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La crisi sanitària i econòmica provocada per la COVID-19 
agreuja les iniquitats en els Drets Sexuals i Reproductius 

L’Observatori de Drets Sexuals i Reproductius presenta l’Informe 2020 
centrat en l’impacte de la COVID-19 en aquests Drets 

El 10 de desembre, amb motiu del Dia Internacional dels Drets Humans, L’Associació de Drets 
Sexuals i Reproductius presenta l’Informe de L’Observatori, un document específic sobre l’estat 
dels Drets Sexuals i Reproductius a Catalunya.


En un temps de crisi sanitària, econòmica, social i política com el que vivim, els Drets Sexuals i 
Reproductius han rebut l’impacte frontal dels greuges que se’n deriven. Des de L’Observatori 
presentem aquest nou informe construït des del feminismes interseccionals com una cartografia 
formada per les denúncies de la pròpia ciutadania que situa les mancances més greus en 
l’actualitat.


Durant el 2020 s’han rebut un centenar de denúncies, generalment de la província de 
Barcelona. La majoria de denúncies solen narrar la carrera d’obstacles que han hagut de salvar, 
durant el període de confinament, sobretot per avortar, accedir a serveis sense targcta sanitària, 
accedir a l’anticoncepció d’urgència, a la reproducció assistida i reporten, també, casos de 
violència obstètrica durant el seguiment de l’embaràs i el part. La sindèmia del COVID19 ha posat 
en una situació límit el sistema de salut a Catalunya i els seus serveis han vist afectada, de forma 
important, la seva realitat. I així, malgrat els enormes esforços de les professionals dels serveis 
sanitaris, la majoria de les denúncies a L’Observatori estan vinculades a l’àmbit sanitari: CAPs, 
Hospitals, ASSIRs i, fins i tot, farmàcies. 


L’objeccció de consciència en l’accés a l’avortament; les dificultats del comitè clínic per avortar 
més enllà de les 22 setmanes de gestació; la desinformació professional amb frases com “a partir 
de les 14 setmanes no es pot avortar”o “amb la COVID està prohibit”; només donar informació 
sobre el farmacològic, entre d’altres com la manca d’informació veraç i inaccessibilitat a 
l’anticoncepció d’emergència són exemples clars que, malgrat tot, cap d’aquestes barreres ha 
sorgit a causa de la sindèmia sinó que s’han agreujat de forma exponencial aquelles que ja 
estaven identificades anteriorment i suposaven vulneracions clares dels Drets Sexuals i 
Reproductius. 

La situació viscuda aquest 2020 ens ha portat a considerar, des de  L’Observatori, la 
importància important d’obtenir informació directa de la ciutadania sobre com està 
impactant la crisi de la COVID19 en la seva vivència i Drets Sexuals i Reproducitus. Així 
doncs,  vam plantejar una enquesta  amb l’objectiu de compilar suficient informació que ens 
permeti presentar les percepcions i preocupacions de la població en aquest context. L’enquesta, 
que es va obrir el 19 de maig del 2020, quan encara ens trobàvem enmig del primer confinament i 
es va tancar al cap de quatre setmanes, va ser resposta per 432 persones.


lobservatori.lassociacio.org/enquesta 


https://form.jotform.com/201331499814052
http://lobservatori.lassociacio.org/enquesta
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L’Informe, que es presentarà en format web, s’estructura en capítols, escollits en funció de les 
denúncies rebudes per part de la ciutadania:


• Obstacles en l’exercici dels Drets Sexuals i Reproductius per a dones i trans migrades 
• Obstacles d’accés a la Salut Sexual i Reproductiva per a les treballadores sexuals 
• Obstacles d’accés a l’anticoncepció 
• Vulneració del dret a l’avortament 
• Dificultats d’accés a la Reproducció Assistida 
• Violència obstètrica 
• Barreres en l’atenció d’Infeccions de Transmissió Sexual 
• Amenaces fonamentalistes als Drets Sexuals i Reproductius 

Presentació: 

La roda de premsa i la presentació de l’Informe es realitzarà de forma simultània dijous 10 de 
desembre, de 12.00 h a 14.00 h, a la Sala d’Actes del Col·legi de Periodistes. [Per qüestions 
d’aforament, si desitgeu assistir-hi de forma presencial caldrà comunicar-ho prèviament. Si 
no, es podrà seguir en línia a través del Canal de Youtube del Col·legi de Periodistes]. 

A la presentació hi participaran especialistes relacionades amb les vulneracions presentades a 
l’Informe:


• Bea Cantero. Mujeres Pa’lante

• Mercè Meroño. Fundació Àmbit Prevenció

• Cristina Martínez. Responsable corporativa ASSIR de Catalunya. ICS

• Georgina Picas. Coordinadora Atenció Sexual i Reproductiva Litoral

• Elena Longares. Campanya Feminista pel Dret a la Reproducció Assistida

• Marta Busquets. DONA LLUM

• Juanse Hernández. Comitè 1r de Desembre

• Almudena Rodríguez. L’Associació de Drets Sexuals i Reproductius 

Més informació: 

Sílvia Aldavert Garcia 
Coordinadora de L’Associació de Drets Sexuals i Reproductius

coordinacio@lassociacio.org | 663 91 71 70


Ainhoa Yll Subirà 
Comunicació de L’Associació de Drets Sexuals i Reproductius

comunicacio@lassociacio.org | 630 37 06 77
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