
Moció per a la millora de la vida en l'àmbit de la salut sexual de les dones joves

Atès que el suport que reben les joves durant la pubertat i concretament a l'inici del seu cicle menstrual és a
través de la família i a través dels tallers que es fan a les escoles.

Atès que els tallers que es fan a les escoles, els acostumen a fer empreses privades publicitant els seus
productes,  molts  d'ells  perjudicials  per  a  la  salut  de  les  dones  (tal  com  es  prescriu  en  els  mateixos
productes), insostenibles ecològicament i amb un preu excessiu per a la necessitat, que és bàsica. 

Atès que el cicle menstrual està ple de mites. Aquest no s'explica en la seva extensió en aquests tallers. I
quan s'explica a l'assignatura pertinent es fa des del punt de vista biològic i hormonal, “científic”, sense
entrar en la profunditat de les moltes inquietuds vivencials que l'arribada de la fertilitat suposa per a noies i
nois. Fins al punt que les mateixes dones-noies desconeixen la repercussió en el seu propi cos, en els canvis
emocionals i de comportament que comencen a viure, sense trobar un espai on compartir-ho. Arribant a
l'extrem de que la mateixa persona acaba despreciant el seu cos per no entendre el seu funcionament. El
desconeixement és encara més gran entre els homes-nois, que en aquesta edat haurien de ser objecte de la
mateixa atenció que les noies si volem que els imputs de masclisme que els arriben des dels mitjans de
comunicació, i des de la societat en general, puguin ser transformats i donin cabuda a una societat més
lliure de bulling sexual entre joves, de violència de gènere, una societat més plena de valors, de respecte,
de confiança, d'autoestima, de responsabilitat, de creativitat... en definitiva, mesures i tallers on cultivar
aquests valors perquè no sigui necessari patir les conseqüències de l’agressivitat i la destructivitat, i menys
encara de la repressió que finalment es justifica com a necessària. 

Per tot això proposem l'adopció dels següents acords:

1. El SIAD oferirà a tots els instituts de la ciutat tallers disgregats per sexes (als homes-nois també se’ls
oferirà el mateix taller) a 2n i 4t d'ESO on s'explicarà el cicle menstrual de les dones, com conviure amb
aquest d'una manera saludable i com establir una bona relació entre la persona i el comportament del seu
cos. També s'informarà de tots els mètodes de recollida del sagnat fent especial èmfasi en aquells que són
menys agressius pel cos de la dona i pel medi ambient. També s'informarà que el SIAD disposarà a les
seves oficines d'aquests mètodes de recollida de sagnat alternatiu.

2. El SIAD disposarà, a les seves oficines i per a les joves de Manresa, de mètodes alternatius de recollida
de sagnat: copes menstruals, compreses de roba, i esponges marines. Cada noia en podrà recollir un sol
exemplar.

3. Aquests tallers i aquests productes s'oferiran a partir del curs 2016-2017.

4. Des del SIAD es començarà a fer una recerca per com poder oferir a les joves manresanes formació per
tal de poder exercir el sagnat lliure, per tal d'introduir-ho al curs 2017-2018.

No obstant, el Ple decidirà.
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