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INFORME 2020
LA INIQUITAT DEL SISTEMA 
ACCELERADA PER LA COVID-19

L’Informe 2020 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 2020.

Consulteu-lo a: lobservatori.lassociacio.org/informe2020

L’Observatori vol esdevenir un espai de referència en la denúncia 
de 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 
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, 



MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2020 | L’ASSOCIACIÓ2

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. Tanmateix, com a conseqüència 
de la pandèmia sanitària generada pel 
COVID-19, durant el 2020 hem reduït el 
nombre de tallers i activitats, la qual cosa ha 
tingut efectes en el compte de resultats de 
l’entitat, sense que això suposi cap perill per 
la seva viabilitat futura. 

Al 2020 el 95,12% de les aportacions 
correspon a les administracions públiques, 
mentre que el 4,88% restant prové de 
la societat civil (associades, empreses, 
fundacions i institucions)

Administracions locals: 210.359€
Generalitat de Catalunya: 539.259€
Diputació de Barcelona: 5.795€
Altres: 38.794€

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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CENTRE JOVE D’ATENCIÓ 
A LES SEXUALITATS

El 2020 ha estat marcat, com no podia 
ser d’una altra manera, per la irrupció de 
la COVID que ha canviat el panorama de 
salut, social i econòmic del país. Davant 
d’aquesta situació des del CJAS hem 
vetllat per trobar la manera més útil de 
servir a la ciutadania i complementar 
la feina que s’estava fent des d’altres 
recursos de la xarxa pública.

Per a nosaltres no ha estat un any de 
traspàs sinó d’altíssima activitat i de 
molta capacitat d’adaptació. Pensem que 
hem contribuït a millorar la salut sexual de 
la població jove en un context tan difícil 
com aquest. 

TITULARS D’ENGUANY

1. Manteniment de l’activitat malgrat la 
COVID

2. Reforç dels mecanismes d’atenció 
virtual amb molt bons resultats

3. Esforç per cobrir assistencialment 
consultes que ens arribaven perquè 
d’altres serveis públics estaven molt 
centrats en la COVID

4. Incorporació de la gestió telemàtica 
de l’IVE, amb un augment important 
de gestions

5. 24º edició del curs del CJAS en format 
virtual

6. Ampliació de l’horari d’atenció: obrim 
el centre els divendres i dissabtes

7. Augment de publicacions i materials 
de difusió i generació de coneixement 
(llibres, articles...)

8. 3 campanyes informatives i de 
sensibilització per joves amb un alt 
impacte

9. Dos nous protocols assistencials
10. Conveni de col·laboració en l’àrea de 

recerca amb el CEEISCAT

EL GLOBAL D’ATENCIONS AL CJAS

S’ha atès 11.589 consultes individuals, de les 
quals 5.310 presencials i la resta en format 
virtual. De les atencions destaquem que 
el 77% son dones cis, el 22,5% son homes 
cis, el 0,1% dones trans, el 0,1 homes trans i 
el 0,7% persones no binàries.I amb relació 
a les edats la mitjana d’edat és de 21,9 
anys però cal destacar que el 36,5% de les 
persones tenen fins a 18 anys.

ATENCIONS EN VIOLÈNCIES MASCLISTES. 
ESPAI LILA

El 2020 es va poder facilitar la detecció 
a 924 persones usuàries. La situació de la 
COVID va dificultar el procés i es va decidir 
no passar-lo durant un temps. Tamateix, 
l’activitat de l’Espai Lila de violències ha 
estat molt destacat mantenint les 20 hores 
d’atenció setmanal i incorporant l’atenció 
online. Total processos de detecció iniciats: 
924 dels quals en 328 s’ha pogut detectar 
alguna situació i 158 es deriven a L’Espai 
Lila.

ATENCIONS AL PLAERS

“PLAeRs” és un programa que vol posar 
a disposició de joves amb diversitat 
funcional tot el model de treball i tota la 
cartera de serveis actuals del CJAS.

I òbviament amb els mateixos trets 
identificatius: lliure accessibilitat, 
confidencialitat, anonimat i atenció 
basada en Drets Sexuals i Reproductius. 

El 2020 al programa Plaers es van atendre 
26  persones (21 gènere femení, 5 gènere 
masculí) realitzant un total de 42 visites.

INTERVENCIONS GRUPALS A 
ADOLESCENTS I JOVES

S’han realitzat 102 intervencions 
educatives grupals, arribant a 1.924 joves. 

Aquesta és l’activitat que ha patit un 
major impacte pel decret d’alarma que 
ha impedit les intervencions en centres 
educatius.
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Joves en risc social

Des de l’any 1997 s’han vingut realitzant 
en el CJAS Tallers de Prevenció amb els 
grups de joves dels PFI (Programa de 
Formació Inicial) abans PQPI (Programa 
de Qualificació Professional Inicial), 
depenent de l’Ajuntament de Barcelona 
i del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya i des de fa 6 anys, 
amb diferents serveis de PFI concertats i 
privats.

Aquesta activitat educativa inicial en 
forma de taller, s’ha anat complementant 
amb altres activitats per als joves (des 
de l’assistència a una sessió de teatre, 
fins a la consulta personal) i també de 
formació i suport als professionals que 
desenvolupen la seva tasca quotidiana en 
contacte directe amb aquests nois i noies. 
Durant aquest any 2017, s’han realitzat 21 
intervencions i han participat 287 joves.

Parlem-ne, no et tallis!

EL Centre jove ha estat col·laborant amb 
l’Agència de Salut Pública de l’Ajuntament 
de Barcelona per desenvolupament del 
programa Parlem-ne, No et tallis! des de 
l’any 1996.

Aquest projecte és una experiència de 
formació i acompanyament en grup 
de nois i noies per tal d’incidir en una 
millora de les relacions afectives i sexuals 
i les formes de relació, per diferències de 
gènere. Així mateix és l’aproximació dels 
nois i noies a un recurs d’atenció exclusiva 
per adolescents i joves de la seva ciutat.      

Durant aquest any 2020, només s’ha pogut 
intervenir per la COVID en 5 centres, i s’ha 
treballat en el disseny de materials per a 
joves que veuran la llum en breu.

CRAEs

També s’han dut a terme intervencions 
educatives en adolescents en CRAE 
durant el confinament via videotrucada. 
S’han realitzat un total de 16 formacions 
per a adolescents a diferents tipologies 
de centres. S’ha pogut arribar a 132 
adolescents en aquest treball que s’ha 
hagut d’adaptar per la COVID

INTERVENCIONS PROGRAMA
FEM-NOS LA NIT

Des del CJAS realitzem nombroses 
activitats per a la prevenció, detecció i 
actuació davant violències masclistes 
en el context de festa, principalment 
de festa major. La primera intervenció 
va ser el setembre del 2016 a les festes 
de la Mercè i des de llavors hem dut a 
terme nombrossísimes intervencions 
i assessoraments i hem desenvolupat 
una metodologia de treball basada en 
l’experiència sobre el terreny i en una 
mirada feminista que tenim com a 
entitat. El 2020 s’han dut a terme les 
següent intervencions de sensibilització 
i intervenció:

•Foguerons de Sa Pobla. Gràcia, Barcelona,
•Carnestoltes Ateneu de Nou Barris
•Carnestoltes de Berga

• Carnestoltes de Rubí
• Carnestoltes de Barberà
• Festa Major de Sants

També s’han fet les següents formacions 
i xerrades:

•Formació prèvia a Foguerons de Sa Pobla 
•Formació prèvia a Carnestoltes de 
Barberà
•Xerrades Consell Comarcal del Berguedà: 
“Les violències sexuals a l’espai públic i als 
espais d’oci, en parlem?”

CAMPANYES ADREÇADES A JOVES

Durant aquest anys s’han impulsat 
tres campanyes adreçades a població 
adolescent i joves

#Conficures
Durant els mesos de confinament 
causats per la COVID-19 vam observar un 
augment de la sensibilització respecte les 
VM que podien estar vivint dones adultes 
que convivien amb l’agressor. Però vam 
detectar que no s’estava visibilitzant com 
aquesta situació podia estar creant nous 
escenaris per a les violències masclistes 
específiques de la població adolescent i 
jove. En aquest context fem #Conficures. 
Aquesta campanya persegueix dos 
objectius: ajudar a la identificació i 
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en relació a la prevenció i detecció de 
les violències masclistes en població 
adolescent i jove.  
•Elaboració de continguts del curs on-
line‘Cursum21’ (CSB) sobre violències 
masclistes per a professionals d’atenció 
primària
•Formació a l’Institut Municipal de 
Discapacitats sobre sexualitat 
•Acompanyaments entitats des del Plaers: 
Fundació catalana Síndrome de Down, 
Canvia el Conte de Creaeduca, Dincat, 
IMPD, UAV-DI, CJAS
•Formació sobre violències masclistes a 
la Coordinadora de Colles Castelleres de 
Catalunya
•Sessions d’intercanvi professionals. Dijous 
del CJAS: Fonamentalismes. Amenaces i 
atacs contra els drets sexuals i reproductius 
i Sexcat: percepcions, actituds i pràctiques 
d’adolescents i joves en salut sexual a 
Catalunya

Ponències:

-11è Congrés Català d’Obstetrícia i 
Ginecologia” (Accessibilitat als LARC)
-Accés a l’anticoncepció d’urgencia (COFB) 
-Satisficció i porno a Calvià (Desembre 
2020)
-Hipersexualitat i infància (COPC)
-XVI Fòrum de Violències de Gènere. 
(Plataforma de Violències de Gènere)

aportar estratègies a les noies que puguin 
estar vivint violències masclistes i donar 
a conèixer L’Espai Lila en cas que vulguin 
sol·licitar un acompanyament emocional 

La campanya a dia d’avui compta amb 
5 càpsules i diferents imatges amb els 
missatges  principals.

#Pren-los
Campanya per sensibilitzar sobre els Drets 
Sexuals i Reproductius per a joves.

#HoFEMJuntes
L’objectiu és prevenir les violències 
masclistes, especialment les violències 
sexuals, en la població jove i adolescent.  
Mitjançant lemes positius, té el propòsit 
d’empoderar a les noies joves a viure la 
seva sexualitat de manera lliure …”amb, 
qui, quan, on i com ho vulguin”.

La sensibilització de les violències 
masclistes es planteja també des d’una 
dimensió col·lectiva, apel·lant a la 
responsabilitat comunitària. 

L’OBRADOR DEL CJAS

L’Obrador del Cjas pretén ser un espai 
de reflexió artesanal, d’intercanvi i on es 
comparteixin aprenentatges professionals 
sobre la sexualitat d’adolescents i joves. Un 

espai on aprenem i ensenyem alhora per 
ser millor professionals i per incidir més en 
un canvi cap a un treball de la sexualtitat 
positiva basada en Drets i amb mirada 
feminista. La formació dels professionals 
és un element central pel CJAS i per això 
oferim un ventall de recursos i opcions.

El 2020 s’han dut a terme les següents 
intervencions a professionals:

•Presentació a ECAS sobre joves i sexualitat 
•Sexinformation (Càpsules formatives per 
a professionals de serveis de joventut de 
l’Ajuntament de Barcelona)
•Acompanyament a professionals que 
treballen amb persones en situació de 
trata (UTEH Barcelona)
•Curs semipresencial de capacitació per 
a l’abordatge de les violències masclistes 
(ICD)
•10 Formacions per a professionals d’ASSIR 
de Catalunya per a millorar la detecció 
i la intervenció de les VM en població 
adolescent  (Catsalut)
•Realització XXIVa. Edició del curs del 
CJAS (Format virtual)
•Espai Lila Curs semipresencial per a 
l’abordatge de les Violències Masclistes 
(ICD) Realització de dues formacions 
online al mes de juliol, elaboració de 
continguts i seguiment dels treballs 
del projecte final de diferents alumnes, 
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•Protocols municipals en l’abordatge 
de festes lliures de masclisme (CC Alt 
Penedès, Castellbisbal, Sant Andreu de la 
Barca, Mancomunitat de la Vall del Tenes)
•Itineraris. Reflexions sobre l’abordatge 
de la sexualitat en centres que acullen a 
adolescents que migren sols/es
•L’atenció virtual a joves davant les 
violències masclistes. Recomanacions per 
a professionals
•Detecció de les violències masclistes a 
població jove en el context de consultes 
d’ITS
•Participació document accessibilitat al 
sistema sanitari (Farmamundi)
•Participació Guia agressions sexuals a 
FCSD

EL CJAS OBRE ELS DISSABTES

Des de setembre de 2020, i amb el 
suport de l’Ajuntament de Barcelona 
s’ha pogut obrir divendres tarda i 
dissabtes per fer atencions espontànies.
En el període de l’1 de setembre a 31 de 
desembre del 2020 s’ha atès 255 visites:

-Dissabtes: un total de 168 visites (Mitjana de 
12 visites
-Divendres tarda: (17 a 20h): 87 visites 
(mitjana de 6 visites

Creiem que és una iniciativa plenament 
justificada per les següents raons:

•Situació imprevisible i de major risc 
potencial per les relacions sexuals 
desprotegides entre població jove després 
del confinament
•Resposta actual davant les ITS minvada 
notablement degut a l’impacte que la gestió 
de la COVID ha comportat en els serveis 
d’atenció primària. 
•Les demandes als serveis d’atenció a joves 
en salut sexual han augmentat molt tant al 
CJAS com a tardes joves. Major consciència 
de l’autocura.
•No hi ha cap dispositiu específic en 
atenció a salut sexual i joves a Barcelona ni 
divendres tarda ni els caps de setmana 
•És una experiència exitosa en altres 
contextos com a Madrid. Al Centre Jove 
de Madrid fins a un 40% de les consultes 
anuals es feien els caps de setmana (Xifres 
CJAS Madrid. 1.200 consultes dl-dv i 800 en 
cap de setmana)
•És una demanda de joves i professionals
•Cost-efectivitat molt alt al disposar d’una 
estructura de gestió i d’equipament ja 
muntada
•Implementació immediata 
•Complementarietat a la resta de serveis de 
la xarxa pública

7

I com a formació continuada de 
l’equip s’han dut a terme les següents 
formacions:

•Seguretat digital
•El plaer en la sexualitat (Impartida per 
Gemma Deulofeu)
•Abordatge de la sexualitat en joves 
catòliques (Impartida per Católicas por el 
derecho a decidir)
•Treball amb persones en situació 
d’explotació i trata (Impartida per UTEH)
•El porno i la influència en joves (Impartida 
per Krizia Nardini)
•Curs Fundraising (Impartida per Oxfam)

GENERACIÓ DE CONEIXEMENT
 
Enguany ha estat molt productiu en relació 
a projectes que impliquen generació 
de coneixement. Entre els documents 
elaborats destaquem els següents:

•La atención a jóvenes desde los derechos 
sexuales y el feminismo interseccional: el 
modelo del CJAS de Barcelona 
•Model d’abordatge en salut sexual en 
Centres Oberts
•Document de bones pràctiques en CRAE i 
Cases d’acollida en SSiR
•Materials del Coeduca’t
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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.  

Durant aquest 2020 s’han realitzat 21 
intervencions destinades a 15 municipis 
diferents i amb grups de dones a través 
dels serveis de recuperació de violències, 
de grups de dones migrades, de grups de 
dones d’entitats i d’altres d’institucions 
amb un alt grau de vulnerabilitat, amb 
grups de dones joves, grups de dones 
grans i amb dones privades de llibertat a 
centres penitenciaris. 

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. 

Com en els darrers anys, en cadascun 
dels grups d’intervenció s’han flexibilitzat 
els formats i l’estructura de les sessions 
adaptant-los a la seva idiosincràsia i 
necessitats, havent d’anar un pas més 
enllà davant la situació d’emergència 
sociosanitària. La situació pandèmica 
i totes les seves conseqüències 
psicosocials i econòmiques han agreujat 
les situacions vulnerabilitzadores de 
molts col·lectius de dones, motiu pel qual 
s’ha considerat imprescindible buscar 
mecanismes per donar continuïtat al 
projecte superant l’aïllament social i la 
retallada de drets. L’adaptació sempre 
s’ha fet assegurant la possibilitat d’adquirir 
uns coneixements bàsics dels recursos 
i eines que ajudin les dones a prevenir, 
detectar i respondre davant de situacions 
de violències i a viure la seva sexualitat 
de forma plaent i saludable des de 
l’enfocament de la garantia i exercici dels 
Drets Sexuals i Reproductius. Alhora, per tal 

de preservar l’abast de l’acció i la diversitat 
de perfils de les destinatàries, s’han 
replantejat algunes de les intervencions, 
potenciant la vessant formativa amb 
professionals que acompanyen aquests 
grups de dones, i donant força a les vies 
virtuals i telemàtiques. 

En diverses entitats i serveis la intervenció 
té ja un recorregut històric que ha permès 
consolidar una metodologia conjunta 
des de les treballadores dels espais amb 
la dinàmica de l’Associació. En altres 
entitats on s’ha realitzat la intervenció per 
primera vegada s’ha explicitat la voluntat 
de mantenir el contacte amb l’Associació 
amb la intenció de treballar per enfortir el 
vincle establert.

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. Al llarg 
dels anys s’han anat incorporant a l’equip 
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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. 
La situació viscuda durant la major part 
de l’any 2020 ha estat especialment 
delicada per a aquest col·lectiu  Aquest 
2020 la intervenció s’ha realitzat a la Casa 
d’Acollida del Gironès realitzant una 
intervenció de 4 sessions amb el grup de 
dones, alhora que dues sessions formatives 
amb l’equip de professionals.

A banda, també s’ha optat per contactar 
amb els serveis de recuperació de 
violències masclistes que no comporten 
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. La situació viscuda durant 
la major part de l’any 2020 ha estat 
especialment delicada per a aquest 
col·lectiu  Aquest 2020 la intervenció 
s’ha realitzat a la Casa d’Acollida del 
Gironès realitzant una intervenció de 4 
sessions amb el grup de dones, alhora 
que dues sessions formatives amb l’equip 
de professionals. A banda, també s’ha 
optat per contactar amb els serveis de 

recuperació de violències masclistes que 
no comporten la vessant residencial. Així 
doncs, també s’han realitzat intervencions 
formatives amb l’equip professional de la 
Unitat de Tràfic d’Essers Humans (UTEH) 
de Barcelona.

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 
socioeconòmica, els diferents dispositius 
del racisme (social, institucional) i les 
barreres d’accés suposen determinants 
fonamentals.

Aquest  any  2020, s’ha realitzat la 
intervenció principalment amb La Troca 
– Escola Comunitària de Formació 
Permanent del barri de Sants. Les 
intervencions s’han dut a terme tant 
amb dones usuàries de l’espai en format 
de taller grupal, com amb formacions a 
l’equip de professionals i voluntàries. La 
dificultat de realització de tallers en espais 
grupals durant aquest any ha impedit 
també la materialització d’espais previstos 
i planificats amb CEAR, donant continuïtat 

a col·laboracions engegades durant els 
darrers anys. 

CAPACITACIÓ DE DONES EN PRIVACIÓ 
DE LLIBERTAT

Aquest 2020 el projecte d’intervenció a 
centres penitenciaris ha donat continuïtat 
al replantejament efectuat l’any 2019. 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. Així doncs, s’ha dut a terme 
una intervenció de llarga durada amb 
un grup de dones internes al CP Brians 
1, alhora que s’han mantingut diverses 
trobades i formacions amb l’equip 
educatiu de l’Escola d’Adults per tal 
d’afavorir la incorporació dels paradigma 
dels Drets Sexuals i Reproductius en el 
currículum de l’escola.
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CAPACITACIÓ DE DONES USUÀRIES 
DELS CENTRES D’ATENCIÓ A LA SALUT 
MENTAL

Aquest 2020 s’ha mantingut la línia de 
treball engegada l’any anterior amb Clubs 
Socials, centres d’atenció comunitària 
a la salut mental. L’objectiu d’aquests 
espais 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 del 2019 va permetre 
observar que a aquests espais, tot i ser 
grups molt diversos, les vulneracions de 
Drets Sexuals i Reproductius són una 
característica comuna molt rellevant.

Per aquest motiu, el 2020 s’ha mantingut 
com a prioritat seguir treballant a 
diferents nivells amb aquests espais 
d’atenció comunitària a la salut mental, 
entenent la oportunitat de contribuir 
a una millora efectiva de la garantia 
dels seus Drets Sexuals i Reproductius. 
S’han realitzat intervencions a dos Clubs 
Socials, tant des d’espais grupals amb 
dones usuàries com en formacions als 
equips professionals. A banda, en el marc 
del projecte de recerca amb l’ISGlobal, 
s’han realitzat diverses sessions de 
discussió i debat amb professionals de 
diversos Clubs Socials d’arreu del territori, 
que han permès compartir mirades i 
teixir vincles de cara a la incorporació del 

paradigma dels DSiR a les seves línies de 
treball. Per acabar, també s’han realitzat 
sessions de la ma de la Federació de 
Salut Mental Catalunya per construir un 
espai de debat en primera persona en 
el que reflexionar sobre les interseccions 
entre el gènere i la salut mental.

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.

Aquest 2020 teníem la prioritat de 
donar continuïtat a la tasca amb els 
equipaments municipals de Barcelona, 
sobretot aquells que tenen una mirada 
comunitària com són els centres cívics, 
ja que introduir-hi aquestes temàtiques 
seria fonamental per començar a trencar 
amb el tabú i la invisibilitat. Tot i així, la 
situació derivada de la covid-19 i l’especial 
fragilitat de la població d’edat més 
avançada davant el risc de contagi, ha 
impedit pactar la intervenció amb els 
equipaments comunitaris o amb cap altra 
entitat dirigida a persones grans amb 

la qual tenim contacte. Davant d’aquest 
escenari hem apostat per organitzar dues 
edicions del taller des de L’Associació per 
via telemàtica.
 
CAPACITACIÓ DONES JOVES 

Durant molts anys L’Associació ha 
desenvolupat diversos programes 
d’atenció i formació a joves, tant amb la 
població de forma directa com amb la 
formació de professionals que treballen 
amb dita  població. I compta amb el 
Material didàctic sobre Drets Sexuals i 
Reproductius, fet sota l’encàrrec de la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament 
de Barcelona i consensuat entre entitats 
especialitzades i grups d’experts que 
avalen l’ús d’aquest material per treballar 
amb joves majors de 16 anys.

Així es fa imprescindible afavorir l’accés 
del col·lectiu de joves a una informació i 
formació integral, amb una perspectiva 
i enfocament positiu i que englobi la 
prevenció i la salut sexual i reproductiva 
com a part d’aquesta vivència. 

Aquest 2020, s’ha aprofitat per treballar 
amb els centres residencials de noies 
tutelades aprofitant la comoditat de les 
noies joves en l’ús d’eines telemàtiques. 
Aquest mitjà ha permès arribar a localitats 
que, trobant-nos a Barcelona, poden 
ser més distants i de més difícil abast, 
realitzant un total de 8 espais grupals 
amb noies de 6 centres diferents.
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INCIDÈNCIA POLÍTICA 
I SOCIAL

veus feministes. El Fòrum d’Alt Nivell és la 
plataforma central de les Nacions Unides 
pel seguiment i revisió de l’Agenda 
2030 per al Desenvolupament Sostenible 
i els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible. I vam mantenir la nostra 
presència en les sessions oficials, side-
events, actes paral·lels i altres encara que, 
enguany, de forma virtual.

Així i tot, una de les tasques fonamentals 
durant el 2020 ha estat situar la importància 
de garantir els Drets Sexuals i Reproductius 
malgrat la pandèmia i, per tant, es va 
realitzar un document de posicionament 
que es va difondre amb aquest objectiu 
Drets Sexuals i Reproductius en temps 
de la COVID-19. D’aquesta manera la tasca 
de l’àrea d’incidència va continuar per 
aconseguir que el Govern de Catalunya 
aprovés la reducció de visites presencials 
per accedir a l’avortament. Catalunya va 
ser el primer territori de l’Estat espanyol 
que aprovà la reducció de visites 
presencials per accedir a l’avortament. Des 
de L’Associació vam celebrar la mesura 
aprovada per la Conselleria de Salut del 
Govern de la Generalitat d’agilitzar l’accés 
a l’avortament reduint-lo a tan sols una 
visita presencial ja que ha estat una 
mesura vital per reduir el risc de contagis, 
evitar desplaçaments, protegir dones i 

#PRENlos! Va treballar en un document 
de posicionament dirigit a persones / 
grups amb capacitats per canviar l’agenda 
pública i crear programes i polítiques que 
defensin i garanteixin els Drets Sexuals i 
Reproductius. Tot el recorregut d’aquest 
programa el podreu trobar al web específic 
que es va crear www.prenlos.org

Per altra banda, val la pena esmentar que 
la tasca realitzada de continuïtat en relació 
al Programa iniciat al 2015 sobre l’Agenda 
2030 Feminista en colideratge amb 
Creación Positiva, ha impulsat les aliances 
entre les entitats locals i internacionals, 
a la vegada que s’han realitzat diverses 
formacions com la que es va implementar a 
Sevilla “Profundizando en el compromiso 
de los ODS con los derechos humanos 
de las mujeres”, organitzada per la 
Coordinadora d’ONG d’Andalusia. També a 
Catalunya amb la col·laboració de l’Insitut 
Català de les Dones es van realitzar diverses 
formacions a entitats i tècniques territorials 
de Barcelona, Catalunya Central, Lleida i 
Girona.

Del 7 al 16 de juliol, L’Associació va 
participar al Fòrum Polític d’Alt Nivell sobre 
desenvolupament sostenible, High Level 
Political Forum, a través del Women’s 
Major Group i facilitant la presència de 

TRANSFORMANT LES AGENDES DE 
DRETS SEXUALS I REPRODUCTIUS

El 2020 ha estat un any atravessat pel 
fort impacte de la pandèmia mundial 
i, per tant, també va afectar a l’àrea 
d’incidència política de L’Associació 
prioritzant aquest impacte arreu. Malgrat 
tot, volem destacar la bona notícia de 
l’elecció de la nostra companya Almudena 
Rodríguez, responsable d’incidència 
política internacional, com a “Organising 
Partner” del Women’s Major Group 
per la regió europea i centre-asiàtica. Es 
tracta d’un reconeixement ben merescut 
per l’expertesa i tasca incansable en 
favor dels Drets Sexuals i Reproductius. 
Estem segures que la seva aportació i 
representació de la nostra entitat marcarà 
un abans i un després en la visibilització 
dels Drets Sexuals i Reproductius a nivell 
local i global.

A la vegada, seguint el procés iniciat al 2019, 
el Programa #PRENlos! sobre Incidència 
Poltítica i joves ha estat liderat per 
esdevenir una plataforma que funcioni com 
a altaveu per a denunciar les vulneracions 
dels Drets Sexuals i Reproductius i 
capacitar joves en incidència política 
perquè puguin reivindicar els seus drets 
aplicant marcs legals internacionals en 
espais multilaterals. Així es van organitzar 
diverses accions, entre elles un seminari 
web sobre: Poder, privilegi, joventut i Drets 
Sexuals i Reproductius. Amb Tikhala 
Itaye (Malawi), David Imbago (Equador), 
Mo Barry (Gàmbia) i la intervenció de 
Marta Rosique, diputada al Congreso, i 
Aurora Madaula, diputada i membre de 
l’Intergrup de Drets Sexuals i Reproductius 
del Parlament de Catalunya. Després de 
diverses formacions i reflexions el grup del 
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professionals i garantir el dret d’accés a la 
Interrupció Voluntària de l’Embaràs. 

CAMPANYES I POSICIONAMENTS 
POLÍTICS PROPIS

Per altra banda, s’ha realitzat la Campanya 
#Més22, el dret a avortar més enllà de les 
22 setmanes de gestació, coincidint amb el 
10è aniversari de l’entrada en vigor de la llei 
d’avortament, vam llençar una campanya 
informativa sobre el dret a avortar partir de 
les 22 setmanes de gestació. La campanya 
#Més22 consisteix en la difusió d’informació 
i l’opció d’acompanyament per a dones 
i persones gestants que estiguin en un 
embaràs avançat, ja sigui proper a les 22 
setmanes de gestació o un cop superades, 
i vulguin interrompre’l. Tota la campanya 
es pot troba al web: lassociacio.org/mes22

Cal tenir present, també, que una de les 
tasques claus d’incidència és la de poder 
treballar i publicar posicionaments polítics 
en relació als Drets Sexuals i Reproductius. 
Així, el 28 de Juny des de L’Associació vam 
reivindicar la unió de les lluites que volen 
garantir drets per a totes les persones que 
confronten els privilegis de molt poques 
sumant-nos als posicionaments que van 
sorgir de suport a les persones trans i  i 
reafirmar el nostre compromís a treballar 

per garantir els seus drets i la seva dignitat. 
Els drets i les vides de les persones trans 
no es debaten.

En la mateixa lògica, i en motiu del 28 
de Setembre, Dia Internacional per la 
Despenalització de l’Avortament, hem 
volgut reivindicar la necessitat de garantir 
la tramitació telemàtica de l’avortament 
més enllà de l’estat d’alarma oferint les 
dades que durant el primer confinament, 
el Centre Jove d’Atenció a les Sexualitats 
(CJAS) ha gestionat: un total de 172 
tramitacions d’IVE, un 82% de manera 
telemàtica. A més a més, cal destacar que 
hi ha hagut un augment del 66% de la 
petició d’IVES en relació a l’any anterior. 

També es van fer campanyes i 
posicionaments públics pel 28 de maig, 
Dia Internacional de la Salut de les Dones, 
pel 26 de setembre Dia Mundial de 
l’Anticoncepció i pel 4 de setembre Dia 
Mundial de la Salut Sexual.

A més a més, un grup important de 
membres de L’Associació van iniciar 
el procés participatiu per elaborar el 
posicionament sobre avortament que es 
va publicar a final d’any i es va difondre a 
tots ens contactes de l’entita per inidir en 
els polítiques públiques d’aquest àmbit. 

Es pot trobar aquest posicionament en 2 
idiomes al web de L’Associació: lassociacio.
org/avortament

INTERGRUP DE DRETS SEXUALS I 
REPRODUCTIUS

La tasca de l’Intergrup en aquest 2020 
també s’ha vist impactada per la COVID 
malgrat ha pogut realitzar accions 
imprescindibles per fer avançar l’agenda de 
Drets Sexuals i Reproductius. Es va treballar 
una declaració que va ser consensuada 
per tots els grups parlamentaris i aprovada 
a la Mesa del Parlament en el marc del 
Dia Internacional de la Salut de les Dones 
centrada en la vital importància de 
mantenir la garantia i essencialitat dels 
serveis de SsiR i de la defensa d’aquests 
drets en tots els espais.

I es va realitzar la última sessió parlamentària 
de l’Intergrup el 27 de novembre, Parlem 
del “Coeduca’t” a l’Intergrup parlamentari 
de Drets Sexuals i Reproductius on 
va participar entre d’altres el Conseller 
d’Educació, el Sr. Josep Bargalló, per 
exposar públicament el compromís amb 
la coeducació del Govern de la Generalitat. 
Van assistir prop de 100 persones 
telemàticament i es va retransmetre en 
directe al Canal Parlament.
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L’OBSERVATORI DE DRETS SEXUALS
I REPRODUCTIUS

I també des de L’Observatori es va treballar 
per incoporar l’impacte de la pandèmia 
en la detecció de vulneracions de DSiR. 
Així doncs, es va llençar l’Enquesta: 
L’efecte de la COVID-19 en la Salut Sexual 
i Reproductiva que van respondre 432 
persones i, entre d’altres qüestions, va posar 
de manifest com s’estaven agreujant les 
dificultats d’accés als serveis que ja existien 
anteriorment. Des d’aquesta informació es 
va treballar l’informe que s’ha publicat al 
2020.

El 10 de desembre, Dia Internacional dels 
Drets Humans, vam presentar el Segon 
Informe de L’Observatori sobre l’estat 
dels Drets Sexuals i Reproductius a 
Catalunya, construït des de les denúncies 
de la pròpia ciutadania. En aquest segon 
informe es va donar veu a entitats i 
expertes que denunciaven les vulneracions 
de drets vinculades a qüestions clau com 
ara l’avortament, l’accés a serveis de les 
dones migrades, l’accés a l’anticoncepció, 
l’accés a la salut sexual i reproductiva de 
les treballadores sexuals, les amenaces 
fonamentalistes, la violència obstètrica, 
l’accés a la reproducció assistida o la 
desaparició dels serveis especialitzats 
d’Infeccions de Transmissió Sexual. En 
totes elles s’identifica com a nexe comú 
la violència institucional agreujada en un 
moment de crisi sanitària. 

EL TREBALL EN XARXA

El treball en xarxa és un dels eixos 
vertebradors de la nostra tasca i aquest 
2020 ha estat molt intens malgrat les 
dificultats. 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 Joventut 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 
construcció 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 Violències, Ca la Dona, 
Creación Positiva, Fundació 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. Hem participat en múltiples 
campanyes i sessions de treball amb el 
Comitè 1r de Desembre.

TANCAR EL 2020 I COMENÇAR EL 2021

Hem volgut acabar un any tant difícil 
amb una nova proposta que vam llençar 
per les festes nadalenques, una proposta 
transgressora que acompanyava el  nostre 
posicionament sobre l’avortament. El 
Verkami per a fer possible la pàgina web 
vullavortar.org i la campanya #VullAvortar.

Avortar sempre ha estat una pràctica 
estigmatitzada, castigada i amagada sota 
el pes d’una moral que l’ha convertit en 
tabú. Els moviments feministes lluitem 
arreu del món per garantir la sobirania 
corporal de totes les persones i reconèixer 
l’avortament com un dret imprescindible 
per construir societats justes. Tot i les 
lluites, a casa nostra encara tenim moltes 
qüestions pendents i, la clau n’és la 
informació. Des de L’Associació, després de 
més de 30 anys en aquesta lluita, creiem 
que és imprescindible generar un espai 
d’informació fàcil, accessible, veraç i 
fiable perquè totes puguem trobar-hi la 
informació correcta.

Volem construir un espai informatiu de 
totes i per a totes, que garanteixi la voluntat 
i decisió de les dones, sense interferències 
morals ni estigmatitzadores. Un espai 
feminista i que, des dels Drets Sexuals i 
Reproductius, contribueixi a l’agència de 
qualsevol persona que hagi de prendre 
les decisions corresponents. I aquest és el 
nou repte per al 2021!
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COMUNICACIÓ I 
PREMSA 

acompanyar i donar eines per identificar 
les violències masclistes durant el període 
de confinament i post-confinament,  i 
campanyes generals com ara Drets 
Sexuals i Reproductius i COVID-19 on s’ha 
anat informant amb relació a l’accés als 
serveis de salut sexual i reproductiva.

XARXES SOCIALS I PÀGINES WEB

Durant el 2020, i seguint la tònica dels 
anys anteriors, totes les xarxes socials de 
L’Associació han augmentat de seguidores. 
Cal destacar l’augment de 600 seguidores 
al perfil de Twitter de L’Associació i les 800 

al perfil d’Instagram del CJAS, segurament 
els dos canals més actius durant el període 
de confinament.

MITJANS DE COMUNICACIÓ

Malgrat la situació generada a causa de 
la COVID-19, L’Associació no només ha 
mantingut el contacte i presència als 
mitjans, sinó que ha vist incrementada 
la seva capacitat d’incidència. Durant 
el 2019 vam tenir al voltant d’unes 30 
aparicions a la premsa, aquest any s’han 
vist incrementades fins a les 50. És a dir, de 
mitjana, L’Associació ha tingut presència 
als mitjans un cop per setmana.

La sindèmia de la COVID-19, i les mesures 
que s’han pres com a conseqüència, ha 
alterat totes les activitats de L’Associació, 
des dels tallers i formacions fins a la 
tasca d’incidència política, passant 
per la calendarització de les activitats, 
l’atenció al CJAS o el mateix treball 
en equip. En aquest cas, la tasca de 
comunicació s’ha vist incrementada, 
mirant de donar visibilitat a totes les 
àrees de la casa que no s’han pogut 
continuar fent de manera presencial. En 
aquest sentit, s’han impulsat campanyes 
específiques com el CONFICURES, per 



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 2020
LA INIQUITAT DEL SISTEMA 

ACCELERADA PER LA COVID-19



Amb el suport de:


