
Espai de coneixement: 
QUIN ÉS EL MEU MÈTODE? 

MÈTODES DE BARRERA

Pres

Fund
quan està erecte, cobrint-lo totalment, abans de la penetració 
i impedeix així que el semen entri a la vagina. És d’un sol ús i es 
pot comprar sense recepta a farmàcies o ues especialit-

al·lèrgiques al làtex.
lins es distribueixen gratuïtament als 

programes de d’atenció a joves de les Unitats d’Atenció a la 

Sexualitat.

Protegeix de l’embaràs
Protegeix de les Infeccions de Transmissió Sexual (ITS), 
inclòs el VIH/Sida.

Preser

col·loca al coll de l’úter i la més ampla s’adapta a la vulva. És 

femenins es distribueixen gratuïtament als programes de 
d’atenció a joves de les Unitats d’Atenció a la Salut Sexual i 

Protegeix de l’embaràs
Protegeix de les Infeccions de Transmissió Sexual (ITS), 
inclòs el VIH/Sida

Diafragma

Circumferència de goma (làtex o silicona) que es col·loca, 
abans de cada penetració, cobrint el coll de l’úter i, així, 
impedeix que els espermatozous es trobin amb l’òvul. N’hi ha 
de diferents mides i cal que la seva adequació sigui determina-

i mantenir dins la vagina de sis a vuit hores després de la 
penetració.

Protegeix de l’embaràs
NO protegeix de les Infeccions de Transmissió Sexual 
(ITS), inclòs el VIH/Sida

MÈTODES HORMONALS

Protegeixen de l’embaràs
NO protegeixen de les Infeccions de Transmissió Sexual 
(ITS), inclòs el VIH/Sida

Pínd

Mètode farmacològic que  conté substàncies -semblants a les 
hormones sexuals femenines- que van a parar a la sang i 
impedeixen l’ovulació, i per tant no és possible la fecundació i 

no pot haver-hi embaràs. Es necessita la prescripció del o la 
professional sanitària per detectar les possibles contraindica-
cions i prescriure les píndoles més adients. Es prenen cada dia 
durant 21, 24 o 28 dies seguits segons el format.

Pegat 

Fina làmina de color carn que s’enganxa sobre la pell i allibera 
hormones que passen a la sang a través de la pell i eviten 
l’embaràs. S’aplica un pegat cada setmana durant tres 

menstruació). 

Anella vaginal

A
mateixa dona es pot col·locar dins de la vagina i durant 3 
setmanes allibera hormones per tal d'evitar l'embaràs. 

setmana i en aquests dies de descans es produeix el sagnat 
menstrual.

Implant Subcutani

Vareta flexible que es col·loca sota la pell del braç i va 

una professional sanitària amb anestèsia local i dura de 3 a 5 
anys.

Injectables intramusculars

Po

estrògens i gestàgens. La freqüència d'administració depèn del 
preparat: pot ser cada quatre, vuit o dotze setmanes. És 
necessària una visita mèdica prèvia per descartar possibles 

An concepció d’emergència (AE)

Mètode que s’usa en casos excepcionals per prevenir 
l’embaràs. El preparat hormonal és el levonorgestrel, es pren 
en una sola dosi, el més aviat possible, després de la relació 
sexual no protegida, amb preferència abans que passin 72 

Cal recordar que aquest és un mètode d’ús ocasional i en cap 

ús, no protegeix d’altres relacions que puguin succeir després 
del tractament. 

MÈTODES MECÀNICS

Protegeixen de l’embaràs
NO protegeixen de les Infeccions de Transmissió Sexual 
(ITS), inclòs el VIH/Sida

DIU

que es col·loca dins de l’úter. Actua impedint la nidació de 
l’òvul a l’úter dificultant la capacitat de fecundació dels 

de DIU i tenen una durada d’entre 3 i 5 anys. La seva 
col·locació i extracció sempre són a càrrec de personal sanitari 
i un cop col·locat cal fer controls periòdics.

 MÈTODES PERMANENTS

Protegeixen de l’embaràs
NO protegeixen de les Infeccions de Transmissió Sexual 
(ITS), inclòs el VIH/Sida

Lligadura de trompes

Consisteix a seccionar o obstruir les trompes de Fal·lopi de la 
dona a través d’una intervenció quirúrgica. Això impedeix que 
l’òvul que es desprèn de l’ovari es trobi amb els espermato-
zous i, per tant, que existeixi la fecundació.

Obstrucció tubàrica

Es tracta d’una obstrucció de les trompes de Fal·lopi de la dona 
que es reali
realització d’aquesta tècnica és molt innovadora i no requereix 
anestèsia general.

Vasectomia

Consisteix en la secció dels conductes deferents de l’home 
(que s
pròstata), de manera que s’interromp la trajectòria dels 

anestèsia local.

OPCIONS  NATURALS

Opcions poc segures per evitar l’embaràs 
NO protegeixen de les Infeccions de Transmissió Sexual 
(ITS), inclòs el VIH/Sida
L’APFCIB no considera les opcions naturals com a 

fiabilitat dels seus resultats.

Ogino-knaus (calendari)

Abstenir-se de tenir relacions sexuals amb penetració en els 
s: aproximadament els cinc dies anteriors i posteriors 

de l’ovulació.

Temperatura basal

Consisteix a prendre’s la temperatura cada dia abans de 
llevar-se

en els quals cal abstenir-se de mantenir relacions amb coit.

Moc Cervical o Billings

C
que es produeixen en el moc cervical i abstenir-se de tenir 
relacions amb penetració aquells dies.

La marxa enrere o Coitus Interruptus 

vagina abans que es produeixi l’ejaculació.

unes gotetes de secreció que poden contenir espermatozous.

.

VOLS MÉS INFORMACIÓ? 

Consulta els QUADERNS DE SALUT SEXUAL DE L’APFCIB a la 
nostra pàgina web!
























.

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

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

Totes les persones tenen dret a escollir si casar-se o no fer-ho, si formar i planificar una família o no fer-ho, 
decidir quan tenir descendència, el nombre i espai dels seus fills i filles de manera lliure i responsable, dins 
un ambient on les lleis i les polítiques reconeguin la diversitat dels models familiars, incloent-hi aquelles no 
definides per ascendència o matrimoni.

L'Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears (APFCIB) és una entitat no governamental interdisciplinària d'àmbit autonòmic 
formada per persones interessades en la promoció i defensa del Drets Sexuals i Reproductius. Es va constituir a Barcelona l'any 1982, arran del 
sorgiment 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

XXIII Premi 8 de març Maria Aurèlia Capmany

DRET A PLANIFICAR 
UNA FAMILIA

I A OPTAR A CONTRAURE MATRIMONI O NO
www.observatori.apfcib.org 
www.dsir.apfcib.org

Xerrada a càrrec de la Sra. Rosa Ros, 
Presidenta de la Societat Catalana
de Contracepció 
i Directora del Centre Jove 

Dimarts 26 de gener a les 19.00h 
Centre Cívic la Sedeta 
(C Sicília, 321. Barcelona)

ASSOCIACIÓ DE 
PLANIFICACIÓ FAMILIAR 
DE CATALUNYA I BALEARS



Si esbrinem els sinònims de la paraula DRET, trobem mots com raó, opció, llibertat, exempció, entre altres. 

Sens dubte, l’origen de la paraula “dret”, en el seu sentit més ampli, vol reflectir i recollir la defensa de la dignitat 
humana segons la raó apresa, la intimitat, el respecte, l’opció de vida, l’equilibri i harmonia quant a la relació 
amb els altres, etc..

Cadascuna d’aquestes paraules raó, opció, llibertat, exempció,… ens fan pensar amb la constant lluita dels 
humans, dones i homes, per aconseguir que els apartats de les diferents lleis que composen el Dret, sobretot el 
civil i el constitucional, que ens han de regir i emparar, contemplin “el dret” individual per a decidir lliurament. 

Quan parlem de llibertat no podem obviar el significat de la convivència, amb la importància de les relacions en 
equilibri d’igualtat entre les persones. Per aquesta raó, el “dret a la llibertat” també considera que el seu exercici 
no signifiqui agredir, menysprear o coartar a l’altre i la seva llibertat.  

En la història de la humanitat, la lluita per l’assoliment i respecte dels drets fonamentals de la persona,- des de 
la consideració, la dignitat, la responsabilitat, la solidaritat, l’estimació...- «Drets humans», ha estat i ha de 
continuar sent  perseverant i inflexible.

El món és divers i complex i homes i dones, tant per la fisiologia com per la manera de pensar,-“saber ser, fer i 
estar”-, hi juguen un paper i hi ocupen un lloc ben diferenciat i desigual. La recerca d'una entesa i un equilibri 
digne entre uns i altres,- des que som “humans”-, ha estat sempre present al llarg de les civilitzacions i motiu de 
trasbals, de lluites, de fets indignes, de desigualtats, etc.. 

Les diferències i la gran dificultat per equilibrar aquesta entesa, ha portat a la iniquitat entre dones i homes. La 
dona, per la manera d’entendre i viure les emocions i sobretot pel fet reproductiu, s’ha emportat sempre la 
pitjor part i, el seu encomiable esforç, però també patiment per fer-se respectar i per defensar la seva diferència, 
no té fronteres. 

En aquest context, es tracta d'aprofundir sobre el “dret a decidir” si es volen o no tenir fills,  el número de fills 
que es volen tenir, amb qui tenir-los i quan tenir-los. Parlem del dret universal sobre la Salut Sexual i Reproductiva 
i per tant, de l’accés universal i elecció d’ús dels diferents anticonceptius, per evitar un embaràs, retardar o 
espaiar els naixements.

Amb la reforma de l'article 416 del Codi Penal i l’aprovació de la Constitució democràtica a finals de l’any 1978, 
es despenalitza en el nostre país la “píndola” com mètode anticonceptiu. Fins aquell moment i des de l’any 1964, 
només estava permesa com “reguladora del cicle menstrual”. Així, en aquest país és la primera vegada que se 
separen els conceptes de sexualitat i procreació. L’any 1961, quan va ser introduïda a Alemanya, alguns sociòlegs 
la van considerar com la gran revolució del segle XX”, comparable a la consecució del vot femení. Aquest fet, tant 
important en els països occidentals i del nord, no és el mateix pels països en vies de desenvolupament. 

La lluita, sobretot de les dones, per fer sentir la seva veu i evidenciar la necessitat del reconeixement de la SSiR 
com un dret (El Cairo 1994, Bejing 1995), ha estat llarga, laboriosa i dolorosa i, com totes i tots sabem, no es pot 
afluixar l’esforç.

Tot i que el progrés científic ha mostrat l’eficàcia i els beneficis de l’anticoncepció hormonal en comparació als 
seus efectes secundaris, per evitar l’embaràs inesperat i no desitjat o per espaiar naixements, l’accessibilitat 
(serveis de salut, cost, disponibilitat, etc.), és molt irregular i inestable a tot el món i sobretot en els països en 
desenvolupament. D’altra banda, prevalen mites, falses llegendes, desconeixement i altres situacions, com per 
exemple la infecció pel VIH, que  fan que el seu ús inclòs el món occidental i, sobretot en el nostre país, sigui 
molt baix.

Pel que fa als mètodes anticonceptius i de protecció, com són els de barrera, el cost i les dificultats relacionades 
amb la sexualitat i la seva pràctica, la cultura, l’educació, els hàbits, etc.., interfereixen en el seu ús correcte; 
aquest és un fet que precisarà la creació i desenvolupament de programes de prevenció i atenció  dirigits a les 
dones i les seves parelles, de manera continuada i persistent. 

Algunes dades  actuals que fan pensar,
Es considera que dels 28 milions d’embarassos en el món, la meitat són no desitjats.
El 36% d’aquests embarassos acaben amb avortament i no sempre en les millors condicions.
En el nostre país l’embaràs adolescent i jove ha anat augmentat i també els avortaments, sobretot entre els 
17 i 29 anys i, en molts casos en els grups més vulnerables.
La meitat dels avortaments a Catalunya els suporten les dones estrangeres en situacions de molta fragilitat 
i soledat 

L’embaràs inesperat, vell i nou patiment per la dona jove, per la dona estrangera, per la dona treballadora i per 
totes les dones del món, ha de ser considerat un indicador de salut i, per tant, indicador social i econòmic 
relacionat amb el desenvolupament. 
Per això, cal empoderar a la dona arreu del món, perquè pugui decidir lliurement quants fills vol tenir i quan els 
vol tenir. 

La sexualitat i la seva pràctica s’ha de poder entendre com un element imprescindible per l’equilibri de les perso-
nes i per tant, caldrà seguir en la lluita per aconseguir l’accés lliure i universal a la informació, atenció i consell 
contraceptiu i a tots els mètodes anticonceptius comercialitzats a l’abast.

Rosa Ros Rahola.

DRET A PLANIFICAR UNA FAMÍLIA 

SABIES QUE...

Hipòcrates va utilitzar en 
pacients el primer 
dispositiu intrauterí (DIU) 
fa més de 2500 anys? 
Que,suposadament, va 
inserir objectes a l'úter de 
les dones amb l'ajuda d'un 
tub o guia buida de plom?

Sra. Rosa Ros Rahola
Presidenta de la Societat 
Catalana de Contracepció i 
Directora del Centre Jove 
d’Anticoncepció i Sexualitat 
(CJAS)

RECOMANACIÓ DEL MES 

LA POSTCOITAL O PÍNDOLA DEL DIA DESPRÉS 
(dispensació a Catalunya)

L’objectiu de l’anticoncepció postcoital, anomenada també Anticoncepció d’Emergència (AE), és la prevenció d’un embaràs 
després d’un coit no protegit. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana expressament que l’AE sigui un dels medica-
ments dispensats sense recepta per considerar que no té efectes secundaris majors. A més, l’OMS, expressa clarament que 
l’AE en cap cas es pot considerar un mètode abortiu.

A l’Estat espanyol, l’any 2001 el Ministeri de Sanitat i Consum va aprovar el fàrmac Levonorgestrel com a mètode anticoncep-
tiu d’emergència postcoital. Es requeria recepta per a la seva dispensació a les farmàcies i no estava finançat pel Sistema 
Nacional de Salut. Aquestes condicions creaven dificultats que no afavorien l’accés al tractament,  per aquest motiu el Depar-
tament de Salut de la Generalitat de Catalunya va aprovar al setembre de 2004 el Programa d’anticoncepció d’emergència en 
el CatSalut. 
 
La principal novetat del programa, encara en funcionament, radica en l’administració gratuïta in situ del medicament. Els 
diferents punts d’atenció sanitària, els equips d’atenció primària, els programes de salut sexual i reproductiva, els serveis 
d’atenció continuada i les urgències hospitalàries, així com d’altres serveis són els encarregats de dispensar-la. Catalunya es va 
convertir en pionera a l’Estat espanyol pel què fa a la dispensació de l’AE.

Al maig del 2009 el Ministeri de Sanitat va decidir dispensar l’AE a les farmàcies sense recepta mèdica, seguint les indicacions 
de l’OMS. D’aquesta manera s’aconseguia una reivindicació històrica del moviment de professionals de la planificació familiar 
i del moviment feminista: una distribució normalitzada i equitativa de la píndola.
 
A l’hora d’aplicar aquesta nova normativa, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha publicat un protocol de 
dispensació de l’AE per a les farmàcies del territori català. Aquest protocol ha generat una gran polèmica dins el sector profes-
sional de la planificació familiar i les entitats de dones. No es veu amb bons ulls la permissivitat de l’objecció de consciència 
per part dels i les farmacèutiques, l’obstaculització de l’accés a les menors d’edat i les diferències que marca aquest protocol 
respecte a la resta de territoris de l’Estat.

Així i tot, val a dir que l’APFCIB reconeix la importància i valora molt positivament aquest pas endavant, que es va donar a 
partir del 2004 a Catalunya i al 2009 a tot l’Estat, per tal de facilitar l’accés a l’AE a totes les dones que ho necessitin, garantint 
d’aquest manera el seu dret a planificar una família i a decidir sobre el propi cos.  

CJAS, 20 anys d’atenció a la salut sexual del jovent

El Centre Jove d’Anticoncepció i sexualitat – CJAS- és un servei d'atenció específica   a les persones 
adolescents, de caràcter preventiu, que, des d'una visió pluridisciplinar i d'atenció global, pretén 
adaptar-se a les seves necessitats i inquietuds en relació amb la salut sexual i l'educació per a la 
prevenció. 

Des de la seva posada en marxa, l'any 1991, s'ha anat constituint com a espai referencial d'atenció 
directa als i les joves.  Però també realitza activitats de formació i recerca en forma de programes 
específics: tallers d’educació per a la salut afectiva-sexual de les persones joves, cursos de formació 
per a professionals, activitats comunitàries de prevenció i treballs d’investigació. 
Servei d’Atenció directa per a joves fins a 30 anys:

Presencial:  c. la Granja 19 baixos. Barcelona. De 12 a 19h de dilluns a dijous i de 10 a 14h divendres.
Telefònica: 934151000
Formulari web: www.centrejove.org o correu@centrejove.org

Consultes relacionades amb anticoncepció d’emergència, amenorrea, embaràs, avortament, mèto-
des anticonceptius, infeccions de transmissió sexual i sexualitat en general. Hi ha servei de consulta 
mèdica i orientació social i psicològica.


