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INFORME 2019
L’OBSERVATORI DE DRETS 
SEXUALS I REPRODUCTIUS

L’Informe 2019 de L’Observatori de Drets Sexuals i Reproductius 
és una iniciativa de L’Associació per a la incidència política 
local i internacional i per a la mobilització ciutadana. L’Informe 
vol esdevenir una eina de seguiment i mesura de l’estat i la 
qualitat dels Drets Sexuals i Reproductius a Catalunya per a 
poder-ne millorar la seva aplicació i garantia.

Aquest informe recull les vulneracions denunciades a 
L’Observatori de Drets Sexuals i Reproductius al llarg del 2019.

Consulteu-lo a: lobservatori.lassociacio.org/informe2019

L’Observatori neix amb l’objectiu d’oferir un espai de denúncia 
per a les vulneracions dels Drets Sexuals i Reproductius a tota 
la població del territori català. Es tracta d’un espai independent 
i una eina d’incidència política. L’Observatori recull i estudia 
els casos rebuts per elaborar informes que ajudin a incidir i a 
transformar les polítiques públiques i els serveis destinats a 
garantir els DSIR a Catalunya.
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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

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 

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, i la seva confiança es consolida 
any rere any. Així, l’any 2019 els ingressos 
augmenten per cinquè any consecutiu.

El 91,50% de les aportacions correspon 
a les administracions públiques, mentre 
que el 8,50% restant prové de la societat 
civil (associades, empreses, fundacions i 
institucions). 

• Administracions locals: 196.423€
• Generalitat de Catalunya: 551.042€
• Diputació de Barcelona: 13.642€
• Obres socials: 29.900€
• Altres: 40.816€

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
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PLA ESTRATÈGIC

SEGUIMENT DEL PLA ESTRATÈGIC 2017-
2022. FINS AL 2019

Principals resultats obtinguts:

1. Consolidació del Servei Plaers al 
CJAS 

2. Nova conceptualització del Servei 
d’Atenció a diversitats sexuals 

3. Espai Lila: Integració al circuït. 
Ampliació horaris, ampliació casos 
detectats i atesos 

4. Processos transversals: supervisió, 
formació i procediments i avaluació

5. Definició del model d’intervenció 
educativa en DSIR universal alineat 
de forma transversal amb la línia 
d’incidència política de l’entitat: 
COEDUCA’T, programa educació 
sexual a l’educació obligatòria de 
Catalunya.

6. Nova conceptualització i 
estructuració de l’Àrea de Dones

7. Nova conceptualització de la 
formació a professionals: L’obrador 
del CJAS

8. Generació de més de dues 
publicacions temàtiques 

9. Creació i renovació de webs: 
L’Associació, CJAS, L’Observatori i 
projecte “Pren-los”

10. Canvi d’imatge corporativa entitat
11. Gran impacte en mitjans de 

comunicació i xarxes socials
12. Alt volum de participació en espais 

públics
13. Creació de L’Observatori de Drets 

Sexuals i Reproductius
14. Alt volum de participació i 

incidència internacional com a 
membres del Women’s Major Group

15. Jornada Tira pels Drets!: Rendició de 
Comptes

16. Consolidació de la participació a 
L’Intergrup, celebració dels desè 
aniversari i canvi de nom oficial: 
Intergrup Parlamentari de Drets 
Sexuals i Reproductius.

17. Culminació dels processos de 
treball del Programa Agenda 2030 
Feminista

18. Creació del grup de treball de 
posicionaments sobre avortament i 
educació sexual

19. Nova Junta Directiva i nous estatuts 
de L’Associació

20. Implementació de la nova estructura 
organitzativa

21. Creació del Consell Jove Assessor
22. Nou servidor en xarxa i intergació 

dels sistemes digitals

Reflexions i aprenentatges positius:

• En tots els Objectius estratègics 
s’han assolit resultats d’alt nivell 
qualitatiu

• En tots els objectius específics s’han 
realitzat accions amb gran part de 
resultats assolits

• Increment substancial del nivell 
de coherència de les diferents 
àrees/objectius estratègics de 
L’Associació

• Increment substancial de la 
presència pública en entorns 
educatius, mediàtics i polítics: millor 
posicionament de L’Associació

• Increment substancial de la 
capacitat d’anàlisi, estructuració 
interna, revisió i millora com a entitat

• Complexificació i enriquiment de 
la mirada sobre els DSIR des de la 
perspectiva interseccional
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embaràs i 
avortament

+ 1.300 proves embaràs
370 proves positives
60 noies menors d’edat
75% opten per instrumental
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CENTRE JOVE D’ATENCIÓ 
A LES SEXUALITATS

El més destacat d’enguany ha estat 
l’augment importantíssim de visites 
presencials i els ajustos que ha requerit 
i que seguirà requerint aquest fet. Hem 
acabat l’any amb 6.800 visites, que 
suposen 2.000 visites més respecte el 
2018 i pràcticament doblar el número 
de visites que es feien el 2014 (3.424). 
I tot això després d’haver fet un esforç 
d’anar augmentat les hores assistencials 
en els darrers anys, fins a un 27% des del 
2015. Així, ha calgut buscar nous espais 
d’atenció com un despatx d’atenció al 
costat del CJAS (Carrer la Granja 23) i 
l’adequació d’un espai assistencial mòbil a 
la Sala Iserte.

TITULARS D’ENGUANY

1. Assolim les gairebé 7.000 visites 
presencials al CJAS

2. Nova web del CJAS, més intuïtiva, 
dinàmica i amb més continguts

3. Ampliem la cobertura de l’Espai 
Lila, dedicat a l’atenció de violències 
masclistes, fins a 20 hores setmanals

4. Augmentem les publicacions de 
materials de difusió i de generació de 
coneixement (llibres, articles...)

5. Anem virant vers intervencions 
educatives més estructurals 
dissenyant models d’intervenció a 
centres oberts, CRAE...

6. Elaborem els continguts curriculars 
d’educació sexual per encàrrec del 
Departament d’Educació

7. Portem el curs del CJAS al territori, la 
23a edició s’ha fet a Girona

8. Elaborem tres noves guies de 
pràctica professional: ITS, Violències 
masclistes i recepcio/administració. 

9. Creem un nou sistema de registres 
on-line (ITS, Embarassos i IVE)

INTERVENCIONS GRUPALS A 
ADOLESCENTS I JOVES

S’han realitzat 167 intervencions 
educatives, arribant a 3.400 adolescents. I 
cada cop més va quedant en evidència la 
tendència de realizar menys intervencions 
però de major durada i posant el focus en 
població vulnerabilitzada.

PROGRAMES EDUCATIUS I COMUNITARIS

El 2019 s’ha volgut continuar amb 
l’objectiu d’anar virant cap a projectes 
educatius més estructurals, amb major 
abast i impacte sostingut.  L’àrea de 
dones ha estat la més redefinida cap a 
aquesta nova línia en la que es plantegen 
col·laboracions estratègiques amb entitats 
que treballem amb dones en situació de 
vulnerabilització . A continuació fem una 
revisió del programes educatius més 
destacats enguany:

• Elaboració d’un model de drets 
sexuals i reproductius per a Centres 
Oberts de Barcelona

• Elaboració de document de bones 
pràctiques en DSiR per a CRAE

• Protocols municipals de violències 
masclistes en oci nocturn a Badalona 
i Vilafranca del Penedès

• Canvi de nom i imatge per les 
intervencions de violències masclistes 
en festes Ara som “Fem-nos la nit” 

• “Fem-nos la nit” ha participat en 
prop de 40 intervencions durant 
tot l’any, des de municipis petits a 
festes importants com les de Gràcia 
o la Telecogresca, passant per la 
Diada.  Per dur-les a terme hem 
comptat amb 15 companyes que 
han anat participant en les diferents 
formacions i actuacions.

• Establiment de col·laboració 
amb CEAR per l’acompanyament 
individual, grupal tant de persones 
usuàries com de professionals

• Intervencions educatives puntuals 
amb dones: dones grans, dones a la 
presó, dones migrades, dones ateses 
pels circuits de violències masclistes, 
dones usuàries dels centres d’atenció 
comunitària en salut mental.
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 o Música, adolescència  
  i masclisme. Amb Alba  
  Elvira (Fundació Surt)

SENSIBILITZACIÓ I DIFUSIÓ

També hem estat presents a multitud 
d’espais per compartir experiències, 
coneixements en ponències, presentacions 
o reunions:

• Jornada Professionals de FEPA 
• Jornada ITS Societat de Microbiologia 
• Jornada sobre el sobre Menor Madur 

(Col·legi Infermeria)
• Unitat d’agressions sexuals de 

l’Hospital Clínic
• CSS Baix Guinardó
• Jornades d’Infermeria I VIH (grup 

GRENFIC de l’Escola Superior 
d’Infermeria del Mar)

• CAP Larrard i Bordeta
• Jornada debat sobre el porno 

(Associació Educativa Itaca)
• Institut Municipal de Discapacitat 

(presentant Plaers)
• DINCAT (presentant Plaers)
• Col·legi de Farmàcia de Barcelona per 

millorar l’accessibilitat a la postcoital
• CEAR
• UTEH (Unitat Trata d’Éssers Humans)
• PIAD
• Centre Jove Salut de Girona

• Intervencions educatives puntuals a 
adolescents

 o ESO (Programa   
  Parlem-ne i altres)
 o PFI 
 o Joves de la Masia del  
  Barça 
 o Joves reagrupades
 o Intervencions del “I  
  tu com lligues” per  
  a diversos municipis  
  de la província de   
  Barcelona

L’OBRADOR DEL CJAS

El més destacat d’enguany de la vessant 
d’acompanyament i formativa per a 
professionals ha estat la realització del 
curs del CJAS a Girona amb notable èxit 
però també destaquem el següent:

• Formació a professionals del Servei de 
Mediació del Departament de Justícia

• Formació a llevadores residents sobre 
l’entrevista individual a l’adolescència

• Recepció de professionals 
internacionals en l’àmbit de violències 
(Bolívia, Moçambic, Bòsnia, Equador)

• Elaboració de continguts del curs on-
line‘Cursum21’ (CSB) sobre violències 
masclistes per a professionals 
d’atenció primària

• Acompanyament a docents del grup 
de treball sobre salut sexual de PFI

• Sessions d’intercanvi professionals. 
Dijous del CJAS:

 o Drets Sexuals i   
  Reproductius en dones  
  LBT. Com hi afecta  
  l’LGTBI-fòbia. Amb  
  Elena Longares
  (Lesbicat)
 o L’atenció en violències  
  als nois. L’experiència  
  del SAH. Amb Daniel  
  Tejedor del “Canviem- 
  ho” i Francesc Alcobet  
  del Servei d’atenció a  
  homes (SAH)
 o Educació afectiva i  
  sexual a l’educació  
  primària. Amb Júlia  
  Sànchez, coordinadora  
  del projecte “Celebrem  
  la sexualitat”
 o Sexualitat a la població  
  gitana. Amb Luisa  
  Montero Mañas (FAGIC)
 o Què passa amb la  
  postcoital? Amb   
  Cristina Puig i Jordi  
  Baroja
 o Mètodes naturals i  
  contracepció. Amb  
  Griselda Vázquez

2019 Intervencions Nº nois Nº noies Total 

Programa “Parlem-ne” (ESO_BCN) 36 376 347 723

Joves estudiants programes PFI 22 152 101 253

CRAE 2 12 14 26

Demandes directes dels Centres Educatius (ESO principalment) 79 1061 993 2054

Intervenció a joves programes reagrupament familiar (BCN) 5 46 39 85

Maternitat adolescent/jove 1 8 8

Coneix el CJAS (equips educadors/es carrer) 14 56 84 140

Adolescents i joves en Centres Oberts 3 18 15 33

I tu, com lligues? 5 30 45 75

TOTAL 167 1751 1646 3397



MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019 | L’ASSOCIACIÓ

(novembre 2019)
• Participació en Jornada organitzada 

per l’Espai Jove Girapells (Novembre 
2019)

GENERACIÓ DE CONEIXEMENT

Volem destacar l’important volum de 
publicacions i articles que han permès 
difondre la nostra tasca, generar i 
compartir coneixement
• Edició del llibre “Preguntes més 

freqüents sobre sexualitat” 
• Edició del llibre “Resignificant els 

punts lila” 
• Elaboració del “Document de 

posicionament sobre els centres 
d’atenció a joves en salut sexual”

• Article Monogràfic sobre el CJAS i el 
seu model (Revista INJUVE)

• Co-direcció de la tesina “Necessitats 
en sexualitat de joves de Barcelona” 
(Lluis Forcadell) 

• Estudi Sexcat en col·laboració amb 
entitats del C1D i el CEEISCAT. 

• Informe dades enquesta detecció 
violències masclistes al CJAS 

• 
PARTICIPACIÓ EN GRUPS DE TREBALL

Enguany també ha estat un any on hem 

participat activament de nombroses 
iniciatives i espais on hem pogut portar la 
nostra veu en relació a joves i Drets Sexuals 
i Reproductius.
• Grups de l’Estratègia de Salut Sexual 

i reproductiva  (Ajuntament de 
Barcelona)

• Grup de treball de revisió dels ASSIR 
(Estratègia ENAPISC)

• Grup de treball sobre la Promoció 
de la salut sexual i de la millora 
de l’accessibilitat en contracepció 
(Catsalut)

• Grup Focal d’entitats sobre 
l’abordatge de les VS en la infància 
i l’adolescència. (Aj. de Barcelona. 
Feminismes i LGTBI) 

• Grup discussió per a la revisió del 
Protocol sobre l’abordatge VM en 
l’àmbit de la salut (Aquas. Dept. Salut)

• Grup per definir línies de treball del 
Konsulta’m (Aj. de Barcelona)

• Assessorament a l’enquesta de 
joventut de l’Agència Catalana de 
Joventut

• Grup per a l’elaboració del Pla 
de Joventut de l’Ajuntament de 
Barcelona

• Grup per a l’elaboració del Pla de 
Joventut de la Generalitat

• Grup per a l’elaboració del Pla 

7

ESPAI LILA. PRESENTACIONS I 
PONÈNCIES SOBRE VIOLÈNCIES 
MASCLISTES A L’ADOLESCÈNCIA

• Diversos circuits territorials (Gràcia, 
Sants-Montjuic, Sant Andreu, Horta-
Guinardo, Sarrià Sant- Gervasi, Nou 
Barris).

• Taula sobre les violències masclistes 
en l’adolescència. (Oxfam Intermón)

• XV Fòrum de Violències de Gènere. 
(Plataforma de Violències de Gènere)

• Sessió sobre els Serveis Públics i les 
Violències Masclistes a la UPF

• Sessió al I Congrés Internacional de  
Violències Masclistes

• Sessions de treball estratègic i 
perspectiva feminista amb Oxfam 
Intermon

• Jornada Estatal per una  educació 
transformadora organitzada per 
Oxfam Intermon

• Sessió de Violència Institucional al III  
Congrés per a l’erradicació del VM 
dels serveis socials i sanitaris

• Presentació en Taula rodona: reflexió 
dels Punts liles, en el marc de la 
Jornada de la presentació del 3er 
informe Noctàmbules

• Xerrada Punts Liles al Servei de 
Drogodependències, Departament 
de Salut 

• Xerrada Punts Liles a professionals 
de l’àmbit social organitzada per 
la  D.G de Joventut i pel Servei de 
Drogodependències del Departament 
de Salut (juliol 2019)

• Participació en la Jornada organitzada 
pel districte de l’Eixample i Hèlia 
Dones sobre els Punts Liles. (setembre 
2019)

• Participació en Jornada organitzada 
per Creu Roja-projecte Som-nit! 

Imatge de la capçalera de la nova pàgina web del CJAS.
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estratègic de Serveis Socials 
(Generalitat)

• Col·laboració en grups de treball per a 
l’elaboració del Protocol de seguretat 
contra les violències sexuals en 
entorns d’oci, dels Mossos

• Taula de treball abús sexual: Grupo 
de treball sobre violències sexuals 
en la infància i l’adolescència (Aj.de 
Barcelona)

• Reunions de la Comissió Clinica AIS 
Barcelona dreta

• Living Lab Irsi Caixa sobre ITS (projecte 
Inspires)

• Grup de diagnòstic de salut al districte 
de Gràcia

PROFESSIONALS I ESTUDIANTS EN 
PRÀCTIQUES

• 3 Màster Dones, Gènere i Ciutadania 
(Interuniversitari) 

• 1 Màster de Ciutadania i DDHH  (UB) 
• 1 Psicologia (UB)
• 1 Economia (UPF)
• 1 Postgrau de Violències Masclistes 

(UAB)
• 1 Màster en Sexologia

• 1 Grau en Global Studies (Treball 
sobre l’Àgora de Drets Sexuals de 
l’Estructura de Drets Humans de 
Catalunya)

• 6 estudiants d’aprenentatge i servei 
d’Infermeria (UB) 

• 1 Programa de la Residencia 
Interdisciplinaria en Educación y 
Promoción de la Salud (RIEPS) de de 
Buenos Aires (Argentina)

• 1 llevadora en pràctiques (EUA) 

DIFUSIÓ

• Participació en el 30 minuts sobre 
sexualitat femenina

• Entrevista CJAS a programa Terrícoles 
a Betevé

• Aparició a TV3 en notícies: sobre 
violències sexuals a l’adolescència, 
hipersexualització a l’adolescència, 
embarassos a l’adolescència i 
educació sexual

Imatge de la capçalera de la nova pàgina web del CJAS.

Cartell promoció del #DijousDelCjas sobre la mensturació. Nous cartells i imatge pel programa “Fem-nos la nit!”.
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PROMOCIÓ I DIFUSIÓ EN 
DSIR: INTERVENCIONS AMB 
DONES
L’Associació de Drets Sexuals i 
Reproductius treballa des dels seus inicis, 
i amb diversitat d’intervencions, per a 
la promoció i prevenció en l’àmbit de 
la salut sexual i la salut reproductiva.  
A partir de l’experiència de l’entitat es 
va establir un programa d’intervenció 
educativa grups de dones, participant de 
la seva capacitació com agents actives 
de la seva salut i de la de les persones 
del seu entorn. Un programa dirigit a la 
promoció de la salut sexual i reproductiva 
des d’una perspectiva positiva i integral de 
la sexualitat, prestant atenció a la detecció, 
prevenció i abordatge de les violències 
masclistes i amb un enfocament 
feminista interseccional i de garantia 
dels Drets Sexuals i Reproductius.  

La consolidació d’aquest projecte durant 
el 2019 ha estat fruit del llarg recorregut de 
l’entitat. S’han realitzat 19 intervencions a 
8 municipis diferents amb grups de dones 
vinculades als serveis de recuperació de 
violències, de dones migrades, de dones 
usuàries dels centres d’atenció comunitària 
a la salut mental, de dones grans i de dones 
privades de llibertat del Centre Penitenciari 
de Brians1. Amb cadascun dels grups 
d’intervenció s’han flexibilitzat els formats 
i l’estructura de les sessions adaptant-
los a la seva idiosincràsia i necessitats. 

Al llarg del programa s’ha establert un espai 
on, en molts casos per primera vegada, les 
participants han pogut reflexionar des de 
i sobre elles mateixes, adoptant un paper 
actiu de cara a la seva autocura. Un cop 
més la intervenció ha permès obrir la porta 
als dubtes i inquietuds respecte temes 
sanitaris i de la salut en general que, en 
referència a la salut sexual i reproductiva, 
sovint es troben adscrits a un entramat 

de tabús, estigmes i judicis. La pràctica de 
l’autocura esdevé, a més, una estratègia 
efectiva pel creixement i millora de 
l’autoestima personal i l’apoderament 
individual i col·lectiu. 

CAPACITACIÓ DE DONES VINCULADES 
ALS SERVEIS DE RECUPERACIÓ DE 
VIOLÈNCIES MASCLISTES

El treball educatiu, realitzat a les cases 
d’acollida de Catalunya, forma part d’un 
projecte que s’inicia a l’any 2000 per 
l’APFCIB. Al llarg dels anys s’han anat 
incorporant a l’equip de professionals: 
ginecòlogues, llevadores, infermeres, 
psicòlogues, agents d’igualtat i educadores. 
La realitat de les Cases d’Acollida és 
diversa i fluctuant, fet pel qual any rere 
any repetim el contacte amb les Cases 
amb les quals ja hem treballat però això 
no garanteix que es pugui desenvolupar 
la intervenció, ja que per la coneixença 
mútua existent som conscients que l’estat 
del grup és determinant a l’hora de fer la 
programació d’activitats. 

Aquest 2019 la intervenció s’ha realitzat en 2 
Cases d’Acollida: Segrià i Barcelonès amb 
la participació d’un equip multidisciplinari 
de professionals. Tenint present els 
múltiples condicionants que determinen 
la possibilitat de fer les formacions a les 
Cases, també s’ha optat per contactar amb 
els serveis de recuperació de violències 
masclistes que no comporten la vessant 
residencial. Així doncs, aquest 2019 s’ha 
realitzat la intervenció també al SIAD de 
Badalona.

CAPACITACIÓ DE DONES MIGRADES

Des del 2014 L’Associació treballa amb 
diferents grups de dones migrades. Per 
a comprendre  l’estat de salut sexual 
i reproductiva, des d’un punt de vista 
integral, de les dones migrades és 
imprescindible seguir desenvolupant 
un abordatge feminista interseccional 
per tal d’entendre que no només 
opera el masclisme i l’heteropatriarcat 
en la seva experiència, sinó que la 
situació administrativa, la condició 

Cris Lozano i Mireia Amat, de l’Àrea de Dones de L’Associació, en un taller sobre sexualitats.
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socioeconòmica, els diferents dispositius 
del racisme (social, institucional) i les 
barreres d’accés suposen determinants 
fonamentals.

Aquest any 2019, s’ha realitzat la 
intervenció a 11 grups dones migrades. 
Les intervencions s’han realitzat amb 
diferents perfils d’entitats i serveis i la 
programació s’ha adaptat tenint present 
les característiques i objectius concrets 
d’aquests. S’ha treballat amb CEAR, que 
vincula dones nouvingudes que han 
migrat recentment, amb la Fundació 
Intermèdia, que ofereix cursos de llengua 
a grups de persones migrades que aplega 
Caritas i amb La Troca, Escola Comunitària 
de Formació Permanent del barri de Sants 
que promou la participació comunitària en 
l’oferta, intercanvi i recepció de diferents 
cursos i tallers. 

CAPACITACIÓ DE DONES EN PRIVACIÓ 
DE LLIBERTAT

El present 2019  la intervenció als centres 
penitenciaris ha volgut replantejar-se des 
d’una altra mirada. Des de la pregunta 
inicial què significa ser dona a la presó, 
s’ha apostat per explorar les necessitats 
reals de les dones privades de llibertat 
i construir una promoció integral 
de la sexualitat que contempli totes 
aquestes situacions i que pugui aportar 

un espai de major benestar, promovent-
ne una vivència lliure de violències, en 
un entorn tant delicat com és la presó. 

Des d’aquesta intenció, doncs, L’Associació 
s’ha centrat en treballar amb el Centre 
Penitenciari Brians1, enfortint el vincle 
amb l’equip educatiu per tal de poder 
dissenyar un projecte continuat amb la 
institució penitenciària amb un programa 
d’intervencions anuals que busqui millorar 
efectivament la vida de les dones preses i 
l’estat i garantia dels seus Drets Sexuals i 
Reproductius. 

CAPACITACIÓ DE DONES USUÀRIES 
DELS CENTRES D’ATENCIÓ A LA SALUT 
MENTAL

Aquest 2019 s’ha treballat amb dos Clubs 
Socials, centres d’atenció comunitària 
a la salut mental. L’objectiu d’aquests 
Clubs és agrupar persones diagnosticades 
de trastorns de salut mental i promoure 
una activitat comunitària com una 
manera contrarestar l’estigma i l’exclusió 
que tot sovint dinamita els seus vincles 
socials i els seus cercles de socialització. 

L’experiència de L’Associació ha permès 
observar que tot i ser grups molt diversos 
les vulneracions de Drets Sexuals i 
Reproductius són una característica 
comuna molt rellevant. Per aquest motiu 

s’ha establert com a prioritat seguir 
treballant en aquest context, tant per 
l’acollida que ha tingut la capacitació 
des dels equips  professionals i des de 
les dones que hi han participat, com per 
la possibilitat de contribuir a una millora 
efectiva de la garantia dels seus Drets 
Sexuals i Reproductius.  

CAPACITACIÓ DONES GRANS

La capacitació amb dones grans respon 
a la demanda que L’Associació rep per 
tal de poder treballar amb dones grans 
l’autoconeixement del cos i les sexualitats 
des d’una perspectiva apoderadora, de 
transmissió de saber i d’envelliment actiu. 
Si bé la categoria del gènere té especial 
rellevància durant tota la formació 
s’ha atès també sobretot l’edat amb 
l’objectiu d’evidenciar les experiències 
compartides de les dones grans.
 
S’ha realitzat la intervenció amb La 
Troca, Escola Comunitària de Formació 
Permanent del barri de Sants. Per part de 
L’Associació ha sigut un objectiu contactar 
amb espais de socialització barrials i 
comunitaris, com a primer pas per a 
poder trencar amb el tabú que socialment 
comporta la sexualitat en dones grans, 
avançant cap a una normalització i, per tant, 
dignificació de la vivència de la salut sexual 
i reproductiva en dones d’edat avançada.
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INCIDÈNCIA POLÍTICA 
I SOCIAL

a l’acte “La defensa dels Drets Sexuals 
i Reproductius als Fòrums Globals”, al 
Parlament Europeu a Brussel·les, un acte 
organitzat per l’Agenda 2030 Feminista i 
Greens/EFA in the European Parliament. 
L’acte va suposar l’oportunitat de com-
partir valoracions, demandes i estratègies 
amb representants de la societat civil i po-
lítiques de Catalunya i de la UE.  Almudena 
Rodríguez, responsable d’incidència políti-
ca internacional de L’Associació, va parlar 
del treball en aliança amb organitzacions 
de la societat civil feministes d’arreu del 
món i de la creació d’eines com la mateixa 
Declaració de l’Agenda 2030 Feminista. A 
més, va denunciar la falta de representa-
ció de les entitats feministes a les diferents 
plataformes i lobbies a Brussel·les i va rei-
vindicar la necessitat d’un moviment femi-
nista fort a Europa.

El 28 de novembre vam celebrar l’acte de 
presentació “El Monitoratge dels DSiR 
a Catalunya i l’Agenda 2030”, una pro-
posta de monitoratge dels Drets Sexuals 
i Reproductius a les polítiques públiques 
catalanes i a l’Agenda2030. Es tracta d’una 
eina contruida de forma col·lectiva amb 
entitats catalanes en la defensa dels DSiR i 
amb la col·laboració d’Almena.

COEDUCA’T

L’Associació de Drets Sexuals i Reproduc-
tius, de la mà del Departament d’Educa-

ment de Dones, amb 60 diputades i 75 
dones representants d’entitats de la socie-
tat civil, on es va aprovar l’agenda política 
feminista coincidint amb el 25è aniversari 
de la IV Conferència Mundial sobre les Do-
nes de Beijing. 

Almudena Rodríguez, responsable d’in-
cidència política internacional de L’Asso-
ciació, va participar al Fòrum Polític d’Alt 
Nivell pel Desenvolupament Sostenible- 
High Level Political Forum - a Nova York. 
La seva assistència va vinculada al progra-
ma de l’ Agenda 2030 Feminista. El Fòrum 
Polític d’Alt Nivell és la plataforma central 
de les Nacions Unides pel seguiment i re-
visió de l’Agenda 2030 per al Desenvolu-
pament Sostenible i els Objectius de Des-
envolupament Sostenible. Aquest any es 
va desenvolupar sota el lema “Apoderar les 
persones i garantir la inclusió i la igualtat”. 
Des de l’Agenda 2030 Feminista vam par-
ticipar en les sessions oficials, side-events, 
actes paral·lels i organitzarem una sessió 
pròpia.

Del 28 al 30 d’octubre vam ser a les Na-
cions Unides, a Ginebra al Fòrum de la 
Societat Civil preparant la CSW64. Des de 
l’Agenda 2030 Feminista vam posar sobre 
la taula la importància d’exigir la rendició 
de comptes a través del monitoratge en la 
garantia dels Drets Humans de les Dones.

El 20 de novembre L’Associació vam ser 

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

El 7 de març es va celebrar el seminari 
“L’Agenda 2030 i els Drets Sexuals i Re-
productius en un context polític global 
d’increment dels fonamentalismes”. El 
seminari es va portar a terme amb la inten-
ció de donar visibilitat i conscienciar sobre 
l’augment dels fonamentalismes a Euro-
pa, Amèrica Llatina y a tot al món i com 
aquests i altres amenaces violen els drets 
humans en general i els drets de les dones 
en particular. També, però, de presentar 
els reptes i amenaces actuals sobre drets 
sexuals i reproductius des d’una Agenda 
2030 feminista i els seus respectius abor-
datges i estratègies per combatre’ls.

L’Associació, a través de la nostra coordi-
nadora, Sílvia Aldavert, i la responsable 
d’incidència política en l’àmbit internacio-
nal, Almudena Rodríguez, vam participar, 
durant el març, a la CSW a Nova York de-
fensant els Drets Sexuals i Reproductius, 
amb l’Agenda 2030 Feminista i el Conse-
ll Nacional de Dones de Catalunya.“The 
Commission on the Status of Women” 
(CSW) és el principal òrgan intergoverna-
mental global dedicat exclusivament a la 
promoció de la igualtat de gènere i l’apo-
derament de la dona. La #CSW63 esdevé 
una setmana de treball global en xarxa 
pels Drets Humans de les dones. L’edició 
del 2019 es va centrar en els sistemes de 
protecció social, accés als serveis públics i 
infraestructures sostenibles per a la igual-
tat de gènere i l’apoderament de dones i 
nenes.

L’1 de juliol L’Associació vam ser al Parla-
ment de Catalunya per celebrar el Parla-

The Commission on the Status of Women (CSW) 2019.
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ció i altres entitats, iniciem el “Coeduca’t”,  
projecte amb l’objectiu que l’educació 
afectiva i sexual es treballi de manera 
transversal de P3 a 4t d’ESO des d’una 
perspectiva feminista i de drets. L’educa-
ció afectiva i sexual haurà de constar explí-
citament en el projecte educatiu de cada 
centre i en la programació del curs. La vo-
luntat és que esdevingui un dels eixos bà-
sics del projecte educatiu i que quedi ple-
nament integrada al dia a dia dels centres.

L’Associació col·laborem elaborant els 
diferents materials per als centres. Par-
tim, entre altres, de les orientacions de 
la UNESCO i l’Organització Mundial de 
la Salut , un marc que funciona en altres 
països i en què es defineixen vuit pilars 
de l’educació integral en sexualitat. Sílvia 
Aldavert explica que l’objectiu és “treba-
llar les relacions, les violències masclistes, 
l’autoconeixement, l’autocura i els hàbits 
saludables adaptats a cada etapa vital”. Si 
el programa “Coeduca’t” es desenvolupa 
com està previst, Catalunya es pot conver-
tir en el primer territori de l’estat on aquest 
contingut es treballi a tots els centres, eles 
diferents edats, i de forma universal.

L’OBSERVATORI DE DRETS SEXUALS I RE-
PRODUCTIUS

L’Observatori llança “Tira pel(s) dret(s)!”, 
una campanya de sensibilització i difusió 
amb l’objectiu de contribuir a l’apodera-

ment d’una ciutadania crítica que planti 
cara a les regressions de drets i llibertats. 
Amb la voluntat d’obtenir informació di-
recta de la pròpia ciutadania, L’Observa-
tori vam engegar una enquesta sobre els 
Drets Sexuals i Reproductius. Els resultats, 
esdevenen indicatius de les situacions i 
vulneracions viscudes en aquest àmbit: 6 
de cada 10 persones asseguren no haver 
sentit mai a parlar dels Drets Sexuals i 
Reproductius.

Davant d’aquesta realitat, es considera la 
necessitat de llançar “Tira pel(s) dret(s)!”, 
una campanya de sensibilització i difusió 
dels Drets Sexuals i Reproductius dirigida 
a tota la ciutadania amb l’objectiu de fer-
nos coneixedores dels nostres drets, per a 
identificar-los quan ens siguin vulnerats i 
denunciar-ho en espais independents, se-
gurs i amb voluntat transformadora, com 
és L’Observatori.

El 10 de desembre, amb motiu del Dia 
Internacional dels Drets Humans, L’As-
sociació de Drets Sexuals i Reproductius 
presenta l’Informe de L’Observatori, el 
primer document específic sobre l’estat 
dels Drets Sexuals i Reproductius a Cata-
lunya construït des de les denúncies de 
la pròpia ciutadania. Des de la posada en 
marxa de L’Observatori l’octubre de 2018, 
s’han rebut un centenar de denúncies de 
vulneracions de drets vinculades a qües-
tions clau com ara l’avortament, l’educació 

sexual, l’accés a l’anticoncepció d’urgència, 
el finançament públic a entitats i col·lec-
tius anti-drets, la violència obstètrica o els 
obstacles d’accés a diferents serveis de sa-
lut. En totes elles s’identifica com a nexe 
comú la violència institucional que s’exer-
ceix sobre els DSIR. L’Informe presentat 
s’estructura en diferents capítols, escollits 
en funció de les denúncies rebudes per 
part de la ciutadania, que giren al voltant 
de diferents casos paradigmàtics.

INTERGRUP DE DRETS SEXUALS I RE-
PRODUCTIUS

El 22 de febrer va tenir lloc la Jornada 
“Serveis de Salut Sexual i Població Jove 
a Catalunya”, organitzada per l’Intergrup i 
coordinada per L’Associació. A la Jornada 
es va presentar l’Atles de Contracepció Eu-
ropeu a càrrec de la Representant Supe-
rior de Polítiques del Fòrum Parlamentari 
Europeu de Població i Desenvolupament 
Marina Davidashvili. A més, es va poder 
comptar amb les intervencions de Timmy 
Leijen, president de l’Associació Sueca pels 
Centres Juvenils, el Consell Nacional de la 
Joventut de Catalunya, l’Associació d’Estu-
diants de Ciències de la Salut, Cristina Mar-
tínez, responsable dels Centres d’Atenció a 
la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR), Ra-
mon Escuriet, responsable de salut repro-
ductiva del CatSalut i la intervenció final 
de Jordi Baroja, qui va poder presentar la 
tasca del CJAS.

Campanya Avortament i Sanitat Universal.
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Aurora Madaula va participar al març a 
la “Comission on the Status of Women” 
(CSW) a Nova York, com a membre de l’In-
tegrup i integrant de la delegació de l’“Eu-
ropean Parliamentary Forum for Sexual & 
Reproductive Rights”, Fòrum Parlamentari 
Europeu pels Drets Sexuals i Reproductius. 
La CSW és el principal òrgan intergover-
namental global dedicat exclusivament 
a la promoció de la igualtat de gènere i 
l’apoderament de la dona. La CSW esde-
vé una setmana de treball global en xarxa 
pels Drets Humans de les dones. L’edició 
d’enguany es va centrar en els sistemes de 
protecció social, accés als serveis públics i 
infraestructures sostenibles per a la igual-
tat de gènere i l’apoderament de dones i 
nenes.

Del 3 al 6 de juny, Martin Barra, diputat i 
membre de l’Intergrup de Drets Sexuals i 
Reproductius del Parlament de Catalunya 
va ser a Vancouver (Canadà) a la #WD2019. 
La Women Deliver és la conferència més 
gran del món sobre igualtat, salut, drets i 
benestar de nenes i dones; un catalitzador 
per a les defensores de la igualtat de gè-
nere.

Durant el mes d’agost, Aurora Madaula 
va participar en un viatge d’estudi sobre 
reproducció, maternitat, salut sexual i 
drets a les Filipines, amb la delegació del 
Fòrum Parlamentari Europeu pels Drets 
Sexuals i Reproductius. La delegació, es-
tava formada per set diputades provinents 
de Bèlgica, Finlàndia, Portugal, Alemanya, 
Noruega i Catalunya, i tenia com a objectiu 
valorar l’estat i qualitat dels Drets Sexuals i 
Reproductius a les Filipines, posant espe-
cial èmfasi en l’accés a l’anticoncepció.

El 20 de setembre l’Intergrup va celebrar 
el seu desè aniversari amb una conferèn-
cia del director del Fòrum Parlamentari 
Europeu pels Drets Sexuals i Reproductius, 
Neil Datta, i una taula rodona amb dipu-
tats i diputades que formen o han format 
part de l’Intergrup al llarg d’aquests deu 
anys. En la seva conferència, Neil Datta va 
presentar el seu llibre ‘Restaurar l’ordre na-
tural’, que ofereix una visió dels moviments 
que els extremistes religiosos han fet per 
mobilitzar les societats europees contra 
els Drets Humans en matèria de sexualitat 
i reproducció.

Marta Ribas (CatECP), coordinadora de 
l’Intergrup, va explicar que, coincidint amb 
aquest aniversari, l’Intergrup presentava 
una sol·licitud a la Mesa perquè passi a 
denominar-se formalment Intergrup de 
Drets Sexuals i Reproductius, per ade-
quar el nom “als objectius de treball i als 
de l’Agenda 2030, i als nous reptes de 
futur”. La jornada va continuar amb una 
taula rodona en què van participar: Martín 
Eusebio Barra (Cs), Aurora Madaula (JxCat), 
Jenn Díaz (ERC), Natàlia Sànchez (CUP) 
i les exdiputades: Núria Segú (PSC) i Laia 
Ortiz (CatECP).

La taula rodona va ser moderada per Síl-
via Aldavert, coordinadora de L’Associació. 
Durant aquests deu anys, i legislatura da-
rrere legislatura, L’Associació ha estat rati-
ficada com a entitat especialista.

EL TREBALL EN XARXA

El treball en xarxa és un dels eixos verte-
bradors de la nostra tasca i aquest 2019 ha 
estat molt intens. L’Associació forma part i 

és membre activa del Consell Nacional de 
Dones de Catalunya, del Consell de Dones 
de Barcelona, del Comitè 1 de desembre, 
de la Campanya pel Dret a l’Avortament 
Lliure i Gratuït, de la Xarxa de Dones per 
la Salut, del Consell de la Joventut i de 
Barcelona, la Plataforma Proderechos, el 
Women’s Major Group, entre d’altres. Amb 
totes elles organitzem campanyes, grups 
de treball, materials, jornades, sessions 
internes i desenes d’activitats que podeu 
anar seguint a les xarxes.

Seguim col·laborant en els espais de cons-
trucció col·lectiva amb les nostres aliades 
i amigues d’Intermon Oxfam, ECAS, ACAI, 
Colectivo Harimaguada, Sidastudi, Consell 
Nacionals de Joventut de Catalunya, Actúa 
Vallès, Assexora’t Tarragona, Stop Violèn-
cies, Ca la Dona, Creación Positiva, Funda-
ció Aroa, Plataforma contra les Violències 
de Gènere, Pasucat, Marea Verde, Almena 
Feminista, Coordinadora de Comissions de 
Gènere de les Escoles Públiques de Gràcia, 
Associació Catalana de Llevadores i tantes 
d’altres que ens acompanyen durant el 
camí.  

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 de Barcelona. 

Com ja és ha tasca d’incidència política i 
social a través de la nostra implicació al 
Comitè 1 de desembre ha estat molt relle-
vant. A més de les múltiples campanyes, 
sessions de treball i materials, aquest 2019 
hem participat, en el marc del Dia Mundial 
de la Sida, sota el lema  «El pacte social és 
VIHda».

Defending SRHR in Global Forums
(Parlament Europeu). 

Acte Comitè 1r de Desembre.

Presentació 1r Informe de L’Observatori de Drets Sexuals i
Reproductius.
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COMUNICACIÓ I 
PREMSA 

tar-nos-hi creant una nova via de comu-
nicació com és el canal de Telegram i 
generant més continguts per a Twitter i 
Instagram, mirant de resoldre el desús de 
la xarxa Facebook. Considerem que aques-
ta aposta ha donat bons resultats, ja que 
tots els perfils a les xarxes socials han 
augmentat de seguidores: el Twitter de 
L’Associació n’ha augmentat més de 600 i 
l’Instagram del CJAS més de 1000.

Un dels canvis més significatius ha es-
tat la presentació de la nova pàgina web 
del CJAS, un projecte que feia temps que 
es perseguia i que finalment s’ha pogut 
presentar de forma totalment renovada. 
Actualment, la web presenta un format 
molt més intuïtiu, adaptat per a mòbils i 
tauletes i pensat tant per a joves com per 
a professionals.

MITJANS DE COMUNICACIÓ

Al llarg del 2019 hem tingut al voltant de 
30 aparicions als mitjans de comunica-
ció, d’entre els que cal destacar: TV3, El 
Periódico, La Vanguardia, betevé o Públi-
co, programes especials com ara un 30 Mi-
nuts sobre sexualitat femenina i aparicions 
al TN de TV3 com a referents en qüestions 
com ara les violències sexuals en l’adoles-
cència, la hipersexualització de les menors, 
embarassos adolescents i educació sexual.

D’altra banda, cal destacar la feina en cam-
panyes de sensibilització i mobilització, 
tant pròpies com col·lectives, treballant en 
xarxa amb altres col·lectius com La Xarxa 
La Meri a Andorra, o la Campanya per un 
Avortament Universal a Catalunya, amb 
aliança amb altres entitats.

IMATGE CORPORATIVA

La principal tasca comunicativa del 2019 
ha estat la de solidificar el canvi de nom 
i de línia estètica de L’Associació presen-
tat durant el 2018, així com promoure els 
nous perfils a les xarxes socials, com és el 
Twitter de L’Observatori  i l’Instagram de 
L’Associació.

XARXES SOCIALS I PÀGINES WEB

Les xarxes socials són, per norma, can-
viants. En aquest sentit hem mirat d’adap-

Imatges d’algunes de les notícies on hem aparegut 
aquest 2019.



La història del reconeixement dels Drets Sexuals i 
Reproductius és una història de resistència, subversió i, 

sobretot, de lluita per l’exercici de la llibertat i en favor de la 
justícia social.

Els Drets Sexuals i Reproductius, des d’un posicionament 
polític feminista, anticapitalista, antiracista, anticolonialista 

i antiimperialista soscaven el sistema heteropatriarcal i 
neoliberalaustericida. De manera radical, transformen els 

imaginaris, les normes i les pràctiques socials que mantenen 
els nostres cossos disciplinats i oprimits.

L’Observatori de Drets Sexuals i Reproductius es construeix 
des d’aquesta realitat social i des de l’ideal de subversió. 

Esperem que aquest primer informe contribueixi a capgirar 
l’ordre establert i contribueixi a l’exercici de la llibertat de 

totes i tots.

HAS VISCUT O PRESENCIAT ALGUNA VULNERACIÓ DE DSIR?

LOBSERVATORI.LASSOCIACIO.ORG

INFORME 2019
L’OBSERVATORI DE DRETS 
SEXUALS I REPRODUCTIUS



Amb el suport de:

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


