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           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. 

L’APFCIB 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 

QUI SOM

PROMOCIÓ I 
DEFENSA DSIR

PERSPECTIVA DE 
GÈNERE

Promoció i defensa del Drets Sexuals 
i Reproductius, 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.

mètodes contraceptius i de l’educació 
sexual i la millora dels serveis d’atenció a 
la població en aquest àmbit, entre d’altres. 

EQUIP HUMÀ

Sabem que el recurs més valuós per 
aconseguir els nostres objectius són les 

FER XARXA

Impulsar una manera interdisciplinària 
d’entendre la planificaió 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.

Fomentar 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.

COOPERACIÓ 
INTERNACIONAL

Treballar de forma transversal la 
dimensió de gènere que aquesta 
temàtica implica de manera molt 

important. 

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 
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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.

RECURSOS ECONÒMICS

L’APFCIB és possible gràcies a la col·laboració 
de moltes persones, empreses i institucions. 
Així, l’any 2017 ens deixa unes xifres 
prou significatives pel que fa als recursos 
obtinguts, que s’han vist incrementats 
respecte l’exercici anterior. El 91% de les 
aportacions correspon a les administracions 
públiques, mentre que 9% restant prové 
de la societat civil (associades, empreses, 
fundacions i institucions). 

• Administracions locals: 212.521€
• Generalitat de Catalunya: 372.429€
• Diputació de Barcelona: 10.472€
• Obres socials i entitats financeres: 3.500€
• Privades: 45.880€
• Altres: 12.230€

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.

PRINCIPIS

Celebració de l’Aniversari de l’APFCIB i el CJAS.
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CENTRE JOVE D’ATENCIÓ 
A LES SEXUALITATS

LA VESSANT ASSISTENCIAL

La dinàmica d’atenció a les persones per 
part de l’equip professional del CJAS, parteix 
d’una mirada global de la persona en una 
etapa important de canvis i creixement i 
en totes les consultes es treballa la visió de 
l’adolescent i jove en relació a la seva vivència 
de la sexualitat, els problemes, els riscos 
percebuts i la gestió davant d’aquests riscos.

El 2017 es van atendre al  CJAS de manera 
presencial un total de 4.427 visites. 
L’edat mitjana de les primeres visites ha 
estat de 20,15 anys.  Pel que fa al sexe 
el 86% eren dones per un 14% d’homes.

La prova ràpida i gratuïta de detecció 
d’anticossos anti-VIH s’ha realitzat a un 
total de 586 joves. De les 586 persones, 559 
van voler fer-se també la prova ràpida per la 
detecció de la sífilis. D’altra banda, es van fer 
un total de 629 proves de clamídia i gonococ.

Durant tot el 2017 es van donar 1.074 
píndoles d’anticoncepció d’urgència 
L’edat mitjana de les noies usuàries 
d’aquest servei ha estat de 18,8 anys.

La consulta per retard menstrual és una 
de les més habituals al centre. En la majoria 
de casos aquesta implica la prova d’embaràs. 
El 2017 es van fer 803 proves d’embaràs 
de les quals 229 varen resultar positives 
(28,6%). D’aquestes, 198 noies van decidir 
una IVE, 9 van continuar l’embaràs endavant 
i en 21 casos no hem pogut conèixer la 
decisió final; hi ha hagut 1 cas d’avortament 
espontani. Altres serveis sobre IVE son:

• Acompanyament durant l’IVE. Voluntàries 
activistes de l’APFCIB han acompanyat fins a 
cinc dones.

• Espai al centre per poder fer l’expulsiu 
del farmacològic.

L’atenció psicològica que es fa des del CJAS té 
un caràcter preventiu en salut mental, parlem 
del programa de Kaos Emocional. Oferim 
tres tipus d’intervencions: psicoteràpia Focal 
Breu (PFB), acompanyament psicològic i 
entrevista d’orientació. 

L’Any 2017 un total de 124 adolescents 
i joves han fet atenció psicològica en 
el nostre centre i han rebut suport i/o 
assessorament 6 pares i/o mares en relació 
a dificultats i/o problemàtiques amb els seus 
fills o filles. La majoria noies, fins a un 84%.
L’edat mitja de les persones usuàries ha estat 
de 22 anys.

En relació a la perspectiva social, cal 
destacar que sempre és tinguda en compte 
en qualsevol tipus d’abordatge i sigui quin 
sigui el motiu de consulta al CJAS, 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.

Però, en paral·lel, també s’ofereix un recurs 
específic de treball social per aquells casos 
que ho puguin necessitar. En aquest sentit 
durant el 2017 s’han gestionat 91 casos que 
requerien una intervenció més específica 
i un seguiment social.

Durant el 2017 el CJAS ha gestionat el 
programa Sirian per encàrrec de l’Agència 
de Salut Pública de Barcelona als barris de 
Roquetes, Zona Nord i Raval. S’ha atès a 
473 persones (83% dones i 17% homes) amb 
una mitjana d’edat de 29 anys i la meitat 
eren persones immigrades principalment 
d’Hondures, Marroc, Equador i Perú. La 
difusió del programa s’ha realitzat a través 
dels espais comunitaris dels barris. En total, 
s’han repartir uns 1000 fulletons informatius.

Pel que fa a les consultes personals a 
través d’e-mail han estat 560. Un 85% d’elles 
fetes per noies i un 13% per nois i un 2% per 
d’altres. L’edat mitja de les consultes on-line 
ha estat de 20,5 anys. Les telefòniques han 
arribat a un total de 911 trucades. Un 74% 
d’elles han estat fetes per noies, i l’edat mitja 
se situa al voltant dels 23,6 anys. En el cas de 
les noies 22,7 anys i en el cas dels nois 25,2 
anys. I, finalment, per WhatsApp s’han atès 
982 persones, els motius més freqüents han 
estat els relacionats amb l’embaràs, mètodes 
anticonceptius i l’anticoncepció d’urgència.

Imatge de la cartera de serveis del CJAS.
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• Intervenció directa en festes (disseny, 
protocol, sensibilització, detecció...)
• Generació de materials (Oh My Goig)

DESTAQUEM

• I tu, com lligues?

El 2017 encetem, per encàrrec de la Diputació 
de Barcelona, els tallers “I tu, com lligues?” a 
un total de 20 municipis de la província. 
Aquest taller, d’una única sessió de 2 hores, 
s’adreça a adolescents i joves de 14 a 20 
anys, i vol contribuir a combatre la violència 
masclista entre la població més jove.

• Projecte Plaers

El 2017 ha estat l’any de la posada en marxa 
del Plaers, un projecte que vol integrar 
totes les intervencions que fem des del 
CJAS amb i per a persones amb diversitat 
funcional, ja siguin assistencials o ja siguin 
educatives o de sensibilització. “Plaers” vol 
posar a disposició de joves amb diversitat 
funcional tot el model de treball i tota la 
cartera de serveis actuals del CJAS.

• Intervenció formativa a equips educatius

La formació “Intervenció sobre educació 
afectiva i sexual en adolescents i joves acollits 
en Centres Residencials d’Acció Educativa 
(CRAE)” està adreçada als educadors i 
educadores, referents d’adolescents i joves,  
que formen part dels equips d’atenció dels 
CRAE que depenen del Departament de 
Benestar Social i Família de la Generalitat 
de Catalunya. El 2017 s’ha realitzat 20 
formacions a diferents equips educatius. En 
12 centres es va fer 1 sessió de formació de 
5h i en els altres 8, el centre va optar per la 
formació de 2 sessions de 6 hores en total.

LA VESSANT EDUCATIVA

Alguns tallers, intervencions amb joves 
i adolescents, es realitzen en l’espai 
del CJAS i altres en els propis centres 
educatius. S’adrecen a grups de  nois i noies 
escolaritzats de secundària, a diferents grups 
naturals (aules taller, PFIs, esplais), i a altres 
grups amb necessitats especials. A més de 
la vessant educativa i de prevenció que es 
realitza en el propi taller, el fet de conèixer 
el Centre i els seus professionals, facilita 
l’apropament dels joves als recursos socio-
sanitaris. s’han  realitzat  258 intervencions 
educatives i han assistit 5.302 adolescents 
i joves.

• Joves en risc social (PFI i d’altres)
• Parlem-ne (ESO)
• Intervenció intercultural sobre els drets 
sexuals i reproductius i la salut en la 
població jove migrant
• Intervenció amb joves reagrupats
• Projecte maternitat i paternitat jove

Intervencions amb professionals i famílies

• Formació a llevadores residents al 
departament de salut dins del curs anual
• XXI edició del Curs d’Atenció a 
l’Adolescència
• Formació a professionals que treballen en 
CRAE
• Formació per famílies Sedeta

VESSANT DE DIFUSIÓ I GENERACIÓ DE 
CONEIXEMENT

Durant el 2017, s’han repartit al voltant de 
5.000 targetes divulgació del CJAS, on consten 
les diferents maneres d’accés a l’atenció 
(presencial, on-line i telefònica). Es tracta de 
material bàsic del CJAS on hi consten telèfon, 

adreça i horari i adreça de la pàgina web. Cal 
destacar que, aquesta darrera plataforma ha 
assolit les 49.000 visites.

D’altra banda, hem continuat immersos en 
el projecte de l’OhMyGoig, tant per l’emissió 
de la primera temporada del programa 
com per la gravació de la segona. L’Oh My 
Goig 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. 

Volem fer esment, també, dels intercanvis 
professionals, tant la participació en grups 
de treball, com ara: 

• Grup de disseny de la nova instrucció sobre 
l’anticoncepció d’urgència (Departament de 
Salut)
• Participació a l’Estratègia de Salut Sexual i 
Reproductiva de l’Ajuntament de Barcelona.
• Grup del pilot del programa de cribratge de 
clamídia i gonococ en població jove.

O bé, les presentacions i sessions de treball 
i intercanvi amb professionals, com ara la 
promoció de Drets Sexuals i Reproductius 
als CRAE, el projecte Co-ResponsaVIHlitat, 
jornada “Trenquem les violències”, i tantes 
altres. 

PROJECTES INTEGRALS

Pel que fa al treball en l’àmbit de violències 
masclistes, volem destacar:

• Detecció i actuació individual al CJAS
• Activitats formatives per a joves
• Activitats formatives per a professionals
• Generació de coneixement
• Assessoria a ens locals per la generació de 
protocols en l’àmbit de l’oci nocturn
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COM SON LES USUARIES I USUARIS PRESENCIALS AL CJAS

L’IMPACTE DEL CJAS

Nº Persones Visites Sexe Edat mitja
Atesos/es presencialment al CJAS 2.563 4.473 86% ♀ / 14% ♂ 20,1
Atesos/es e-mail 560 85% ♀ / 13% ♂/2% Altres 20,5
Atesos/es telefònicament 911 74% ♀ / 26% ♂ 23,6
Atesos/es per Whatsapp 982 80% ♀ / 18% ♂/2% Altres 19
Atesos al programa Sirian 473 83% ♀ / 17% ♂ 29
Atesos en intervencions grupals 5.302 48,4% ♀ / 51,6% ♂ 16
TOTAL 10.785 4.097

Total: 4.473 visites realitzades per 2.563 joves i  adolescents atesos. El 68% de la població era el primer cop que visitaven el CJAS
Edat mitja de primeres visites: 20,15 anys (19,9 ♀ i  21,7 ♂)
Sexe: 8,6 de cada 10 son noies. Elles son majoria en les demandes de tots els servei, excepte en les proves d’ITS en el que s’iguala la presència de nois i  noies
Freqüència visites: Un de cada tres joves (32%) ens han visitat dues o més vegades durant l ’any
D’on vénen: 90% Barcelona ciutat/ 8,5% resta de província de Barcelona / 1,5% fora de la província
Nivell d’instrucció: 37,8% estudis universitaris / 48,8% ESO i Batxillerat /10% Grau mig i superior
Situació laboral: 67% estudien / 20% treballen / 10% estudia + treballa / 2% atur 
Mètodes anticonceptius habituals:Preservatiu masculí  75% / Marxa enrera 10% / ACO 8% 
Edat mitja de la primera relació sexual coital: 16,08 anys.  (16,02 en el cas de les noies i  16,49 en el cas dels nois) 
Motius de consulta en primeres visites: Anticoncepció d’urgència 34,6% / ITS  24% / amenorrea 16,2% /  consulta anticoncepció 10% 

Distribució per grups d’edat i sexe de la primera relació sexual coital

Distribució per grups dedal i sexe en les visites al CJAS

Mètode de protecció emprat en les seves relacions sexuals

LES DADES DEL CJAS 2017 
“VOLTA I VOLTA” 
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SOBRE L’EMBARAS I LES IVE SOBRE L’ANTICONCEPCIÓ D’URGÈNCIA

SOBRE MALALTIES DE TRANSMISSIÓ SEXUAL SOBRE L’ATENCIÓ PSICOLÒGICA

Total i resultats: 2.403 determinacions d’ITS 
Sexe de la població que es fa la prova: 36% ♂ i  64% ♀
Lloc de naixement: 69% Espanya, 8,2% Amèrica Llatina, 7,9% Europa
Resultats positius/reactius:

Total proves d’ITS i resultats

Sobre les menors d’edat: Un 33% del total que es fan la prova i  un 
17%  de les embarassades (Total 40)
Setmanes d’embaràs en la detecció: La mitja és de de 7,6 setmanes
Derivació i tipus d’IVE: El 77,6% de les noies que van optar per l ’IVE se 
les va derivar a clíniques per l ’avortament quirúrgic. 

Total: 1.074 píndoles d’anticoncepció d’urgència dispensades
Edat mitja: 18 anys. El 53,3% d’usuàries tenien menys de 18 anys.
Origen: 78% nascudes a l ’estat espanyol i  16% a Amèrica Llatina 
Repetició: Una de cada quatre de les noies havien pres en alguna 
ocasió anterior l’AU CJAS (en aquest any o anteriors).  D’aquestes 
dues de cada tres havien repetit en una ocasió.

Total: 128joves i  6 adults (pares i  mares de joves) han rebut atenció 
amb un total de 463 visites. 
Sexe: 15,6♂i  84 ♀
Edat mitja: 22,1 anys
Tipus de consulta: Acompanyament (40) / Entrevista orientació ( 35) / 
Psicoteràpies focals breus (39) / Altres (20)
Motius de consulta principals: Dificultats en: relacions de parella / 
relacions sexuals/ relacions interpersonals

Total: 803 proves, un 28,6% positives. D’aquestes un 86 % opten per IVE
Edat mitja d’aquelles que es fan la prova: 19,5 anys (i amb positiu 21)
Origen: 66% estat espanyol, 30% d’Amèrica Llatina, 4 % altres orígens

Motius de consulta per sexe

Anàlisi de les proves: La taxa de resultats reactius en relació al VIH és 
d’unes 4 per mil proves realitzades sense percebre una tendència en cap 
sentit en els anys analitzats. Pel que fa la clamídia es detecta ha augmentat 
3% de positius en la clamídia i  un 1% en la gonorrea respecte el 2016. Té 
tendència creixent a mesura que disminueix l’edat de la població. 

SOBRE EL TREBALL COMUNITARI AMB JOVES

Intervencions Nº nois Nº noies Total 

Programa “Parlem-ne” (ESO_BCN) 42 529 447 976

Joves  en risc social (PFI majoritàriament) 36 250 161 411

Canviem (ESO_BCN) 2 19 10 29

Demandes directes dels Centres Educatius (ESO principalment) 123 1546 1546 3092

Intervenció intercultural sobre els drets sexuals i  reproductius (Entitats) 15 58 75 133

Intervenció a joves programes reagrupament familiar (BCN) 9 105 99 204

Maternitat adolescent/jove 2 12 12

Coneix el CJAS (equips educadors/es carrer) 3 3 15 18

Tal lers específics sobre relacions abusives/violències masclistes (ESO) 15 191 173 364

I tu, com l ligues?  (Espais juvenils) 11 37 27 64

TOTAL 258 2.738 2.565 5.302

Total 
proves

Edat 
mitjana

Total 
reactius/
positius

% 
reactius/
positius

VIH 586 23 1 0,17%
Sífi lis 559 23 1 0,18%
Clamidia 629 23 70 11,13%
Gonococ 629 23 13 2,07%
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PROGRAMA DE PROMOCIÓ 
I DIFUSIÓ EN DSIR
INTERVENCIONS AMB DONES 

TALLERS: LLOC I NOMBRE DE PARTICIPANTS

AMB DONES QUE SON A SERVEIS 
ESPECÍFICS DE VIOLÈNCIES MASCLISTES

Durant el 2017, s’intervé a 8 serveis d’acollida i cont inua
l’experiència als pisos assistits. S'incorpora, també, de
forma estable la intervenció amb el Grup de dones del
SARA de Barcelona.

L’APFCIB té un programa específic adreçat a la capacitació i apoderament de diferents grups de dones com a agents de salut per a la
promoció i prevenció en DSiR. Durant aquest 2017 han participat 323 dones i s’han realitzat intervencions a 11 municipis
diferents i amb grups de dones a través dels serveis de recuperació de violències, de grups de dones migrades, de grups de
dones d’entitats, amb grups de dones joves i amb dones privades de llibertat del Centre Penitenciari de Brians 1 i WadRas.
Així doncs, en cadascun dels grups d'intervenció s’han flexibilitzat els formats i l’estructura de les sessions adaptant-los a la seva
idiosincràsia i necessitats.

Nombre de dones participants 323

Nombre d'intervencions 33 grupals

45 individuals

240 hores de formació i assessorament
Municipis 11 municipis: Barcelona, Granollers, Llinars del Vallès, Sant Esteve Ses Rovires, Vilanova i la 

Geltrú, Viladecans, Santa Coloma de Gramenet, Hospitalet de Llobregat, Tarragona, Lleida i 
Girona

RECURS TERRITORI Nº DONES

CA Segrià Lleida 9

CA Vallès Oriental Granollers 5

CA Vallès Oriental Ll inars del Vallès 5

CA Barcelona Barcelona 7

CA Gironès Girona 6

CA Tarragona Tarragona 6

Grup de dones CIRD Santa Coloma de 
Gramanet

19

Espai d’Equitat Vi lanova i la Geltrú 11

TOTAL 68

AMB DONES JOVES

Aquest 2017 s’ha realitzat la intervenció en 4 grups de
dones joves de diferents municipis. 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.
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AMB DONES MIGRADES

Al 2017 s'han realitzat un total de 16 tallers en els quals han
participat un total de 177 dones i 29 assessoraments
individuals. Una vegada més, ens trobem amb un perfil de
les dones ha estat molt divers, han participat en els tallers
dones que feia molt poc havien arribat a Barcelona a través
d'un procés de reagrupament familiar, mentre que altres es
trobaven en un procés de recuperació d'una situació de
violència en la parella i iniciaven la vida de forma
independent i sense parella, com a conseqüència les
necessitats i expectatives així com els continguts treballats
en els tallers ha estat molt divers.

Nombre total de dones participants 177 dones
Nombre d’hores de coordinació- formació-
assessorament

20h reunions de coordinació amb 
enti tats+40h taller +40h 
assessoraments: 100hores

Nombre de grups amb qui es fa intervenció 16 + 29 assessoraments individuals
Nombre d'entitats i serveis públics i/o 
municipals implicats 12

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: almenys la meitat no han 
participat mai d'un espai similar)

85% de les dones era la primera 
vegada

Grau de satisfacció de les dones  davant el 
taller (C.R.: enquesta satisfacció)

9-10 (escala 0-10)

AMB DONES PRIVADES DE LLIBERTAT

INTERVENCIONS REALITZADES GRUP DE DONES

Centre Penitenciari Brians 1 (DAE) | Dates: Març i Abril 2017 Grup de 9 dones: Dones entre 27 i  52 anys procedents d’Espanya.

Centre Penitenciari Brians 1 (DAE) | Dates: Novembre i  Desembre 2017 Grup de 7 dones: Dones entre 30 i  49 anys procedents d’Espanya (7) 

Centre Penitenciari Brians 2 | Dates: Març i  Abril 2018 Grup de 12 dones.

Centre Penitenciari WadRas | Dates: Març i Abril 2018 Grup de 10 dones

RESULTATS GLOBALS DE LA CAPACITACIÓ

INDICADORS RESULTATS

Nombre total de dones participants 38 dones

Nombre d’hores de formació+ assessoraments 40h ta ller+ 8h assessorament: 48hores

Nombre de grups amb qui es fa intervenció 4

Nombre d'entitats i serveis públics i/o municipals implicats 2

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: almenys la meitat 
no han participat mai d'un espai similar)

70% de les dones era la primera vegada

Grau de satisfacció de les dones  davant el taller (C.R.: enquesta satisfacció) Puntuació entre 9-10 (escala 0-10)

Fotografia del Taller noies Espai Jove les Basses.

Fotografia del Taller noies Espai Jove les Basses.



MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2017 | APFCIB 9

En el marc d’aquest programa, el passat 
22 de març de 2017 vam coorganitzar un 
acte que va tenir lloc  a la secció oficial de 
la Condició Social i Jurídica de la Dona 
de Nacions Unides (CSW61) i on vam 
comptar amb la participació de l’Ajuntament 
de Barcelona i el Womens Major Group. 
És la primera vegada a la història que 
entitats catalanes aconsegueixen participar 
en aquest programa oficial i, obrir 
aquest camí, ens fa estar molt satisfetes.

L’èxit de participació i assistència en va ser el 
més destacable, entre la qual es va comptar 
amb la presència del Govern de Catalunya i 
del Govern de l’estat Espanyol. Per la nostra 
banda, el missatge que vam voler transmetre 
va ser clar i contundent: sense els Drets 
Sexuals i Reproductius, sense els drets 
humans de les dones i sense feminisme no 
es podrà  complir amb la nova Agenda 2030.

PROGRAMA D’INCIDÈNCIA 
POLÍTICA I SOCIAL 

DRETS SEXUALS I REPRODUCTIUS A 
L’AGENDA GLOBAL I A L’AGENDA DE 
CATALUNYA

Al 2017, es treballa amb el disseny, 
elaboració i posada en funcionament de 
l’espai web Agenda2030Feminista com 
a continuïtat de las tasca relacionada 
amb l’apropament de les agendes locals 
i globals de Drets Sexuals i Reproductius.

L’Agenda 2030 Feminista vol ser un espai de 
trobada d’entitats, grups, xarxes i moviments 
socials que compartim la defensa dels 
Drets Sexuals i Reproductius, dels Drets 
Humans de les Dones i del Feminisme 
com a prioritat dins de les nostres 
agendes d’acció i incidència quotidiana.

Aquesta iniciativa sorgeix de la llarga 
trajectòria de col·laboració entre l’Associació 
de Planificació Familiar de Catalunya i 
Balears i l’Associació Creación Positiva. I té 
com a objectiu principal obrir-se de bat a bat 
perquè us hi pugueu afegir totes les entitats, 
grups i moviments que vulgueu participar en 
lluita per la garantia dels drets fonamentals.
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Captura de pantalla de la pàgina 
web de l’Agenda2030Feminista, 
concretament de l’apartat en 
relació a l’incidència política. 

TIRA PEL(S) DRET(S)! PROGRAMA 
D’INCIDÈNCIA POLÍTICA I SOCIAL DE 
L’APFCIB

Es va celebrar la Jornada “TIRA PELS 
DRET(S)!: Drets Sexuals i Reproductius 
i Nova Governança Mundial en el marc 
de l’Agenda 2030 de desenvolupament 
sostenible”. Es va decidir aquest contingut 
per a la Jornada perquè volíem reforçar 
el missatge de que els governs regionals, 
municipals i ens locals són les institucions 
clau per a la implementació de l’Agenda 
2030.  A les jornades van assisitir 
més de 60 representants d’entitats i 
professionals relacionats amb aquest àmbit.
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EL PARLAMENT DE CATALUNYA APROVA 
PER UNANIMITAT LA REALITZACIÓ DE 
CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ SOBRE 
ELS DRETS SEXUALS I REPRODUCTIUS

El 26 de gener, El Parlament de Catalunya 
instà al Govern de la Generalitat, a través 
d’una moció sobre feminismes presentada 
per la CUP, a realitzar una sèrie d’accions 
per tal d’impulsar el desplegament i 
implementació de la Llei 17/2015 del 21 de 
juliol, d’igualtat efectiva entre dones i homes. 

La moció, que inclou diversos punts sobre 
els Drets Sexuals i Reproductius (DSiR), 
fou aprovada per unanimitat, amb l’acord de 
tots els grups parlamentaris i un total de 133 
vots a favor.

INTERGRUP SOBRE POBLACIÓ, 
DESENVOLUPAMENT I SALUT 
REPRODUCTIVA AL PARLAMENT DE 
CATALUNYA

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.

• 14/02. Madrid. Trobada d’intergrups 
parlamentaris sobre Població, 
Desenvolupament i Salut Reproductiva de 
l’estat espanyol.

• 4-5/05. Roma. Conferència Parlamentària 
Internacional G7: “Els reptes d’un món en 
moviment” i elaboració de la Declaració 
Internacional. 

• 8/6. Barcelona. Adhesió dels grups 
parlamentaris catalans a la Declaració d’Alt 
Nivell en oposició a la Llei Mordassa Global 
de Trump.

• 7/7. Barcelona. Sessió de rendició de 
comptes. Agenda 2030, ODS: DSiR a l’agenda 
global i a l’agenda catalana. Promoció i 
participació en la sessió de rendició de 
comptes sobre les agendes globals i locals de 
Drets Sexuals i Reproductius al Parlament de 
Catalunya a través de l’Intergrup de Població, 
Desenvolupament i Salut Reproductiva. 

ESTRATÈGIA DE SALUT REPRODUCTIVA

Des del 2014 que l’APFCIB ha participat en el 
disseny i implementació de l’Estratègia de 
Salut Sexual i Reproductiva que vol ser un 
marc d’actuació conjunt amb la participació de 
diferents agents institucionals i comunitaris 
de la ciutat. Es fonamenta en les múltiples 
aliances entre aquests agents per impulsar la 
protecció, el respecte i la garantia dels DSiR.

26 de gener, aprovació de la moció sobre feminismes presentada per la CUP. 

Programa de la 1a Jornada de l’Estratègia com-
partida de salut sexual i reproductiva.

Pamflet informatiu: “L’avortament: una opció i 
també un dret”. 
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ALTRES ESPAIS ON PARTICIPEM

• 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 Daltres e Barcelona

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

• Participem als grups de treball de violències 
masclistes i transversalització de gènere del 
Consell de Dones de Barcelona

• Participem als grups de treball de violències 
masclistes, discapacitat, ODS, internacional 
i salut del Consell Nacional de Dones de 
Catalunya

• Participem a diversos Grups de treball del 
Womens Major Group

• Participem a la Plataforma Futuro en 
Común

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, 
durant el 2017 s’ha treballat conjuntament 
amb la Campanya pel Dret a l’Avortament, 
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 és membre activa de la Xarxa de 
Dones per la Salut, del Consell de la Joventut 
de Barcelona, del Consell Nacional de Dones 
de Catalunya i del Consell de Dones de 
Barcelona. 

Com ja és habitual, la tasca d’incidència 
política i social a través de la nostra implicació 
al Comitè 1 de desembre ha estat molt 
rellevant. A més de les múltiples campanyes, 
sessions de treballa i materials generats, 
aquest 2017, en el marc del Dia Mundial de 
la Sida, sota el lema “VIH/Sida, una qüestió 
de DRETS. Pacte Social JA!” hem engegat la 
campanya #VIHQDRETS.

Reivindicant els DRETS com a elements 
centrals en l’abordatge de la infecció en ple 
segle XXI. Hem creat un material audiovisual 
explicatiu -5 càpsules- del que entenem 
per un abordatge del VIH/Sida des d’una 
perspectiva de drets. 
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Imatge de la campanya #VIHQDRETS. Jordi Baroja 
paticipant de la Càpsula 3: Dret a la salut i a 
l’autonomia. 

Imatge de la campanya #VIHQDRETS. Sílvia Aldavert paticipant de la 
Càpsula 3: Dret a la salut i a l’autonomia. 
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La pàgina s’ha aturat, doncs, per replantejar 
el projecte, per imaginar-lo en el context 
polític-social actual i per poder esdevenir una 
eina útil i de referència. 

Les xarxes socials de l’Observatori (Facebook 
i Twitter), en canvi, han estat utilitzades 
per mantenir la gent connectada al nostre 
projecte esdevenint, d’altra banda, una 
prova pilot que ens permet anar descobrint 
necessitats i problemàtiques respecte les 
diferents informacions de les que en fem 
difusió. 

Malgrat tot aquest procés, les xarxes socials 
han viscut un augment considerable de 
seguidores. 

PROGRAMA DE 
COMUNICACIÓ I PREMSA

OBSERVATORI DE DRETS SEXUALS I 
REPRODUCTIUS

L’Observatori de Drets Sexuals i 
Reproductius, després de 10 anys de vida en 
els que l’equip tècnic de l’APFCIB ha procurat 
el seu manteniment i actualització, engega 
una nova etapa. Durant el 2017 la pàgina 
web on fins ara es recollien les campanyes, 
propostes i notícies d’interès, ha restat 
aturada, mostrant el següent missatge a les 
usuàries que hi accedien: “Estem actualitzant 
la nostra web”.

Les indicacions que ens apareixen deixen 
entreveure  el procés que està visquent, no 
només la pàgina web de l’Observatori, sinó el 
projecte en la seva totalitat, de reconversió 
cap a un nou format i una nova línia 
estètica. 

Facebook

Twitter

Butlletí

2596 seguidores

1455 seguidores

+500 subscriptores

L’audiència de les xarxes és fluctuant. De la 
mateixa manera que registrem pics baixos 
durant els mesos d’estiu en registrem 
d’elevats coincidint amb amb diades clau: 
el 8 de març (Dia Internacional de la Dona), 
25 de novembre (Dia Internacional contra 
les violències masclistes), o bé amb actes 
i esdeveniments propis o compartits. El pic 
més elevat es va registrar el mes de maig, 
coincidint amb l’aniversari de l’Associació.

PÀGINA WEB DE L’ASSOCIACIÓ DE PLANI-
FICACIÓ FAMILIAR

La pàgina web de l’APFCIB ha iniciat aquest 
2017 una fase de reconversió. S’han man-
tingut els espais de presentació de l’entitat, 
seguiment de l’actualitat i explicació dels 
projectes i activitats més destacades.  Ara bé, 
l’interfície ha estat modificada amb la inten-
ció de facilitar la participació i contacte així 
com l’accés als continguts. 

A l’estructura de l’anterior pàgina web, se li 
ha afegit un espai destacat per a les notícies 
d’àmbit internacional, així com un espai de-
dicat a la premsa on professionals del sector 
poden trobar-hi les nostres darreres notes 
de premsa i posicionament. 

Nombre de seguidors i seguidores de la página del Facebook durant 
el període comprès entre l’1 de desembre de 2016 i el 30 de noviem-
bre de 2017.

Imatge que apareix al cercar observatori.apfcib.org indicant que la pàgina web es 
troba act lment en construcció i avatar del nou logotip.

Dades de les xarxes socials a nom 
de l’Observatori de Drets Sexuals i 
Reproductius i butlletí de l’APFCIB.
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• 25/10 Tribuna Feminista. Derechos sex-
uales y reproductivos, indipensables para 
alcanzar la Agenda 2030 

• 15/11 Sentit Crític. Sílvia Aldavert: “No po-
dem parlar d’un desenvolupament sosteni-
ble si les dones pateixen discriminacions 
constants en tots els àmbits”
 
• 06/12 Què Qui Com TV3. Adolescents i 
Sexualitat

Facebook

Twitter

Instagram

1450 seguidores

471 seguidores

188 seguidores

BUTLLETÍ: TRI_AN_GLE

El butlletí TRI_AN_GLE és una de les eines de 
comunicació més importants de l’Associació. 
Cada mes s’envia per correu electrònic a més 
de 500 contactes. 

La mitjana d’obertures està entre el 50 i el 
60% i s’han anat incrementant les subscrip-
cions externes per rebre’l. Un cop enviat a 
les sòcies el butlletí és publicat a les xarxes 
socials en format link i recollit a la pàgina 
web de forma cronològica. La recopilació a la 
web ens permet tenir un arxiu de les activi-
tats de l’Associació de forma accessible per 
a tothom. 

La nova pàgina web ha permès, a més a més, 
generar una butlleta d’inscripció al butlletí, 
la primera vegada que l’usuària entra al por-
tal per consultar-lo.  

Butlleta d’inscripció al butlletí de l’APFCIB a la nova 
pàgina web.

APARICIONS ALS MITJANS DE COMUNI-
CACIÓ

• 31/01 Nota de Premsa. El Parlament de Ca-
talunya aprova per unanimitat la realització 
de campanyes de sensibilització sobre 
els Drets Sexuals i Reproductius i accions 
educatives contra les agressions sexistes

• 03/02 Betevé. PRIMERA TEMPORADA OH 
MY GOIG

• 03/03 Europa Press. Barcelona impulsa una 
campaña para informar a los jóvenes sobre su 
derecho al aborto

• 15/05 eldiario.es. Los derechos de las muje-
res en Nueva York

• 30/05 elprat.cat. Les professionals del pri-
mer Centre de Planificació Familiar del Prat, 
premiades per la seva trajectòria 

• 21/07 eldiario.es. 10 rasgos inequívocos de 
las personas activistas 

• 13/08 Tribuna Feminista. La APFCIB defien-
de los derechos sexuales y reproductivos de las 
mujeres y del colectivo LGTBIQ

• 28/09 20 Minutos. Día Internacional por 
la Despenalización del Aborto: Ni muertas, 
ni presas, ni clandestinas. Nos queremos vivas 
y libres 

Dades de les xarxes socials a nom 
del Centre Jove d’Atenció a les 

Sexualitats (CJAS).

Captura de pantalla de l’actual pà-
gina web, fotografia del rodatge 
de la segona temporada de l’Oh 
My Goig i fotografia de la Sílvia Al-
davert durant l’entrevista a Sentit 
Crític. 
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L’any 2017 ha estat un any importantíssim per a 
nosaltres, no només per la celebració del nostre 
aniversari i dels canvis corporatius que tot just 
iniciem, sinó per la força que ha pres el moviment 
feminista als carrers i a les institucions. Conscients 
que de les amenaces ultraconservadores que 
continuen, des de l’APFCIB ens comprometem a 
continuar 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.

LA REVOLUCIÓ SERÀ 
FEMINISTA O NO SERÀ!

Volem agraïr-vos a totes 
i tots el vostre suport, 
compromís i passió per 
fer possible que l’APFCIB 
continuï, després de 30 
anys, més viva que mai!

CONCLUSIONS
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Amb el suport de:

/lassociacio i /centrejove @lassociaciodsr , @lobservatoridsr i @centrejove @centrejove_cjas


