
Dia Internacional de la Dona 2011 
Dona, què fas amb el teu cos? Què fas amb els teus drets? 

 

El 8 de març de 1857, 129 treballadores morien carbonitzades dins d’una fàbrica tèxtil a 
Nova York, durant la protesta  pels seus drets davant les seves precàries condicions 
laborals. Clara Zetkin (1911) va proposar la celebració d’aquest dia amb l’objectiu de 
promoure el sufragi universal femení, la pau i la llibertat per a tothom. Així que, noies, dones, 
mares, filles, germanes... avui és el vostre dia! Un dia per recordar el paper i la dignitat de 
les dones en la presa de consciència del seu valor humà dins de la societat i l’obtenció dels 
seus drets. 

No hem d’oblidar que la sexualitat és una dimensió fonamental de l’ésser humà que es 
va construint des de que naixem a través de la interacció de la nostra part biològica, 
psicològica i l’entorn sociocultural que ens envolta. Per tant, parlar de sexualitat és parlar de 
creences, emocions, pensaments, rols, relacions interpersonals i politicosocials, i d’identitat. 
I, en definitiva, parlar de sexualitat és parlar dels drets que com a dones i persones tenim. 
Del dret a la integritat, a l’autonomia, a l’educació, a la igualtat, a la informació, a l’opinió i a 
la participació, a la privacitat, a la lliure decisió, a les diferents formes de convivència i a la 
salut sexual i reproductiva. L’existència d’aquests drets és una garantia per poder gaudir 
plenament de la sexualitat. 

Des del maig del 2010, ha estat aprovada una nova llei sobre l’avortament, donant la 
possibilitat a totes les dones de l’Estat Espanyol a tenir el dret a decidir tenir el fill o no 
durant les primeres 14 setmanes d’embaràs. Totes les persones tenim dret a decidir 
sobre la nostra vida reproductiva: tenir fills o no tenir-ne, el moment i la freqüència de tenir-
los... Per això, a més de la informació i l’atenció sanitària de les dones durant el procés de 
gestació, part i post-part, l’accés als mètodes anticonceptius i a la informació i serveis per a 
la interrupció voluntària de l’embaràs, hem de comptar amb les mesures socials i legals que 
emparin el nostre dret a decidir i viure la sexualitat saludablement. Tots i totes juguem un 
paper molt important en l’àmbit sexual i reproductiu.  

I tu, què FAS amb el teu cos? I tu, què FAS amb els teus drets? 

Des del Programa de Salut de la Fundació Autònoma Solidària (FAS), volem celebrar el dia 
preguntant-nos de quina manera cuidem el nostre cos, informant dels nostres drets sexuals i 
reproductius i les malalties de transmissió sexuals i qüestionant què en sabem i què en fem. 
Vine  i participa al Taller de sexualitat i afectivitat de 12 a 13 hores.  

 

Estem a la plaça Cívica de 10:30 a 14:30 hores.  

Mou-te per una sexualitat més saludable.  

I si tens dubtes o simplement ganes de dir la teva, escriu-nos a fas.salut@uab.cat 


