
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 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

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

Totes les persones tenen dret a participar en el desenvolupament i implementació de les polítiques que 
determinin el seu benestar, incloent la seva salut sexual i reproductiva, sense restriccions basades en este-

reotips i idees discriminatòries.

Espai de coneixement: 

XARXA DE DONES PER LA SALUT
www.xarxadedonesperlasalut.org 

Xarxa de dones feministes motivades per la salut de les dones i del conjunt de la població organitzades en 
diferents col·lectius i àmbits: d’usuàries, d’ajuda mútua, de professionals, d’activistes per la salut. 

La concepció que les uneix és creure que les persones han de ser subjectes actius en el procés de salut i el 
seu objectiu és la millorar  la qualitat, equitat i calidesa de l’atenció sanitària, potenciar polítiques de salut 
amb perspectiva de gènere, defensar els  drets assistencials i promoure la recerca.

Va néixer el 1997 en el marc de les trobades per a la celebració del 28 de Maig, Dia Internacional d'Acció per la 
Salut de les Dones. Des d’aquell moment ha organitzat diversos actes  amb associacions de dones i ajuntaments 
i, des del 2000, ha participat a seminaris de reflexió de l’OTPI i l'Àrea de Salut de la Diputació de Barcelona. 

Any  rere any la Xarxa va sumant activitats per esdevenir un referent davant de les institucions i les usuàries 
dels sistemes de salut.

Organitzacions membres de la Xarxa:

Associació  Catalana Pro Alletament Matern 
www.acpam.org

Actua dona www.actua.org.es

Associacio Apquira -Asociación De Personas 
Afectadas Por Productos Químicos y Radiaciones 
Ambientales  www.associacioapquira.org

GRUP ÀGATA -Associació Catalana de Dones 
Afectades de càncer de mama 
www.grupagata.cjb.cat

Àmbit dona  www.ambitprevencio.org

Alba Lactancia Materna  
www.albalactanciamaterna.org

ACL -Associació Catalana de Llevadores 
www.llevadores.cat

APFCIB -Associació de Planificació Familiar de 
Catalunya i Baleras  www.apfcib.org

ACDSP -Associació Catalana per la defensa de la 
salut Pública  www.fadsp.org

DSQ.Programa Dona, Salut i Qualitat de Vida de 
CAPS www.caps.pangea.org

CCOO. Secretaries de la Dona de CCOO de 
Catalunya http://conc.ccoo.cat/dona/

Secció de psicologia de la dona del COPC  
www.copc.org

DONA I SALUT. Comissió Pel Dret a L'avortament

Creación postiva  www.creacionpositiva.net

EL SAFAREIG -Grup de dones feministes de 
Cerdanyola www.pangea.org/safareig/

GAMIS -Grup d’Ajuda Mama i Salut  
www.gamisassociacio.org/

Casa de naixement Mig jorn www.migjorn.net  

Tamaia Dones contra la violència 
www.tamaia.org/

TITANIA-TASCO  www.titania-tasco.com 

UGT de Catalunya, Federació de la Salut i Serveis 
Sociosanitaris  www.ugt-
cat.net/subdominis/sanitat/ 

AMAM  -Asociación de Mujeres Anti Mutilación 
www.amam.es 

DONA LLUM Associació Catalana per un Part 
Respectat  www.donallum.org 

Consell Nacional de Dones de 
Catalunya (CNDC)  
www.gencat.cat/icdones/cndc.htm

És l'òrgan participatiu i consultiu del Institut 
Català de les Dones (ICD). Aplega més de 300 
entitats, associacions, grups i consells de 
dones del territori català per a aquelles 
qüestions vinculades al Pla d'actuació del 
Govern de la Generalitat de Catalunya en 
matèria de polítiques de dones en els àmbits 
polític, econòmic, social i cultural. 

Les competències principals del CNDC són fer 
propostes a l’ICD sobre les polítiques que 
afecten especialment a les dones, emetre 
informes d’interès per a les dones i organitzar 
accions de sensibilització sobre certs temes i 
fomentar la participació.

El CNDC funciona amb grups de treball, una 
comissió permanent, sessions plenàries i les 
assemblees territorials. L’APFCIB, juntament 
amb altres 22 entitats, forma part de la Grup 
de treball permanent sobre SALUT, conegut 
també com Eix 5.

Aquest grup realitza estudis, dictàmens, 
plans, propostes o recomanacions d'actuació 
específics per millorar les polítiques de salut 
de dones a Catalunya. També contribueix a 
visibilitzar i a impulsar bones pràctiques i 
afavoreix processos d'intercanvi, aprenentat-
ge mutu i cooperació.

En els últims mesos l’Eix de Salut del CNDC ha 
tingut molta activitat, en relació amb el 
protocol de dispensació de la píndola postcoi-
tal a Catalunya i amb la futura aplicació de la 
Llei de Salut Sexual i Reproductiva i IVE a casa 
nostra.

DRET A LA PARTICIPACIÓ
I A LA LLIURE ASSOCIACIÓ

Dimarts 27 d'abril a les 18.30h
al Centre Cívic Matas i Ramis 
(Feliu i Codina, 20. Barcelona)

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

Xerrada a càrrec de Carme López Peral,
de la Secretaria de la Dona de CCOO



Carme López Peral

Secretaria de la Dona de 
CCOO de Catalunya

LA PARTICIPACIO I LA LLIURE ASSOCIACIO FEMENINA
Voldria començar per veure a què ens referim quan parlem de participació i lliure associació en relació a 
les dones;  podríem dir que és la promoció, cooperació i suport a la creació de mecanismes i xarxes de 
participació comunitària, promovent la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, per a poder escoltar i 
tenir en compte la diversitat de necessitats de totes les persones que formen part d'una comunitat 
independentment de la seva condició, situació, sexe, edat, ètnia, orientació sexual, etc.

El component social té una importància destacada en la vida de les persones ja que part de la nostra 
existència es desenvolupa en grups, per això entre el desenvolupament individual i la participació social 
es dóna una relació de mútua influència. D'altra banda, la participació social, té, en uns moments històrics 
més que en altres, gran transcendència política en la vertebració democràtica de la societat. Es pot donar 
(i de fet es dóna) una relació formal i directa, en uns canals perfectament establits i definits, entre les 
administracions, i les organitzacions a través de les quals s'organitza i instrumentalitza aquesta participa-
ció ciutadana.

La participació i l’associacionisme, promou la formació d'habilitats socials (i personals) que faciliten el 
desenvolupament personal i grupal a fi de millorar els nivells de democratització de la societat a través de 
la promoció, cooperació social i el voluntariat, afavorint la participació activa en els projectes de desenvo-
lupament comunitari, i oferint plataformes de participació i convivència més equitatives . Busca la promo-
ció i la vertebració dels grups socials, per a articular i canalitzar la participació de la ciutadania, prenent les 
accions formatives i participatives com a motor de canvi i incloent tots els àmbits de la vida, emprant per 
a això estratègies i tècniques d'animació i dinamització.

Per això resulta fonamental, la presència,  participació i associació activa de les dones ja que els 
moviments associatius i de participació social, juguen un paper destacat com a pont de comunicació entre 
les reivindicacions de la ciutadania i les polítiques de les administracions públiques.

Una experiència d’això la tenim durant els anys seixanta i setanta, quan les dones eren discriminades a la 
família, al treball, a la política... algunes dones van viure inicialment la seva participació en la militància 
política i sindical com una forma d’escapar a la subordinació femenina d’altres àmbits de la societat 
franquista. 

Moltes d'aquestes dones s'incorporaren a les organitzacions polítiques i sindicals des de l'empresa. Per a 
elles, molt joves en la seva majoria, l'entrada al mercat de treball, determinada per les necessitats econò-
miques, va marcar l'inici del seu activisme social. En alguns casos, aquest activisme, inicialment molt lligat 
a problemes laborals i a la lluita per una millora de les condicions de treball, les va portar a integrar-se en 
organitzacions polítiques i sindicals, en la lluita contra la Dictadura.

Aquestes experiències concretes mostren la importància, encara no suficientment reconeguda, del paper 
de les dones en les mobilitzacions obreres i socials així com la seva presència i protagonisme, en aquest 
cas, en les CCOO. Tanmateix, aquestes experiències són diverses i complexes, i sovint s’entrellacen. Aques-
ta complexitat alhora determinada per la seva condició de dones, esposes i treballadores, dota els perfils 
femenins d’una polivalència que enriqueix les seves experiències. 

La participació i l’associacionisme ha de perseguir que les dones donin el salt i ocupin també llocs de 
representació, on les seves opinions i necessitats específiques com a dones siguin tingudes en compte. 
Mentre les dones no hagin aconseguit la igualtat en el camp de la presa de decisions, no seran  capaces 
d'exercir i gaudir els seus drets com a ciutadanes. La participació de les dones en els llocs de presa de 
decisions, no és només una qüestió de representació i imatge (que també ho és, perquè la seva presència 
servirà i actuarà com referent per a altres dones) sinó que la no participació, comporta de vegades que es 
prenguin decisions polítiques que no tenen en compte els seus punts de vista ni els seus problemes 
específics, la qual cosa representa un seriós dèficit democràtic.

Per això, resulta bàsic que els diferents agents involucrats en l’estimulació de la participació i de 
l’associacionisme fomentin i facilitin la participació de les dones adoptant les mesures més adequades en 
cada moment (sistema de quotes, facilitats econòmiques i horàries per a assistir a reunions, juntes, etc.) 
per a impulsar la participació de les dones en els llocs de responsabilitat i de decisió. Si les dones, que 
participen en les bases associatives no assumeixen llocs de direcció, representació i responsabilitat, caldrà 
ajustar-se consolidant el model sobre el qual s'assenta una societat desigual, en lloc de caminar cap a una 
democràcia participativa.

En definitiva, s'ha de repensar el model de participació social i associacionisme femení, replantejant-ho 
des d'una perspectiva interdisciplinària (filosofia, política, economia, sociologia, ètica i de gènere) que 
afecti tots els agents implicats, com a llit per a la participació ciutadana -en equitat- i com a instrument per 
a lluitar contra la desigualtat i també s'ha d'incorporar, com un component més de la intervenció, la 
capacitació i formació des d'un enfocament de gènere dels agents socials que intervenen en el procés 
participatiu.

Carme López Peral

DRET A LA PARTICIPACIÓ I A LA LLIURE ASSOCIACIÓ

SABIES QUE...
El Govern de Turquia ha 
iniciat diversos procedi-
ments civils per tancar les 
associacions de defensa 
dels drets de lesbianes, 
gais, bisexuals i persones 
transgènere al seu país?

UNA PEL·LÍCULA
Vera Drake
Mike Leigh, Gran Bretanya
i França 2004. 

Londres, 1950. Vera Drake (Imelda Staun-
ton) viu amb Stan (Phil Davis) el seu 
marit, i els seus dos fills, Sid (Daniel Mays) 
i Ethel (Alex Ke-lly): una família modesta, 
però feliç. Vera treballa com a dona de fer 
feines; Stan és mecànic al garatge del seu 
germà; Ethel treballa en una fàbrica de 
bombetes i Sid és aprenent de sastre. 
Vera sempre ajuda a la gent: visita 
regularment a un veí malalt, convida a un 
altre a sopar a casa perquè creu que no 
menja suficient i, en secret, ajuda també 
a noies joves a avortar, una pràctica 
il·legal a l'Anglaterra del seu temps. Quan 
una d’aquestes noies és hospitalitzada en 
estat greu, la policia va a buscar a Vera 
davant la perplexitat de la resta de la 
família. El film narra les dificultats i la 
incompresió a què Vera ha d’enfrontar-se 
a causa de les seves conviccions.

UN ESTUDI
Quadern CAPS temàtic sobre Participa-
ció Ciutadana en Salut.
Es pot llegir online a la web del CAPS: 
www.caps.cat 

Número especial de Quaderns Caps temàtic, 
editat per CAPS (Centre d’Anàlisi i Programes 
Sanitaris) amb les ponències de la Jornada de 
maig de 2009 sobre experiències i necessitats 
en participació ciutadana en salut.
Hi trobareu part dels continguts de la 
Jornada: Primer, els resums d’experiències de 
salut comunitària, experiències portades a 
terme entre persones professionals sanitàries 
(fonamentalment d’atenció primària i salut 
pública) i ciutadania, a barris i pobles de 
Catalunya. En segon lloc, l’anàlisi i debat sobre 
els Consells de Salut. I per últim, la presenta-
ció del  Web de participació ciutadana en 
salut e-criterium www.e-criterium.org, una 
iniciativa de servei públic, sense ànim de lucre 
i independent de qualsevol institució, per 
impulsar la participació de la ciutadania en el 
Sistema Nacional de Salut (SNS).

RECOMANACIONS DEL MES 

Organitzacions de base: motor de canvi

Les persones tenim la necessitat vital i la possibilitat d’agrupar-nos per tal d’aconseguir objectius comuns. L’associacionisme ha estat tan 
important i tan present al llarg de la nostra història que sense aquest no podríem explicar el funcionament i desenvolupament de les socie-
tats tal i com les entenem actualment. No s’ha d’oblidar que aquest fenomen no és només un producte de contextos relacionats amb la 
revolta sinó que la gent, tot i viure en espais poc conflictius, segueix percebent la necessitat d’organitzar-se per assolir unes finalitats deter-
minades.

Així doncs, conèixer l’associacionisme d’una societat és entendre que l’avanç en drets de la mateixa és, quasi sempre, fruit de la reivindica-
ció i treball constant de grups que representen interessos per diverses causes invisibilitzats, vulnerats o perseguits.

El procés històric ha fet evolucionar les formes d’associacionisme segons les prioritats del moment. Tot i així, amb l’entrada del segle XX i 
l’hegemonia que adquireix el pensament neoliberal, la clau passa per uns poders públics que no agredeixin les organitzacions i que estiguin 
disposats a crear un marc jurídic en què l’associacionisme sigui viable. Cal la victòria electoral de partits polítics que siguin sensibles a aquest 
món, que quan guanyin continuïn sent sensibles a aquest món; que el poder públic confiï en això que anomenem tercer sector (en 
l’associacionisme privat amb un rerefons públic); i un compromís polític de confiar i comptar amb aquest tercer sector per millorar la qualitat 
de vida de la societat, tant a través de l’assoliment de drets com de serveis adreçats a les persones.

Alhora, cal que existeixi una necessitat social i que aquesta sigui percebuda i detectada per la societat. No només que la societat estigui 
mancada de certs recursos o d’uns determinats drets, sinó també que aquesta societat detecti aquesta manca i sigui conscient que, un 
avenç en aquest aspecte, farà que la seva situació i el seu benestar millorin.

Els Drets Sexuals i Reproductius, com la resta de drets, no existirien sense aquesta organització social que ha lluitat per fer-los visibles i 
reivindicar-los amb l’objectiu que esdevinguin drets garantits per a totes les persones. El treball d’associacions que defensen els drets de 
les persones LGTB, altres que lluiten per la dignificació de les persones amb el VIH o la Sida, les que divulguen i promouen la salut sexual, 
el moviment a favor de la planificació familiar, el moviment feminista, les entitats que defensen els drets de les treballadores del sexe, etc. 
en són un clar exemple que ha estat decisiu per aconseguir qüestions de vital importància. Sobretot ens referim a qüestions com un canvi 
de mentalitat en la societat, un reconeixement dels drets de totes les persones a través del concepte de diversitat o l’existència de políti-
ques públiques destinades a promoure aquests valors i a fomentar programes específics per resoldre les necessitats de cada col·lectiu 
(joves, treballadores del sexe, LGTB, persones malaltes de sida, etc.) tenint en compte que la meitat de la població està formada per dones.

En definitiva, conèixer una associació de base significa comprendre els problemes des d’un punt de vista pràctic, entenent les necessitats 
d’una societat des de la demanda i no pas des de la teoria. Significa comprendre les necessitats de cada grup des d’un punt de vista més 
ric, entenent la seva evolució, la seva història i, fins i tot, les seves contradiccions. Però sobretot, animar a entrar en contacte amb associa-
cions és donar a entendre que reivindicar avui en dia encara és possible i necessari.

Anna Morero i Belen Varela. Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears.

.

UNA  ORGANITZACIÓ
Secretaria de la dona de CCOO
http://conc.ccoo.cat/dona

Grup específic dins els sindicat que té 
l’objectiu de conscienciar el sindicat i la 
societat en general de les discrimina-
cions per raó de gènere i treballar per 
eliminar-les, alhora que sensibilitzar i 
formar les dones per facilitar la seva 
inserció, manteniment i  promoció en el 
mercat de treball.
D’entre les seves activitats, destaquen 
l’assessorament i l’orientació en les 
qüestions relacionades amb la discrimi-
nació per raó de gènere, específicament 
en els casos d’assetjament sexual, la 
realització de campanyes per afavorir 
l’afiliació i la participació sindical de les 
dones i l’elaboració d’estudis, cursos i 
jornades sobre qüestions sociolaborals 
que afecten a les dones.


