
RECURSOS I 
CIRCUITS PER TENIR 
CURA de la nostra 
SALUT SEXUAL EN 
EL CONTEXT 
PENITENCIARI

 anticonceptius?

On puc informar-me
sobre els mètodes

lGTbIfòbica

Vull denunciar
una discriminació

ITs una

Necessitem informació
relacionada amb

Crec que necessito

ajuda amb la meva

Què puc fer
davant una situació de

violència
masclista?



en aquest fullet informatiu recollim els circuits i recursos 
per promocionar la nostra Salut Sexual als centres 
penitenciaris al voltant de:

 Dret a la igualtat: 
Gaudir de les mateixes oportunitats de 
desenvolupament personal integral.

 Dret a la participació:  
Podem contribuir a donar prioritat a 
la salut i els Drets Sexuals a la nostra 
societat, independentment de la nostra 
expressió i identitat de gènere.

 Dret a la vida, la llibertat, la 
seguretat i la integritat corporal:  
El nostre cos és nostre!

 Dret a la salut i als beneficis de 
l’avenç científic:  
Podem reivindicar l’accés a mètodes 
anticonceptius i d’avortament segur.

 Dret a la llibertat de pensament, 
opinió i expressió:  
Podem expressar i reivindicar els 
nostres Drets Sexuals i les nostres 
llibertats fonamentals. 

 Dret a la privacitat:  
La informació sobre nosaltres és només 
nostra.

 Dret a la informació i l’educació:  
Tenim dret a tenir informació que 
afavoreixi que puguem gaudir d’una 
sexualitat satisfactòria. 

 Dret a l’autonomia i al 
reconeixement davant la llei:  
Podem viure la nostra sexualitat com 
vulguem, lliure de violències.

 Dret a escollir casar-se o no, i a 
formar i planificar una família:  
Podem compartir i triar la forma de 
convivència que ens faci felices. 

 Dret a la rendició de comptes i la 
reparació de danys:  
Si ens estan fent mal, tenim dret a 
denunciar-ho i rebre ajuda.

QUINS SÓN els NOSTRES  
DRETS SEXUALS I REPRODUCTIUS? 
els DSir són universals per a totes les persones i formen part dels Drets Humans. 
Aquests són bàsics pel nostre benestar, la qualitat de vida i la convivència. 

 anticonceptius?

Què puc fer
davant una situació de

masclista?

ATenCIó mÈDICA  
en SAluT SexuAl

vIolÈnCIeS 
mASClISTeS

DreTS lGTbI+ 



La informació i acompanyament emocional pot ser bàsic per tenir cura de la nostra Salut 
Sexual. Per això, una eina que ens pot ajudar és preparar-nos per a la consulta amb les 
persones professionals. A continuació trobem alguns recursos que ens poden ajudar:

 Apuntar-nos tot allò 
que vulguem preguntar 
per no oblidar-nos-en. 
I durant la visita, 
comprovar que no ens 
deixem res.

 Demanar tota la 
informació necessària 
i les diverses opcions 
de tractament. Tenir la 
informació fa possible 
prendre decisions i 
proposar el que creiem 
que anirà millor per la cura 
de la nostra Salut Sexual.

 Podem preguntar 
sobre els efectes de la 
medicació, sobretot 
els secundaris, i podem 
preguntar com podem 
reduir els efectes 
adversos. Tenim dret 
a expressar tot el que 
necessitem i adequar els 
tractaments a les nostres 
necessitats.

Com podem preparar una visita als serveis 
mèdics al voltant de la Salut Sexual? 

circuit 
atenció mèdica  
en salut sexual 

També tenim a la nostra disposició altres entitats que treballen al 
voltant de la Salut Sexual als centres penitenciaris.!

ServeI De GIneColoGIA 
Cada 15 dies al mòdul. Podem apuntar-

nos-hi a través del metge/metgessa.

ProveS A l’exTerIor 
Podem parlar amb el metge/essa o servei 

de ginecologia i demanar una prova.

Per resoldre les preguntes més comunes sobre nosaltres mateixes i la cura  
de la nostra Salut Sexual als centres penitenciaris podem sol·licitar:







93 431 45 48
crea@creacionpositiva.org
                    @CreaPositiva
www.creacionpositiva.org

Finançat per:

la informació és un 
element clau perquè 
puguem prendre 
decisions en qualsevol 
context de la vida 
quotidiana, així com 
per defensar els 
nostres Drets Sexuals i 
reproductius.

l’embaràs

Vull interrompre
voluntàriament

Crec que necessito

ajuda amb la meva

menopausa
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