Adriana Paredes Mínguez, portaveu del Grup Municipal Compromís pel Campello, a
l'empara del que preveu l'article 116 de la Llei 8/2010 de la Generalitat, de 23 de juny,
de Règim Local de la Comunitat Valenciana, i de conformitat amb el que diuen els
articles 91.4 i 97 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, presenta al Ple:
MOCIÓ PER A LA SALUT AFECTIVA I SEXUAL
Des de l'any 2010 se celebra el Dia Mundial de la Salut Sexual el 4 de setembre per
iniciativa de la Associació Mundial per a la Salut Sexual, una organització
multidisciplinària formada per societats científiques, organitzacions no governamentals
i professionals de la sexologia. Enguany 2019 el tema que es vol destacar és la
importància de l'educació sexual i l'eslògan és:
Educació en sexualitat per a tots/as/és: un pont cap a la salut sexual.
El dret a l'educació integral de la sexualitat es contempla en la Declaració de Drets
Sexuals, proclamada en el Congrés Mundial de Sexologia de 1997. En el desé article
d'aquesta declaració se cita que “tota persona té dret a l'educació i a una educació
integral de la sexualitat. L'educació Integral de la sexualitat ha de ser apropiada a l'edat,
científicament correcta, culturalment competent i basada en els drets humans, la igualtat
de gènere i amb un enfocament positiu de la sexualitat i el plaer“.
L'educació sexual ha de ser una formació inclosa en el sistema educatiu, tal com diu
la Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció
voluntària de l'embaràs. Així, l'article 9 sobre l’incorporació de la formació en salut sexual
i reproductiva al sistema educatiu diu el següent:
El sistema educatiu contemplarà la formació en salut sexual i reproductiva, com a part
del desenvolupament integral de la personalitat i de la formació en valors, incloent un
enfocament integral que contribuïsca a:
a) La promoció d'una visió de la sexualitat en termes d’ igualtat i
corresponsabilitat entre homes i dones amb especial atenció a la prevenció de
la violència de gènere, agressions i abusos sexuals.
b) El reconeixement i acceptació de la diversitat sexual.
c) El desenvolupament harmònic de la sexualitat d'acord amb les
característiques de les persones joves.
d) La prevenció de malalties i infeccions de transmissió sexual i especialment la
prevenció del VIH.
e) La prevenció d'embarassos no desitjats, en el marc d'una sexualitat
responsable.
f) En la incorporació de la formació en salut sexual i reproductiva al sistema
educatiu, es tindran en compte la realitat i les necessitats dels grups o sectors
socials més vulnerables, com el de les persones amb discapacitat,
proporcionant, en tot cas, a aquest alumnat informació i materials accessibles,
adequats a la seua edat.

Una educació sexual integral ens permet eliminar els prejudicis i tabús i millorar la
prevenció enfront de les ETS, embarassos no planificats i les diferents formes de
violència de gènere. La por que l'educació sexual avance l'edat en les primeres relacions
sexuals no està justificat ja que els estudis realitzats demostren que l'educació sexual
retarda l'inici de les relacions i millora la conducta disminuint els riscos.
És a dir, una educació sexual integral ens ensenya tot allò que necessitem per a
aconseguir el millor estat de benestar possible en relació a la nostra sexualitat.
Per tot això, es PROPOSA:

Que l'Ajuntament del Campello pose en marxa un programa d'educació afectiva i sexual,
dins de l'oferta municipal de programes educatius i en col·laboració amb els centres
educatius, amb dos objectius bàsics:
• Que els nostres adolescents arriben a tindre un nivell adequat d'informació i
educació sexual, així com facilitar la maduració i la responsabilitat personal.
• Ser una eina útil per als pares, mares i professorat en la complicada tasca d'educar
a les futures generacions.
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