
L’Associació pels drets sexuals i reproductius 
Entitat

És una entitat no governamental interdisciplinària formada per persones interessades en
la promoció i defensa del Drets Sexuals i Reproductius.

Qui som

Defensa dels drets sexuals i reproductius

Àmbit

1. L'Entitat té com a objectiu prioritari la reivindicació, promoció i defensa dels Drets
Sexuals i Reproductius (DSiR) reconeguts com a Drets Humans per a contribuir a
l'apoderament, autonomia i qualitat de vida de les persones.

2. Totes les persones han de tenir garantits les seves DSiR perquè són drets
fonamentals i, per tant, és objectiu de L'Associació ser garant al seu espai
d'intervenció.

3. Tota la intervenció duta a terme per L’Associació està basada en el compromís
social, la defensa de l'equitat i el respecte a les diversitats, el feminisme, la
transparència, la voluntat de transformació social i el servei públic.

4. És objecte de L’Associació la sensibilització, educació, formació, recerca,
prevenció, promoció d'activitats i tot allò que tingui a veure amb la salut sexual i la
salut reproductiva, a fi d'augmentar tant l'autonomia com la qualitat de vida de les
persones.

Objectius
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Serveis

L’Associació, com a entitat defensora dels Drets Sexuals i Reproductius (DSiR), defensa
els DSiR des de l’àmbit de la incidència política local i internacional, així com des de la
pràctica assistencial i en l’àmbit comunitari.

Per fer-ho desenvolupa diversos programes i projectes en diferents àrees de treball:

• Àrea d’atenció en la salut sexual i reproductiva de les persones adolescents i joves
a través del Centre Jove d’Atenció a les Sexualitats (CJAS).

• Àrea comunitària que treballa especialment en l’àmbit educatiu, tant en el context
de l’educació formal, com altres vies formatives, per arribar tant a la població
adolescent i jove com a dones, especialment les persones en situacions més
vulnerabilitzades, així com a professionals.

• Àrea de violències que dona suport a persones adolescents i joves que visquin
situacions de violències masclistes, tant en el CJAS com en entorns d’oci, així com
la formació a professionals.

• Àrea d’incidència política, que sensibilitza, consciencia i defensa els DSiR en espais
d’àmbit polític, tant local com internacional, però també registra i dona suport a
persones que han vist vulnerats els seus DSiR, a través de L’Observatori de Drets
Sexuals i Reproductius. En l’àmbit internacional, L’Associació, participa en diversos
espais d’incidència, entre els quals destaca com a entitat coordinadora de la regió
d’Europa i Àsia Central del Women’s Major Group
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Coordinació de projectes: Silvia Aldavert
Coordinació de L’Observatori de drets sexuals i reproductius: Elena Longares i Ainhoa 
Yll

Coordinacions
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coordinacio@lassociacio.org
lobservatori@lassociacio.org

Contacte

https://lassociacio.org/
https://drets-sexuals-i-reproductius.lassociacio.org/
https://centrejove.org/

Lloc accessible
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