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L’ASSOCIACIÓ 
CONTINUA SENT 
VOSTRA
Com sabeu, l’Associació de Planificació Familiar de Catalunya 
i Balears (APFCIB) porta més de 30 anys de trajectòria en 
la reivindicació i la lluita per la garantia dels Drets Sexuals i 
Reproductius com a drets fonamentals de totes les persones. 
En els darrers dos anys hem dut a terme una tasca de 
construcció participativa i col·laborativa en resposta al mandat 
sorgit de l’Assemblea de l’APFCIB del 2016 on es va iniciar una 
senda de transformacions claus per al futur l’entitat. Així, s’han 
desenvolupat diversos espais de treball col·lectiu on s’ha obert 
les portes a la participació i aportacions de totes les persones 
interessades i per tots els canals dels que hem disposat.

Un dels canvis fonamentals, que  ens ha fet moltíssima il·lusió, 
és el canvi de nom. Volem insistir, de nou, que el canvi no 
respon a una substitució sinó com una suma d’aprenentatges 
diversos, com un agregat d’evolucions i sabers compartits. 
Malgrat ha estat un camí complex de caminar, sabeu que som 
valentes i convertim les pors en aventures, així que esperem 
que el nou (potser no tan nou) nom de L’Associació us el 
sentiu una mica vostre, perquè l’hem fet entre totes i perquè 
amb vosaltres és com pren sentit.

Amb el respecte i admiració per la nostra memòria històrica, 
contundent i essencial per les nostres vides individuals i 
col·lectives, i amb l’aprenentatge arrelat d’allò personal com a 
polític, volem que el nou nom reculli el gran llegat rebut fins 
avui obrint, a la vegada, les portalades de tot el que desitgem 
fer possible per demà.

El canvi de nom ha anat acompanyat de tot un procés de 
redisseny de la nostra imatge corporativa. Els logotips que 
fèiem funcionar fins al moment no tenien cap arrel comuna ni 
cap distinció que els pogués relacionar. Així, amb la voluntat 
de cercar un fil conductor, renovem els nostres logotips que, 
a partir d’avui, compartiran una mateixa gamma cromàtica i 
tipografia, de la mateixa manera que persegueixen un mateix 
objectiu.

Esperem que us agradi, que us remogui, que us faci pensar, 
bufar, riure, plorar o sospirar… qualsevol cosa que us provoqui 
voldrà dir que L’Associació continua sent vostra.
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          L’Associació de Drets Sexuals i Reproductius, 

abans l’Associació de Planificació Familiar de Catalunya 

i Balears (APFCIB), és una entitat no governamental 

interdisciplinària, que es va constituir a Barcelona l’any 

1987, arran del sorgiment dels Centres de Planificació 

Familiar. 

L’Associació 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’Associació 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’Associació 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’Associació 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’Associació 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 i assetjament 
laboral, així com a garantir i respectar el 
dret d’accessibilitat per a les persones amb 
diversitat funcional.

RECURSOS ECONÒMICS

L’Associació és possible gràcies a la 
col·laboració de moltes persones, entitats i 
institucions. Així, l’any 2018 ens deixa unes 
xifres prou significatives pel que fa als recursos 
obtinguts, que s’han vist incrementats 
respecte l’exercici anterior. 

El 90,68% de les aportacions correspon a les 
administracions públiques, mentre que 9,32% 
restant prové de la societat civil (associades, 
empreses, fundacions i institucions). 

• Administracions locals: 268.351€
• Generalitat de Catalunya: 411.672€
• Diputació de Barcelona: 9.474€
• Obres socials i entitats financeres: 23.771€
• Altres: 47.119€

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

1

2

3

4

5

6
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PLA ESTRATÈGIC

UN 2018 AMB MOLTES NOVETATS

Aquest 2018 ha estat un any molt intens 
i constructiu a L’Associació perquè s’han 
començat a posar en marxa moltes de 
les indicacions que es van recollir en el 
procés participatiu que va culminar en 
l’aprovació del Pla Estratègic 2017-2022. A 
l’Assemblea del 2016 es va realitzar aquest 
procés gràcies al treball col·lectiu que va 
donar com a resultat l’aprovació del Pla.
Així doncs, i com un dels canvis 
prioritaris s’ha aplicat el canvi de nom 
acompanyat també del canvi d’imatge. 

Com sabeu, l’Associació de Planificació 
Familiar de Catalunya i Balears (APFCIB) 
porta més de 30 anys de trajectòria en 
la reivindicació i la lluita per la garantia 
dels Drets Sexuals i Reproductius com a 
drets fonamentals de totes les persones. 
En els darrers dos anys hem dut a terme 
una tasca de construcció participativa i 
col·laborativa en resposta al mandat sorgit 
de l’Assemblea del 2016 on es va iniciar una 
senda de transformacions claus per al futur 
l’entitat. Així, s’han desenvolupat diversos 
espais de treball col·lectiu on s’ha obert 
les portes a la participació i aportacions 
de totes les persones interessades i per 
tots els canals dels que hem disposat. 
Insistim perquè no s’entengui el canvi 
com una substitució si no com una 
suma d’aprenentatges diversos, com un 
agregat d’evolucions i sabers compartits. 

Malgrat ha estat un camí complex de 
caminar, sabeu que som valentes i 
convertim les pors en aventures, així que 
esperem que el nou (potser no tan nou) 
nom de L’Associació us el feu del tot 
vostre, perquè l’hem fet entre totes i 
perquè amb vosaltres és com pren sentit.

Amb el respecte i admiració per la 
nostra memòria històrica, contundent i 
essencial per les nostres vides individuals 
i col·lectives, i amb l’aprenentatge arrelat 
d’allò personal com a polític, volem que 
el nou nom reculli el gran llegat rebut fins 
avui obrint, a la vegada, les portalades de 
tot el que desitgem fer possible per demà.
Esperem que us agradi, que us remogui, que 
us faci pensar, bufar, riure, plorar o sospirar... 
qualsevol cosa que us provoqui voldrà 
dir que l’Associació continua sent vostra.

EL PLA ESTRATÈGIC

Durant el primer semestre del 2018 
també es va fer un procés intern molt 
important dins de L’Associació per tal 
d’aconseguir que el Pla Estratègic es 
pogués operativitzar i donar les línies 
claus de treball per als propers mesos.

Aquesta proposta de Pla Operatiu, que va 
de l’octubre del 2018 fins al desembre del 
2019, respon a un treball de construcció 
participativa i col·laborativa que hem dut 

a terme a L’Associació els últims 2 anys. A 
partir d’aquí, s’han desenvolupat diversos 
espais de treball amb persones associades, 
Junta i equip tècnic que han tingut 
com a resultat aquesta proposta de pla 
operatiu per tal d’aterrar tot el contingut 
del Pla Estratègic i fer-lo assequible a les 
realitats que viu l’entitat actualment. 

La necessitat del pla operatiu està clara 
per marcar la direcció dels recursos i 
els esforços que, com a entitat, hem de 
prioritzar fins al 2020. Els indicadors per 
saber si estem seguint allò que ens hem 
prioritzat i per poder fer-ne seguiment 
i rendiment de comptes en qualsevol 
moment que calgui. En aquest cas, el 
pla operatiu respon a la primera meitat 
del període del Pla Estratègic i, per 
tant, veure’n els resultats obtinguts ens 
facilitarà l’enfocament per als següents 
2 anys de pla estratègic que ens restaran.

Aquest Pla va ser presentat i aprovat a 
l’Assemblea General del 2018 amb la 
voluntat que L’Associació faci encaixar 
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tots els serveis, projectes i espais on 
participa com un engranatge que ha 
de funcionar alhora i conjuntament per 
aconseguir el motor de transformació 
que té com a finalitat última. Per 
tant, i partint dels objectius del Pla 
Estratègic com a marc de referència, les 
prioritats per aquests propers mesos són:

· Atenció a Joves: consolidar els serveis 
i projectes integrals des de l’eix de 
la Violència Masclista, l’atenció a les 
diversitats.

· Intervenció educativa: elaborar 
el nostre llibre blanc d’intervenció 
educativa, prioritzar el treball amb joves 

institucionalitzats, estructurar l’àrea de 
treball amb grups de dones i, també, l’àrea 
de treball amb professionals.

· Generació de coneixement: elaborar un 
pla de generació de coneixement i un pla 
de Comunicació de L’Associació.

· Incidència Política: reforçar una 
estratègia d’incidència política global i 
local que tinguin com a eines centrals 
L’Observatori i l’Intergrup Parlamentari 
entre d’altres i elaborar posicionaments 
polítics de L’Associació.

· Estructures organitzatives i 
participatives: canvis d’estatuts i noves 

formes de participar, creació del Consell 
Assessor Jove i Consell de Memòria i 
Garanties, aplicar canvis organitzatius 
interns (organigrama, serveis informàtics, 
etc.) i identificació de noves oportunitats 
de finançament.

Esperem que puguem arribar a complir 
les expectatives generades i reconduir-les 
quan calgui i, per aconseguir-ho, que ens 
acompanyeu tot el camí.

En aquest procés, i com a resultat de 
l’aterratge del Pla Estratègic, l’Assemblea 
va aprovar també l’organigrama de 
l’entitat que serà el que estructurarà les 
àrees d’intervenció d’aquesta.
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CENTRE JOVE D’ATENCIÓ 
A LES SEXUALITATS

MÉS I MILLOR ATENCIÓ 

El 2018 el CJAS ha augmentat el número 
d’hores d’atenció, ampliant el seu horari 
fins a les 20h. Això suposa obrir al públic 
un total de 41 hores setmanals i més de 
2.000 hores a l’any. En els darrers quatre 
anys s’ha augmentat un 27% en les hores 
d’atenció per cobrir la demanda. També 
en aquest sentit s’ha reforçat l’atenció 
amb la presència d’una llevadora totes 
les tardes. L’augment d’hores d’atenció i 
reforç de l’equip és una resposta a la major 
demanda assistencial. 

El 2018 el CJAS va atendre a 4.729 
visites, prop de 300 més que l’any 
anterior i fins un 38% més que el 2014.

INNOVACIÓ EN ELS SERVEIS

Volem destacar dues innovacions 
assistencials en el 2018. La primera és l’inici 
de “La Lore se’n va al CJAS”, el programa 
d’atenció a adolescents i joves LGBTI+ en 
col·laboració amb la cooperativa Candela. 
Aquesta és una manera de visualitzar 
la necessitat d’una mirada inclusiva en 
tots els serveis. “La Lore se’n va al CJAS” 
també ha implicat una revisió de circuits 
i de la vessant educativa de l’entitat.

En segon lloc es va engegar el programa 
de detecció oportunista de clamídia 
i gonococ per a totes les persones que 
venien al CJAS i a les que s’oferien proves 
d’aquestes ITS. L’objectiu és facilitar l’accés 
i treballar les ITS des d’un concepte 
d’autocura i no pas del risc o la por. 

En aquest sentit també s’ha treballat 
com acompanyar en la comunicació a la 
parella/es que es té una ITS.

ENGUANY DESTAQUEM

· En relació al projecte amb adolescents 
tutelades, es va assolir la xifra de 
86 CRAE/equips formats de tot 
Catalunya des del 2015. I també es 
va intervenir 10 amb grups de joves.

· Pel que fa a L’Espai Lila, que és com 
anomenem la detecció i atenció de 
violències masclistes a adolescents i 
joves del CJAS, va entrar al Circuit de 
Violències Masclistes de Barcelona fet 
que permet una major coordinació i 
situar aquest Espai com a un referent de 
treball en el tema. També es va organitzar 
el primer grup d’autodefensa feminista 
per a noies que han vistcut violències.

· S’ha seguit en nombroses festes 
en punts lila i estrena en festivals 
universitaris (Telecogresca) i grans festivals 
(Primavera Sound). Aquest darrer ha 
requerit l’operatiu més important en 
prevenció de violències masclistes en 
festes que s’hagi fet mai al nostre país.

· El 2018 es va emetre la segona temporada 
del programa Oh My Goig per Betevé on 
cadascun dels dotze capítols treballava un 

mite diferent. A la venda el llibre “Oh My 
Goig” realitzat per les companyes del CJAS 
amb els continguts principals de la sèrie.

· Col·laboració amb l’Agència de Salut 
Pública de Barcelona pel programa 
Sirian de Consell contraceptiu en 
quatre barris de Barcelona (Raval, 
Trinitat Nova, Roquetes i Zona Nord).

· Consell Assessor Juvenil del CJAS amb el 
CJB, CNJC, AECS  i   l’associació Sinverguenza. 

ASPECTES INTERNS I D’ESPAI

· Nou logo en línia del canvi d’imatge 
gràfica de L’Associació.
· Col·locació de bústia de suggeriments i 
queixa.
· Nous fulls d’avaluació de visites per part 
de les usuàries.
· Disposició de revistes, còmics... per a la 
sala d’espera.
· Millora de les instal·lacions en 
l’àrea administrativa i instal·lació 
d’aire condicionat per sala tallers i 
administració. 
· Hem estat membres del jurat dels 
premis 25 de novembre  de  l’Ajuntament 
de Barcelona.
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de CRAE de Barcelona i el Centro Joven de 
Salud Madrid.

GENERACIÓ DE CONEIXEMENT

· Publicació del llibre Oh My Goig.
· Estudi d’utilització i acceptació del 
diafragma.
· Elaboració material sobre com comunicar 
que tens una ITS.
· Realització de tres guies de pràctica 
professional: AU, embaràs i avortament.
· Fitxes/infografies amb dades del servei.

PARTICIPACIÓ EN GRUPS DE TREBALL

· Grups de l’Estratègia de Salut Sexual 
i reproductiva de l’Ajuntament de 
Barcelona.
· Grup de treball de revisió dels ASSIR 
(Estratègia ENAPISC).
· Grups de treball del C1D.
· Presència a la jornada COBATEST de 
centres que fan la detecció de VIH.
· Grup de treball tècnic sobre violències en 
la infància i adolescència (Aj. de BCN).

PROFESSIONALS I ESTUDIANTS EN 
PRÀCTIQUES

· 1 estudiant del Màster en Intervenció 
Psicosocial (Psicologia de la UB).
· 2 estudiants del Grau en Infermeria (UB), 
en el marc d’Aprenentatge i Serveis.
· 1 professional del Ministerio de Salud de 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
· 1 professional del Programa de la 
Residencia de psicologia comunitaria, 
del Ministerio de Salud Pública de Salta, 
Argentina.
· 1 professional del programa Go-Europe 
provinent d’Alemanya.

INTERVENCIONS EDUCATIVES A 
ADOLESCENTS I JOVES

S’han realitzat 190 intervencions 
educatives, arribant a 3.800 adolescents. 
Enguany es va mostrant la tendència de 
realitzar menys intervencions però de 
major durada i posant el focus en població 
vulnerabilitzada.

L’OBRADOR DEL CJAS

L’Obrador és com anomenem l’espai 
d’intercanvi i formació de professionals. 
El 2018 les principals actuacions van ser:

· Formació a 20 equips educatius dels 
CRAE.
· Formació a professionals de Punt JIP de 
Barcelona.
· Formació a professionals del Servei de 
Mediació del Departament de Justícia.
· Formació a Llevadores Residents sobre 
abordatge de la sexualitat adolescent.
· Inici del projecte de Bones Pràctiques en 
relació a sexualitat als CRAE per part de 
professionals dels propis centres.
· Organització d’una jornada formativa per 
a un centenar de professors/es dels PFI 
amb un centenar d’assistents: “Sexualitat i 
adolescència: canviem mirades”.
· Organització d’una jornada sobre 
sexualitat i joves LGTBI+ (amb Candela).
· 22ª. Edició Curs del CJAS amb nou 
format de càpsules. El curs del CJAS va 
ser reconceptualitzat per adaptar-nos 
millor a les necessitats de les professionals 
que hi formaven part. Així, en aquesta 
22ª edició del curs es van oferir 4 sessions 
monogràfiques que permetien aprofundir 
en els continguts i, alhora, personalitzar els 
itineraris que cada persona desitjava.

· Els Dijous del CJAS. Amb el programa:

1.  Projectes educatius de Franja Besòs
2. Joves i ITS (Núria Vives CEEISCAT)
3. Mites de l’amor romàntic en sèries de 
televisió (Maria Jose Masanet, UPF)
4. Colònies Oasis (Candela) 
5. Violència obstètrica (Josefina Goberna)
6. Presentació llibre “Estima’m quan 
menys m’ho mereixi (Jaume Funes)
7. L’Autoconeixement (Mandràgores)
8. Protocol de detecció i actuació de 
violències masclistes al CJAS (Raquel 
Gómez)

SENSIBILITZACIÓ I DIFUSIÓ

· Emissió de la segona temporada d’OMG.
· Redacció i publicació del llibre OMG i 
estrena per Sant Jordi.
· Redacció llibre “Preguntes més freqüents 
sobre sexualitat”, pendents de revisió final.
· Publicació a Diari de la Sanitat de l’article 
on s’exposa el nostre model de treball “Tres 
vèrtex d’atenció”.
· Presència a l’article del suplement 
“Diverses” de la Directa.
· Publicació de l’experiència “I tu com 
lligues” a la revista Diálogos.
· Citació a article a Diari de l’educació en el 
Dia Internacional de la Salut Sexual.
· Participació en grups de treball i a la 
plenària amb joves del projecte de La 
Caixa Co-responsaVIHlitat.
· Presentació del CJAS a: professionals de 
Drassanes, professionals de la Fundació 
Eulàlia Torras de Beà, SARA, PIAD, 
Federació de pisos d’acollida per joves 
extutelats, Consell de Salut de Gràcia, 
UFAM Hospital de Sant Joan de Déu, UFAM 
Hospital Clínic, tècniques de Joventut de la 
Generalitat de Catalunya, equips directius 

SOBRE EL TREBALL COMUNITARI AMB JOVES

Intervencions Nº nois Nº noies Total 

Programa “Parlem-ne” (ESO_BCN) 38 404 363 767

Joves  vulnerabilitzats (PFI/CFO/UEC) 40 330 128 458

Demandes directes dels Centres Educatius (ESO principalment) 83 1122 1109 2231

Intervenció a joves programes reagrupament familiar (BCN) 8 61 69 130

Maternitat adolescent/jove 1 8 8

Coneix el CJAS (equips educadors/es carrer) 10 68 54 122

Intervencions a CRAE per joves 10 34 58 92

TOTAL 190 2019 1789 3808
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EL CJAS VOLTA I VOLTA

COM SÓN LES USUÀRIES I USUARIS PRESENCIALS AL CJAS

L’IMPACTE DEL CJAS

Nº Persones Visites Sexe Edat mitja
Atesos/es presencialment al CJAS 2.886 4.729 89% ♀ / 11% ♂ 20,1
Atesos/es e-mail 523 85% ♀ / 13% ♂/2% Altres 21,2
Atesos/es telefònicament 1.050 75% ♀ / 25% ♂ 23,6
Atesos/es per Whatsapp 932 81% ♀ / 17% ♂/2% Altres 19
Atesos/es en intervencions grupals 3.900 48,4% ♀ / 51,6% ♂ 16
TOTAL 9.291 4.729

Total: 4.729 visites realitzades per 2.886 joves i  adolescents atesos. El 64% de la població era el primer cop que visitaven el CJAS
Edat mitja de primeres visites: 20,15 anys (19,9 ♀ i  21,7 ♂). El 51% de les visites les fan persones de fins a 19 anys.
Sexe: 8,9 de cada 10 són 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 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: 38% estudis universitaris / 48% ESO i Batxillerat /14% Grau mig i  superior
Situació laboral: 67% estudien / 20% treballen / 10% estudia + treballa / 2% atur 
Mètodes anticonceptius habituals:Preservatiu extern 75% / Coitus interruptus 10% / ACO 8% 
Edat mitja de la primera relació sexual coital: 16,17 anys.  (16,07 en el cas de les noies i  16,8 en el cas dels nois) 
Motius de consulta en primeres visites: Anticoncepció d’urgència 35% / ITS  26% / amenorrea 18% /  consulta anticoncepció 10% /11% altres

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

Distribució per grups d’edat i sexe en les visites al CJAS

Mètode de protecció emprat en les seves relacions sexuals

Motiu de consulta principal 
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SOBRE L’EMBARÀS I LES IVE SOBRE L’ANTICONCEPCIÓ D’URGÈNCIA

SOBRE INFECCIONS TRANSMISSIÓ SEXUAL SOBRE L’ACOMPANYAMENT EMOCIONAL

Total i resultats:  2.816 determinacions d’ITS  
Sexe de la població que es fa la prova: 41% ♂ i  59% ♀
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 16,6%  de les embarassades (Total 44)
Setmanes d’embaràs en la detecció: La mitja és de de 7,3 setmanes
Derivació i tipus d’IVE: El 77 % de les noies que van optar per l ’IVE se 
les va derivar a clíniques per l ’avortament quirúrgic. 

Total: 1.224 píndoles d’anticoncepció d’urgència dispensades
Edat mitja: 18 anys. El 54 % 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: 117 joves i  4 adults (pares i  mares de joves) han rebut atenció 
amb un total de 477 visites 
Sexe: 15,6%♂i  84,6% ♀
Edat mitja: 21,3 anys. 72% tenen menys de 22 anys
Tipus de consulta: Acompanyament (43%) / Entrevista orientació ( 
22%) / Psicoteràpies focals breus (17%) / Altres (17%)
Motius de consulta principals: Dificultats en: relacions de parella / 
relacions sexuals/ relacions interpersonals

Total: 965 proves, 262 positives (27,1%). 9 de cada 10 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: S’ha augmentat molt el volum de proves respecte 
l’any anterior, fins a un 24%. La detecció de clamídia ha disminuït tres 
punts respecte el 2017 i  el gonococ un augment del 0,5%. Com en altres 
anys es veuen més resultats positius a mesura que disminueix l’edat de la 
població. 

Total 
proves

Total 
reactius/
positius

% 
reactius/
positius

VIH 629 0 0,0%
Sífi lis 629 4 0,6%
Clamidia 779 68 8,7%
Gonococ 779 20 2,6%

0,00%

5,00%
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Fins a 14 15-16 17-18 19-20 21-22 23-24 25 o més

Edat usuàries d'AU

SOBRE V IOLÈNCIES MASCLISTES. ESPAI LILA SERVEIS D’ATENCIÓ A LES DIVERSITATS

Total processos de detecció iniciats: 815. Dels quals en 41 s’ha pogut 
detectar alguna situació i iniciar un treball 
Atencions individuals al CJAS: 26 persones (mitjana de 6 visites)
Derivacions a d’altres serveis: 8
Mitjana edat: 20,5 (5 casos de menys de 18 anys)

PLAERS. Atenció a persones amb diversitat funcional

Persones ateses: 23 (2,5 visites de mitjana)
Mitjana d’edat: 24 anys
Tipus de diversitat funcional: 9 de cada 10 casos diversitat intel·lectual
l leu o moderada

Treball grupal: Durant el 2018 s’ha realitzat un acompanyament regular 
- una tarda per setmana- a un grup de 8 joves amb síndrome de down*.Treball grupal de continuïtat: S’ha dut a terme taller d’Autodefensa 

feminista -10 sessions- amb 7 noies que ja havien fet un treball individual 

LA LORE. Atenció a les diversitats sexuals*

Persones ateses: 13 (3 visites de mitjana)
Mitjana d’edat: 17,7 anys
Motius de visita: No acceptació familiar (6), No acceptació genitals (2), 
altres (5) 
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PROMOCIÓ I DIFUSIÓ EN 
DSIR: INTERVENCIONS AMB 
DONES
L’Associació té diferents programes 
educatius que estan adreçats a la 
capacitació de dones en diversos àmbits 
i, a través d’aquesta llarga experiència, 
hem pensat que és fonamental poder 
establir un programa d’intervenció 
educativa general que inclogui els 
continguts imprescindibles en relació a 
la prevenció de la violència masclista 
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.

Durant aquest 2018 han participat 230 
dones i s’han realitzat 24 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, grups de dones grans 
i amb dones privades de llibertat del 
Centre Penitenciari de Brians. 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. Així tot i que 
el volum de dones total ha estat inferior 
que altres anys s’ha arribat a més grups. 

L’adaptació sempre s’ha fet assegurant 
que totes elles puguin adquirir uns 
coneixements bàsics dels recursos 
i eines que les ajudaran a prevenir 
situacions de violències, abusos i a 
viure la seva sexualitat de forma plaent 
i saludable des de l’enfocament de la 
garantia i exercici dels Drets Sexuals 
i Reproductius. Així doncs, aquestes 
intervencions han continuat la tasca 
iniciada ja des de fa molts anys amb les 
dones de la Casa i pis d’acollida, els grups 

de dones immigrades, de dones joves i, 
la que es va iniciar al 2013, amb el SARA 
i els Centres Penitenciaris, introduint 
com a novetat del 2018 la intervenció 
amb dones grans. Val a dir que en tots els 
casos, els diferents serveis i entitats han 
demanat poder repetir les intervencions 
i, fins i tot, establir-ne una continuïtat. 

CAPACITACIÓ DE DONES QUE HAN 
VISCUT VIOLÈNCIA MASCLISTA

Des de l’any 2000 L’Associació es troba 
desenvolupant un projecte educatiu 
a diferents Cases d’Acollida i SiAD de 
Catalunya. Al llarg dels anys s’han anat 
incorporant a l’equip de professionals 
ginecòlogues, llevadores, infermeres, 
psicòlogues, agents d’igualtat i 
educadores. L’experiència en aquest 
àmbit ens ha permès millorar el projecte 
any rere any fent que al 2018 la intervenció 
no només és realitzés en Cases d’Acollida 
sinó també a Serveis d’Informació a Dones, 
com a estratègia per poder arribar a una 
població que, trobant-se en un moment 

de reflexió i necessitat de canvi, es mostren 
especialment receptives als continguts i a 
l’autocura.

Per altra banda, prioritzem els centres 
residencials pel fet que permet l’assistència 
del personal que hi treballa (principalment 
educadores) i així es garanteix la difusió 
i continuïtat dels continguts en matèria 
de salut sexual i reproductiva i, per tant, 
abastar indirectament un major nombre 
de dones beneficiàries. 

Aquest 2018 s’ha intervingut a 4 cases 
d’acollida  (Barcelona,  Lleida, Llinars i 
Girona). A aquestes cal afegir les dues 
intervencions en 2 SIAD, un a Badalona i 
un a la Llagosta. 

SERVEI DE FORMACIÓ, 
ASSESSORAMENT I ATENCIÓ A DONES 
MIGRADES

Després de fer una important diagnosi 
sobre la situació de les dones migrades 
en relació a la salut sexual i reproductiva 

Cartell taller “Els nostres cossos, les nostres sexualitats i els cicles vitals”
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i el vincle que això suposa per a la 
prevenció de violències, durant el 
2014 es posa en marxa un servei 
específic que consta d’assessorament, 
formació i atenció per a treballar amb 
les dones migrades del Barcelonès. 

S’han realitzat un total de 7 intervencions 
en les quals hi han participat més de 
100 dones. Una vegada més, ens trobem 
amb un perfil de dones 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. Les 
intervencions s’han dut a terme a l’entitat 
de Dones reagrupades (FEM XARXES), 
Casal dels Infants, CEAR, Dones Mishkat de 
Santa Coloma, dones d’Indostan de Santa 
Coloma i dones de l’entitat “La Troca”.

CAPACITACIÓ DE DONES EN PRIVACIÓ 
DE LLIBERTAT

La nostra intervenció en el marc 
d’aquest programa es tradueix en portar 
l’enfocament dels 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 
característiques 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.  
 El 2018 s’han realitzat intervencions en 
dos grups de dones de Brians 1, amb 
una durada de 10 hores cadascuna.

CAPACITACIÓ DONES JOVES

Des de fa diversos anys hem treballat per 
capacitar dones joves com agents de 
salut i Drets Sexuals i Reproductius que 
puguin funcionar de taca d’oli en el seu 
entorn immediat. 

S’ha format a quatre grups de noies joves 
arribant a  un  total  de 38 persones.

CAPACITACIÓ DE DONES D’ENTITATS 

Les dones que es troben en espais de 
participació com entitats i/o grups 
determinats són dones conscienciades 
de la necessitat de la seva implicació 
per a la millora de la qualitat de vida i 
de la salut de totes les dones. En aquest 
sentit, són un col·lectiu que, a la vegada 
de trobar-se en una posició de risc a 
causa de les desigualtats, es poden 
convertir en grans multiplicadores de 
coneixements i habilitats per millorar 
els drets i la salut sexual i reproductiva 
de les persones del seu entorn.   
Enguany el taller s’ha realitzat a un grup 
de dones en situació de vulnerabilitat 
per problemes de salut mental i s’ha 
realitzat amb un grup de 7 dones de 
l’entitat “Dones Espai 3”, de Cornellà. 

CAPACITACIÓ DONES GRANS

Enguany s’ha vist la demanda d’oferir les 
formacions també a col·lectius de dones 
grans amb les que s’ha pogut treballar 
situacions relacionades amb la seva 
sexualitat però també sobre situacions 
de violències viscudes durant la seva 
vida. Així s’han creat quatre grups, dos 
d’ells vinculats a dues entitats (La Troca 
i la Fundació Aroa) i dos més realitzats 
al propi CJAS en convocatòria oberta. 

Cris Lozano i Mireia Amat, de l’Àrea de Dones de L’Associació, en un taller sobre sexualitats.
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INCIDÈNCIA POLÍTICA 
I SOCIAL

Des de L’Associació només potentendre 
el resultat valorant la feinada de es dones 
organitzades, a les que felicitem -de nou-, 
sobretot a les militants i simpatitzants de 
campanya “Together for Yes”, amb les que 
vam col·laborar en tot moment. A més 
a més, i entorn les mateixes dates, vam 
participar de les jornades internacionals 
«Ciutats Vivibles», en les que hi participà la 
nostra presidenta, Imma Clarà, i les nostres 
referents, la Maria Honrubia i la Maria Rosa 
Pous que van conduir el taller sobre «Se-
xualitat per dones de +60».

Al mes de juny, l’Almudena Rodríguez va 
intervenir a la jornada «Together against 
the backlash on reproductive rights in 
Europe!» al Parlament Europeu. On sen-
tencià:

«És a partir d’una pràctica quotidiana, que 
L’Associació defineix la seva estratègia de 
promoció, a través de la qual intentem que 
les polítiques públiques integrin els Drets 
Sexuals i Reproductius a nivell local i glo-
bal […] Vivim un procés d’acumulació sal-
vatge que criminalitza els grups que con-
fronten el sistema, entre ells, el feminista 
[…] L’expropiació dels cossos de les dones 
i dels dissidents de l’heteronormativitat 
són, tots ells, l’objectiu dels fonamenta-
listes. Els grups fonamentalistes utilitzen 
diferents estratègies: eliminació de sub-
vencions i fons públics, com va passar amb 
les companyes de la Federació, o bé la ju-

a centre de la defensa dels Drets Humans 
de les dones. Sílvia Aldavert, coordinadora 
de L’Associació, assegura que només tre-
ballant des d’una aliança que «suposi un 
procés de nova governança mundial im-
plicant la societat civil, es podrà convertir 
l’Agenda 2030 en una agenda feminista».

Durant el mes d’abril vam formar part del 
«Debat feminista pel dret al nostre cos. 
Intercanvis i estratègies des de Centro-
amèrica, Colòmbia i Catalunya», jornada 
organitzada per l’Agència Catalana de 
Cooperacció al Desenvolupament. A través 
de la Sílvia Aldavert i l’Anna Morero, vam  
aportar coneixements als debats «Dret a 
l’avortament, maternitat i interrupció de 
l’embaràs» i «Tecno-reproducció: gestació 
subrogada i dret de totes a la reproducció 
assistida».

En el marc del Programa Agenda 2030 Fe-
minista, el 10 de maig l’Almudena Rodrí-
guez, participà a la jornada «La salut i els 
Drets Sexuals i Reproductius a l’Agenda 
2030» a Madrid. Es tractava d’un espai for-
matiu i de debat per analitzar l’estat actual 
de la salut dels DSiR a l’estat espanyol i per 
realitzar propostes per al compliment de 
l’Agenda 2030.

El 28 de maig, Dia Internacional d’Ac-
ció per la Salut de les Dones, va coincidir 
amb la victòria del “Sí” al referèndum so-
bre la reforma de l’avortament a Irlanda. 

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

El 28 de febrer del 2018 L’Associació va 
participar a Ginebra al Fòrum Regional 
de Nacions Unides sobre l’Agenda 2030 
a través de la referent de l’àrea a l’entitat, 
l’Almudena Rodríguez. Aprofitarem per 
compartir la feina feta amb el programa 
d’Agenda 2030 Feminista i intervingué-
rem per denunciar que a l’estat espanyol 
el procés ens resulta molt poc participa-
tiu: no integra la societat civil i menys les 
associacions i organitzacions feministes. 
El context polític complica la participació 
de les entitats catalanes en l’elaboració de 
l’informe.

De l’1 al 3 de març vam assistir al European 
Ideas LAB al Parlament Europeu per tal 
de compartir amb altres activistes i socie-
tat civil europea les experiències de treball 
i generar aliances en favor dels Drets Hu-
mans de les dones.

En el marc del Programa Agenda 2030 
Feminista, on compartim el co-lideratge 
amb Creación Positiva, vam anar durant el 
mes de març a la CSW (The Commission 
on the Status of Women) on vam iniciar 
l’Aliança Amèrica Llatina i Europa per 
una Agenda 2030 Feminista a Nacions 
Unides. Amb més de 700 organitzacions 
de dones d’una vintena de països d’Amèri-
ca Llatina i Europa vam establir les bases 
d’una aliança per introduir la perspecti-
va feminista a l’Agenda 2030 i als 17 Ob-
jectius de Desenvolupament Sostenible 
(ODS). L’aliança és el resultat d’un dels 
programes d’acció del projecte de l’Agen-
da 2030 Feminista i del treball en la defen-
sa dels Drets Sexuals i Reproductius com 

Sílvia Aldavert i Almudena Rodríguez a la CSW de Nova York.

Almudena Rodríguez a l’#EuropeanIdeasLab a Brussel·les.
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dicalització dels col·lectius feministes, com 
vam veure amb el cas de les feministes de 
Palma. En una investigació realitzada per 
LesBiCat, es van analitzar les llistes electo-
rals dels diferents partits polítics. En tots 
ells, excepte un, es van identificar fona-
mentalistes, fins i tot en aquells de caràc-
ter més progressista».

Durant el juliol, L’Associació, a través de l’Al-
mudena Rodríguez, vam assistir al Fòrum 
Polític d’Alt Nivell #HLPF de les Nacions, 
com a part integrant de l’Agenda 2030 
Feminista, “Futuro en Común”, “Women’s 
Major Group” i el Consell Nacional de Do-
nes de Catalunya. Volem destacar el docu-
ment de posicionament de “Women’s Ma-
jor Group” en el que hi vam participar de 
forma activa per incloure continguts rela-
cionats amb l’ODS11 que treballem a través 
de l’Agenda 2030 Feminista. La por a patir 
qualsevol forma de violència per raó de gè-
nere, raça, classe, diversitat funcional ens 
restringeix severament el nostre exercici 
de dret a la ciutat. L’urbanisme feminista 
ens proposa una ciutat cuidadora i femi-
nista, una ciutat lliure de violències. Des 
de L’Associació treballem per aconseguir 
una ciutat inclusiva de tota la diversitat 
i vivible per a la ciutadania a través de 
programes com el Punt Lila que ofereix el 
CJAS.

Almudena Rodríguez va intervenir durant 
l’Examen Nacional Voluntari de l’estat es-

panyol a les Nacions Unides en relació a 
l’Agenda2030: «El dret a viure una vida 
lliure de violències és indispensable per 
aconseguir un desenvolupament humà 
sostenible. Les diferents expressions de 
les violències masclistes a Espanya reque-
reixen canvis estructurals profunds […] Qui-
nes mesures posarà en marxa el Govern 
perquè en la implementació de l’Agen-
da2030 i el seu seguiment amb indicadors 
de gènere i desagregats per gènere i edat, 
siguin una realitat pels drets de les dones 
i nenes?».

NEIX L’OBSERVATORI DE DRETS SE-
XUALS I REPRODUCTIUS

Aquest 2018 L’Associació hem presentat 
L’Observatori de Drets Sexuals i Reproduc-
tius, que neix amb l’objectiu de generar un 
espai de denúncia obert a tota la població. 
L’Observatori es converteix en un espai de 
denúncia des d’on es recolliran i s’estudia-
ran totes les situacions de vulneracions 
dels DSiR rebudes a través d’un portal 
web on, qualsevol persona, professional 
o usuària, podrà exposar el seu cas. L’Ob-
servatori analitzarà totes les referències i 
es faran informes públics amb la finalitat 
d’incidir i transformar les polítiques pú-
bliques i els serveis destinats a garantir 
els DSiR al nostre territori.

El 7 de novembre, en motiu de la sessió 
d’activisme digital anunciada dins la cam-

panya “Tira pel(s) dret(s)!”, vam protago-
nitzar una acció on a través de les xarxes 
de L’Observatori es va denunciar, entre 
d’altres, que el 75% de les usuàries de Pro 
Vida Catalunya són derivades de serveis 
socials públics: un 25% de l’Ajuntament de 
Barcelona i un 50% d’altres ajuntaments. 
Sense tenir en compte el 5% que prové de 
Salut. I que, a més a més, Pro Vida Catalun-
ya rep 30.000€ de subvencions públiques 
(Diputació de Barcelona i Afers Socials) i 
30.000€ més de subvencions europees. 
L’acció va tenir força ressò mediàtic, tan 
és així que, a través de la feina d’incidèn-
cia política es va aconseguir realitzar una 
pregunta al conseller d’Afers Socials, Cha-
kir el Homrani, al Ple del Parlament, pre-
sentar una proposició a l’Ajuntament de 
Barcelona i una moció a la Diputació de 
Barcelona.

INTEGRUP DE POBLACIÓ, DESENVOLU-
PAMENT I SALUT REPRODUCTIVA

El  mes de juliol vam celebrar la  constitució 
de l’Intergrup de Població, Desenvolupa-
ment i Salut Reproductiva al Parlament de 
Catalunya amb la voluntat de donar em-
branzida a la garantia dels Drets Sexuals 
i Reproductius en la nova legislatura. 10 
anys després, L’Associació segueix essent 
ratificada com a entitat especialista.
El 19 d’octubre, l’Intergrup de Població, 
Desenvolupament i Salut Reproductiva, 
amb el suport de L’Associació, portà el 

Sílvia Aldavert i Almudena Rodríguez a la CSW de Nova York.

Almudena Rodríguez intervé durant l’Examen 
Nacional VoluntarI de l’estat espanyol a les 
Nacions Unides.

Parlamentàries de l’Intergrup se solidaritzen amb Imelda, 
represaliada a El Salvador

Almudena Rodríguez i Aurora Madaula a la Conferència Internacio-
nal de Parlamentaris #IPCI2018 a Ottawa, Canadà.
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debat sobre l’educació sexual al Parla-
ment de Catalunya amb la participació de 
diferents ponents internacionals. És l’hora 
de garantir el dret a l’educació sexual i els 
drets sexuals i reproductius a Catalunya i, 
per això, cal el compromís ferm del Parla-
ment.

El 22 i 23 d’octubre L’Associació, a través 
de l’Almudena Rodríguez, vam acompan-
yar l’Aurora Madaula, diputada de Junts 
per Catalunya, a la VII Conferència Inter-
nacional de Parlamentaris sobre l’apli-
cació del Programa d’Acció de la ICPD a 
Ottawa, Canadà. La conferència #IPCI2018 
va permetre el diàleg entre els i les parla-
mentàries sobre els èxits, els reptes i els 
obstacles en l’avanç de la salut i els drets 
de les dones i les nenes a escala global. 
Aquesta intervenció va ser possible gràcies 
al treball de l’Intergrup amb el programa 
“Tira pel(s) dret(s)!” de L’Associació.

Durant el mes de novembre L’Associació 
participà a la trobada de secretaries dels 
Intergrups Parlamentaris de Població, 
Desenvolupament i Salut Reproductiva, 
a Crakow (Polònia) amb la conclusió que 
l’any vinent esdevindrà un any clau en la 
lluita global pels Drets Sexuals i Reproduc-
tius, tant per la revisió de l’Agenda2030, 
com pels 25 anys de la Conferència Inter-
nacional sobre la Població i el Desenvolu-
pament (CIPD).

TREBALL EN XARXA

El treball en xarxa és un dels objectius 
prioritaris de L’Associació i, per això, a més 
de participar activament amb el Comitè 
1r de Desembre, durant el 2018 s’ha treba-
llat 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), i 
més.

L’Associació és membre activa de la Xarxa 
de Dones per la Salut, del Consell de la Jo-
ventut de Barcelona, del Consell Nacional 
de Dones de Catalunya i del Consell de Do-
nes de Barcelona.

Com ja és habitual, la tasca d’incidència 
política i social a través de la nostra im-
plicació al Comitè 1 de desembre ha es-
tat molt rellevant. A més de les múltiples 
campanyes, sessions de treball i materials 
generats, aquest 2018 hem participat, en 
el marc del Dia Mundial de la Sida, sota el 
lema  «Camins de SuperVIHvència».

Durant aquest 2018 també hem passat a 
formar part de la Plataforma de les Entitats 
Catalanes d’Acció Social (ECAS). Durant 
la primera Assemblea General Ordinària 
del 2018 de les Entitats Catalanes d’Ac-
ció Social (ECAS), celebrada divendres 13 
d’abril, es va ratificar per unanimitat la in-
corporació de L’Associació, representada a 
l’assemblea per la Pepa del Pino. Amb la 
nostra incorporació la federació suma 106 
entitats. Volem agrair a l’ECAS la benvin-
guda i l’escalf rebut!
 
I per acabar l’any 2018 hem presentat i 
engegat la «Xarxa La Meri», amb Stop 
Violències Andorra i Marea Verde Barce-
lonaun espai de seguretat i confiança per 
a totes les dones, entre Andorra i Cata-
lunya, que es crea amb la finalitat d’infor-
mar-les i assessorar-les sobre la Interrupció 

Voluntària de l’Embaràs (IVE) i on L’Asso-
ciació hi té un espai clau.

ALTRES ESPAIS ON PARTICIPEM

• Ens reunim amb els grups parlamentaris 
per incloure els Drets Sexuals i Reproduc-
tius a l’agenda política.

• Membres del grup motor de l’Estratègia 
de Salut Sexual i Reproductiva de l’Ajunta-
ment de Barcelona.

• Consell Municipal de Benestar Social de 
l’Ajuntament de Barcelona.

• Grup Municipal de Salut de l’Ajuntament 
de Barcelona.

• Grup de Treball de prevenció de violèn-
cies i abordatge per a joves del Departa-
ment de Benestar Social i Famílies.

• Grup de Salut del Consell de Joventut de 
Barcelona.

• Grups de treball de prevenció de VIH i ITS 
amb joves i amb dones del Departament 
de Salut.

• Grups de treball de violències masclistes i 
transversalització de gènere del Consell de 
Dones de Barcelona.

• Grups de treball de violències masclis-
tes, discapacitat, Objectius de Desenvolu-
pament Sostenible (ODS), internacional 
i salut del Consell Nacional de Dones de 
Catalunya.

• Diversos Grups de treball del Womens 
Major Group.

Sílvia Aldavert, coordinadora de L’Associació, 
fou guardonada el mes de maig amb el Premi 

ASPÀSIA 2018 en defensa de l’equitat de gènere, 
concedit per la xarxa de Dones Directives i Profes-

sionals de l’Acció Social (DDiPAS) i l’Observatori 
del Tercer Sector. L’elecció de Sílvia Aldavert re-

coneix la seva trajectòria destacada en l’apodera-
ment de nenes i dones a través del seu treball vin-
culat al lideratge de projectes relatius a la defensa 

i promoció dels Drets Sexuals i Reproductius.
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• Twitter. El nostre perfil a Twitter sempre 
havia portat el nom de @ObservatoriDSIR. 
Amb la intenció de clarificar la nostra 
estructura i organització, així com posar 
en valor els diferents projectes, hem 
generat un perfil propi per cada un d’ells. 
D’aquesta manera, ara a Twitter podem 
trobar: @lassociaciodsr, @lobservatoridsr 
i @centrejove. Cada un d’ells amb una 
estratègia comunicativa adaptada a les 
voluntats i necessitats de cada projecte.

• Facebook. L’únic canvi evident en 
aquesta xarxa social, ha estat el canvi 
de nom de la pàgina del Facebook, que 
ha deixat de ser Observatori DSIR per 
passar a ser L’Associació | Drets Sexuals 
i Reproductius. En aquest cas, el canvi ha 

COMUNICACIÓ I 
PREMSA 

CANVI DE NOM I IMATGE CORPORATIVA

Tal i com hem anunciat a l’inici de la 
memòria, i com heu pogut comprovar al 
llarg de l’any en distintes informacions 
i comunicats que haguem pogut fer al 
respecte, una de les grans apostes d’aquest 
2018, ha estat el canvi de nom i imatge 
corporativa de L’Associació. Sense intenció 
d’esplaiar-nos de nou, sí que volem fer 
paleses diferents qüestions:

• Abans de res, ens agradaria agrair la 
feina, suport i acompanyament a la Marina 
Esteban, dissenyadora del Comitè 1r de 
Desembre, que és qui ha plantejat la nova 
proposta d’imatge gràfica de L’Associació.
• El canvi de logotips ha anat acompanyat 
d’una reestructuració de les nostres xarxes 
socials:

Facebook

Twitter

Butlletí

2907 seguidores

2631 seguidores

+500 subscriptores

estat amb la voluntat d’ajudar a presentar 
el nou nom de L’Associació així com 
d’adaptar-nos a les necessitats del nou 
Observatori. La pàgina del CJAS es manté 
activa i canvia el nom d’usuari per facebook.
com/centrejove, per uniformitzar-lo amb 
la resta de xarxes.

• Instagram. De moment només valorem 
la necessitat de tenir un perfil en aquesta 
xarxa social per al CJAS, entenent que 
sobretot, és una xarxa social que fan servir 
els i les joves. Ara bé, precisament per això, 
hem fet una clara aposta per mantenir-
la activa mirant de generar continguts 
gairebé diaris.

• Les pàgines web de L’Associació 
també han viscut canvis. La pàgina web 
de L’Associació ha canviat de domini, i 
actualment la podeu trobar a través de 
www.lassociacio.org. Durant el 2017 
s’havia iniciat tot un procés de modificació 
de la seva interfície. Actualment segueix, 
més o menys, el disseny proposat llavors, 
a excepció del canvi de fotografia de 
portada, que ara és la mateixa que llueixen 
les distintes xarxes socials (que permet 
-també- relacionar els diferents projectes 
a través d’una línia estètica compartida). 

Nombre de seguidors i seguidores de la página del Facebook durant el període 
comprès entre l’1de gener i el 31 de desembre de 2018.

Dades de les xarxes socials a nom de 
L’Associació de Drets Sexuals i Repro-
ductius.
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Amb la presentació del nou observatori 
s’ha inaugurat, també, el seu portal web, 
dedicat exclusivament a la recollida de 
les denúncies sobre vulneracions de Drets 
Sexuals i Reproductius. El podeu trobar a 
www.lobservatori.lassociacio.org 

L’ASSOCIACIÓ ALS MITJANS

• 28/01 Público: ¿Cuánto sabes de tus dere-
chos sexuales y reproductivos y de las difi-
cultades de ejercerlos?.

• 17/01 Público: Ofensiva ultraconservadora 
contra los derechos sexuales y reproducti-
vos de las mujeres.

• 14/02 La Directa: Una de cada tres dones 
joves o adolescents han patit violències 
masclistes.

• 02/03 20 Minutos: Hagamos que el 
miedo cambie de bando.

• 15/03 Nota de Premsa: Aliança Amèrica 
Llatina i Europa per una Agenda 2030 
Feminista a Nacions Unides.

• 16/03 El Punt Avui: Dones catalanes 
participen en un Fòrum de l’ONU a Nova 
York.

• 09/04 Betevé: SEGONA TEMPORADA OH 
MY GOIG.

• 12/04 El Periódico: El porno no educa. 
Llegir l’Oh My Goig ajudarà als nostres fills 
a gaudir la sexualitat.

• 16/04 CatalunyaPlural: Garantir el dret 
al propi cos: aliances de Catalunya a l’altra 
banda de l’Atlàntic.

• 03/05 Les mil i una nits Catalunya 
Ràdio: Sexe a tota hora? Les adolescents 
estan hipersexualitzades?.

• 22/05 El Periódico: Feministes catalanes 
recolzen el ‘sí’ en el referèndum de l’avor-
tament a Irlanda.

• 31/05 Telenotícies Tv3: La Patum vol 
marcar distància amb els Sanfermines i 
evitar els “típics tocaments”.

• 05/06 Estat de Gràcia Catalunya Ràdio: 
Educació sexual per adolescents.

• 11/06 Radio4: Irlanda vota Sí a la reforma 
de l’avortament.

• 20/06 Diari Sanitat: ‘La Lore se’n va al 
CJAS’: acompanyament educatiu i assis-
tencial a les sexualitats per a joves.

• 26/06 Tot es mou TV3: Sílvia Aldavert 
sobre les agressions sexuals.

• 27/06 La Directa: Diverses: formació, 
cures i visibilitat per a l’alliberament LGBTI.

• 04/07 Diari Sanitat: Drets, feminisme i 
model biogràfic, vèrtex d’un triangle per a 

Facebook

Twitter

Instagram

1992 seguidores

1241 seguidores

1037 seguidores

Dades de les xarxes socials a nom de 
Centre Jove d’Atenció a les Sexualitats 
(CJAS).

l’atenció en salut sexual a la joventut.

• 19 /07 El País: ¿El Gobierno va a escuchar 
a la sociedad civil?.

• 22/08 Catalunya Plural: Avortar per dret; 
prioritat feminista d’Argentina als Pirineus.

• 26/08 eldiario.es: Una noche con la 
“patrulla violeta”: así previenen las fiestas 
de barrio las agresiones machistas.

• 10/10 La Directa: Catalunya compta 
amb el primer observatori d’Europa per 
recollir vulneracions de drets bàsics per a 
l’autonomia sexual de les dones.

• 25/10 La Directa: Serveis Socials 
tarragonins deriven embarassades en risc 
d’exclusió social a una llar antiavortista.

• 25/10 NacióTarragona: Diferents 
serveis socials de Tarragona deriven 
embarassades a un projecte antiavortista 
de l’Arquebisbat.

• 29/10 Xarxanet: Es crea L’Observatori de 
Drets Sexuals i Reproductius.

• 07/11 Ràdio Maricel: L ’ H o r a 
d’Europa: una perspectiva 
feminista.

• 21/11 betevé: El matí 
de Barcelona. Sobre 
l’educació sexual.

• 11/12 betevé: 
Sexualitat(s) 
femenines.

• 27/12 Radio4: 
Una radiografia 
de l’ús dels 
anticonceptius.



EL NOU 
OBSERVATORI DE 
DRETS SEXUALS I 
REPRODUCTIUS

L’Associació impulsem L’Observatori de Drets Sexuals i 
Reproductius amb l’objectiu de generar un espai de denúncia 

obert a tota la població. La nostra llarga experiència ens ha 
portat a necessitar d’una nova eina des d’on seguir plantant 

cara; una eina per a seguir construint. És així que neix 
L’Observatori.

L’Observatori esdevé un espai de denúncia des d’on es 
recolliran i s’estudiaran tots els casos de vulneracions 

dels DSiR rebuts. S’analitzaran totes les referències i es faran 
informes públics amb la finalitat d’incidir i transformar les 

polítiques públiques i els serveis destinats a garantir els DSiR 
al nostre país. 

Els nostres informes seran eines per a la incidència política, 
local i internacional, i per a la mobilització ciutadana a través 

de campanyes de comunicació, sensibilitizació i difusió: 
presentarem els informes als diferents òrgans institucionals, 

difondrem els resultats a les xarxes i plataformes de Drets 
Humans de les dones i LGTBI+ en les quals treballem, i farem 

campanyes de difusió de les dades adreçades al conjunt 
ciutadania. Amb tota aquesta feina ens assegurarem de 

fiscalitzar i mesurar i la qualitat dels DSiR al nostre país, 
sempre amb la voluntat de poder-ne millorar la seva aplicació.

Així doncs, L’Observatori vol esdevenir un espai independent de 
denúncia. Però també una eina que, a través del coneixement 

profund i del seguiment exhaustiu de casos i legislacions, 
aconsegueixi de pressionar políticament i socialment per tal 
d’aconseguir transformacions d’impacte en matèria de Drets 

Sexuals i Reproductius.

HAS VISCUT O PRESENCIAT ALGUNA VULNERACIÓ DE DSIR?

LOBSERVATORI.LASSOCIACIO.ORG



Amb el suport de:

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

Fotografia de portada: Eliezer Sánchez (DISO Press). 
Extreta de La Directa.


