda 2030”
Horari: 9:45h – 14:00h
Lloc: Seu de l’Agència Catalana de Joventut (C/ Calàbria, 147, Barcelona).
Inscripcions: http://bit.ly/inscripcions_acte

Expertes disponibles per a entrevistes
Red de Educación Popular Entre Mujeres (REPEM)

Mónica Novillo Gonzáles
És una comunicadora social feminista, amb estudis de
postgrau en Gènere i polítiques públiques. És
coordinadora regional de la Red de Educación Popular
Entre Mujeres i és, també, directora executiva de la
Coordinadora de la Mujer a Bolívia. Ha estat periodista
en diversos mitjans bolivians, tant locals com d’àmbit
estatal. A més, ha treballat en diferents ONG en temes
relacionats amb la promoció i la defensa dels drets de
les dones, la planificació municipal i la participació
ciutadana. Ha estat també consultora d’organitzacions
Fotografia: UN Women
internacionals en matèria de drets sexuals i
reproductius, participació política i VIH/sida. Compta amb una àmplia experiència en el
disseny d’estratègies d’incidència política en nivells regionals i globals. Ha format part
del Grup Assessor de la Societat Civil per a ONU Dones a Amèrica Llatina, i actualment
és copresidenta de l’Aliança d’Organitzacions de la Societat Civil per l’Eficàcia en el
Desenvolupament (CPDE).

Creación Positiva

Montserrat Pineda Lozano
És coordinadora d’incidència política
de l’associació Creación Positiva i
vicepresidenta segona del Consell
Nacional de Dones de Catalunya.
Forma part de l’equip de coordinació
Fotografia: IdemTV
i implementació del programa
Agenda 2030 Feminista. Lidera i
col·labora en processos de monitoratge dels Objectius de Desenvolupament Sostenible,
la Convenció per a l’Eliminació de la Discriminació Contra la Dona (CEDAW), el Pacte
Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals, i l’Examen Periòdic Universal. Té
un diploma de Salut Pública i Gènere de l’Escola Nacional de Salut Pública del Ministeri

de Salut i Polítiques Socials. Compta amb una àmplia trajectòria en com incorporar la
perspectiva de gènere en polítiques de la salut i en l’abordatge de les violències sexuals
i les violències masclistes. En els darrers anys, ha impartit formació sobre aquestes
qüestions per a professionals dels serveis de la xarxa especialitzada en violència
masclista. Ha coordinat la investigació L’abordatge de violències sexuals a Catalunya, i
és coautora del document Violències sexuals: un marc conceptual, teòric i ètic, així com
d’altres estudis vinculats a les dones que viuen amb VIH. És també autora de la guia
Indicant el camí. Guia d'indicadors clau per a les polítiques públiques LGBTI als ens locals,
i ha participat en l’elaboració del Mapa de Salut Sexual i Reproductiva de la Xarxa per un
món millor d’ONU Dones.

L’Associació de Drets Sexuals i Reproductius

Sílvia Aldavert i Garcia
És coordinadora de L’Associació de
Drets Sexuals i Reproductius. Forma
part de l’equip de coordinació i
implementació
del
programa
Agenda
2030
Feminista.
És
llicenciada en Ciències Polítiques i de
l’Administració i en Teoria de la
Literatura i Literatura Comparada, i
postgraduada en Cooperació al
Desenvolupament i en Immigració i
Educació Intercultural. Defensa l’empoderament de nenes i dones a través d’una tasca
de lideratge de projectes per a la promoció dels drets sexuals i reproductius, i acumula
una lluita feminista llarga i transversal per a la defensa dels drets més fonamentals de
les dones. Compta amb una àmplia experiència de participació en moviments socials i,
en el desenvolupament de la seva feina a L’Associació, ha creat diferents campanyes i
projectes relacionats amb els drets sexuals i reproductius, com l’Observatori de Drets
Sexuals i Reproductius o la campanya Dret al propi cos, entre altres.

Creación Positiva

María Luisa García Berrocal
És responsable de la coordinació de
projectes d’atenció i prevenció del
VIH de l’associació Creación Positiva.
Forma part de l’equip de coordinació
i implementació del programa
Agenda
2030
Feminista.
És
llicenciada en Psicologia per la
Universitat Autònoma de Madrid, i
acumula més de 20 anys d’experiència en la defensa dels drets sexuals i l’atenció
psicològica de les persones que viuen amb VIH. Ha participat com a experta en diferents
grups de treball sobre l’estigma i la discriminació associada al VIH i la sida, i col·labora
actualment en el procés de monitoratge del GREVIO i l’elaboració de l’informe ombra
del Conveni d’Istanbul. Ha col·laborat també amb diferents associacions LGTBIQ+.

L’Associació de Drets Sexuals i Reproductius

Almudena Rodríguez García
És coordinadora d’incidència política internacional de
L’Associació de Drets Sexuals i Reproductius, des d’on
dissenya i implementa programes d’incidència política
a nivell local, nacional i internacional. Forma part de
l’equip de coordinació i implementació del programa
Agenda 2030 Feminista. És llicenciada en Història, té
un màster en Drets Fonamentals i un postgrau en
Violències Masclistes. Acumula més de quinze anys
d’experiència en Organitzacions No Governamentals
internacionals, en l’àmbit dels drets humans de les
dones i la justícia de gènere, amb especial èmfasi en l’assoliment dels drets sexuals i
reproductius. Ha implementat programes vinculats a la defensa dels drets de les dones
i la justícia de gènere a l’Àfrica Subsahariana, a l’Orient Mitjà i el Nord d’Àfrica (regió
MENA) i a Amèrica Llatina.

Més informació i contacte per entrevistes
Laura Viladevall Corominas
Tècnica de Programa - Agenda 2030 Feminista
info@agenda2030feminista.org
93 431 45 48
www.agenda2030feminista.org
@2030Feminista
http://lassociacio.org
http://www.creacionpositiva.org

