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Benvingudes i benvinguts a la nostra memòria, el recull visual i escrit de gran part de la feina feta durant l’any 2016. Ens 

agradaria que fos per a vosaltres una eina que servís per conèixer-nos millor i, sobretot, per a vincular-vos més amb la 

nostra entitat i amb la seva raó de ser, que no és una altra que la defensa dels Drets Sexuals i Reproductius. És diu aviat! 

El 2016 ha estat un any de consolidació i seguiment dels projectes i, a la vegada, s’han iniciat noves línies de treball que 

obren un important camí per recórrer. Així, hem donat continuïtat als principals programes de l’entitat i, alhora, hem 

incorporat novetats d’incidència política i social relacionades amb el projecte Drets Sexuals i Reproductius en les Agendes 

Locals i Globals i, també, el Tira pels Drets! implantant i generant activitats d’incidència i sensibilització en relació a la 

nova Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Seguint aquesta línia d’incidència política i social, 

hem desenvolupat múltiples actuacions basades en la col·laboració amb representants polítiques i entitats locals i 

internacionals. 

Una vegada més, destaca el treball realitzat al Centre Jove d’Anticoncepció i Sexualitat (CJAS), espai de referència per a 

l’atenció específica d’adolescents i joves en matèria de sexualitat, complementari als serveis sanitaris i socials de la xarxa 

pública. A més de les visites presencials, telefòniques, per whatsapp i online, hem desenvolupat multitud d’activitats 

educatives dirigides a joves i programes educatius per a persones adultes i professionals. Cal destacar aquest 2016 com 

l’any en que, des del CJAS, s’han impulsat 4 línies de treball fonamentals: el protocol de detecció i atenció a les violències 

masclistes, el treball de formació especialitzada amb equips educatius i joves de CRAES de tota Catalunya, la línia 

d’intervenció per a la prevenció d’agressions sexistes en espais d’oci nocturn i l’elaboració del programa transmedia de 

Betevé OH MY GOIG! amb l’objectiu de fomentar l’educació sexual a joves. Tots i cadascun han estat reptes 

interessantíssims i molt complexes d’assolir però que hem entomat amb molta il·lusió. 

Aquest any també ha estat fonamental perquè l’Assemblea de l’APFCIB va aprovar el nou Pla Estratègic que 

ens regirà del 2017 al 2022. En aquest pla han sorgit coses tan interessants com la necessitat de canviar de 

nom i de millorar l’estructura participativa de l’entitat. I tenim 5 anys per endavant per aconseguir-ho! 

Com podreu comprovar en aquestes pàgines, continuem treballant amb perseverança per aconseguir que els 

drets sexuals i reproductius siguin viscuts i entesos des d’una perspectiva integral i integrada. Però res d’això 

seria possible sense la col·laboració de totes les entitats, públiques i privades, que contribueixen amb nosaltres 

i, molt especialment, sense les persones associades que formeu part de l’APFCIB i participeu dels nostres ideals. 

Moltes gràcies i bona lectura! 

 

 

Maria Ferrero 

Presidenta 
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PRESENTACIÓ 

Qui som 

L'Associació de Planificació Familiar de Catalunya i 

Balears (APFCIB) és una entitat no governamental 

interdisciplinària d'àmbit autonòmic, que es va constituir 

a Barcelona l'any 1982, arran del sorgiment dels Centres 

de Planificació Familiar. Està registrada a la Direcció 

General de Dret d’Entitats Jurídiques del Departament de 

Justícia de la Generalitat de Catalunya, amb el número 

9.719 de la Secció 1a. del Registre de Barcelona i inscrita 

al Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la 

Generalitat i del Sector Públic. El seu funcionament intern 

és assembleari, tot i que la Junta Directiva és l’òrgan que 

defineix i supervisa el dia a dia de l’Associació. 

És una de les entitats fundadores de la Federación de 

Planificación Familiar Estatal (FPFE), organisme que 

integra a totes les associacions que treballen a nivell 

estatal. També forma part de la International Planned 

Parenthood Federation (IPPF), amb representació a més 

de 182 països d’arreu del món i integrada per 150 

organitzacions nacionals autònomes. A nivell autonòmic, 

l’APFCIB forma part de la Xarxa de Dones per la Salut, la 

Xarxa de Sida i Món Local i col·labora activament amb 

Ca la Dona i altres entitats de Catalunya. 

Des de la seva fundació, l’APFCIB ha treballat per 

aconseguir que els Drets Sexuals i Reproductius (DSiR) 

siguin efectius, liderant campanyes com ara: la 

integració dels centres de planificació familiar a la xarxa 

pública sanitària, la legalització de l’avortament, la 

universalització dels mètodes contraceptius i de 

l’educació sexual i la millora dels serveis d’atenció a la 

població en aquest àmbit, entre d’altres.  

 
MISSIÓ 

La nostra missió és: 

 La promoció i defensa del Drets 

Sexuals i Reproductius (DSiR), amb 

l’objectiu d’impulsar, fomentar i facilitar la 

sensibilització, la prevenció i l’educació 

de la societat en l’àmbit de la Salut Sexual 

i Reproductiva (SSiR). 

 Treballar de forma transversal la dimensió 

de gènere que aquesta temàtica implica 

de manera molt important. 

 Impulsar una manera interdisciplinària 

d'entendre la planificació familiar i la salut 

sexual, creant espais i canals de trobada, 

intercanvi i reflexió per a debatre i 

aprofundir en el tema que ens ocupa, des 

de diverses vessants. 

  En l’àmbit de la cooperació internacional, 

la sensibilització i l’educació per al 

desenvolupament, incloent com a objectiu 

fonamental la defensa i promoció dels 

Drets Sexuals i Reproductius com a part 

indissoluble dels Drets Humans. 
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PRESENTACIÓ 

Nou Pla Estratègic 2017 - 2020 

 

En la celebració de l’Assemblea de l’any 2016 es va presentar i aprovar el nou pla estratègic de 

l’APFCiB 2017-2020, a través del qual es pretén aconseguir, en els propers anys, els següents 

objectius: 

 Afavorir l’accessibilitat i atenció dels SSiR dels col·lectius vulnerables. 

 Incrementar la capacitació dels col·lectius i agents clau per l’apoderament i defensa del DSiR.  

 Generar coneixement científic-tècnic basat en la nostra tasca que ajudi a millorar les polítiques.  

 Promoure la priorització dels DSiR a l’agenda política catalana. 

 Actualitzar l’estructura i espais de participació de l’APFCiB.  

En aquesta línia, les metes proposades es desglossen en diferents objectius específics que dotaran 

de consolidació i creixement sostenible a l’entitat en les diferents àrees d’actuació que aquesta 

abraça: 

 Àrea d’atenció i serveis SSiR: activitats orientades a ampliar els serveis oferts pel CJAS i la 

qualitat dels mateixos, així com també integrar el centre en el teixit social i d’intervenció 

assistencial de manera més remarcada en els pròxims anys en el seu territori d’influència. 

 Àrea d’intervenció educativa: expandir l’activitat educativa i consolidar-la per col·lectius de 

persones vulnerabilitzades i incrementar el treball amb les famílies com a agents educatius 

del cicle vital dels i les joves.  

 Àrea de generació de coneixement, sensibilització i comunicació: objectius encarats a 

precisar l’estratègia comunicativa i de generació de coneixement tenint en compte altres 

actors del territori que treballen en àmbits semblants o compatibles amb la nostra missió.  

 Àrea d’incidència política i social: activitats adreçades a potenciar el rol de l’associació el 

els espais d’influència política i social aconseguits fins ara i aconseguir presència en nous 

espais d’interès en l’àmbit nacional i internacional.  

 Participació, estructura i finançament de l’APFCiB: objectius orientats a incrementar la 

sostenibilitat econòmica de l’entitat, consolidar un model de presa de decisions, així com 

propiciar la actualització d’eines de gestió de l’entitat en el marc de la societat digital.  
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PRESENTACIÓ 

Equip humà 

Sabem que el recurs més valuós per aconseguir els nostres 

objectius són les persones. Per això, l’APFCIB compta amb 

un equip de persones multidisciplinar, professional i 

compromès, capaç de crear nous programes que 

s’adaptin a la realitat social i a la seva contínua dinàmica. 

Persones que assisteixen a conferències, fòrums, jornades i 

altres tipus de formacions, per tal de romandre 

actualitzades i poder aportar a l’associació el seu capital 

humà. Un capital que és bàsic per poder canalitzar i fer 

efectiu tot el suport que l’entitat rep al llarg de l’any, i 

transformar-ho en oportunitats de futur. 

El nostre equip està format per personal contractat i per 

professionals externs que donen suport a les nostres 

activitats, segons les diferents necessitats. En tots els casos, 

són expertes i experts que provenen del món sociosanitari: 

ginecologia, infermeria, psicologia clínica, psicologia 

social i comunitària, antropologia, educació i treball social, 

humanitats, polítiques...). A més, els departaments de 

coordinació, direcció i administració garanteixen una 

gestió eficient i sostenible dels recursos de l’entitat. 

L’APFCIB compleix amb l’obligació de respectar la igualtat 

de tracte i oportunitats a l’àmbit laboral i, amb aquesta 

finalitat, adopta mesures destinades a evitar qualsevol 

tipus de discriminació laboral, així com a garantir i 

respectar el dret d’accessibilitat per a les persones amb 

diversitat funcional. 

 

PRINCIPIS 

 

La igualtat i solidaritat, promovent la igualtat 

de drets i deures de totes les persones, 

sense discriminació de cap tipus. 

 

La participació, com a instrument eficaç per 

a construir una societat millor, i com un dret 

de totes les persones. 

 

La pluralitat, entesa com el respecte i la 

valoració de la diversitat com a font 

d'aprenentatge i coneixement mutu entre les 

persones. 

 

El compromís i la crítica social, com la 

visibilització de les injustícies i desigualtats. 

 

L'apoderament, com a dret de les persones 

a ésser protagonistes del seu propi procés 

de creixement i agents del seu propi canvi, 

respectant la seva llibertat i dignitat. 

 

La transparència com a pauta d'actuació, 

proporcionant dades accessibles, 

entenedores i útils dels nostres comptes, 

activitats i metodologia de treball. 
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PRESENTACIÓ 

Recursos econòmics 

L’APFCIB és possible gràcies a la col·laboració de moltes 

persones, empreses i institucions. Així, l’any 2016 ens deixa 

unes xifres prou significatives pel que fa als recursos 

obtinguts, que s’han vist incrementats en un 6,34% 

respecte als de l’exercici anterior, i a la intervenció que 

hem desenvolupat.  

En relació als fons públics, un dels aspectes més 

destacables és l’increment en un 40% del finançament 

de l’Ajuntament de Barcelona en la convocatòria 

general, així com una nova subvenció dins l’àmbit 

d’educació per a la justícia global del mateix 

Ajuntament. Alhora, es mantenen les relacions amb 

l’Agència Catalana de Cooperació al 

Desenvolupament i amb el Departament de Justícia, 

aconseguides l’any 2015. I, en relació als fons privats, cal 

destacar l’acord signat amb la Fundació Oxfam 

Intermon, entre d’altres. 

 

 

 

 

 El 84,01% de les aportacions correspon a les 

administracions públiques, mentre que el 15,99% prové 

de la societat civil (associades, empreses, fundacions 

i institucions). 

 Administracions locals 92.851 € 

 Generalitat de Catalunya 317.358 € 

 Diputació de Barcelona 5.041 € 

 Obres socials i entitats financeres 12.700 € 

 Privades 59.283 € 

 Altres 7.076 € 

 

123 associades + 
administracions 

públiques + entitats 
privades

494.309 €

d'ingressos

12.110

persones ateses 
directament

415.250 €

79.059 €

Finançament públic Finançament privat
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PRESENTACIÓ 

Recursos econòmics 

Entitats col·laboradores 
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PRESENTACIÓ 

Com ho fem 

 

 

 

 

 

PROGRAMA JOVE: CJAS (Centre Jove 

d’Anticoncepció i Sexualitat) 

Consulta presencial i no presencial 

Anticoncepció d'urgència, embaràs i IVE 

Prevenció i detecció ITS 

Programa específic d’atenció psicològica 

Programa específic de treball social 

Tallers d'educació afectiva i sexual 

Intervenció intercultural en DSIR i SSIR en 

població jove 

ID Joves 

Intervenció als equips educatius dels CRAE en 

educació sexual i afectiva 

Informació i sensibilització 

Curs d’atenció específica a l’adolescència  

Treball en contextos d’oci nocturn 

 

CAPACITACIÓ DE 

GRUPS DE DONES 

Intervenció amb dones de cases d’acollida i 

pisos assistits 

Projecte adreçat a dones en privació de 

llibertat 

Dones migrades 

Dones d’entitats i grups 

Dones joves 

 

SENSIBILITZACIÓ I DIFUSIÓ I PROGRAMA DE 

COMUNICACIÓ I PREMSA 

Sensibilització a famílies: l’educació afectiva i 

sexual coma part del procés de creixement 

Campanya Tira pel Dret(s)! 

Maleta pedagògica 

Xerrades de sensibilització en DSiR 

Publicació de llibres, díptics i diferents 

materials informatius 

Conferències, ponències, jornades i cursos 

Col·laboració a campanyes i xarxes socials 

Comunicació i premsa 

INCIDÈNCIA POLÍTICA I SOCIAL 

Observatori de Drets Sexuals i Reproductius 

Drets Sexuals i Reproductius a l’Agenda Global 

i a l’Agenda de Catalunya 

Intergrup Parlamentari Català sobre Població, 

Desenvolupament i Salut Reproductiva 

Campanya ‘Tira pel dret(s)! 

Estratègia compartida en SSiR de l’Ajuntament 

de Barcelona 

Comitè 1r. de Desembre. Plataforma Unitària 

d’ONG-Sida de Catalunya 

Treball en Xarxa 

 



 

  

 

 

Centre Jove 

d’Anticoncepció i Sexualitat 
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CENTRE JOVE D’ANTICONCEPCIÓ I SEXUALITAT 

Introducció: atenció específica a joves i 

adolescents 

Un any més, el Centre Jove d'Anticoncepció i Sexualitat (CJAS) ha continuat essent un servei de 

referència en l'atenció específica per a adolescents i joves sobre sexualitat i anticoncepció. Alguns 

dels fets que volem destacar en aquest 2016 són: 

 La revisió de les diferents àrees d’atenció directa per generar models específics i millorar la 

qualitat d’aquestes. Així, s’han començat a adoptar mesures que propicien aquest canvi, 

com per exemple, la incorporació d’una ginecòloga i una llevadora a l’equip de treball, o 

la generació de nous serveis que omplen buits en l’assistència com és el protocol 

d’acompanyament en IVE.  

 Quant als mitjans de difusió i d’accés i als i les joves, aquest 2016 hem innovat obrint el canal 

de Whatsapp per les consultes sobre sexualitat de manera confidencial, i hem ampliat la 

nostra audiència amb la posada en marxa del programa de televisió Oh My Goig! (Betevé). 

 L’apertura de noves vies d’accés a persones en risc d’exclusió social, reforçant els projectes 

d’intervenció educatives a CRAE i posant en marxa la gestió del programa Sirian a Roquestes 

gràcies a la confiança de l’Agència de Salut Pública.  

 El treball en relació a les violències masclistes ha agafat molta embranzida i durant el 2016 

s’ha posat en marxa el protocol de detecció al CJAS i s’ha comptat amb el nostre 

assessorament per l’establiment de protocols contra aquestes violències en context d’oci 

nocturn a diferents festivitats populars.  

 
 

Cartera de serveis del CJAS 

 Atenció a les 
famílies 

 Kaos emocional 
 Grups d’ajuda 

mútua 
 Derivació per IVE 

 Consultes sobre 
sexualitat 

 Atenció mèdica 
 Consell 

contraceptiu i 
prescripció 

 Proves ITS (VIH, 
sífilis, clamídia, 

gonococ) 

 Atenció social 
 Anticoncepció 

d’emergència 
 Proves d’embaràs i 

acompanyament 
 Suport contra la 
violència masclista 
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CENTRE JOVE D’ANTICONCEPCIÓ I SEXUALITAT 

La consulta presencial, telefònica i on-line 

 

Es tracta d’un programa dirigit a persones fins a 30 anys, que accedeixen al nostre servei de forma 

presencial o per altres vies de comunicació (telèfon, correu electrònic, o Whatsapp). Els motius de la 

consulta poden ser generals o específics: des de temes relacionats amb les primeres relacions fins a 

orientació i suport psicoterapèutic, passant per atenció a l’embaràs i la seva resolució, demanda de 

l’anticoncepció d’urgència, orientació sobre mètodes anticonceptius, possible infecció del VIH/sida 

i/o d’altres ITS, consulta medico-sanitària, identitat i/o orientació sexual, trastorns emocionals i 

orientació i suport psico-social per a famílies. 

 

La confidencialtat de la persona que realitza la consulta permet a la professional oferir una informació 

adequada i eficaç, fer contenció i acompanyament davant situacions de conflicte o de risc 

important, promoure la reflexió en els casos que necessitin un ajust professional especialitzat, resoldre 

les incidències en l’ús dels mètodes contraceptius, en especial les de la contracepció hormonal. I, 

sobretot, ens permet apropar als i les joves i adolescents i a les seves famílies a una atenció presencial 

i específica de qualitat. 

9,7

18,5

8,9

19,5

12,2

12,7

10,5

26

19

23,3

50,7

11,8

20,4

8,4

12,8

17

38,7

37,1

17,1

21,8

0 10 20 30 40 50 60

Whatsapp

Online

Trucades

Visites presencials

Motius de consulta per canal de comunicació

Altres Prova embaràs - IVE Mètodes anticonceptius Anticoncepció d'urgència ITS
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CENTRE JOVE D’ANTICONCEPCIÓ I SEXUALITAT 

Anticoncepció d’urgència, embaràs i IVE 

El CJAS forma part de la xarxa d’assistència 

sanitària que dispensa l’anticoncepció 

d’urgència de manera gratuïta. Sovint, 

aquesta demanda representa una via 

d’accés a l’educació per a la salut i el 

reforçament de les mesures preventives. 

Alhora, aquesta intervenció ens permet 

elaborar estratègies i prevenir altres situacions 

semblants, així com iniciar conjuntament 

l’abordatge del consell anticonceptiu i la 

importància de la protecció davant les ITS. 

Embaràs 

Nº de proves 669 

Nº de proves 

positives 
187 

IVE 
Nº IVE 

gestionades 
171 

Anticoncepció 

d’urgència 

Nº unitats 

dispensades 
972 

 

En relació a l’embaràs, hem de considerar factors com l’edat, el nivell de maduresa, la cultura, la 

situació personal i familiar, la relació de parella, etc. que poden condicionar la presa de decisió. El 

CJAS ofereix un espai on les i els joves poden tenir un bon acompanyament durant tot el procés de 

decisió quan l’embaràs s’ha produït. En el cas que es decideixi avortar, aquest acompanyament 

contempla no tan sols la presa de decisió, sinó també la derivació a una clínica concertada o al 

ASSIR de referència. 

 

 

NOUS SERVEIS DEL 2016 

 

Circuit ràpid der l’atenció de l’IVE farmacològic. Circuit ràpid amb la col·laboració de l’ASSIR de 

Pare Claret que implica un protocol de derivació i la realització de proves ràpida d’Rh al CJAS. 

Acompanyament durant la interrupció de l’embaràs. Programa de voluntariat de l’APFCIB on 

s’acompanya a la dona a la clínica (en el cas de l’IVE instrumental ) o bé al domicili (en el cas de 

l’IVE farmacològic) durant el temps que duri el procés. 

Espai al centre per poder fer l’expulsiu del farmacològic. Des del CJAS s’ofereix la possibilitat a les 

noies que optin per l’avortament farmacològic que puguin passar el procés expulsiu al centre.  
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CENTRE JOVE D’ANTICONCEPCIÓ I SEXUALITAT 

Prevenció i detecció d’ITS 

Durant l’adolescència la sexualitat s'expressa en tot el 

seu potencial i es busca amb qui compartir-la, gaudir-

ne, posar-la a prova... Els i les adolescents, amb les 

seves característiques específiques, conceptualitzen 

el risc en termes immediats, sense establir els efectes 

de les seves accions a llarg termini, la qual cosa els 

converteix en un col·lectiu vulnerable. 

El principal objectiu d’aquest projecte és orientar i 

aconsellar sobre la problemàtica de la infecció per 

l'VIH i altres ITS, emfasitzant en la prevenció i 

l’educació sexual. S’ofereix un espai específic per a 

consell assistit als i les joves i adolescents, detectant 

situacions de risc, facilitant la detecció voluntària, 

confidencial i gratuïta d'anticossos de l'VIH (prova 

ràpida o clàssica) i donant suport psicosocial a aquells 

casos que així ho requereixin i a les seves famílies. 

La facilitat d’accés al servei, junt a la confidencialitat 

i la gratuïtat de la prova, han estat essencials. Aquest 

servei continua sent un bon recurs per tots aquelles 

persones joves que se’ls fa difícil connectar amb el risc 

i que, d’altra manera, deixarien passar el temps abans 

de decidir fer-se la prova. 

Al 2016 la prova ràpida i gratuïta de detecció 

d’anticossos anti-VIH s’ha realitzat a un total de 616 

joves, obtenint un resultat positiu. D’aquestes, 470 van 

voler fer-se també la prova ràpida per la detecció de 

la sífilis, amb 4 resultats positius. 

 

   

Clamídia Dona 31 (10% del total de 

dones) 

Home 14 (6,5% del total 

d’homes)  

Total 45(8,6% del total 

de joves) 

Gonococ Dona 3 (1% del total de 

dones) 

Home 2 (0,9 % del total 

d’homes) 

Total 5 (1% del total de 

joves) 

TOTAL Dona 34 (11 % del total 

de dones) 

Home 16 (7,4% del total 

d’homes) 

Total 50 (9,6% del total 

de joves) 

 

 
Com cada any, s’ha col·laborat amb el Centre d’Estudis Epidemiològics (CEEISCAT), complimentant el full de registre 

epidemiològic de la infecció pel VIH/sida i de la sífilis 
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CENTRE JOVE D’ANTICONCEPCIÓ I SEXUALITAT 

Programa específic d’atenció psicològica 

Es tracta d’un programa amb caràcter de prevenció 

i promoció de la salut mental, principalment. Així, 

quan es detecta alguna problemàtica greu en 

l’adolescent o jove, s’intenta fer una contenció i un 

acompanyament fins que és possible la derivació al 

servei especialitzat adient de la xarxa pública. L’any 

2016, un total de 120 adolescents i joves han fet 

atenció psicològica en el nostre centre, i han rebut 

suport i/o assessorament 8 pares i/o mares en relació 

a dificultats i/o problemàtiques amb els seus fills o 

filles. Per tipus d’intervenció, la més habitual ha estat 

l’acompanyament seguida de l’entrevista 

orientació i les psicoteràpies focals breus. L’edat 

mitja de les persones usuàries ha estat de 22,1 anys. 

 

 L’atenció psicològica que es fa des del 

CJAS té un caràcter preventiu en salut 

mental. És per aquest motiu que oferim tres 

tipus d’intervencions: 

 

 Psicoteràpia focal breu (PFB). Aquest 

tipus d'intervenció és una forma de 

tractament breu que centra el treball 

terapèutic en una àrea determinada, 

símptoma o problema, denominat focus, 

que adquireix prioritat al llarg del 

tractament i sobre el que es treballarà 

durant un número determinat de 

sessions. 

 Acompanyament psicològic. Aquest 

tipus d’intervenció és una forma de 

tractament adreçat a donar suport i 

acompanyar emocionalment a 

l’adolescent o jove que està passant per 

una circumstància o procés (crisi, etapa 

vital, …) que li estan generant un 

malestar i/o patiment. 

 Entrevista d’orientació. Aquest tipus 

d’intervenció terapèutica té com 

objectiu tranquil·litzar i estimular la 

confiança del/la jove que es troba en el 

moment actual en una situació de crisi 

emocional. 
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APFCIB MEMÒRIA 2016 14 

 

CENTRE JOVE D’ANTICONCEPCIÓ I SEXUALITAT 

Programa específic de treball social 

Al CJAS, la perspectiva social sempre és tinguda en 

compte en qualsevol tipus d’abordatge i sigui quin sigui 

el motiu de consulta, dins d'una visió global de promoció 

de la salut i de prevenció. S’intenta acompanyar i donar 

suport a cada jove, dins les seves possibilitats d’actuació, 

a mobilitzar els seus propis recursos personals i del seu 

entorn social, fent-lo partícip perquè pugui identificar-se 

com individu amb ple dret per decidir sobre la seva salut. 

També se li facilita l’accés a la xarxa d’atenció 

normalitzada. 

Molts dels casos tractats han estat atesos directament 

per les treballadores socials del CJAS en entrevistes 

individualitzades. En d’altres casos, a partir de l’accés 

espontani al servei i de les visites programades, han estat 

atesos en primer lloc per altres professionals de l’equip 

(psicòloga, infermera o metgessa), i derivats 

posteriorment per a una atenció social específica per 

part de les professionals de treball social del centre. 

 
Eixos del treball social 

 Es parteix de l 'estudi de la 

demanda i la situació social 

i familiar per tal de fer un 

seguiment adequat del cas, 

i un acompanyament i 

derivació als centres 

especialitzats del seu 

territori . 

 Es coordina amb els 

diferents serveis socials per 

tal de facil itar tant 

l 'acompanyament com el 

seguiment dels casos que es 

deriven. 

 Es respecta sempre la 

confidencialitat de 

l'atenció. 

 Es vol reforçar en cada jove 

els seus elements 

d'autonomia personal, fent-

lo partícip de la situació.  

  En determinades situacions, 

s'incorpora a la família en el 

procés per buscar la millor 

resolució.  
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CENTRE JOVE D’ANTICONCEPCIÓ I SEXUALITAT 

Tallers d’educació afectiva i sexual 

Es tracta d’un dels principals programes del CJAS que permet, a més d’oferir un espai educatiu per 

treballar en grup aspectes relacionats amb la salut sexual i l’afectivitat des dels seus inicis, que els i 

les joves coneguin l’espai, l’oferta de prestacions i les professionals que fan l’atenció. S’ha pogut 

observar que molts dels i les joves que han participat en un taller conserven la referència i utilitzen el 

recurs més tard, quan els sorgeix la necessitat. Aquest treball en grup, actiu i participatiu, es mostra 

com una bona eina per a tractar l’afectivitat i la sexualitat, les relacions personals des d’un punt de 

vista positiu i altres qüestions que tenen a veure amb l’orientació sexual, les relacions desiguals, els 

trastorns de l’alimentació, l’ús de les TIC’s, les drogues... Des d’aquesta perspectiva resulta més senzill 

treballar els comportaments de risc, les seves possibles conseqüències i com afrontar-los o evitar-los. 

 

  Nº 

intervencions 
Nº nois Nº noies Total 

Programa Parlem-ne (Aj. Bcn) 43 595 566 1.161 

Joves en risc social (Aj. Bcn + Dept. Salut) 30 276 96 372 

Canviem 4 53 43 96 

Demandes de centres educatius 99 1.039 983 2.022 

Centres de formació ocupacional 8 70 48 1.18 

CRAE joves (Obra Social la Caixa) 16 62 95 1.57 

Construint Relacions + Igualitàries (Aj. Bcn) 1 4 2 6 

Intervenció intercultural sobre DSiR (Aj. Bcn) 15 106 50 156 

Intervenció a joves reagrupats 9 112 97 209 

Maternitat adolescent / jove 2 - 13 13 

Visites grups CJAS 8 51 41 92 

Total 235 2.368 2.034 4.402 
 

 



 

 

APFCIB MEMÒRIA 2016 16 

 

CENTRE JOVE D’ANTICONCEPCIÓ I SEXUALITAT 

Intervenció intercultural sobre DSiR i SSiR en la 

població jove 

Els estudis i l’experiència ens demostren que, en el 

context dels processos migratoris, les 

denominades “segones generacions” són les més 

vulnerables a l’hora de patir malestar i 

desarrelament, la qual cosa pot generar 

situacions de risc i/o d’exclusió social. Un dels 

aspectes on s’inicia aquest procés és en l’àrea de 

la salut sexual i reproductiva. 

Així doncs, aquest projecte es duu a terme amb 

la finalitat d’intervenir en joves de diversos orígens 

culturals, sensibilitzant-los respecte els DSiDR i SSiR, 

per tal de contribuir a la millora del benestar de la 

població jove des de la prevenció i incidència en 

la realitat actual. A més, se’ls dona a conèixer els 

serveis i la xarxa pública sanitària per tal que en 

puguin fer-ne el millor ús.  

  Aquest projecte nascut el 2010, ha treballat 

durant l’any 2016 amb joves d’entre 14 i 18 

anys de diferents cultures, inclosa l'autòctona, 

a centres educatius de Barcelona. El projecte 

s'ha realitzat en 15 grups de joves: 12 en centres 

de PFI (Programa de Formació Inicial) i 3 en un 

espai educatiu no formal, en el Casal de Joves 

del barri de ciutat Meridiana. En tots els grups 

on s’ha realitzat la intervenció també es 

complia el requisit que almenys el 20% dels i les 

joves fos població immigrada, i en tots els 

casos com estava previst es van realitzar dos 

sessions per grup, és a dir, en total de 30 

intervencions 

 

Nombre total de joves 156 

Edats 14 – 21 anys 

Sexe 32% noies i 68% nois 

Origen cultural 

54% origen divers; 43% 

població local; 3% 

origen desconegut 

 

Els resultats i incidència del projecte han estat 

molt satisfactoris ja que el nivell de 

coneixements adquirits ha estat molt elevat, 

tant per la metodologia emprada com per 

l’adaptació dels continguts a la realitat social 

dels i les joves. 
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CENTRE JOVE D’ANTICONCEPCIÓ I SEXUALITAT 

IdJoves 

Des de l’APFCIB-CJAS, per tercer any consecutiu, s’ha tornat a executar el projecte “IdJoves”. Amb 

aquest projecte s’incideix en la sensibilització en drets i la promoció d’hàbits saludables en matèria 

de salut sexual i reproductiva i de relacions entre iguals, en un col·lectiu especialment vulnerable 

en aquest tema com són els i les adolescents i joves. Aquest projecte té, entre d'altres objectius, la 

necessitat d'incrementar la base social de l'entitat a través d'augmentar el coneixement de l’entitat 

entre la ciutadania, de donar a conèixer els valors de l’associacionisme i del voluntariat i de 

promoure accions voluntàries de servei de la ciutat. Amb aquesta finalitat es va plantejar la 

continuïtat del projecte “IdJoves”, però aquest any a partir d’una modalitat en la que el grup de 

joves encara és més autònom que els dos anys anteriors, ja que han adquirit l’expertesa necessària 

al llarg d’aquest procés. 

 

 

Les accions que han dissenyat i han executat el grup IdJoves durant aquest 2016 han estat les següents:  

 

 14 de febrer: Dia Europeu de la Salut Sexual i Reproductiva. Realització d’una postal per reivindicar 

el dret a gaudir d’unes relacions afectives sanes, des de la igualtat, el respecte i lliure d’estereotips. 

 Col·laboració amb la Campanya solidària d’ONUSIDA per reivindicar i sumar-nos al “Dia per a la 

discriminació zero 2016: Distingeix-te!” (Stand Out). El suport a la campanya consistia en fer-se una 

foto amb un missatge reivindicatiu i enviar-la perquè la pengessin al web d’ONUSIDA.  

 Cinefòrum pel dia 8 de març: Dia Internacional de la Dona. Es va escollir la pel·lícula “Sufragistas” 

(2015) de Sara Gavron,  

 Suport i col·laboració a la iniciativa d’una de les joves líders del projecte (que també pertany a 

l’Associació FAGIC-Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya) perquè Google poses la 

bandera gitana el 8 d’abril, Dia Internacional del Poble Gitano. 

 Campanya “Defensa els teus drets” dins del “Day of Action” (18 de maig) del projecte de la IPPF 

“Know it, Own it!”, que englobava diferents esdeveniments a nivell mundial. Cada dia, durant 10 

dies, els joves van penjar al Facebook del projecte un dels 10 DSiR, i van finalitzar la campanya amb 

la realització d’un vídeo on es recollien tots els Drets i s’enviava un missatge reivindicatiu.  

 Dins de la mateixa campanya de la IPPF “Know it, Own it!”, un grup de joves col·laboradors del 

projecte IdJoves van realitzar un  graffiti a la persiana del nostre local, amb el logo del CJAS i amb 

el lema de la campanya “Defensa els teus drets”.  
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CENTRE JOVE D’ANTICONCEPCIÓ I SEXUALITAT 

Intervenció als equips educatius dels Centres Residencials 

d’Acció Educativa (CRAE) en educació sexual i afectiva 

 

Aquest és un dels principals projectes del CJAS i que al 2016 va implementar diverses potes, la de la 

formació d’equips educatius (amb el suport de l’Agència de Salut Pública de Catalunya), la de la 

formació de joves (amb el suport de l’Obra Social de la Caixa), i amb el treball d’incidència per 

revisar aspectes clau en la gestió de la salut sexual dins els CRAE. La Intervenció sobre educació 

afectiva i sexual en adolescents i joves acollits en Centres Residencials d’Acció Educativa (CRAE) 

vol proporcionar un espai per a la reflexió i l’intercanvi dels i les professionals i també de joves, sobre 

el que suposa l’educació afectiva-sexual. I també es busca oferir eines que els ajudin en la 

intervenció davant de situacions diverses en les que es puguin trobar. 
 

Intervencions realitzades a professionals i joves en el període 2015-2016: 
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CENTRE JOVE D’ANTICONCEPCIÓ I SEXUALITAT 

Informació i sensibilització 

Des del CJAS també es mantenen de manera permanent programes d’informació i sensibilització, 

entre els que destaquen la pàgina web i la distribució de preservatius. Es tracta d’un material bàsic 

on consten les diferents maneres d’accés a l’atenció del centre (presencial, on-line i telefònica), així 

com el telèfon, l’adreça, l’horari i l’adreça de la pàgina web. 

La pàgina web del CJAS va tenir 49.000 visites, i en total es van visualitzar 145.000 pàgines. Aquestes 

dades permeten afirmar que és un recurs molt consultat i amb bons resultats. La pàgina del CJAS a 

facebook té al voltant de 1.200 seguidors/es i s’han anat publicant notícies i informacions variades 

amb un periodicitat mínima setmanal. 
 

OMG Oh My Goig (Programa televisió Betevé) 

 

A mitjans del 2016, Betevé, el canal de televisió de 

Barcelona, va contactar amb el CJAS per 

demanar assessorament per elaborar un nou 

programa d’educació sexual per a joves i 

adolescents. 'Oh My Goig' (#ohmygoig) és un 

plantejament educatiu nou en la televisió del 

nostre país, pensat per informar, sensibilitzar i 

apoderar als adolescents (i no tan adolescents) 

sobre la sexualitat.  

 

OMG parla de la sexualitat des dels drets, sempre 

en positiu, posant el pes en tot allò satisfactori, de 

gaudir, de plaer, parlant sobretot de les 

oportunitats i, també quan cal, dels “riscos” 

(embaràs no desitjat, avortament, ITS, relacions 

abusives, violències de gènere…). S'oferirà 

informació clara que faciliti als i les joves la presa 

de decisions respecte la seva vida sexual. 
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CENTRE JOVE D’ANTICONCEPCIÓ I SEXUALITAT 

Curs d’atenció específica a l’adolescència 

Durant la segona quinzena d’octubre es va celebrar la XXa edició del Curs d’Atenció a 

l’Adolescència que organitza al CJAS i que s’adreça a professionals que volen reflexionar i disposar 

d’eines per treballar amb aquesta població. Aquest curs ha esdevingut un clàssic en l’oferta 

formativa a Catalunya i continua atraient l’interès de professionals, cobrint totes les places que 

s’oferien. Com cada any el curs ha comptat amb la presència de professionals expertes de primer 

nivell de l’àmbit sanitari, psicològic i social que han abordat temàtiques diverses de l’adolescent, 

sempre oferint una visió polièdrica i pluridisciplinar. Des d’una perspectiva basada en els Drets, en 

el respecte a la decisió de l’adolescent i en la mirada de gènere, s’ha debatut sobre l’entrevista 

amb el/la jove,  com viu la seva sexualitat o el treball amb les famílies entre molts d’altres temes. 

 

Enguany les sessions de treball es van dur a terme a les instal·lacions de l’Agència de Salut Pública 

de Catalunya i han assistit 25 professionals provinents de l’àmbit de la infermeria i de l’educació 

social en la seva majoria. La valoració que han fet les assistents al curs ha estat molt satisfactòria ja 

que fins a un 90% de de les avaluacions han estat altes o molt altes. Per primer cop al curs, vàrem 

convidar a adolescents perquè compartissin la seva mirada amb els i les professionals. El grup 

d'adolescents venien de l'INS Escola Hoteleria i Turisme de Barcelona 
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CENTRE JOVE D’ANTICONCEPCIÓ I SEXUALITAT 

Treball en contextos d’oci nocturn 

El 2016 es va sol·licitar al CJAS la realització de tasques d’assessorament i implantació d’actuació 

en relació a la prevenció, detecció i actuació davant violències masclistes en contextos d’oci 

nocturn. Aquest nou servei es va implementar durant les festes de la Mercè i les festes de Sant 

Andreu, reportant entre les dues 18 situacions de violència que van precisar d’algun tipus 

d’intervenció. A més es van repartir més de 13.000 unitats de material informatiu. 

 

Que tenim en compte en el disseny de la intervenció: 

 

 És una intervenció que s’insereix en una aposta 

estructural per a la transformació comunitària. Per tant 

no és quelcom aïllat sinó part d’un pla/projecte a 

mig/llarg termini. 

 Cal revisar la festa des d’una mirada feminista perquè 

la intervenció sigui coherent.  

 La intervenció haurà de ser específica per a cada 

municipi, cada festa.  

 Nosaltres partim d’un ideal de responsabilitat 

col·lectiva, per tant en el seu disseny és important 

estimar el grau de formació/sensibilització sobre la 

temàtica del teixit comunitari (entitats) i dels serveis 

relacionats incloent la policia.  

 Concebre que espai públic + oci nocturn va més enllà 

de l’espai on es dugui a terme la festa municipal i 

també afecta el sector privat així com punts negres 

de la ciutat (il·luminació…)  

 Imprescindible alineament de tots els agents, serveis i 

circuits -municipals i d’altres- amb l’estratègia abans, 

durant i després de la intervenció (sanitaris, policials, 

socials, jurídics…)  

 Considerar, com a part de la intervenció, les violències 

LGTBfòbiques  
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CENTRE JOVE D’ANTICONCEPCIÓ I SEXUALITAT 

Dades estadístiques del programa: 

les xifres parlen 

   

Atenció presencial 

Nº joves 2.334 

Nº visites  3.738 

Nº consultes 4.410 

Edat mitjana 20 anys 

Atenció personal no 

presencial 

Nº d’atencions en consulta telefònica 1.606 

Nº d’atencions per e-mail 693 

Nº d’atencions per Whatsapp 401 

Total atencions 2.700 

Atenció al Sirian Total 150 

Atenció en grup: tallers 

d’educació afectiva-sexual  

Edat mitjana  16 

Total de participants 4.182 
   

 

Nombre total d’atencions en les diferents activitats  

Atenció personal en l'entrevista presencial 4.410 

Atenció personal no presencial 2.848 

Atenció en grup: tallers d’educació afectiva-sexual 4.182 

TOTAL 11.440 



 

 
Capacitació de diferents grups de 

dones com a agents de salut per a 

la promoció i prevenció en DSiR i SSiR 

 
Capacitació de diferents grups de dones 

com a agents de salut per a la promoció 

i prevenció en DSiR i SSiR 
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CAPACITACIÓ DE DIFERENTS GRUPS DE DONES 

Introducció 

A partir de la nostra experiència, vam detectar la necessitat d’intervenir amb entitats i grups de 

dones per tal de fer-les agents actives de la seva salut i de la dels membres del seu entorn. En aquest 

sentit, considerem que és fonamental poder establir un programa d'intervenció educativa que 

inclogui els continguts imprescindibles en relació a la prevenció de la violència masclista, els abusos 

sexuals i, alhora, que treballi la sexualitat i la salut sexual i reproductiva des d'una perspectiva positiva 

i integradora i l’enfocament de la garantia i exercici dels Drets Sexuals i Reproductius. Per això, 

l’APFCIB té un programa específic adreçat a la capacitació de diferents grups de dones com a 

agents de salut per a la promoció i prevenció en DSiR i SSiR, des d'on s'ha intervingut amb diversos 

grups: 

 Dones que es troben en cases d’acollida i pisos assistits. 

 Dones en privació de llibertat 

 Dones migrades. 

 Dones d'entitats i grups. 

 Dones joves. 

El principal objectiu d’aquest programa és promoure coneixements que millorin la capacitat de 

decisió de les dones i, com a conseqüència, obtinguin una vida més plena i saludable. El programa 

inclou també la prevenció de l'abús sexual en dones i la reducció dels casos de revictimització, i ha 

tingut un resultat altament satisfactori, tant a nivell d'intervencions arreu dels municipis de la 

província, com de nombre de dones directament beneficiàries, i d'entitats, xarxes i serveis 

municipals coordinats per dur a terme aquestes intervencions. Totes les professionals municipals i 

tècniques implicades van insistir en la necessitat de donar continuïtat a les intervencions i consolidar-

les com un espai més de capacitació als grups de dones dels municipis. 
 

Llocs on s’han realitzat els tallers i nombre de dones participants 

Nombre de dones participants 300 

Nombre d'intervencions 

36 grupals 

71 individuals 

246 horers de formació i assessorament 

Municipis 
Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, Granollers, Llinars del Vallès, Sant 

Esteve Ses Rovires, Vilanova i la Geltrú, La Llagosta 
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CAPACITACIÓ DE DIFERENTS GRUPS DE DONES 

Projecte adreçat a dones de cases d’acollida i 

pisos assistits 

 
Es tracta d’un programa educatiu que es realitza a tot el territori català des de l’any 2000. Està dirigit 

a dones que han viscut situacions de violència masclista i té com a finalitat promoure i crear 

consciència en relació amb la seva salut sexual i reproductiva. Es treballa amb dones amb 

embarassos no desitjats, amb relacions sexuals múltiples i transitòries, dones amb parelles usuàries 

del sexe comercial, etc. En definitiva, dones amb complexitat per incorporar les situacions de risc. 

Els tallers configuren un espai on, en molts casos per primera vegada, poden reflexionar des de i 

sobre elles mateixes, i prendre consciència de la necessitat d’adoptar un paper actiu de cara a la 

seva autocura. Tot això, emmarcat per un moment personal molt adient de reestructuració, donada 

la seva situació i el tipus de servei on es troben. Les cases on ja fa anys que s’intervé sol·liciten de 

nou els tallers. El taller, a més de l’objectiu específic, permet desengoixar la situació de les dones en 

tots els temes sanitaris i de la salut en general 

RECURS TERRITORI Nº DONES 

CA Segrià Lleida 9 

CA Vallès Oriental Granollers 5 

CA Barcelona Barcelona 7 

SARA Barcelona 6 

Centre d’Acolliment Talaia Barcelona 14 

Centre d’Acolliment Coda 2 Hospitalet de Llobregat 15 

Centre d’Acolliment Mare de Déu de la Mercè Tarragona 10 

Grup dones SIAD Badalona 6 
 

La valoració global dels tallers ha estat positiva, s’han tractat tots els continguts planificats, el grup 

ha estat cohesionat, y el clima de treball ha potenciat l’adquisició de coneixements i el creixement 

afectiu de les participants. A més hi ha hagut interès per transmetre els coneixements adquirits als 

seus fills i filles. Senyalar que un any més s’observa un interès creixent pels continguts afectiu 

emocionals del taller i tot allò que te a veure amb la salut entesa amb el sentit més ampli: saber dir 

que no, que és una relació sana, apoderament, relacions igualitàries, etc 
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CAPACITACIÓ DE DIFERENTS GRUPS DE DONES 

Projecte adreçat a dones en privació de llibertat 

Aquest any hem consolidat la nostra 

intervenció educativa a centres 

penitenciaris de dones, concretament als 

centres de Brians 1 i Wadras. 

La nostra intervenció en el marc d’aquest 

programa es tradueix en portar el marc de 

drets sexuals i reproductius a les institucions 

privatives de llibertat per a dones. Les 

presons no són estructures alienes i 

impermeables a les tendències que es 

produeixen en el conjunt de la societat i, per 

tant, els estereotips i rols de gènere propis 

de la societat patriarcal també es 

reprodueixen en els centres penitenciaris. La 

manca d’informació, els tabús i prejudicis al 

voltant de la sexualitat i reproducció també 

hi són presents. 

D’altra banda, algunes de les peculiaritats 

de la població femenina a presó ens mostra 

clarament la pertinència d’una intervenció 

d’aquestes característiques, ja que els 

centres penitenciaris continuen acollint a 

dones amb un perfil social determinat: 

pobresa, vulnerabilitat i exclusió social.  

La implementació d’aquest projecte ha 

estat possible gràcies al suport rebut per 

part d’Oxfam Intermón.  

RESULTATS GLOBALS DEL PROJECTE 

INDICADORS RESULTATS 

Nº d’intervencions 4 

Nº total de participants 32 dones 

Nº hores de formació 32h 

Nº hores d’assessorament 8h 

Nº hores d’atenció sanitària 12h 

Asistencia a los talleres 

(C.R.: un 70% cada sessió) 

98% assistència 

Participació activa (C.R.: el 

80% cada sessió) 

90% de participació 

Continguts per sessió 90% dels continguts 

Augment dels 

coneixements respecte els 

continguts del taller (C.R.: 

enquesta satisfacció). 

Puntuació 

entre 9-10 

(escala 0-10) 

Assistència prèvia a algun 

espai educatiu sobre 

sexualitat  (CR: al menys la 

meitat no han participat 

mai d’un espai similar) 

90% de les dones era la 

primera vegada 

Grau de satisfacció de les 

dones  respecto al taller 

(C.R.: enquesta satisfacció) 

9’5-10 (escala 

0-10) 

Grau de satisfacció de les 

professionals que han 

impartit el taller 

Puntuació 

entre 9-10 

(escala 0-10) 
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CAPACITACIÓ DE DIFERENTS GRUPS DE DONES 

Dones migrades 

Aquest programa es va iniciar al 2014 des de la Federació de Planificació Familiar Estatal a diverses 

Comunitats Autònomes, entre elles Catalunya. Al 2016 l'APFCIB ha continuat amb el programa, 

després de fer una important diagnosi sobre la situació de les dones migrades en relació a la salut 

sexual i reproductiva i el vincle que això suposa per a la prevenció de violències, i s’ha engegat un 

servei específic que consta d’assessorament, formació i atenció per a treballar aquests àmbits a 

Barcelona ciutat i altres territoris de l'àrea metropolitana. 

Analitzant l'evolució d'aquest projecte des dels seus inicis, podem dir que és un servei que s'ha 

consolidat, ens hem convertit en un referent per a professionals i població migrada. Quant als tallers 

han estat valorats de forma molt positiva per les usuàries i professionals. Una mostra d'això és la 

consolidació de les col·laboracions amb algunes entitats. 

Cal destacar la bona entesa i la 

predisposició de les entitats així com la 

inclusió de la formació sobre salut sexual i 

reproductiva com un tema prioritari en el 

treball amb població migrant, sobre la 

qual tradicionalment han pesat prejudicis, 

especialment sobre les dones migrants 

sobre les que pesaven també estereotips 

que les has privat de l'accés a la 

informació i educació sobre salut sexual i 

reproductiva. 

 

 

Durant aquest any s’han realitzat un total de 13 tallers en els que han participat un total de 210 

dones de diferents procedències. Els àmbits territorials en els que s’ha actuat són: Barcelona, 

Badalona i Santa Coloma de Gramenet.  
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CAPACITACIÓ DE DIFERENTS GRUPS DE DONES 

Dones d’entitats i grups 

La concepció de la sexualitat promoguda i sostinguda pel sistema patriarcal té com a resultat una 

desigualtat de gènere que situa a la dona en una posició de major vulnerabilitat enfront qualsevol 

episodi de violència i, concretament, enfront l’abús sexual. Per tal de reduir els efectes que té 

aquesta vivència en la vida d'una dona (revictimització), és primordial que la dona identifiqui la 

situació d’abús i compti amb les eines per fer-ne front. Així mateix, atenent a que la realitat de 

l’abús sexual sol ser silenciada (la majoria de les vegades per por, però també per desconeixement 

del que és un abús), és importat que les dones puguin identificar una situació d’abús i es sentin 

amb seguretat per verbalitzar-la i demanar ajuda 

 El programa consta de 5 sessions de 2 hores 

de durada cada sessió, amb un 

enfocament formatiu-participatiu i 

respectuós amb les particularitats del grup, 

de forma general, adaptant la 

metodologia a cada situació concreta. Cal 

destacar que la metodologia emprada, 

d’una banda, permet abordar els 

conceptes necessaris per adquirir i 

incorporar, tant els coneixements com les 

habilitats necessàries per al reconeixement 

de relacions abusives, en general, i 

situacions d’abús sexual, en particular. I, de 

l’altra, crea l’espai necessari per a la 

participació i l'exposició de les 

preocupacions, vivències i coneixements 

previs de les dones assistents a la formació. 

Aquest any s’ha realitzat un taller amb el 

Casal de Dones de Vilanova i la Geltrú amb 

13 persones assistents. 
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CAPACITACIÓ DE DIFERENTS GRUPS DE DONES 

Dones joves 
 

L'experiència de l'APFCIB amb joves ens demostra que 

són un col·lectiu prioritari a l'hora de treballar la SSiR. 

També ens assenyala que la manera més eficient 

d'aconseguir bons resultats és la formació a joves com 

agents de salut i drets que aconsegueixin l'efecte 

multiplicador als seus entorns naturals. 

Per això, l’APFCIB, compta amb el Material didàctic 

sobre Drets Sexuals i Reproductius, una guia feta sota 

l'encàrrec de la Generalitat de Catalunya i 

l'Ajuntament de Barcelona, i consensuada amb 

entitats especialitzades i grups d'experts que avalen 

l'ús d'aquest material per treballar amb joves majors 

de 16 anys. D’aquesta manera, podem afavorir 

l'accés del col·lectiu de joves a una informació i 

formació integral, amb una perspectiva i enfocament 

positiu i que engloba la prevenció i la salut sexual i 

reproductiva com a part d'aquesta vivència. 

Aquest 2016 s’ha realitzat la intervenció en 4 grups de 

dones joves de diferents municipis. Aquesta formació 

s’ha adreçat a dones de 16 a 25 anys que lideren 

grups juvenils dels municipis i poden actuar d'agents 

de salut i drets amb els coneixements adquirits. Són 

monitores d'entitats d'educació no formal, d'entitats 

juvenils, delegades de classes, de les joventuts 

polítiques, entre d'altres. La intervenció ha consistit en 

un taller de 3 sessions i 4 hores de durada cada sessió. 

En total, 12 hores de formació amb cadascun dels 

grups. Els objectius han estat altament assolits i les 

avaluacions de les participants molt satisfactòries. 

 
Dades generals del programa 

Nombre total 

de dones 

participants 

50 

Nombre 

d’hores de 

formació 

48h 

Municipis on es 

fa la 

intervenció 

Barcelona, Santa 

Coloma de 

Gramenet, 

Hospitalet de 

Llobregat 

 

 

 



 

 

Programa 

d’incidència política i social 
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PROGRAMA D’INCIDÈNCIA POLÍTICA I SOCIAL 

Observatori de Drets Sexuals i Reproductius 

L’Observatori dels Drets Sexuals i Reproductius (ODSiR) és un projecte impulsat des de l’Associació 

de Planificació Familiar de Catalunya i Balears (APFCIB) dins el programa general d’accions sobre 

incidència política i sensibilització de la pròpia entitat. Des que es va posar en funcionament al 

febrer del 2008, l’ODSiR s’ha donat a conèixer a particulars, entitats i organismes de tal manera que 

s’ha convertit en l’espai de referència per a la informació, promoció i reivindicació dels Drets Sexuals 

i Reproductius. En aquests més de 8 anys de vida, l’equip tècnic de l’APFCIB s’ha acurat en 

actualitzar i impulsar l’ODSiR amb noves campanyes i propostes, de manera que tant el web com 

les xarxes socials vinculades són l'eix vertebrador de la difusió que surt de l'entitat cap a l'exterior.  

Des de l'inici del projecte, les visites i dades de referència sempre han anat en augment, en especial 

aquesta última etapa que han incrementat més d'un 25%. Al facebook s'ha realitzat més de 500 

publicacions pròpies i es compta amb 2.428 seguidors i seguidores que suposa un important 

increment des dels anys anteriors. I al Twitter, que es va crear al 2012, s'han realitzat més de 3.939 

publicacions pròpies i s'han aconseguit 1.195 seguidors i seguidores. 
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PROGRAMA D’INCIDÈNCIA POLÍTICA I SOCIAL 

Drets Sexuals i Reproductius a l’Agenda Global i a l’Agenda 
de Catalunya 

Al 2015 es va iniciar el projecte Drets Sexuals i Reproductius a l’Agenda Global i a l’Agenda de 

Catalunya que està promogut i coordinat per les entitats Creación Positiva, Cooperacció i 

l’Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears (APFCIB). Té com a objectiu afavorir la 

creació d’un espai de capacitació comú sobre les agendes internacionals relacionades amb els 

Drets Sexuals i Reproductius (DSiR). Es tracta d’un procés continuat de formació teòrica i pràctica, 

incloent la possibilitat de participació en espais multilaterals i internacionals, de seguiment de 

l’agenda de desenvolupament i altres qüestions com sessions pràctiques per treballar agendes 

locals i globals de DSiR. 

És un projecte d’incidència per als agents claus, socials i governamentals, en l’àrea de la salut i DSiR 

per tal que s’incorporin a les agendes els elements fonamentals dels processos de la Comissió de la 

Condició Jurídica i Social de la Dona (CSW), Comissió sobre Població i Desenvolupament (CIPD) de 

Nacions Unides i, a la vegada, puguin participar en els debats internacionals. 

 

 

 
Amb aquest projecte es promou la 

participació dels diversos agents del territori 

als espais decisoris del sistema multilateral i 

europeu, a través d’un procés continuat de 

formació i accions de sensibilització i 

comunicació a la ciutadania, campanyes 

d’incidència i de recerca. El projecte promou 

la col·laboració i el treball en xarxa entre els 

diferents actors implicats i compta amb el 

suport de l’Àrea de Cooperació 

Internacional de l’Ajuntament de Barcelona i 

de l’Agència Catalana de Cooperació al 

Desenvolupament de la Generalitat de 

Catalunya  

http://www.creacionpositiva.org/
http://www.cooperaccio.org/
http://apfcib.org/
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/
http://icpdbeyond2014.org/
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PROGRAMA D’INCIDÈNCIA POLÍTICA I SOCIAL 

Drets Sexuals i Reproductius a l’Agenda Global i a l’Agenda 
de Catalunya 

L’any 2016, es va finalitzar la primera fase del projecte, realitzant un acte públic de cloenda i 

devolució dels principals resultats del projecte així com de la recerca sobre educació sexual a 

l'educació pública de Catalunya, on van assistir representants de la majoria d'entitats que van 

participar en el projecte. El nivell general de participació ha estat molt important i fonamental per 

assolir els resultats i objectius que havíem definit com a prioritaris. És cert que hi ha hagut períodes 

de participació intermitents, també causats pels moments sociopolítics viscuts al nostre territori. 

Malgrat tot, els tres grups considerats com agents de canvi (societat civil, equips tècnics i 

representants polítiques) han tingut una implicació en el projecte que ha anat molt més enllà del 

que havíem esperat. El nombre de persones que han participat en les accions formatives amb 

interès i que ha superat amb molt el nombre de persones previst, és un clar indicador de receptivitat 

del projecte, com així mateix ho és l'alt nombre de visites que hem rebut a les nostres webs i en el 

blog creat en el projecte per consultar materials i notícies relacionades als temes tractats en el 

mateix, tal com mostren les fonts de verificació. 

A més a més, els Objectius de Desenvolupament 

Sostenible de l’Agenda 2030 s’han convertit en una de 

les línies prioritàries de treball de l’Ajuntament de 

Barcelona en diferents àrees. No només es treballarà 

a l’àrea de Justícia Global i Cooperació com estava 

previst, si no que s’ha aconseguit amb el projecte una 

transversalització d’aquests eixos com a estratègics 

tant a l’àrea de Salut com a la de Feminismes i LGTBI. 

D’aquesta manera, tant l’Estratègia de Salut Sexual i 

Reproductiva com el Pla de Justícia de Gènere 

inclouen l’Agenda 2030 com el marc referencial a 

tenir present a nivell internacional. Cal tenir en 

compte, també, que això s’ha anat treballant 

conjuntament amb institucions de la Generalitat de 

Catalunya, com l’ICD i l’ACCD, que també han 

mostrat la seva implicació i complementarietat en les 

polítiques transformadores que s’han anat generant. 

 
 

      

 



 

 

 

APFCIB MEMÒRIA 2016 34 

 

PROGRAMA D’INCIDÈNCIA POLÍTICA I SOCIAL 

Intergrup Parlamentari Català sobre Població, 

Desenvolupament i Salut Reproductiva 
 

L’Intergrup Parlamentari Català sobre Població, 

Desenvolupament i Salut Reproductiva es va constituir, 

per primera vegada, el 15 de desembre del 2009. Està 

integrat pels membres de tots els grups parlamentaris, 

i té la funció de promoure la renovació ideològica i 

social i la sensibilització en matèria de Drets Sexuals i 

Reproductius. 

L’APFCIB participa en els treballs i dinamitza les 

reunions de l'Intergrup. També compta amb el suport 

de la Federació de Planificació Familiar Estatal, la 

Federació de Planificació Familiar Internacional-Xarxa 

Europea (IPPF-EN) i el Fòrum Parlamentari Europeu 

(FPE), i té entre els seus objectius la missió de difondre 

els continguts i promoure el compliment del Programa 

d'Acció adoptat en la Conferència Internacional 

sobre Població i Desenvolupament (El Caire, 1994) i de 

la Plataforma per l'Acció adoptada en la IV 

Conferència Mundial sobre les Dones (Beijing, 1995). 

 
Composició de l’intergrup al 2016 

I. Sra. Anna Figueras i Ibàñez, coordinadora de 

l’Intergrup i membre del Grup Parlamentari de Junts 

pel Sí 

I. Sra. Rosa Amorós i Capdevila del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya  

I. Esther Niubó Ciudoncha del Grup Parlamentari 

Socialista de Catalunya  

I. Sra. Marisa Xandri Pujol Grup Parlamentari del Partit 

Popular de Catalunya 

I. Sra. Marta Ribas Frías del Grup Parlamentari 

Catalunya Sí que es Pot 

I. Sr. Martín Eusebio Barra López del Grup 

Parlamentari Ciutadans  

I. Sra. Anna Gabriel i Sabaté del Grup Parlamentari de 

la Candidatura d’Unitat Popular – Crida Constituent.  

Personal de Suport : Sra. Anna Casas i Gregorio, 

Lletrada, i Sra. Eva Vendrell i Catalán, Gestora 

parlamentària 

 

Activitats realitzades per l’Intergrup durant el 2016 

6 de maig Sessió d’intercanvi i rendiment de comptes en relació a la participació a la CSW60 

del Govern de Catalunya i les entitats de la societat civil. 

8 de juliol Sessió de treball per exposició de coneixements per part d’expertes en la temàtica 

per què aquests es poguessin traslladar als seus partits i elaborar posicionaments 

polítics interns entorn aquest àmbit. 

8 de juliol Signatura del marc de l’adhesió a la Declaració i Recomanacions adoptades en el 

marc de la Conferència Parlamentària Global sobre Població i Desenvolupament. 

21 d’octubre Presentació de l’informe 2016 de Població Mundial del Fons de Nacions Unides a 

l’Intergrup de Població, Desenvolupament i Salut Reproductiva del Parlament de 

Catalunya. 
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PROGRAMA D’INCIDÈNCIA POLÍTICA I SOCIAL 

Campanya Tira Pel Dret(s)! 
 

La campanya d’incidència política Tira pel Dret(s)! iniciada al 2009, ha seguit un any més obrint 

camí en matèria de Drets Sexuals i Reproductius amb empenta. Arran del treball realitzat en els 

darrers anys, aquest 2016, s’ha aconseguit l’adhesió de tots els grups del Parlament de Catalunya a 

la declaració de la GCPPD2016 (Conferència Parlamentària Global sobre Població i 

Desenvolupament) i el seu compromís amb els Drets Sexuals i Reproductius i els Objectius de 

Desenvolupament Sostenible. 

Fruit d’aquest esdeveniment, l’APFCiB va fer un comunicat l’11 de juliol explicitant les diferents 

mesures de caire transformador en les següents línies:  

1. Igualtat de gènere, apoderament de dones i nenes i cobertura sanitària universal. 

2. Inversió en joventut. 

3. Gestió de riscos de malalties infeccioses com a part de la seguretat humana.  

   

Així, el paper dels parlamentaris i parlamentàries en 

l’era dels Objectius de Desenvolupament Sostenible és 

la participació directa en la planificació, el disseny i 

l’aplicació de polítiques. En aquest sentit es 

comprometen a: abordar qüestions sobre població, 

com ara la igualtat de gènere i l’apoderament de les 

dones i les nenes, invertint en joventut i l’envelliment 

dinàmic; augmentar els pressupostos d’ajuda al 

desenvolupament; establir mecanismes de supervisió; 

aplicar polítiques basades en evidències que 

reflecteixin la diversitat demogràfica; garantir el 

rendiment de comptes i la transparència comptant 

amb la plena participació de la societat civil; i instar els 

governs a complir els compromisos adquirits en l’àmbit 

internacional i dedicar els propis recursos a la 

consecució dels ODS a escala nacional.  
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PROGRAMA D’INCIDÈNCIA POLÍTICA I SOCIAL 

Comitè 1r de Desembre-Plataforma Unitària 

d’ONG-SIDA de Catalunya 
 

L’APFCIB és membre del Comitè 1r de Desembre, organització no governamental constituïda l’any 

1998 com a plataforma d’ONG que treballen per donar resposta al VIH/sida al territori de Catalunya, 

eradicar l’estigma i la discriminació de les persones que viuen amb l’VIH/sida i incidir en les polítiques 

per a promoure els canvis socials, legals i administratius que contribueixin a millorar les condicions de 

vida de les persones amb VIH/sida i a prevenir de forma adequada la seva transmissió.  

Les 25 entitats membres del C1D li donem funcionament com a Plataforma basada en les decisions 

preses des de les reunions Plenàries i/o l’Assemblea General, essent aquestes executades per la 

Junta Directiva. Alhora, els i les membres del C1D s’articulen al voltant de grups de treba ll per tal 

d’optimitzar el seu treball i afavorir la participació. 

 

Un dels treballs polítics més destacats 

del 2016 ha estat la presentació i 

aprovació de la Moció contra l’Estigma 

i la Discriminació associades al VIH/Sida 

en diferents municipis de Catalunya i a 

la Diputació de Lleida, en el marc 

d’una campanya engegada en motiu 

del Dia de la Discriminació Zero, que es 

celebra cada u de març. La moció 

presentada preveu el 

desenvolupament de mesures 

compromeses amb la lluita contra 

l’estigma i la discriminació, així com 

l’impuls del desenvolupament de 

l’Acord Nacional per fer front a 

l’epidèmia del VIH/Sida a Catalunya, especialment en referència a la consecució del Pacte Social 

contra l’Estigma i la Discriminació relacionades al VIH/sida. 
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PROGRAMA D’INCIDÈNCIA POLÍTICA I SOCIAL 

Comitè 1r de Desembre-Plataforma Unitària 

d’ONG-SIDA de Catalunya 
 

El Comitè 1r de Desembre ha participat activament en 

l’elaboració i aprovació del Pla d’Acció enfront el VIH i 

altres ITS 2016-2020. Ha estat un procés dut a terme a través 

de la comissió tècnica de la CISC (Comissió 

Interdepartamental de Sida de Catalunya). 

L’any 2016 ha estat un any especialment intens en el 

treball i defensa dels drets sexuals i reproductius i, en 

concret, en la promoció de la salut sexual dels homes gais, 

bisexuals i altres HSH a Catalunya. Algunes accions 

portades a terme pel Comitè 1r de Desembre. Un exemple 

d’aqueta actuació és la creació del document informatiu 

“Follar es un acte polític,  practica l’activisme sexual”, una 

guia que proporciona informació sobre estratègies per a 

la reducció de riscos i danys en la transmissió del VIH 

dirigida als homes gais, bisexuals i altres HSH.  

D’altra banda, la col·laboració amb el Comitè 1D ha estat 

constant per l’organització de diferents tipus d’actes i 

jornades. Exemple d’això va ser la seva participació a la 

Jornada ‘Tira pel(s) Dret(s)!’ organitzada juntament amb 

Creación Positiva el passat 11 de febrer.  

Si desitgeu més informació sobre les activitats i el 

funcionament del C1D la podreu trobar a: 

 

Web: http://www.comite1desembre.org/  
Facebook: https://www.facebook.com/comite1desembre  

Twitter:  https://twitter.com/comite1desembre 

  

 

 

 

http://www.comite1desembre.org/
https://www.facebook.com/comite1desembre
https://twitter.com/comite1desembre
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PROGRAMA D’INCIDÈNCIA POLÍTICA I SOCIAL 

Estratègia compartida de SSiR de l’Ajuntament de 

Barcelona 
 

Al 2016, la nostra agenda política ha seguit 

mantenint la línia de treball en defensa de 

la Llei 2/2010 de SSiR i d’IVE, i denunciant la 

desprotecció a què s’han vist avocades 

les dones menors d’edat després de la 

contrareforma aprovada pel Govern 

estatal. Hem liderat molts dels espais de 

reivindicació i, a la vegada, hem generat 

altres espais d’intercanvi i reflexió per als 

moviments socials i per a professionals de 

l’àmbit. Així doncs, s’ha continuat la feina 

d’incidència política i social per tal de 

mobilitzar tots els i les agents i introduir els 

drets sexuals i reproductius en l’agenda 

política catalana. 

L’APFCIB ha participat en el lideratge, des de l’aprovació al 2014 i durant tot el 2015 i 2016, de la 

Mesura de Govern per promoure la salut sexual i reproductiva a la ciutat de Barcelona. Aquesta 

mesura ha estat impulsada per la Delegació de Salut, Qualitat de vida, Igualtat i Esports, i s’ha 

creat una taula transversal amb representacions d’institucions, organitzacions no governamentals 

i ciutadania. 

Vam participar en tot el procés d’elaboració, redacció i consens dels treballs de la mesura que 

continuaran en els propers anys per a la seva implementació. Aquesta iniciativa és única a 

Catalunya i l’APFCIB va promoure’n la presentació al Parlament de Catalunya a través de 

l’Intergrup de Població, Desenvolupament i Salut Reproductiva. 
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PROGRAMA D’INCIDÈNCIA POLÍTICA I SOCIAL 

Estratègia compartida de SSiR de l’Ajuntament de 

Barcelona 
 

 

El 2016 l’APFCiB va ser coautora del document amb els criteris 

a tenir en compte de cara a les intervencions a les escoles en 

educació afectiva i sexual en el marc de l’Estratègia 

compartida. Aquest establia coma premisses principals: 

l’enfocament de l’educació dels drets sexuals i reproductius 

com a drets humans, tenint en compte la perspectiva de 

gènere, la diversitat sexual i la diversitat funcional; 

l’enfocament positiu de la sexualitat integrant el punt de vista 

cultural i social;  posant atenció a diferents models teòrics i 

generant continguts integrals; així com també tenint en 

compte les necessitats dels grups i les diferents etapes 

educatives de les persones. Per tal de garantir aquests criteris, 

també es posa de manifest la necessitat d’avaluar les diferents 

intervencions, tant en el procés com en el resultat; posar en 

marxa formacions als equips educadors; i tenir en compte el 

treball en xarxa amb altres serveis comunitaris. 

Altres espais de participació:  

 Ens reunim amb els grups parlamentaris per incloure els DSiR en l’agenda política. 

 Participem en el Consell Municipal de Benestar Social de l’Ajuntament de Barcelona. 

 Participem al Grup Municipal de Salut de l’Ajuntament de Barcelona. 

 Participem al Grup de Treball de prevenció de violències i abordatge per a joves del 

Departament de Benestar Social i Famílies. 

 Participem al Grup de Salut del Consell de Joventut de Barcelona. 

 Participem als grups de treball de prevenció de VIH i ITS amb joves i amb dones del 

Departament de Salut. 

 Participem al grup de revisió de l’anticoncepció d’urgència del Departament de Salut. 
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PROGRAMA D’INCIDÈNCIA POLÍTICA I SOCIAL 

Treball en xarxa 
 

El treball en xarxa és un dels objectius prioritaris de 

l’APFCIB i, per això, a més de participar activament 

amb el C1D, seguim treballant conjuntament amb la 

Campanya pel Dret a l’Avortament. També cal 

destacar l’estreta col·laboració, que s’ha 

consolidat, amb les entitats que tenen un llarg 

recorregut i experiència de treball relacionada amb 

els DSiR, com ACAI, l’Associació Catalana de 

Llevadores, Dones Juristes, Creación Positiva, la 

Societat Catalana de Contracepció, l’Asociación 

Nacional de la Salud Sexual y Discapacidad 

(ANSSYD), etc. 

  

 

L’APFCIB forma part de 
 L’APFCIB és membre activa de la Xarxa de 

Dones per la Salut, del Consell Nacional de 

Dones de Catalunya i del Consell de Dones 

de Barcelona, i el Consell de la Joventut de 

Barcelona, amb les reunions i activitats que 

se’n deriven de tot això. 

També durant el 2016, hem promogut, 

donat suport i participat a les diverses 

accions col·laborant amb d'altres 

moviments i plataformes. I hem continuat 

participant a les accions del 8 de març, Dia 

de les Dones, del 28 de maig, Dia 

Internacional de la Salut de les Dones, el 28 

de setembre, Dia Internacional per la 

Despenalització de l'Avortament, etc. 

     

   

 



 

 

Programa de 

sensibilització i difusió 
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PROGRAMA DE SENSIBILITZACIÓ I DIFUSIÓ 

Sensibilització a famílies: l’educació afectiva i 

sexual com a part del procés de creixement 

 

El projecte tracta d’executar una intervenció de formació i sensibilització a famílies a través de les 

AMPES constituïdes en escoles bressol, centres d’educació primària i centres d’educació secundària 

de la ciutat. La intervenció treballa l’educació afectiva i sexual com a part del procés de 

creixement dels fills i filles i els rols que els pares i mares hauran d’anar incorporant per tal que aquest 

procés de creixement sigui satisfactori en l’àmbit familiar. Els continguts estan preparats i treballats 

específicament per a cada franja d’edat dels fills i filles, segons els Estàndards d’Educació Sexual 

per Europa de l’Organització Mundial de la Salut. 

Durant el 2016, s’han realitzat 5 tallers, on han participat 79 persones.. 

Els continguts de les sessions estan adaptats, en 

cada cas, a cada una de les etapes educatives 

en la que es troben els fills/es del grup 

demandant. Així, els continguts treballats a 

cada estadi són:  

 Escoles bressol: sexualitat i sexualitat infantil; 

el meu cos i la relació amb ‘l’altre’; i 

sexualitat, salut i drets. 

 Educació infantil: sexualitat i sexualitat 

infantil; jo i el meu entorn; i sexualitat, salut i 

drets. 

 Educació primària: educació afectiva i 

sexual; jo i la meva relació amb l’entorn; i 

sexualitat, salut i drets. 

 Educació secundària: educació afectiva i 

sexual; qui sóc jo? Què vull?; sexualitat, salut 

i drets. 

 
Centres 

Núm. 

participants 

Espai Familiar de Sant Martí 16 

AMPA Escola Cal Maiol 17 

SIAD Badalona 15 

SIAD Viladecans 15 

AMPA Escola Montseny 16 
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PROGRAMA DE SENSIBILITZACIÓ I DIFUSIÓ 

Materials generats 
 

Aquest any també destaca per la creació de nous materials que serviran per seguir endavant en la 

lluita pels drets sexuals i reproductius i per l’educació sexual i reproductiva. Entre els materials 

generats, cal destacar les Fitxes sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) des 

d’una mirada feminista. Aquestes expliquen els diferents objectius en els que s’ha començat a 

treballar en matèria de SSiR sota un marc conceptual de Drets Humans amb perspectiva de gènere 

i feminisme interseccional. 

Concretament, s’han elaborat fitxes sobre els objectius: 

3. Garantir una vida sana i promoure el benestar per tots i totes en totes les edats. 

4. Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge 

durant tota la vida per totes i tots. 

5. Aconseguir la igualtat entre els 

gèneres i empoderar a totes les dones 

i les nenes. 

10. Reduir la desigualtat a i entre els 

països. 

16. Pau, justícia i institucions sòlides. 

17. Enfortir els mitjans d’execució i 

reviure l’aliança mundial pel 

desenvolupament sostenible. 
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PROGRAMA DE SENSIBILITZACIÓ I DIFUSIÓ 

Materials generats 
 

L’octubre del 2016 també es va publicar l’informe ‘Deficiencias e inequidad en los Servicios de salud 

sexual y reproductiva en España’ en col·laboració amb més d’una desena d’entitats i amb la 

coordinació de Metges del Món.  

També, aquest any, amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i en col·laboració amb 

CooperAcció i Creación Positiva es va publicar l’estudi ‘L’educació afectiva i sexual: un dret, una 

prioritat’, on s’examinen els models d’educació sexual i afectiva que s’imparteixen a Catalunya, 

partint de la base que aquesta no està present en el currículum oficial de cap manera concreta.  
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PROGRAMA DE SENSIBILITZACIÓ I DIFUSIÓ 

Jornades, tallers i cursos 
 

Aquest 2016 hem continuat amb la nostra participació en diferents espais formatius i de 

sensibilització on se’ns ha demanat la nostra presència. 

Activitats més destacades de l’any 2016 

Dates Espai de participació/demanda Intervenció 

17 de febrer ASSIR, Tarda Jove i professionals 

del CJAS 

Jornada d’intercanvi entre professionals 

que treballen amb joves.  

De març a novembre Dijous al CJAS Espai per debatre pensar i repensar 

qüestions sobre sexualitat i 

adolescència. Aquest any les temàtiques 

han estat: Informe de salut sexual a 

Barcelona; Violències masclistes, oci 

nocturn i abús de substàncies; Identitats 

sexuals diverses en població adolescent; 

El porno; El masclisme a Merlí.  

3, 4 i 5 de juny Jornades Radical-ment 

Feministes 

L’avortament a l’Àgora. Campanya pel 

Dret a l’Avortament Lliure i Gratuït amb la 

intervenció de Sílvia Aldavert de 

l’APFCIB.. 

3, 4 i 5 de juny Jornades Radical-ment 

Feministes 

Gestació per Subrogació. 

Coorganitzada per Dones Juristes i 

l’APFCIB amb la intervenció de l’Anna 

Morero. 

5 i 6 de setembre Jornades Salesians Sant Jordi Formació dirigida als educadors i 

educadores de tots els projectes sobre 

‘Educació en la sexualitat amb els i les 

adolescents’. 

14 d’octubre La gestió de la Salut Sexual i 

Afectiva 

Seminari per professionals referents 

territorials de CRAE.  
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PROGRAMA DE SENSIBILITZACIÓ I DIFUSIÓ 

Jornades, tallers i cursos 
 

D’octubre a 

desembre 

Grup d’entitats expertes en 

sexualitat i diversitat funcional 

de SIDASTUDI 

Van estar participant al grup la Maria 

Honrubia i la Sílvia Aldavert com a 

membre de l’APFCIB. 

8, 9, 10, 11 de 

novembre 

Universitat de Granada – 

‘Nuevas cartografías de la 

sexualidad’ 

Conferència ‘Modelos de eduación 

sexual y algunes violencias del sistema 

sexo/genero en los Centros 

Residenciales de Acción Educativa’.  

10 de novembre III Congreso Internacional sobre 

estudiós de diversidad sexual en 

Iberoamérica (Proyecto LIESS) 

Exposició sobre el projecte als CRAE 

11 novembre Jornada anual de la Fundació 

Eulàlia Torras de Beà 

Participació a taula rodona presentant 

l’experiència del treball al CJAS.  

16 novembre Pla Jove 2017 – 2020 Equip assessor per l’elaboració del 

mateix. 

17, 18, 19 de 

novembre 

II International Congress of 

Clinical and Health Psycology 

on Children and Adolescents. 

Barcelona 

Exposició de: ‘Anàlisi descriptiu de la 

demanda psicològica des d’un servei 

d’atenció específica per adolescents i 

joves en sexualitat’.  

10 i 17 de novembre i 

1 i 2 de desembre 

Equip educatiu del CRAE La Llarr 

de Vilanova de Bellpuig (Lleida) 

Seminari ‘L’educació sexual i afectiva en 

infants i/o joves’. 

Novembre  Fundació Autònoma Solidària 

(FAS), Universitat Autònoma de 

Barcelona 

Els drets sexuals i reproductius. La llei de 

la interrupció de l’embaràs i noves línies 

de política de la salut 

Novembre Grau de Sociologia. Universitat 

de Barcelona 

Seminari a l’assignatura de Sociologia 

dels gèneres. Els drets Sexuals i 

Reproductius 

Novembre i 

desembre 

Pressupostos Participatius al 

districte de Gràcia 

Participació en la co-producció de 

projectes en el bloc ‘Dones, feminismes I 

diversitat sexual’.  
 

 



 

 

Programa de 

comunicació i premsa 
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PROGRAMA DE COMUNICACIÓ I PREMSA 

El butlletí i el web de l’APFCIB 

 
 El TRIANGLE és una de les nostres eines més importants de comunicació. Es tracta d’un butlletí 

mensual que enviem per correu electrònic a totes les sòcies i socis, així com a tots aquells contactes 

afins als nostres objectius, i que respon a la necessitat imperant de donar, de forma organitzada i 

sistemàtica, tota la informació sobre els esdeveniments socials i polítics que es realitzen entorn els 

DSiR. Ha tingut molt bona rebuda i el públic ens ha transmès la seva satisfacció. A més, es tracta 

d'un butlletí pensat i estructurat per donar molta més visibilitat a l'entitat i a les seves activitats i 

projectes i a les sòcies i socis, amb la finalitat d'afavorir els processos de transparència i participació 

democràtica. A la vegada, està totalment enllaçat a les webs de l'APFCIB i Observatori i les xarxes 

socials relacionades.  

 

S'ha enviat per correu electrònic a més de 500 contactes cada mes. La mitjana d'apertures està 

entre el 50 i el 60% i s'han anat incrementant les subscripcions externes per rebre'l. Es difon també 

per les xarxes socials i queda penjat al web de l'APFCIB per si es vol consultar 

 

La plana web de l’APFCIB, amb els 

avenços i la posada en funcionament de 

l’Observatori de DSiDR i les xarxes socials 

vinculades, s’ha convertit en una pàgina 

de presentació de l’entitat i seguiment de 

l'actualitat i els projectes i activitats més 

destacats. 

Es manté una actualització constant dels 

temes més importants i de referència per 

al treball que ens ocupa. Hem fet el 

seguiment en primera línia de l'actualitat i 

s'ha aconseguit un increment de de visites 

al llarg del 2016. 
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PROGRAMA DE COMUNICACIÓ I PREMSA 

Comunicació i premsa 
 

Aquest 2016 hem fet diverses aparicions als mitjans de comunicació, així com en notes de premsa. 

Un exemple destacat és la celebració de l’adhesió de tots els grups parlamentaris a la declaració 

de la GCPPD i el seu compromís amb els drets sexuals i reproductius i els objectius de 

desenvolupament sostenible en la nota publicada l’11 de juliol. També la difusió del passat mes 

d’octubre en relació a l’estudi sobre l’IVE fet al CJAS destacant el titular: ‘Més del 80% de les dones 

enquestades no saben que avortar és gratuït’. 

També hem comptat amb la col·laboració de les nostres companyes de l’APFCiB per la redacció 

d’articles a premsa com pot ser l’article de l’Almudena Rodríguez al diari 20 Minutos ‘Cuando la 

violència es costumbre’; el de Sílvia Aldavert al mateix diari ‘El día de los derechos sexuales y 

reproductivos’; o el de la Cristina Guiu a la Tribuna Feminista ‘El periodista de éxito y su mujer’. A 

més, en aquesta línia també hem col·laborat al monogràfic publicat al diari La Directa en el número 

415 sobre el ‘Setge antiavortista’ a través dels coneixents i la veu de la nostra presidenta Maria 

Ferrero. En aquest mitjà també vàrem aparèixer en relació a les Jornades Radical-ment Feministes 

(7 de juny).  

A més, també s’han fet altres aparicions a mitjans no escrits, com a la Tribuna de Catalunya Ràdio, 

amb la participació de Jordi Baroja parlant sobre els principals dubtes sobre sexe a l’adolescència 

el 21 de juny.  

 



 

 

 

Per concloure 
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Per concloure 
 

L’any 2016 ha estat un any important per a la nostra entitat ja 

que hem anat consolidant i aplicant els canvis que s’havien 

iniciat l’any anterior,  tant de cara endins com de cara 

enfora.  Hem aconseguit èxits importants, però també hem 

hagut de treballar àrduament per acompanyar a la població 

més vulnerabitlitzada, com les menors d’edat, després de les 

retallades de drets viscudes. Hem reivindicat i incidit per 

acabar amb aquestes mesures restrictives que generen 

desigualtats i vulneracions dels drets fonamentals. 

  

Durant tot l’any els esforços han estat immensos i el resultat molt positiu. Malgrat tot, sabeu que les 

amenaces continuen, els Governs ultraconservadors i els moviments fonamentalistes segueixen 

vulnerant els Drets Sexuals i Reproductius arreu del món i, també, aquí a casa nostra. Seguim vivint 

una important mancança en l'accés a l'anticoncepció, l'accés als serveis de SSiR, l’educació sexual 

i l'absència de la implementació d'una política de formació a estudiants i professionals sociosanitaris. 

Tanmateix, tal com es pot observar en aquesta memòria, des de l’APFCIB seguim i seguirem lluitant 

i obrint espais de llibertat. Seguirem treballant per les sexualitats lliures, plaents, no discriminatòries ni 

heteropatriarcals. Per fer-ho, comptem amb el vostre suport i us seguim animant a la mobilització, 

l’acció i la desobediència civil, política i institucional davant de qualsevol mesura que vulneri els 

Drets Sexuals i Reproductius. 

Des d’aquestes pàgines, volem agrair la seva dedicació al nostre equip humà, de treball i 

voluntariat, el capital més valuós de l’entitat: la Pepa, la Noe, l’Almudena, la Sílvia, la Mari Paz, la 

María, la Raquel, la Silvia, la Marta, la Georgina, la Laura, la Fanny, la Glòria, la M. Rosa, el Jordi, 

l’Esther, l’Anna, la Carme, la Maria, l’Ester, la Cris, l’Anna, la Belen, el Santiago, el Tomeu, l’Anna, la 

Carlota, el Xavi, la Imma i la Cati. 

I, sobretot, agrair-vos a tots i totes vosaltres el suport, compromís i passió per fer possible que l’APFCIB 

continuï, més viva que mai, després de 30 anys! 
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Les dades parlen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquesta memòria s’ha imprès amb paper reciclat 

Aquesta memòria està redactada tenint cura d’emprar un llenguatge no sexista 
 

 

Moltes 

gràcies! 



 

 

ASSOCIACIÓ DE PLANIFICACIÓ FAMILIAR DE CATALUNYA I BALEARS 

(seu i domicili social): 

Hotel d’Entitats La Pau 

C/ Pere Vergés, 1, planta 10, despatx 1 

08020 Barcelona 

 933 055 322 / 663 917 170 

 cordinacioprojectes@apfcib.org 

 administracio@apfcib.org 

 

 

www.apfcib.org 

www.observatori.apfcib.org 

www.observatori.apfcib.orgwww.facebook.com/odsir.apfcib 

       www.facebook.com/odsir.apfcib 

         @observatoriDSiD 

CENTRE JOVE D’ANTICONCEPCIÓ I SEXUALITAT (CJAS) 

C/ La Granja, 19, baixos 

08024 Barcelona 

 93 415 10 00 

 correu@centrejove.org 

 

Gestió i administració: 

 93 415 75 39 

 cjas@centrejove.org 

 

www.centrejove.org 

 

 

         www.facebook.com/centrejove 

 

Amb el suport de: 

 

 


