
ASSOCIACIÓ DE 
PLANIFICACIÓ FAMILIAR 
DE CATALUNYA I BALEARS

C. Pere Vergés 1, Planta 10 desp. 1 - 08020 Barcelona
Tel/Fax: 93 305 53 22
Cap de Programes: coordinacioprojectes@apfcib.org
Administració: administracio@apfcib.org
Ens trobaràs a  www.apfcib.org / www.observatori.apfcib.org

L'Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears (APFCIB) és una entitat no governamental interdisciplinària d'àmbit autonòmic forma-
da per persones interessades en la promoció i defensa del Drets Sexuals i Reproductius. Es va constituir a Barcelona l'any 1982, arran del sorgi-
ment dels Centres de Planificació Familiar. Es proposa impulsar, fomentar i facilitar la sensibilització, la prevenció i l’educació de la societat en 
l’àmbit de la salut sexual i reproductiva. És una de les entitats fundadores de la Federació de Planificació Familiar d'Espanya (FPFE), organisme 
que integra a totes les associacions que treballen a nivell estatal. Així mateix, forma part de  la Federació de Planificació Familiar Internacional 
(IPPF) dedicada a la promoció i defensa de la salut sexual i reproductiva, amb representació a diversos països d’arreu del món. 

COM POTS FER-TE SÒCI/A?

Si voleu rebre més informació o fer-vos socis/es només cal que envieu 
un mail a administracio@apfcib.org amb la següent informació:
Nom i Cognoms: ............................................................
Adreça, codi postal i població: ..........................................
Telèfon de contacte: .......................................................
E-mail: ........................................................................
Professió: .....................................................................

LA QUOTA DE SOCI/A SÓN 40€ ANUALS 
La quota per a menors de 30 anys són 20€ anuals

ASSOCIACIÓ DE PLANIFICACIÓ FAMILIAR  DE CATALUNYA I BALEARS

Drets sexuals i reproductius
XXIII Premi 8 de març Maria Aurèlia Capmany

Totes les persones tenen dret a exercir la seva llibertat de pensament, opinió i expressió en relació amb les seves 
idees sobre la sexualitat, orientació sexual identitat de gènere i drets sexuals, sense intromissions o limitacions 
basades en creences culturals dominants o ideologia política, o en nocions discriminatòries d’ordre públic, moralitat 

pública, salut pública o seguretat pública. 

Espai de coneixement: 

COMUNICACIÓ EN FEMENÍ.
Al llarg de la última dècada  han anat sorgint associacions que treballen perquè la veu de les dones arribi a tots els racons del món. Aquí 
ressenyem TRES de tantes experiències que treballen perquè les dones també siguin protagonistes als mitjans: 

DONES EN XARXA.
www.donesenxarxa.cat
És una xarxa d’opinions i notícies al voltant dels drets de les dones a través d’un portal web. Té com a objectiu principal fomentar l’ús 
d’Internet com una eina de comunicació, de relació i de participació de les dones en l’exercici de la ciutadania per superar l’exclusió digital 
per raó de gènere. 

L’associació imparteix tallers per aprendre a navegar, fer servir el correu electrònic i participar de forma activa a internet i xerrades de sensibi-
lització sobre la importància que les dones siguin a la xarxa no sols com consumidores d’informació, també com creadores de continguts.

Una de les seves últimes iniciatives és el “FEMITIC. Vídeo Festival per Dones”,  un concurs de vídeos que fomenta la participació de les 
dones a Internet.
www.donesenxarxa.cat/-Femitic-

LOLAMORA PRODUCCIONES. 
www.lolamora.net/
Productora multimèdia formada per dones que treballen per produir informació-comunicació que mostri la diversitat i la complexitat de la 
realitat que ens envolta, per fer un periodisme responsable i sensible.

Fan investigacions, produccions de radio, premsa i vídeo, campanyes educatives i tallers de formació per periodistes i organitzacions no 
governamentals. Treballen a les dues bandes de l’estret, i a través de les imatges volen transmetre aquestes realitats tan diverses

RED NOSOTRAS EN EL MUNDO 
www.rednosotrasenelmundo.org/
Va néixer el 2006 amb l’objectiu d’unir moviments de dones d’Amèrica Llatina i Europa que impulsen les veus de les dones com a fonts 
informatives. Aposten per la comunicació comunitària i visibilitzen la importància que la perspectiva de gènere y el feminisme han de tenir als  
mitjans per contribuir a la democratització de la informació.

A través de la seva pàgina web es difonen i comparteixen les produccions d’ audios feministes de tots els nodes d’aquesta xarxa.   
Apunta-t’hi!

DRET A LA LLIBERTAT
DE PENSAMENT

www.observatori.apfcib.org
www.dsir.apfcib.org

Xerrada a càrrec de la Sra. Montserrat Cervera i Rodón
membre de la Campanya pel Dret a l'Avortament

Dimecres 28 d'octubre a les 19.00h
 Ca la Dona

(Casp 38 pral. Barcelona)



Montserrat Cervera i Rodon.
Activista feminista
Forma part de l’associació Ca 
la Dona, la Xarxa de dones per 
la Salut i la Campanya pel dret 
a l’avortament .

Al nostre cos i a la nostra vida
Les dones decidim
En tot allò relacionat amb la seva vida sexual i reproductiva, tota persona té dret a pensar i obrar 

lliurement. La llibertat de pensament sobre salut sexual i reproductiva no ha de veure’s limitada per 

les idees de tipus religiós,filosòfic o cultural.

El patriarcat se sustenta com un sistema de propietat sobre les dones, un sistema regulatori que 

controla les nostres vides en un sentit molt ampli. 

Això provoca entre d’altres coses un reforçament d’estereotips atribuïts a les dones com a pobres 

víctimes desprotegides, essers incomplets que necessiten protecció masculina subjectes al seu 

domini en el marc d’una heterosexualitat obligatòria, ja sigui a través de l’església, els jutges, les lleis, 

els metges,  les parelles .... 

La claudicació de l’autonomia es la que perjudica a les dones front als diversos poders patriarcals i el 

que restringeix el nostre dret fonamental a pensar i a actuar de manera autònoma i no tutelada.

Els fonamentalismes, especialment els religiosos, però també els filosòfics, ideològics, econòmics, 

polítics o científics, són un clar exemple d'un sistema que exerceix accions sobre la base d'un poder 

il·legítim, accions que van dirigides a protegir dogmes i a fomentar models únics de conducta, 

passant a dur els estàndards mínims de respecte als drets humans universals de qui pensen, senten 

i actuen d'altra forma, atacant directament el seu dret de pensament i la seva autonomia com éssers 

humans.. 

Les dones  som blanc preferent d'aquestes accions, les quals es caracteritzen per la seva gran virulèn-

cia, extremisme i intolerància. 

Ni la dreta d'aquest país ni la Conferència Episcopal s'ha pronunciat mai perquè les dones deixem de 

ser víctimes mortals del masclisme 

No obstant això, no s'ha dubtat a gastar milers d'euros a fer campanya en contra del projecte de Llei 

de salut sexual i reproductiva, no s'han escatimat mitjans per a dir-nos assassines, per haver de 

recórrer en algun moment de les nostres vides a una interrupció d'embaràs, o senzillament  prendre 

la píndola postcoital. 

La dreta, els grups ultra antielecció i l'Església Catòlica estant duent una campanya ferotge per 

mantenir-nos a les dones submises, callades i a les seves ordres manipulant a l’opinió pública amb el 

“seu dret a la vida”:que no és més que “un dret a la vida que ells decideixin en cada moment”.

Només un estat laic pot garantir els drets de totes les persones a decidir lliurement segons les seves 

creences.

Malgrat totes aquestes permanents intromissions en la nostra vida, el feminisme ha seguit vindicant 

el dret a la llibertat de pensar i actuar autònomament sobre la seva maternitat, la seva sexualitat i el 

seu cos al marge de les seves creences religioses o filosòfiques denunciant com sempre les pràcti-

ques patriarcals disfressades de falses tuteles .

Montserrat Cervera i Rodon.

DRET A LA LLIBERTAT DE PENSAMENT

SABIES QUE...
hi ha més de 6 persones 
catalanes que són preses 
polítiques i de consciència i 
que cada dia es viuen 
greus vulneracions del dret 
a la llibertat de pensament 
al nostre Estat?

UN ESPAI
Ca la dona 
www.caladona.org
C/Casp 38 pral, Barcelona

Ca la Dona és un espai de trobada i 
relació entre dones i grups de dones, 
obert a la participació i a les propostes 
de les dones que ho desitgin. És un 
espai físic, però, sobretot, simbòlic, un 
lloc d’experiències polítiques, de 
reflexió i producció de pensament.

UNA PEL·LÍCULA
‘Fuego’ 
Direcció: Deepa Mehta. 
Índia i Canadà, 1996.

Aquest film esdevé una crida contra 
les injustícies de les tradicions, una 
crida al trencament dels llaços patriar-
cals i a la seva submissió. És un cant 
a les passions frustrades, les obses-
sions, les vides secretes i a l’aïllament 
en un univers ple de contradiccions on 
conviuen les tradicions i la modernitat, 
l’est i l’oest, allò espiritual i allò mate-
rial. En definitiva, una pel·lícula sobre 
el desig i les seves manifestacions.

UN OBSERVATORI
Observatori de les dones als 
mitjans de comunicació
www.observatoridelesdones.org

Entitat que ofereix eines de visió 
crítica, anàlisi i sensibilització a la 
ciutadania per fomentar una reflexió 
crítica davant de continguts sexistes i 
discriminatoris dels mitjans de comu-
nicació.

RECOMANACIONS DEL MES 

Article 6 de la Declaració de Drets Sexuals de la IPPF

La Federació Internacional de Planificació Familiar (IPPF) va elaborar la carta de Drets Sexuals i Reproductius com a resultat dels acords internacio-
nals que varen signar 178 estats durant la dècada dels 90. Actualment, la IPPF ha fet una revisió dels acords, dels compromisos i de la carta de 
tal manera que ha publicat una Declaració de Drets Sexuals confirmant que aquests són Drets Humans relacionats amb la sexualitat.

Així doncs, l’article 6 d’aquesta declaració correspon al Dret a la llibertat de pensament, opinió i expressió. A l’hora de desenvolupar-lo es marquen 
les pautes següents: 

Totes les persones tenen dret a exercir la seva llibertat de pensament, opinió i expressió en relació amb les seves idees sobre la sexualitat, 
orientació sexual identitat de gènere i drets sexuals, sense intromissions o limitacions basades en creences culturals dominants o ideologia 
política, o en nocions discriminatòries d’ordre públic, moralitat pública, salut pública o seguretat pública. 

Totes les persones tenen dret a la llibertat de pensament, consciència i religió; incloent el dret a tenir opinions sense interferències dins un 
marc de no discriminació i respecte per la capacitat evolutiva dels nens i nenes.

Totes les persones tenen dret a explorar la seva sexualitat, amb l’objectiu de tenir somnis i fantasies, lliures de la por, la vergonya, la culpa, 
les falses creences i altres impediments per a la lliure expressió dels seus desitjos, amb plena consideració pels drets de les altres persones.

Totes les persones, especialment les dones, tenen dret a manifestacions de la seva identitat o de la pròpia individualitat a través de l’expressió 
oral, comportament, vestimenta, característiques corporals, selecció d’un nom i altres mitjans, sense restriccions.

Totes les persones tenen llibertat de buscar, rebre i impartir informació i idees relacionades amb els drets humans, drets sexuals, orientació 
sexual, identitat de gènere i sexualitat, a través de qualsevol medi legal i sense importar les fronteres, dins d’un marc de no discriminació i 
tenint en compte els drets de les altres persones i la capacitat evolutiva dels nens i nenes.

Seguint aquesta línia de treball, la IPPF estableix el compromís de totes les seves associacions membres (entre les quals es troba l’Associació de 
Planificació Familiar de Catalunya i Balears) per continuar amb la seva tasca. De tal forma que la Declaració de Drets Sexuals ha de servir de base 
per a programes i estratègies desenvolupades pels seus components amb l’objectiu de protegir, promoure i complir amb aquests drets.

De la mateixa manera, en aquesta Declaració es deixa patent la necessitat que els estats compleixin amb les seves obligacions a tres nivells: 
respectar, protegir i garantir l’exercici dels Drets Sexuals de totes les persones. Sense això, difícilment es podrà considerar que aquests drets han 
estat assolits.

Font: Derechos Sexuales: una declaració de IPPF. http://www.ippf.org


