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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 
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(IPPF) dedicada a la promoció i defensa de la salut sexual i reproductiva, amb representació a diversos països d’arreu del món. 
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Drets sexuals i reproductius
XXIII Premi 8 de març Maria Aurèlia Capmany

Totes les persones tenen dret a gaudir del més alt estàndard de salut física i mental, i a tenir accés a l’atenció i 
serveis de salut sexual i reproductiva, independentment de l’objecció de consciència dels proveïdors i les proveïdores 

de serveis de salut. 

Igualment, totes les persones tenen dret a participar en l’establiment de lleis, polítiques, programes i serveis referents 
a la salut pública a les seves comunitats.

Espai de coneixement: 
Campanya 28 de maig “Drets Sexuals i Drets Reproductius, Drets de Ciutadania. ¡Exigeix-los, defensa’ls, exerceix-los!”
RSMLAC - Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe

Els drets del cos, de la sexualitat i la reproducció són drets humans universals. 
Aquest concepte, que en una primera lectura pot semblar massa abstracte, en 
realitat té una relació directa amb la vida quotidiana de les dones, amb el gaudi 
d'una sexualitat lliure i sense riscos, amb la seva possibilitat d'escollir ser 
mares o no, amb l’accés a serveis de salut sexual i reproductiva amb atenció de 
qualitat, amb la garantia de viure lliures de tota forma de violència i coerció, 
amb el respecte i cura dels seus cossos. 

És per això que la Xarxa de Salut de les Dones Llatinoamericanes i del Carib, 
una vegada més, vol fer del 28 de maig, Dia Internacional d'Acció per la Salut 
de la Dona, una jornada regional d'exigències perquè els drets de les dones en 
l'àmbit de la sexualitat i la reproducció siguin plenament respectats i garantits. 
I perquè les mateixes dones s'apropiïn d'ells en tot el seu potencial.  Per tant, 
la crida a l'acció “Els Drets Sexuals i Drets Reproductius són Drets de Ciutada-
nia, ¡exigeix-los, defensa’ls, exerceix-los!” es proposa el següent objectiu: 

Promoure, en la societat en general i en les persones que prenen decisions 
en particular, el respecte dels drets sexuals i drets reproductius de les dones 
com a drets humans i drets de ciutadania, expressats en: 

Salut sexual i reproductiva plena, durant tot el cicle vital. 

Maternitat voluntària, joiosa i protegida, i respecte a les qui expressen la 
decisió de no ser mares.

Accés a serveis de salut sexual i reproductiva, amb atenció de bona 
qualitat, oportuna i assequible, i sense discriminació de cap tipus.

Accés garantit a tots els mètodes anticonceptius moderns, incloent 
l’anticoncepció d'emergència i els condons masculins i femenins.

Dret a l'avortament lliure, segur i legal, i fi de les persecucions contra les 
dones que avorten.

Respecte a la lliure decisió de les dones sobre la seva sexualitat, sota 
l'opció que elles decideixin.

Rebuig a tota expressió de violència i coerció en aquests àmbits, sigui que 
provingui del seu cercle íntim, d'estranys o d'institucions. 

Foment a les responsabilitats compartides entre dones i homes en salut 
sexual i reproductiva, especialment, en la regulació de la fecunditat, 
prevenció d'infeccions de transmissió sexual (incloent el VIH/sida), 
criança de filles i fills, i cura de la salut familiar. 

Atès que la protecció de la salut sexual i reproductiva és un pas indispensable 
per al gaudi dels drets sexuals i drets reproductius, és indispensable que els 
Estats la garanteixin, promoguin i protegeixin. Per tant, han de tenir en compte 
les necessitats particulars de salut de les dones (i dels homes), a partir de la 
seva diversitat i les seves condicions de vida. I han d'eliminar totes les barreres 
legals, econòmiques, religioses i culturals per a l'atenció a la salut sexual i 
reproductiva.

Efectivament, hi ha barreres que obstaculitzen la salut i els drets sexuals i 
reproductius de les dones: lleis que penalitzen o restringeixen l'avortament; 
dificultats per obtenir anticonceptius, especialment anticoncepció 
d'emergència i condons; negativa per esterilització quirúrgica voluntària fins i 
tot si és legal; discriminació per a l’atenció d'adolescents, dones lesbianes i 
bisexuals, dones que viuen amb el VIH/sida, dones rurals i afrodescendents, 
pressions d'esglésies i grups aliats que busquen impedir l'autonomia sexual i 
reproductiva de dones i joves, etc.

A més, la qualitat, cobertura i accés als serveis de salut sexual i reproductiva no 
sempre estan garantits perquè depenen dels mitjans econòmics de les dones, 
del lloc geogràfic on viuen, de la seva raça o ètnia, etc. De fet, la pobresa és una 
barrera concreta i tangible que tenen les dones per garantir l'atenció a la salut.

Aquest 28 de maig, per tant, es denunciaran algunes situacions que tenen 
conseqüències nocives per als drets de les dones, especialment per als seus 
drets sexuals i reproductius:

La històrica oposició de la jerarquia de l'Església Catòlica contra els drets 
sexuals i reproductius, que s'expressa en un discurs fonamentalista, autori-
tari i castigador, i en la seva intromissió indeguda en les polítiques dels 
Estats. El que contrasta amb els vergonyosos delictes de pedofília i abusos 
que continuen sent denunciats.

L’impacte desproporcionat de la pobresa en les dones, i els efectes d'aquest 
fenomen en els seus drets sexuals i reproductius. 

Els greus efectes de la violència contra les dones en la seva salut integral, 
fomentada a partir de la naturalització social d'aquest fenomen. 

A partir d'aquests tres enfocaments, la RSMLAC vol contribuir a 
l'empoderament de les dones a partir del reconeixement dels drets sobre el 
seu cos, sexualitat i reproducció, com a drets humans.

DRET A L'ATENCIÓ 
A LA SALUT
www.observatori.apfcib.org
www.dsir.apfcib.org

Xerrada a càrrec de
Margarita López Carrillo
Presidenta de la Xarxa 
de Dones per la Salut

Dimarts 8 de juny a les 18:30h
al Centre d’Anàlisi 
i Programes Sanitaris - CAPS
(c. Paris 150, 1r 2a. Barcelona) 



Margarita López Carrillo

Presidenta de la Xarxa de 
dones per la salut.
www.donesenxarxa.cat  

Responsable del Centre de 
Documentaicó de Dona i 
Salut de CAPS
www.caps.cat

Membre del consell de 
Redacció de la Revista MyS 
(Mujeres y Salud)
http://mys.matriz.net 

Quan em van fer aquest encàrrec les companyes de l’APFCIB, vaig pensar que diferent hagués estat el meu 
article si me l’haguessin  demanat fa deu o quinze anys. Vaig pensar que, d’haver estat així, jo m’hagués esplaiat 
sobre el biaix androcèntric claríssim de la investigació biomèdica, que només estudia als homes i extrapola els 
resultats a les dones com si fóssim homes petits sense cap altre diferència; o sobre el biaix, igualment excloent 
per nosaltres, a la formació dels metges. Recordava quantes vegades hem denunciat des del CAPS, fent-nos 
ressò d’altres moltes professionals espanyoles i de tot el món, la deficient atenció, de vegades nul·la, als proble-
mes de salut de les dones, als seus malestars, per aquesta falta d’investigació i de formació dels professionals, i 
per la presència d’arrelats prejudicis desvaloritzadors de les nostres coses. Recordo amb quanta indignació 
continuaven escoltant a moltes dones dir que el metge al que havien acudit no els havia fet ni cas i els havia dit 
“senyora, això son nervis” o “senyora, això es la menopausa” i se les havia tret de sobre sense oferir cap remei.

Doncs sí. Fa deu o quinze anys, hagués denunciat sobre tot la manca d’atenció de qualitat i, des del dret a 
l’atenció, hagués exigit més atenció i millor.
Han passat tots aquests anys. És cert que alguns dels nostres plantejaments han anat guanyant reconeixement, 
és cert que hi ha més investigació feta amb dones que han començat a desvetllar el que ja sabíem, que la especi-
ficitat de la salut i l’emmalaltir de les dones requereix una mirada directa sense intermediació. És cert, també, 
malgrat tot, que aquella atenció de qualitat, sense biaixos, continua estant lluny de la realitat. 

Tot i així, ara que em demanen un article sobre el dret a l’atenció a la salut de les dones, si he de triar, m’estimo 
més centrar-me en el dret a NO rebre atenció a la salut.
Sona absurd, oi?. Intento explicar-me.

Vivim, ja som grandetes per acceptar-ho, a un món pervers. El sistema sanitari (tant se val si públic o privat) 
serveix cada vegada més a interessos comercials més que a la salut de les persones. Aquesta deriva ha fet que 
expressions com ara “investigació amb perspectiva de gènere” o “polítiques de salut amb perspectiva de 
gènere” s’han tornat freqüents; allò que abans era percebut com acientífic i ideològic, ara es presenta com 
progrés sanitari. El problema és que darrera de les paraules sovint no hi ha els continguts que nosaltres 
reclamàvem. Ingènues, els hem brindat l’embolcall i ara, quan denunciem la medicalització (que és com es diu 
l’atenció de salut innecessària) ens diuen “però, què no volíeu més atenció específica per les dones?, doncs, 
aquí en teniu”. Aquí teniu, ens diuen, per exemple, una vacuna contra el virus del papil·loma humà per prevenir 
el càncer de coll d’úter que, ni fa falta (perquè aquest tipus de càncer, menys freqüent que altres, és facilíssim 
de detectar deu o vint anys abans que es desenvolupi), ni sabem si realment preveu el càncer (perquè sols 
immunitza contra dos ceps del virus, dels quinze cancerígens que en te) i, a més, pot provocar greus efectes 
adversos a les nenes sanes a les que es vacuna.

Aquí teniu, per exemple, la teràpia hormonal substitutiva per la post-menopausa, per que seguiu, ens diuen, 
tenint la regla fins els vuitanta (perquè ja se sap que una dona sense regla no és una dona), per que no se us 
trenquin els ossos ni se us arrugui la pell, “¡us mantindrà eternament joves!”, ens diuen. La part dolenta (això, 
s’ho callen o ens ho diuen en veu baixa, com la lletra petita dels contractes parany), us morireu molt abans de 
càncer de mama o d’ovari.

“¿No volíeu atenció a la salut específica per dones? Doncs, aquí teniu el diagnòstic de fibromiàlgia.” Ja no us 
direm histèriques o menopàusiques, ni us enviarem cap a casa amb un “vostè no te res”. No, ara us diagnostica-
rem fibromiàlgia o fatiga crònica (tant se val que no tinguem ni idea de què hi ha a sota d’aquest diagnòstic 
perquè no ho estem investigant), i us donarem una tongada de psicofàrmacs per que no tingueu dolor ni…res, 
perquè estareu tan zombis que no sentireu ni dolor ni plaer ni podreu pensar…, però no empipareu gens.

I què dir d’aquella altra intervenció específica per dones, per millorar la seva salut sexual (“pobretes dones 
sense orgasmes ni desig, ¡cal fer alguna cosa!”). Doncs aquí teniu un pegat amb testosterona (perquè ja se sap 
que si fóssiu una mica més homes  us agradaria més el sexe). Tampoc aquí ens explicaran, és clar, el que diu la 
lletra petita: que sols es pot utilitzar sis mesos perquè aleshores el risc de càncer es dispara; que sols millora la 
sexualitat en “un esdeveniment agradable al mes” (sigui el que sigui això), al mateix temps que et pot sortir 
barba i grans de manera permanent. Quin negoci! Mira que la Sehre Hite ja va deixar clar, al seu informe dels 
anys setanta, que la principal causa d’anorgàsmia a les dones era que no els agradava el seu marit. 

Podria continuar citant exemples, perquè d’un temps ansà ens “atenen molt”, però se m’acaba l’espai. 

Només diré que, a la senzilla consigna amb què jo hagués acabat el meu article fa deu o quinze anys: “El dret a 
la atenció a la salut de les dones passa per la millora de la investigació en salut i dels serveis”, ara veig la necessi-
tat d’afegir-hi unes quantes idees complementàries:  

El dret a l’atenció a la salut passa per rebre atenció quan és necessària i per no rebre-la quan no ho es. 

L’atenció a la salut no significa atenció mèdica o sanitària.

L’atenció mèdica i sanitària pot no ser atenció a la salut, pot, fins i tot,  atemptar contra ella.

Els processos naturals i circumstàncies vitals de les dones (menstruació, menopausa, embaràs, part, dols, 
vellesa…) no són malalties. 

És atenció a la salut de les dones, millorar les seves condicions de vida i treball, deconstruir els prejudicis i 
estereotips, educar en el respecte i la cooperació…

És atenció a la seva salut, promoure grups de dones on apoderar-se i ajudar-se unes a les altres a assolir el 
protagonisme sobre el seu cos i la seva salut. 

……

DRET A l’ATENCIÓ DE LA SALUT

SABIES QUE...
Almenys 80 mil dones 
moren cada any i moltes 
més experimenten 
problemes físics o mentals 
de per vida com a resultat 
de l’avortament insegur? 
Les complicacions dels 
avortaments insegurs són 
una de les principals 
causes de mort materna, 
corresponent gairebé a un 
13% de les 600 mil morts 
maternes estimades que 
es produeixen 
cada any

UNA PEL·LÍCULA
Les bureaux de Dieu
Claire Simon, França 2008

Djamila, Zoé, Nedjma, Hélène, Adeline, 
Clémence, Maria Àngela o Ana María són 
algunes de les noies que tracten de 
solucionar els seus problemes en el 
centre de planificació familiar. Els seus 
dubtes i temors posen en evidència el 
pes que encara tenen les tradicions en 
relació  a l'avortament i a l'ús 
d'anticonceptius. Les conselleres que les 
atenen, escolten a cadascuna preguntar-
se si la llibertat sexual és possible. Al 
despatx de Déu es riu, es plora o es fuma 
al balcó. Cadascuna hi va, d'amagat, per 
explicar la seva pròpia història, ja sigui 
ordinària o inaudita.

UNA REVISTA:
Mujeres y Salud.

Revista interactiva editada pel programa 
Dona, Salut i Qualitat de Vida de CAPS nascu-
da l’any 1996. Ofereix informació científica en 
llenguatge comprensible, “perquè pretén ser 
una veritable escola de salut tant per les 
professionals com per les destinatàries dels 
coneixements, que som absolutament totes, 
pel sol fet de ser dones”. Les persones que fan 
MYS volen intervenir en la millora de la salut 
de les dones amb els seus coneixements i 
reflexions i els de tots els grups, equips, 
persones i xarxes que treballen en el tema.

RECOMANACIONS DEL MES 

PLANING: un model d’assistència a la salut sexual i reproductiva

Les dones de Catalunya, i de la resta de l’estat, varen reivindicar la manca de Drets Sexuals i Reproductius durant els anys 70. En el marc del moviment 
feminista i les associacions de veïns i veïnes, es comencen a organitzar grups de dones que s’encarreguen, específicament, de reivindicar la desvinculació 
de la sexualitat i la reproducció, la legalització dels mètodes anticonceptius (prohibits fins el 1978) i una atenció a la salut sexual i reproductiva integral. 
Entre aquestes primeres dones organitzades trobem grups com DAIA (Dones per l’Autoconeixement i l’Anticoncepció) o el Dr. Iglesias i la Dra. Villatoro del 
Servei de Profilaxis Materno-Infantil de l’Hospital Clínic.

Les Primeres Jornades Catalanes de la Dona, celebrades l’any 1976 a Barcelona, suposen un punt de trobada i acord d’aquests incipients grups, que reivin-
diquen el “Dret a la lliure disposició del propi cos”. A partir de les jornades es formen molts més grups entorn a aquestes demandes amb l’objectiu princi-
pal de crear centres d’informació sobre anticoncepció i sexualitat, coneguts també com Centres de Planificació Familiar (CPF) o planings. Aquests centres 
estaven, en un principi, fora del sistema sanitari, i funcionaven amb doctores, psicòlogues, infermeres i algunes dones que no eren professionals de la 
salut  organitzades en forma de cooperatives o col·lectius.

Es tractava de construir espais on les dones poguessin informar-se sobre els aspectes recent descoberts sobre la sexualitat femenina i els mètodes 
anticonceptius, i també oferir atenció ginecològica.  Però allò realment important i innovador dels CPF era la manera com atenien: oferien a les dones una 
alternativa d’atenció integral i revolucionària que trencava i criticava la manera d’atendre tradicional dels ginecòlegs, posant molt d’èmfasi en 
l’autoconeixement del cos i la sexualitat per fomentar l’empoderament de les dones. 

L’any 1977 s’obre el primer CPF al Prat de Llobregat i l’any següent comença a funcionar el de Torrellobeta a Barcelona. A finals del 1978 ja hi havia 31 CPF 
distribuïts per tot Catalunya. L’objectiu era obrir un centre a cada localitat, per fer possible que cada cop més dones tinguessin accés a la informació i als 
mètodes anticonceptius. En aquests primers anys de vida, els CPF, i les professionals que hi treballaven estaven molt lligats a la lluita per la despenalització 
de l’avortament. 

Els primers  planings,  autogestionats per grups de dones, de seguida van quedar desbordats pel gran nombre de demandes d’atenció. L’arribada dels 
primers ajuntaments democràtics va fer possible que molts municipis assumissin la prestació de la majoria dels centres i també la creació de molts CPF 
nous. El finançament públic va permetre una estabilització, millora i ampliació del servei sense perdre la manera de fer que tant caracteritzava als planings 
i els diferenciava d’altres serveis d’atenció a la salut.  

Als anys 80’ els CPF oferien: revisions ginecològiques i prevenció del càncer de cèrvix i mama, informació i prescripció sobre mètodes anticonceptius, 
prevenció del VIH/sida i altres ITS, acollida a dones víctimes de violència de gènere, atenció a les demandes d’avortament, servei específic d’atenció a 
joves, etc. Era un moment d’expansió, ja que a part de l’atenció que es feia als propis centres, les persones professionals que hi treballaven elaboraven 
materials divulgatius i feien xerrades sobre sexualitat a llocs de treball, centres escolars i associacions de veïns i veïnes per donar a conèixer la seva feina. 

Alhora, s’anava definint un nou perfil professional, la figura de la consultora, i el sector de la planificació familiar avançava cap a la professionalització i el 
reconeixement. Al 1982 es funda l’Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears i es comencen a celebrar els Congressos Estatals de Planificació 
Familiar, on es consensuen protocols d’actuació, s’elaboren programes específics i es divulga un model assistencial.

El panorama canvia als anys 90 quan, amb la creació del Servei Català de la Salut, es satisfà una demanda històrica de les persones professionals de la 
planificació: la integració dels CPF al serveis de salut pública. Comença així, un pla estratègic que s’estén fins el 2004 on es creen els PADs, ASSIRS o 
PASSIRS, Punts d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva, que podem trobar a alguns CAPs com a part dels serveis d’atenció primària. Aquest pas significa 
una universalització dels serveis de planificació familiar, però per alguns i algunes professionals del sector també ha comportat la pèrdua del model 
assistencial del CPF: la manca de treball en un equip multidisciplinari, una menor detecció de problemes sexuals, la pèrdua del suport psicològic en molts 
equips, etc. en definitiva la falta d’atenció global a la salut de la dona. 

Després de més de 30 anys de planing a Catalunya, cal, doncs, fer balanç: quines debilitats i fortaleses té el nostre sistema d’atenció a la salut sexual i 
reproductiva? És aquest el camí per una atenció integral a la salut i un reconeixement ple dels drets sexuals i reproductius de les dones?

Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears

Mariona Solé Altimira, amb la col·laboració de la dra. Elena Julià

UNA ASSOCIACIÓ
Centre d'Anàlisi i Programes Sanitaris 
(CAPS) 
www.caps.cat

És una organització no governamental, 
una associació científica sense ànim de 
lucre que, des d'una perspectiva socios-
anitària i a través d'un plantejament 
pluridisciplinar, i amb una perspectiva 
de gènere pretén agrupar a professio-
nals, ciutadans i ciutadanes interessats 
a contribuir a l'intercanvi d'idees, a la 
reflexió i a la investigació, entorn els 
problemes relacionats amb la salut. 
Realitza  tasques d’investigació i forma-
ció sobre  salut i sistemes sanitaris i 
socials i ofereix a la comunitat informa-
ció, formació, assessoria i altres instru-
ments per ajudar-la a ser protagonista 
de la pròpia salut.


