
Cada vegada són més les empreses, clíniques i
autònoms que ens ofereixen un benefici econòmic en
els seus serveis. Per poder-te beneficiar dels seus
descomptes o tarifes especials, has de formar part
de la nostra associació.

Actualment comptem amb la col·laboració
d’assessors legals (notaris i advocats), centres
d’ajut familiar (assistència postpart, gabinets
psicològics), clíniques de reproducció assistida de
gran prestigi, assegurances, empreses del sector
turístic (hotels, agències de viatges) i altres
comerços.

Per a més informació, visita la nostra pàgina web.
Per formar part de les nostres Entitats
Col·laboradores, dirigir-se a:
EntidadesColaboradorasMSPE@gmail.com

Entitats col·laboradores
Si tens el somni de formar una família i no tens
parella.
Si penses que ets l’única persona amb aquesta idea
al cap.
Si has pres la decisió però no saps per on començar.
Si estàs en aquest procés i el camí se t’està fent llarg
i dur.
Si ja has format una família monoparental.
Si creus que educar en solitari no significa
precisament sentir-te sola.
Si vols compartir, aprendre, parlar, reflexionar o
plantejar situacions quotidianes, els reptes que et
planteja cada matí.
Si creus que juntes podem fer MÉS...

Seràs benvinguda perquè
aquest és un lloc per

nosaltres i les nostres famílies!

Com pots contactar
amb nosaltres?

Tel.: 622 323 173

AsociacionMSPE@gmail.com
www.madressolterasporeleccion.com

SOM PERSONES SENSE PARELLA AMB LA
MENT I EL COR OBERT I EL DESIG MEDITAT I

INELUDIBLE DE FORMAR UNA FAMÍLIA.

Segell de l`Entitat Col·laboradora

Perquè tu decideixes



Qui som?
L’Associació de mares Solteres per Elecció és una
organització no governamental, sense ànim de lucre,
de caràcter estatal i creada el 2007.

Som persones sense parella que hem optat lliurement
per tenir fills.

La maternitat en solitari s’emmarca en un context
social en què s’ha passat d’un únic model familiar
a l’existència d’altres opcions, dins les quals ens
trobem les MSPE.

L’alegria de ser mares o el desig de ser-ho és el
nostre senyal d’identitat.

Els termes estan escrits en femení perquè en
l’actualitat, el nostre tipus de família està format en
la seva majoria per dones, però l’associació dóna la
benvinguda a aquells pares solters, o en camí de
ser-ho, que desitgin participar.

Quines són les finalitats
de la nostra associació?

Donar a conèixer un nou tipus de família monoparental
i sensibilitzar la societat perquè sigui acceptada
com una opció responsable, que s’ha pres de forma
lliure i voluntària, independentment de l’estat civil.

Ser un grup de suport amb un denominador comú, que
serveixi com intercanvi d’experiències i informació
per totes aquelles persones que desitgin arribar o
hagin arribat a la maternitat en solitari.

Atendre les necessitats específiques dels nostres
tipus de família, ja siguin socials, educatives,
sanitàries, etc

A qui va dirigida la
nostra associació?

A totes aquelles
persones que
comparteixin les
nostres finalitats
i objectius
i desitgin
participar de
forma activa en
les nostres
activitats.

Quines activitats
organitzem?

DIVULGATIVES - INFORMATIVES
Sobre temes que ens interessen a les MSPE, com
la criança, les relacions matern-filials, l’educació dels
nostres fills, l’adopció, els tractaments de
reproducció assistida, els aspectes legals...
Comptem amb la col·laboració d’experts en diferents
àmbits i formem grups de discussió i suport sobre
diferents temes.

D’OCI EN FAMÍLIA
Programem activitats culturals, com teatre, concerts,
conta contes i també activitats a l’aire lliure i a la
natura, excursions i viatges.
Totes estan pensades per ser un punt de trobada
distès i lúdic, tant pels adults que busquen
compartir les seves experiències, com pels més
petits, que podran compartir jocs i bones estones
amb infants d’altres famílies com la seva.

ACTIVITATS PRÒPIES DE L’ASSOCIACÓ
Comissions i grups de treball.
Assemblea de sòcies.

Què et pot oferir la
nostra associació?

Informació sobre aspectes d’interès relacionats
amb la reproducció assistida, l’adopció,
la maternitat, la criança, l’educació, la legislació,
en beques i ajuts.

Disposar d’un fons documental sobre MSPE: articles
científics, articles de premsa, llibres, contes,
documentals...

Formar part d’un grup de suport i intercanvi
d’experiències, amb col·loquis, xerrades, jornades i
un fòrum privat per sòcies.

Participar en activitats d’oci dirigides tant a
persones soles que desitgen tenir fills com a
famílies monoparentals per elecció.

Aprofitar els avantatges i descomptes de les
Entitats Col·laboradores.

I el més important: que els nostres fills coneguin
altres famílies com les seves.

Col·laborem amb els mitjans de comunicació en
reportatges de premsa escrita, ràdio i televisió,
bé com Associació, o bé amb la participació de les
sòcies voluntàries.
Per noves col·laboracions, dirigir-se a:
PremsaMSPE@gmail.com

Col·laborem en estudis que tinguin relació amb el
nostre tipus de família, tant amb diferents
universitats espanyoles, com amb estudiants
universitaris que volen fer les seves tesis o
projectes sobre el nostre tipus de família.
Aquestes col·laboracions s’enregistren perquè les
nostres sòcies les puguin consultar.

Premsa i altres col·laboracions


