La premsa i l’APFCIB 2012
Al llarg del 2012, l’APFCIB ha tingut un contacte freqüent amb els diversos mitjans de comunicació, tant
escrits com audiovisuals. S’han escrit notes de premsa, fet entrevistes i aparicions als mitjans en relació als
diversos temes relacionats amb els Drets Sexuals i Reproductius i, sobretot, referents al procés d’aplicació de
la nova Llei de salut sexual i reproductiva i interrupció voluntària de l’embaràs. Totes aquestes aparicions,
entre moltes d’altres notícies s’han anat penjant al web i al facebook de l’ODSIDR i també s'han anat enviant
amb l'Info a tots els contactes. Cal tenir present que el contacte amb els mitjans de l’APFCIB també s’ha fet a
través de les Plataformes de les que forma part com la Xarxa de Dones per la Salut o el Comitè 1er de
desembre. Així doncs, un gran nombre d'entitats, institucions, persones particulars i professionals han pogut
seguir l'actualitat del debat sobre els DSiR gràcies a la nostra difusió i comunicació. Una mostra d'aquestes
notícies que s'ha difós és la següent:
Data

Mitjà de comunicació

Títol

04/01/12

EL PAÍS

Las mujeres de Baleares deberan avanzar el dinero para abortar

09/01/12

ABC

La Asociación de Planificación Familiar de Cataluña y Baleares (APFCIB)
ha criticado al gobierno Balear

25/01/12

EUROPAPRESS

Gallardón anuncia al Congrés una reforma de la llei de l’avortament
per a exigir el consentiment patern en menors

20/02/12

EL PAÍS

La reforma del aborto en manos de la derecha del PP, per Santiago
Barambio, President de l’Asociación de Clínicas Acreditadas para la
Interrupción Voluntaria del Embarazo (Acai)

15/02/12

EUROPAPRESS

La SEC y la FEC niegan que la libre dispensación de la píldora del día
después aumente las ITS ni las relaciones sin protección

12/03/12

MEDIOS Y SIDA

Lanzan vídeos para sensibilizar sobre el uso del condón como
prevención ante el VIH

13/03/12

EL PERIÓDICO

“La racionalització de la medicina: Feminisme i salut de la dona”

27/03/12

Diario de Mallorca

Las farmacias seguirán sin pedir el DNI para la píldora postcoital

04/04/12

EL MUNDO

El gobierno español abandona la respuesta ante el sida

En el quadre següent es detallen les notes de premsa i comunicats que l’APFCIB ha difós com a entitat i,
també, com a membre de diferents plataformes. Si es volen veure al complet es pot visitar l’Observatori de
Drets Sexuals i Drets Reproductius.

Data

Entitat

Títol

09/01/12

Nota premsa APFCIB

Rebuig absolut davant la mesura d’avançar els pagaments
dels avortaments que vol establir el Govern de les Illes
Balears

25/01/12

Nota premsa APFCIB

Rebuig absolut davant les declaracions de canvis en la Llei
de SSiR i d’IVE que ha fet el Ministre Gallardon

Data

Entitat
de
l’APFCIB,
Catalana
de
el Comitè 1er

Títol

08/03/12

Comunicat
l’Associació
Llevadores i
desembre

Comunicat a favor de l’anticoncepció d’emergència o
píndola del dia després

25/07/12

Nota premsa APFCIB

Rebuig davant les declaracions del Ministre Gallardón en
relació a la prohibició de l’avortament en els supòsits de
malformació o minusvalidesa del fetus

27/09/12

Nota premsa APFCIB

Dia Internacional a Favor de la Despenalització de
l’Avortament

15/11/12

Comunicat Comitè 1er desembre

Més retallades, menys accés a la salut, un altre pas
endarrera

01/12/12

Comunicat Comitè 1er desembre

Manifest Dia Mundial de lluita contra la sida

En relació a aquestes notes de premsa i comunicats i a d’altres notícies relacionades amb els Drets Sexuals i
Reproductius, l’APFCIB ha aparegut a diversos mitjans de comunicació. Algunes de les aparicions es detallen
en el quadre següent:

Entrevista Sílvia Aldavert sobre la Llei de SSiR i d’IVE a Ràdio Canet
http://www.radiocanet.cat/canet/home/carta/2012-01-02-11-05/2012-01-02-12-00/60

La Asociación de Planificación Familiar de Cataluña y Baleares (APFCIB) ha criticado al gobierno
Balear
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1060545
http://ultimahora.es/mallorca/noticia/noticias/local/el-psib-estudia-interponer-un-recurso-contra-el-governpor-la-problematica-del-aborto.html

Resposta de l’APFCIB a les declaracions del Ministre Gallardón
http://www.rtve.es/alacarta/videos/linformatiu/
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/14-salut/499505-les-menors-hauran-de-tenir-permispatern-per-avortar.html
http://www.elimparcial.es/nacional/las-reformas-de-gallardon-son-de-las-pocas-cosas-que-me-han-hechosonreir-ultimamente-98405.html
http://www.vilaweb.cat/opinio_contundent/3975814/silvia-aldavert-tornarem-avortaments-clandestins.html
http://tvbadalona.xiptv.cat/debat

Entrevista Sílvia Aldavert per la presentació de Mirades Feministes. Estratègies d’incidència en
Drets Sexuals i Reproductius
http://sicom.cat/sicomtv/2012/02/12/drets-sexuals-i-reproductius/

