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1. Introducció  
1.1. Motivacions 

He decidit dedicar aquest treball a l’estudi d’un sector de la població que moltes 

vegades es troba desfavorit per la societat. Què fa una noia adolescent, entre 

catorze i divuit anys, quan s’ha d’afrontar a ser mare. On ens equivoquem? I 

com ho podem evitar? 

Diferents preguntes que al llarg del treball s’aniran resolent i que al final 

quedaran resoltes en les conclusions, i en el tríptic informatiu elaborat després 

d’haver fet la recerca. 

La meva principal motivació per escollir aquest tema fou l’experiència d’una 

bona amiga que es va quedar embarassada amb setze anys. En el seu cas va 

decidir avortar. En el treball i annex queda documentada la seva vivència, a 

través de documents reals que va haver d’emplenar abans i després de la 

intervenció quirúrgica que també vaig poder viure en primera persona, així com, 

les actuacions dutes a terme per ella i els seus pares per poder avortar dintre 

del termini legal.  

Finalment, també m’agradaria poder arribar a la conclusió si en realitat ens 

trobem en una societat tan avançada com ens pensem, possiblement a les 

grans ciutats sí, però en un poble on predomina la mentalitat i la ideologia 

conservadora i antiavortista, i on el tema de la sexualitat encara és tabú, no. 

És, en efecte, en aquests pobles on encara ens trobem anys enrere perquè 

encara causa certa recança parlar d’aquest tema. Per això, el meu treball s’ha 

centrat en l’estudi d’aquest tema en un nucli de població petit com Solsona. 

1.2. Explicació del tema 

Aquest treball de recerca està enfocat a la maternitat en les adolescents, que 

com ja he esmentat anteriorment, existeixen força prejudicis tant per les noies 

que han decidit seguir amb l’embaràs com per les que han optat per l’opció de 

l’avortament.  
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El treball presenta una divisió en tres grans grups: en primer lloc, quines 

mesures preventives es duen a terme per evitar els embarassos. En segon lloc, 

com actuen les noies un cop s’han quedat embarassades i finalment, què 

podem fer per evitar embarassos no desitjats. 

En el primer parlo de diverses entitats i organitzacions que fomenten la 

prevenció dels embarassos no desitjats, com el Programa Salut i Escola,... 

En el segon apartat, observem que els programes anteriors no són prou 

eficaços, ja que, moltes noies es queden embarassades. Així doncs, passem a 

l’actuació: les noies davant de l’embaràs que es divideix per una banda, en 

l’avortament, i per l’altra banda, en les adolescents que han decidit continuar 

amb l’embaràs, al final, després d’explicar en què consisteix cada una 

d’aquestes actuacions i les lleis vigents, elaboro unes conclusions personals a 

través de les diverses enquestes elaborades a la població solsonina.  

Finalment, el meu treball acaba amb una part més pràctica, que consisteix en 

l’elaboració pròpia d’un tríptic informatiu per ajudar a les noies que es troben en 

aquesta situació així, com per difondre la prevenció. 

1.3. Objectius i hipòtesi 

El meu objectiu és poder comprendre i entendre on falla la prevenció, la sanitat, 

la informació, l’actuació i tots els mitjans informatius, ja que cada dia 

augmenten els mètodes de divulgació dels anticonceptius, els mètodes de 

prevenció de malalties de transmissió sexual com la SIDA...i no obstant aquest 

creixement que hauria de poder evitar moments desagradables com el fet que 

una adolescent s’hagi de sotmetre a un avortament, o bé, ser mare en una edat 

precoç per la nostra cultura i religió, cada dia ens trobem amb més casos 

d’embarassos precoç . 

Una de les hipòtesis de per què falla, tot el que he esmentat, rau en la manca 

de confidencialitat, de confiança i de seguretat, ja que els adolescents, sovint, 

pel fet de viure en un poble no disposen de la confidencialitat necessària per 

poder utilitzar els serveis vigents, com per exemple a Solsona, ja que es corre 

el perill que les persones més pròximes a ells ho sabran. Per exemple, un cas 
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freqüent és el fet d’anar al ginecòleg, mentre esperes la teva visita et trobes 

amb amics, coneguts, familiars...que amb menys o més grau et comencen a 

preguntar sobre la teva presència a la sala, o bé, ja t’insinuen si estàs 

embarassada, entre altres qüestions que et poden arribar a interpel·lar. Així 

doncs, a causa d’aquest fet, entre altres, condicionen que una adolescent vagi 

o no al CAP a sol·licitar qualsevol tipus d’informació. Però el que per una banda 

pot semblar negatiu viure en un vilatge pot ser positiu per la confiança i la 

seguretat que poden transmetre els professionals que atenen als usuaris, ja 

que hi pot haver un vincle previ de coneixença entre ambdós. 

La meva hipòtesi seria fruit d’haver fet una anàlisi dels diferents centres 

preventius vigents a Solsona, juntament amb el pensament dels joves a través 

d’enquestes, per tal, de poder elaborar un petit projecte on s’inclogui una nova 

forma de divulgació de la informació, a més, que puguin conèixer els recursos 

que disposen en cas que es quedessin embarassades. A més, també a través 

de les enquestes elaborades m’agradaria poder fer un estudi sobre la mentalitat 

global de la gent solsonina vers a l’avortament i a la maternitat adolescent.       

1.4. Procés i dificultats 

Per a començar, havia d’esbrinar quines eren les diverses institucions vigents a 

Solsona que proporcionaven informació preventiva als adolescents. Per a fer-

ho vaig realitzar entrevistes amb les diverses coordinadores de cada 

organització, a més a més, vaig poder complementar la seva informació amb 

llibres com El “Planning” 13 anys d’un projecte de Gloria Zomeño, i altres 

materials web. 

Un cop ho vaig poder conèixer, vaig començar a recollir informació sobre les 

possibilitats que tenia una noia quan sabia que estava embarassada, per una 

banda, l’avortament i per l’altra la maternitat adolescent. Pel que fa la primera 

part és una temàtica que sempre ha estat tabú en la societat per això fou difícil 

la seva recerca a nivell de sociologia, a més, fa molt poc que es va canviar la 

legislació i a Solsona encara no es tenia plena constància sobre el seu 

funcionament. És per aquest motiu que vaig ser jo mateixa que vaig haver de 
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buscar a través de la meva amiga, adolescent embarassada, com funcionava el 

tràmit de papers, el rescabalament...   

Pel que fa a la segona part, mares adolescents, és una temàtica que m’ha 

permès viure en primera persona les sensacions i les vivències de noies de la 

mateixa edat que jo. 

Al llarg del treball m’he adonat d’un seguit de factors que m’han dificultat la 

recerca i l’elaboració del treball, aquests són: 

 La poca informació bibliogràfica i bibliografia web que hi ha, ja que, 

l’avortament és un tema que fa relativament poc que s’ha introduït en la 

nostra societat. 

 És un tema molt extens, ja que, si vols entendre perfectament la 

sociologia de com l’avortament i la maternitat ha afectat a la nostra 

societat has de treballar les dues bandes extensament.  

 A més, el tema de l’avortament provocava cert respecte a la població 

que moltes vegades no volia contestar, tot i així, hi ha hagut més gent de 

la que pensava que m’ha ajudat.   

2. Prevenció  
D’antuvi per poder arribar al clímax del treball és necessari saber quins 

programes o quines institucions intenten, en més o menys grau, evitar els 

embarassos no desitjats entre les adolescents. Quina és la seva forma 

d’actuar, si són bons els resultats...entre altres.  

L’organització per enumerar-les, segons el meu parer, seria segons la seva 

forma d’influenciar als joves, per això he trobat més idoni començar per les 

campanyes publicitàries perquè les noves tecnologies són una nova font de 

distracció i consulta entre la gent més jove;  després el PSIE (Programa Salut i 

Escola) tenint en compte que és de fàcil accés entre els joves perquè es troba 

en els seus centres educatius; a posteriori, la Creu Roja ja que té varis 

programes que permeten el contacte directe amb els joves, a més a més, n’hi 

ha en tots els pobles i ciutats; finalment, ASSIR (Atenció a la Salut Sexual i 

Reproductiva) perquè no es troba present en tots els llocs sinó que actualment 
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en queden molts pocs i és una de les organitzacions que ha notat més la 

retallada econòmica a causa de la crisi.  

No obstant això, he trobat convenient incloure en aquest grup de prevenció la 

pastilla de l’endemà perquè, en més o menys grau, prevé que la noia es quedi 

embarassada. Erròniament la gran majoria de les adolescents la consumeixen 

com a mètode anticonceptiu, i utilitzar-la així té efectes molt perjudicials per la 

salut, com més endavant veurem. El CatSalut considera que la pastilla de 

l’endemà té un caràcter preventiu  

2.1. Campanyes publicitàries 

Les campanyes publicitàries són uns missatges que els consumidors reben a 

través de la televisió, de la ràdio, d’Internet entre d’altres mitjans...i tenen com a 

objectiu convèncer sobre la validesa del producte al públic al qual va dirigit la 

publicitat. No obstant això, si analitzem amb més profunditat aquestes 

campanyes podrem observar que també tenen una finalitat preventiva, en 

aquest cas entre els joves. Un exemple força comú en tots els mitjans de 

comunicació que ens envolten són els que l’empresa Durex ofereix per tal de 

poder augmentar les seves vendes de preservatius.  

Aquests anuncis convencionals com l’esmentat anteriorment sobre l’ús dels 

anticonceptius no acaben de mentalitzar sobre la importància de l’ús del 

preservatiu,a més, molts joves no són conscients de les conseqüències que 

comporta el seu desús. Arran d’aquest fet, l’empresa Durex va treure al mercat 

un programa conegut amb el nom de “Durex Baby” on per primera vegada 

qualsevol persona independentment de la seva edat pot cuidar un nadó. Es 

tracta d’un nadó virtual al mòbil, on el propietari d’aquest l’ha de cuidar com si 

fos real, atendre’l quan plora, quan té gana... 

Per poder gaudir d’aquesta aplicació es necessita dos telèfons Iphone que en 

entrar en contacte entre ambdós sorgeix el nadó virtual, no obstant això, i és 

aquí on apareix la mesura preventiva, es pot evitar l’embaràs  a través d’una 

aplicació dins del telèfon mòbil que fa de preservatiu per protegir d’embarassos 

no desitjats.  
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2.2. Programa Salut i Escola 

2.2.1. Què és?  

El Programa Salut i Escola, en endavant PSIE, 

és una actuació promoguda pels departaments 

d’Educació i Universitats, i de salut, per tal 

d’impulsar la promoció i prevenció de la salut a 

l’escola i coordinar millor les accions en el 

territori. S’adreça, especialment, a la població 

de segon cicle d’ESO (tercer i quart) dels 

centres públics i concertats, tot i així, hi pot accedir qualsevol alumne del centre 

que ho desitgi. El PSIE està gestionat en gran part per la salut pública, 

llevadores, ginecòlegs, psicòlegs... però també hi ha altres organitzacions que 

fomenten el seu funcionament com els centres d’Atenció a la Dona. Aquest 

programa tracta quatre eixos principals aquests són:  

- Trastorns relacionats amb l’alimentació  

- Salut mental 

- Consum de substàncies o addiccions  

- Sexualitat i Afectivitat 

Cada any es va anar incrementant l’ús d’aquest servei  fins a l’extrem que el 

nombre de consultes duplicaven el curs anterior, a causa del seu èxit es va 

anar ampliant aquest servei arreu de les ciutats i pobles del territori català, igual 

 

Imatge 1: podem observar l’aplicació “Durex Baby” 

FONT: http://maspublicidadymarketing.com/ibaby-creada-para-

prevenir-embarazos-adolecentes/  

 

Imatge 2: Simbol del Programa Salut i 

Escola 

http://maspublicidadymarketing.com/ibaby-creada-para-prevenir-embarazos-adolecentes/
http://maspublicidadymarketing.com/ibaby-creada-para-prevenir-embarazos-adolecentes/
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que la incorporació de nous especialistes, així com l’augment d’infermers i 

infermeres als instituts i als centres d’atenció primària.  

2.2.2. Com s’organitza? 

La infermera del centre de salut més pròxim va un cop per setmana al centre 

educatiu i atén dos o tres casos per dia. Prèviament, els alumnes interessants 

en aquest servei s’han d’inscriure en una llista que pot ser en mans de el/la 

director/a o bé a consergeria, depenent del centre. La visita és totalment 

confidencial tret que la infermera cregui que és un cas que necessita l’ajuda 

d’un professional, aleshores el centre es posa en contacte amb la família de 

l’alumne i se l’informa. Així doncs, intenta prevenir que els mals vagin a més.     

2.2.3. Quins objectius persegueix? 

Els objectius bàsics que intenta aconseguir són dos: 

- Millorar la coordinació entre els centres docents i els serveis de 

salut per tal de donar resposta a les necessitats dels adolescents. 

- Afavorir l’accessibilitat dels serveis de salut als centres docents i als 

adolescents, mitjançant la consulta oberta als centres d’educació 

secundària amb les màximes garanties de confidencialitat.  

Hi ha tres objectius més però en menys grau d’importància, tot i així, es 

necessari mencionar-los: 

- Facilitar la promoció d’actituds i hàbits saludables (factors 

protectors) amb actuacions d’educació per a la salut 

- Reduir els comportaments que poden afectar negativament la salut 

(factors de risc). 

- Detecció precoç dels problemes de salut a fi d’intervenir el més 

aviat possible. 

2.2.4. Quins recursos estan implicats amb aquest programa? 

El programa salut i escola és un programa comunitari, per la qual cosa 

requereix la cooperació i la intervenció coordinada de diferents sectors: serveis 
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de salut i serveis comunitaris implicats en el territori, el mateix medi educatiu, 

els ajuntaments i els serveis sanitaris de suport. 

- Equips d’atenció primària (EAP) 

- Equips docents 

- Equips d’atenció psicopedagògica (EAP) 

- Equips de salut pública i/o salut escolar dels ajuntaments. 1 

 

2.3. Creu Roja 

2.3.1. Què és? 

La Creu Roja és una institució voluntària i social que 

desenvolupa unes activitats per tal de poder afavorir 

la població de la ciutat en la qual es localitza.     

2.3.2. Com es va fundar?  

Aquesta organització va ser fundada pel suís Jean Henry Dunant2 al 1859 que, 

horroritzat per la falta d’ajuda als soldats ferits a la batalla de Solferino3 , decidí 

demanar als dirigents nacionals la creació de societats dedicades a auxiliar els 

ferits en les guerres. 

Aquesta idea va ser recollida per cinc ciutadans de Suïssa que van formar un 

comitè, que més tard es convertirà en el Comitè Internacional de la Creu Roja. 

El 1865 es va celebrar una conferència a Ginebra, on van assistir delegats de 

diversos països. En aquesta, els delegats oficials de dotze països van firmar la 

Primera Convenció de Ginebra, que establia les regles que s’havien de seguir 

per al tractament dels ferits i la protecció del personal mèdic i hospitalari. 

També, es creà el seu símbol: una bandera blanca amb una creu vermella, 

encara que aquesta fou canviada pels estats no cristians. Els països 

musulmans la van substituir per una mitja lluna i Israel per l’Estrella de David. 

                                                           
1
 Entrevista a la infermera de l’Institut Francesc Ribalta, Olga Lopez  (22/03/2011) pàg. 5-8 de l’annex.  

2
 Es pot trobar més informació sobre Henry Dunant en la pàg. 2 i 3 de l’annex. 

3
 La batalla de Solferino va tenir lloc el 24 de juny en la localitat de solferino (Itàlia). Enfrontà l’exèrcit 

austríac contra Napoleó III de França i del Regne de Sardenya. Finalment, aquest últim guanyà la batalla. 

   

Imatge 3: Simbol de la Creu 

Roja 
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Més tard, es van celebrar altres conferències i es van dur a terme diverses 

ratificacions en les regles fins a arribar a la normativa que disposa actualment.   

 Història de la Creu Roja a Catalunya. 

La Creu Roja s’implantà a Catalunya en els primers anys de la seva creació a 

l’Estat Espanyol, el 1872 a Barcelona, Mataró i Lleida. Va augmentar 

desmesuradament i actualment representa el conjunt de recursos humans i 

materials de la Creu Roja més elevat de tot l’Estat.  

Des de l’any 1981, existeix a Catalunya l’Assemblea Catalana de la Creu Roja, 

perfeccionada posteriorment per l’actual Estatut i pel Reglament General 

Orgànic de la Creu Roja Espanyola.   

2.3.3. Com s’organitza? 

La Creu Roja a Catalunya compta amb més de 150 punts per poder respondre 

a les necessitats de la població arreu del territori.  

La institució també promou el treball en xarxa amb les administracions 

públiques, organitzacions del sector terciari o entitats privades.  

 Plans d’acció 

Per planificar els seus projectes la Creu Roja elabora plans d’acció per a 

períodes de 4 anys. Actualment, està en vigor el Pla d’Acció 2007-2011, on el 

seu lema és “cada cop més a prop de les persones”.  Els seus objectius 

principals són millorar l’eficàcia i l’eficiència de l’organització davant de les 

necessitats dels ciutadans, tan en nivells alimentaris, sexuals com a 

continuació explicaré. En conclusió, diverses activitats per poder satisfer les 

necessitats que la població necessita.    

2.3.4. Creu Roja Joventut  

Dins de la Creu Roja trobem un apartat dedicat especialment als joves, tant en 

la seva educació sexual com qualsevol tema de ciència o tecnologia. 

Dins d’aquest apartat d’educació sexual cal d’estacar els programes següents: 
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 Som.nit   

El Som.nit es situa en espais d’oci nocturn ja que l’objectiu principal és apropar-

se als joves i oferir-los informació per tal que puguin conèixer, i decidir la seva 

posició a l’hora de consumir drogues o mantenir relacions sexuals sense 

protecció. Així doncs, en aquestes taules formades per joves voluntaris  

interessats, motivats i formats dins de l’àmbit de les drogues, MTS (Malalties de 

transmissió sexual) i les seves conseqüències, els joves poden rebre tota mena 

d’informació sobre que passa quan mantenen relacions sexual sense un 

mètode anticonceptiu segur, o bé, quan consumeixen alguna droga. 

Per poder desenvolupar aquesta prevenció, els voluntaris preparen una taula 

on s’hi pot trobar, a més de tota mena d’informació, objectes per poder prevenir 

aquests tres grans riscos, les MTS, els embarassos no desitjats i els riscos 

associats amb les drogues, més freqüents entre la població més jove.   

Els joves que treballen en aquest projecte se senten orgullosos i satisfets de 

poder fer un servei a la societat, poder ajudar indirectament aquelles persones 

desorientades o insegures davant d’un tema tan comú i perillós entre tots 

nosaltres.     

 Educació per la salut 

El programa de l’Educació per la salut és un conveni que forma part del 

departament d’educació dintre del Pack aula jove, on es localitza la secretaria 

de la joventut que disposa d’un catàleg on hi ha tota mena de tallers educatius 

que les diverses escoles del territori català poden demanar. Els tallers són 

totalment gratuïts i n’hi ha de tots els temes que creen més polèmica entre la 

gent més jove, com el SIDA, els embarassos, les drogues...A Solsona aquestes 

activitats també es realitzen i en alguns casos són els professionals de la Creu 

Roja que reben una trucada des del departament d’educació que els indica el 

dia i el lloc on l’han de realitzar. 4    

 

 

                                                           
4
 Entrevista a una representant de la Creu Roja, Núria Barcons (15-07-2011)  
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2.4. Atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR) 

 

2.4.1. Què és?  

L’atenció a la Salut Sexual i Reproductiva és un servei que abasta l’activitat 

educativa, preventiva i assistencial sobre: 

- Atenció específica i confidencial als joves 

- Control i seguiment de l’embaràs 

- Atenció maternoinfantil 

- Prevenció i assistència de malalties de transmissió sexual 

- Prevenció i diagnòstic precoç del càncer ginecològic i de mama. 

- Atenció a la menopausa 

- Prevenció i assistència a les malalties ginecològiques. 

- Atenció a grups o persones d’especial vulnerabilitat. 

- Suport psicològic en salut sexual i reproductiva. 

 

2.4.2. Quan es va fundar?  

Abans que es fundés l’anomenat actualment ASSIR aquest va passar per un 

seguit de millores i de nous reconeixements al llarg de la seva història.  

Primerament, cal destacar que abans i durant el període que Franco va estar al 

poder, les dones no tenien accés a res, sempre havien de dependre d’un home 

que normalment era el seu pare fins que aquestes es casaven. A més, 

aquestes, igual que la resta de la població espanyola, no tenia constància dels 

mètodes anticonceptius, predominava un elevat analfabetisme sobre la 

sexualitat. Davant aquesta marginació cap a la dona va sorgir un moviment de 

dones, majoritàriament feministes, on la coordinadora era la Rosa Suñé5, a 

més,d’una ginecòloga, una psiquiatra, una treballadora social i una llevadora. 

Totes tenien uns objectius ben clars donar el que fins aleshores les dones no 

havien pogut accedir i reclamar uns drets que mai havien pogut exercir. Tot va 

començar el maig del 1976 quan van començar les primeres “Jornades 

Catalanes de la Dona” on es pretenia obrir les portes a aquell gènere tan 

desfavorit fins aleshores. Si bé aquest moviments per una banda sempre van 
                                                           
5
 Es pot trobar més informació sobre Rosa Maria Suñe a  la pàg. 3- 4 de l’annex. 
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poder comptar amb el suport de la “Federació Socialista Catalana”, per una 

altra banda hi havia una gran part de la societat que no les acabava d’acceptar, 

sobretot la gent més conservadora i els partits més de dretes. Tot i aquests 

obstacles van seguir lluitant perquè el vint de juliol del 1978 s’aprovés un nou 

estatut que permetia a aquestes associacions de dones ser reconegudes 

legalment i poder actuar lliurement sense preocupar-se per la seva 

subsistència. El primer pas fou incorporar aquestes noves mesures dins de les 

Associacions de les Dones on al començament era per informar el sector 

femení sobre els mètodes anticonceptius, també rebien suport psicològic, 

revisions ginecològiques... tot allò que les dones necessitaven i la Sanitat 

Pública no els ho podia donar. Majoritàriament, les primeres Associacions que 

hi van haver a Catalunya foren en llocs molt concrets com a Barcelona, 

Manresa i Tarragona,i quasi sempre es trobaven a l’Ajuntament de les ciutats 

que eren socialistes.  

L’any 1981 es van produir vàries polèmiques entre els ajuntaments i les 

Associacions de Dones distribuïdes al llarg del territori per por que els 

moviments feministes s’estenguessin entre la mentalitat de la població, així 

doncs, el 16 de març el Grup de Planning es desvinculà de l’Associació de 

Dones i van passar a dependre d’un Consell de la Salut, va rebre el nom de 

Planning perquè van seguir el model que es duia a terme a Anglaterra. Al 

principi la filosofia del Planning no era coneguda per la majoria dels ciutadans i 

ciutadanes, i va costar que arribés al públic ja que aquest moltes vegades tenia 

una concepció del servei molt diferent del que era realment. El Planning 

Familiar no volia impedir que les famílies tinguessin o no fills, sinó que el servei 

personal només volia orientar i informar a la població sobre quins mètodes 

anticonceptius eren millors, al cap i a la fi era la parella qui elegia. 

Un dels grans avantatges dels centres de Planificació Familiar era que les 

dones es feien unes visites mèdiques regulars tal com aconsellava l’OMS  

(Organització Mundial de la Salut)i que suposava la prevenció necessària per 

reduir el nombre de dones amb mortalitat ja fos per algun càncer, per exemple, 

el de mama o el d’ovaris, o bé ja fos per intentar avortar sense que el seu marit 

se n’adones.  
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Els anys següents es va anar fent palpable la gran acceptació del Planning 

Familiar en la societat del moment, gràcies a la seva tasca divulgadora i el seu 

treball de sensibilització ciutadana, la població estava molt més atesa i 

informada. Al començament els ajuntaments van ajudar amb molta gratitud 

econòmica aquests centres, però a causa de les diferències ideològiques, com 

per exemple, que els metges no entenien com podia ser que la figura “central” 

fos una dona i no un ginecòleg, i de l’elevada despesa econòmica, cada 

vegada més el Planning va anar sent assumit per la Sanitat Pública.   

El Planning anava creixent cap als pobles i ciutats més petites que encara no 

havien rebut l’influència d’aquests serveis, cal destacar que les 1res Jornades 

de Planificació Familiar del Bages-Berguedà-Solsonès van tenir lloc el 1985, 

amb aquestes jornades es pretenia difondre aquest servei a les comarques 

més pròximes dels nuclis, en el nostre cas Solsona seguia i segueix en la 

actualitat el model de Manresa.  

Cada vegada s’anaven introduint nous problemes entre la societat, fet que va 

provocar que s’incorporessin nous serveis dins del programa del Planning, per 

exemple el programa d’atenció global per als joves... 

Abans que la Planificació familiar s’inclogués dins dels centres d’atenció 

primària (CAP) l’any 1992, es creà unes cooperatives que gràcies a les ajudes 

que rebien de la Generalitat podien pagar un sou a les persones 

especialitzades dins del servei. Després de llargues discussions entre 

l’Ajuntament, els serveis de salut i els representants del Planning per 

l’organització del servei i els programes que havien de donar a la població, van 

acabar posant fi als 13 anys del Planning familiar. A partir del 1993 aquest va 

passar a ser PAD (Programa d’Atenció a la Dona) però aquest no va durar 

gaire temps ja que excloïa el sector masculí, finalment va dir-se ASSIR o 

PASSIR que és el que trobem actualment als centres hospitalaris. Tot i que 

mantenen molts serveis com per exemple la tarda jove, també és cert que 

n’han introduït d’altres com per exemple la informació més elevada sobre els 

anticonceptius i les exposicions als instituts, a més, les noves tecnologies han 

facilitat la dispersió d’aquest servei que fins ara formava part de la Sanitat 

Pública. No obstant això, a causa de la crisi econòmica també ha patit les 
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retallades i en un futur no gaire llunyà podria ser que acabés reduint al mínim la 

seva actuació o  desapareixent.  6 7 

2.4.3. A qui s’adreça el programa? 

Aquest servei sanitari està adreçat a tothom que ho necessiti, independentment 

de la seva edat i sexe. No obstant,això aquella persona que no disposi de la 

targeta sanitària ha d’abonar la visita que segons el tipus de la consulta el seu 

preu serà un o un altre. 

2.4.4. Com i on accedir-hi?  

Per poder-hi accedir només cal anar al CAP o bé, demanar visita per telèfon. 

En cas de ser una urgència, el pacient pot ser atès en una visita espontània, és 

a dir, s’ha de dirigir a l’hospital i demanar per l’assistenta de l’ASSIR i aquesta 

serà atesa al moment, a Solsona la representant d’aquest programa és la 

nostra llevadora, l’Encarnació Santaeulària. Els joves poden accedir-hi sense 

cap problema, sense demanar hora i amb tota confidencialitat, a través de la 

tarda jove que es realitza els dilluns a la tarda al CAP corresponent. 8  

2.5. La pastilla de l’endemà 

2.5.1. Què és? 

La pastilla de l’endemà forma part d’un grup d’anticonceptius d’emergència 

femenins oral. És un comprimit compost per medicaments com acetat 

d’ulipristal, mifepristona i levonorgestrel, aquest últim és el més efectiu i el més 

recomanat i utilitzat. Aquestes substàncies són les encarregades d’interrompre 

l’ovulació o impedir que els ovaris produeixen òvuls que podrien ser fecundats, 

la fertilització o impedir que l’òvul sigui fertilitzat per l’esperma, o bé, la 

implantació o evitar que l’òvul fertilitzat s’atrapi a la paret de l’úter. En un 

                                                           
6
 Entrevista a la directora del programa ASSIR i impulsora del moviment feminista, Montserrat Margarit 

(20-05-2011) breu biografia pàg. 4 de l’annex. Per més informació sobre la trobada, pàg. 8-13 de l’annex.   

7
 Per poder reforçar l’explicació de la història d’aquesta institució, a la pàg. 18-25 de l’annex, podeu trobar 

articles periodístics del moment. 

8
 Entrevista a l’assistenta principal de l’ASSIR, Meritxell Garcia (06/06/2011), per més informació pàg. 14-

17 de l’annex.  
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principi, l’anticonceptiu d’emergència és la “segona oportunitat” preventiva quan 

ha fallat o no s’ha utilitzat la prevenció primària adequada. 

2.5.2. Distribució del producte i la seva accessibilitat 

El levonorgestrel és un medicament que des de fa relativament poc, tres o 

quatre anys enrere, es pot comprar a les farmàcies però no està finançat pel 

Sistema Nacional de Salut.  

Però també hi ha una forma més directa, ràpida i econòmica d’aconseguir la 

pastilla, hi ha varies institucions públiques que disposen de pastilles de 

l’endemà per poder subministrar-les a les noies o dones que les demanin. 

Aquests espais poden ser els CAP, l’ ASSIR, la Creu Roja...una vegada 

l’afectada demana la pastilla, ha de fer una breu explicació sobre la seva 

situació viscuda, a continuació, el metge o la metgessa o l’infermer/a li entrega 

el medicament  dins d’una bossa tancada que conté un tractament de Postinor 

(dos comprimits de levonorgestrel de 0,75 mg cada un), un díptic informatiu per 

la dona i un preservatiu com a element educatiu. 

2.5.3. Quina és la seva eficàcia?  

La pastilla de l’endemà no presenta una eficàcia del 100%, ja que hi ha varis 

factors externs que condicionen el seu rendiment, no obstant això, moltes noies 

i ,fins i tot, dones d’edats avançades, decideixen prendre-la com a últim recurs, 

ja que, sempre hi haurà menys possibilitats de quedar-se en estat després 

d’haver pres aquest comprimit.  

Un factor molt important a l’hora de prendre la pastilla d’emergència és el 

temps. Aquesta perd tota la seva eficàcia si es consumeix passades les 72 

hores després del coit, així doncs, com més s’endarrereix el consum de la 

pastilla menys eficàcia presenta. Per tant, és recomanable prendre-la abans de 

les 24 hores on l’embaràs es pot evitar en un 85% dels casos.  

Un altre factor important és que si la noia o dona ja està embarassada la 

pastilla de l’endemà té una eficàcia nul·la, ja que, el fetus ja està en via de 

desenvolupament. Igual que també presenta una protecció nul·la si es 
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mantenen relacions sexuals sense protecció poc després de prendre la pastilla 

d’emergència.  

2.5.4. Possibles efectes sobre l’organisme 

Els efectes que la pastilla pot crear sobre l’individuo varien segons l’organisme 

de cada pacient que la sol·licita. En principi, aquests no són excessivament 

perjudicials per la salut, ja que, la seva gravetat no pot afectar durament sobre 

el cos, no obstant això, si es consumeix amb freqüència i sense control d’un 

metge pot provocar greus problemes sobre la salut de la persona, com per 

exemple,la esterilització de la noia. Però, majoritàriament, els seus efectes més 

bàsics i més corrents són els vòmits, marejos, diarrea, mal de cap, fatiga, 

augment de la sensibilitat dels pits, pèrdues de sang no relacionades amb la 

menstruació i retràs del cicle normal de la regla.     

Tot i saber els possibles efectes negatius que les pastilles de l’endemà creen 

sobre el sector femení de la població, hi ha hagut un creixement potencial del 

seu ús.  

2.5.5. La història de la pastilla de l’endemà 

Al llarg dels anys s’han seguit diverses pautes terapèutiques per aquest 

anticonceptiu d’emergència, la pastilla de l’endemà que fou dissenyada a la 

dècada dels 60 per prevenir els embarassos no desitjats, especialment entre 

les adolescents, va començar  amb l’ús d’altes dosis d’estrògens per impedir la 

implantació del fetus. S’utilitzaven 5 mg d’etinilestradiol, en endavant EE, al dia 

durant 5 dies. Però aquest mètode presentava una alta taxa d’efectes 

secundaris, sobretot gastrointestinals.  

Posteriorment, es van anar creant noves pastilles que van anar sortint al mercat 

que són les mencionades a continuació, tot i així, la Mifepristona és l’única que 

el seu ús es restringit als hospitals. 

La Pauta de Yuzpe que va ser descrita a finals dels anys 70 i s’ha anat utilitzat 

fins l’actualitat. Aquesta consisteix en la presa d’un total de quatre comprimits 

de 0,1 mg de EE i 0,5 mg de levonorgestrel (LN), separats en un interval de 12 

hores.  
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El danazol consisteix en dosis de 400 a 600 mg en dues preses separades per 

12 hores. Actualment, aquest no s’utilitza a causa de la seva alta taxa de 

fracassos. Si no hagués estat per aquesta tara, hagués pogut ser l’actual ja que 

els seus efectes són mínims i està contraindicat solament en casos 

d’insuficiència hepàtica.  

La Mifepristona, és considerada una antiprogesterona. Consisteix en 600 mg, 

50 mg i 10 mg, administrada en una dosi o fraccionada en dues. Presenta una 

alta eficàcia per prevenir l’embaràs després d’un coit no protegit, no obstant 

això, retarda bastant la menstruació i, a més a més, la protecció de coits 

posteriors a la presa és més baixa. 

Levonorgestrel (LN), coneguda amb el nom de progesterona sola. Conté 1,5 

mg en una dosi, o fraccionada en dues. Presenta una elevada eficàcia, igual 

que una baixa taxa d’efectes secundaris, per això, actualment és la més 

utilitzada a tots els CAPS. A continuació, podem observar una taula on se’ns 

mostra l’eficàcia dels diversos mètodes hormonals  d’anticonceptiu 

d’emergència, esmentats anteriorment. Tal com podem veure en la taula, quasi 

tots els productes es poden trobar al mercat excepte la mefeprisona9   

 

 

 

 

 

 

 

 

Malgrat els resultats positius que tenen els mètodes anteriors, estudis recents 

han demostrat l’eficàcia de levonorgestrel. Aquest aconsegueix una reducció en 

                                                           
9
 Per poder veure els models d’aquests productes al mercat. Vegeu la pàg. 26-27 de l’annex. 

 

Gràfic 1: Taula on es podem observar els diversos models de pastilles d’emergència esmentades 

anteriorment. 

FONT:http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20Canal%20Salut/Professionals/Temes_de_sal

ut/Anticoncepcio_d_emergencia/pdf/anticoncepcio.pdf   

 

http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20Canal%20Salut/Professionals/Temes_de_salut/Anticoncepcio_d_emergencia/pdf/anticoncepcio.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20Canal%20Salut/Professionals/Temes_de_salut/Anticoncepcio_d_emergencia/pdf/anticoncepcio.pdf
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la taxa d’embarassos d’un 95 % si s’administra les primeres 24 hores, en cas 

que es consumeixi entre les 49 i 72 hores següents al coit la seva eficàcia és 

d’un 58%.  

Tal com, he explicat al punt 2.5.3. hi ha una sèrie d’efectes negatius que poden 

tenir algunes repercussions al nostre cos a causa de prendre la pastilla, ja 

siguin, temporals com podrien ser les nàusees, o bé, més greus, és a dir, que 

produeixi, algun alterament al nostre organisme. Tot seguit, es mostra una taula 

on se’ns compara els efectes negatius de la ingesta de dos tipus de pastilles, la 

Pauta de Yuzpe i el Levonorgestrel, així com el percentatge de la població a la 

qual afecta 

 

 

 

 

 

 

 

Finalment, cal remarcar que cap dels mètodes anteriors no presenta cap 

contraindicacions pel que fa al seu ús de forma sistemàtica a qualsevol edat. 

3. Actuació  

    2.5.6. Conclusions sobre la prevenció  

A través de l’enquesta realitzada al segon cicle de secundaria, concretament a 

quart, he pogut elaborar un seguit de gràfiques10 que m’han permès arribar a 

les següents conclusions: 

 Més d’un 90% dels estudiants només coneixen el CAP com a centre de 

divulgació d’informació preventiva i menys d’un 8 % el PSIE. Mentre que 

l’ASSIR no és conegut per ningú de les persones estrevistades. 

                                                           
10

 Podeu trobar els resultats expressats mitjançant gràfiques a la pàg. 61-63 de l’annex  

 

Gràfic 2: efectes secundaris segons els dos productes més consuetudinaris 

FONT:http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20Canal%20Salut/Professionals/Temes_de_s

alut/Anticoncepcio_d_emergencia/pdf/anticoncepcio.pdf    

http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20Canal%20Salut/Professionals/Temes_de_salut/Anticoncepcio_d_emergencia/pdf/anticoncepcio.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20Canal%20Salut/Professionals/Temes_de_salut/Anticoncepcio_d_emergencia/pdf/anticoncepcio.pdf
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 Els mitjans pels quals els adolescents reben la informació dels centres 

de prevenció sexual són bàsicament a través de l’escola. 

 Aproximadament un 75% dels alumnes consideren la pastilla de 

l’endemà com un mètode anticonceptiu. 

 Segons el 83 % de l’alumnat considera que Solsona no disposa de la 

suficient confidencialitat personal. Tot i així, un 77% d’aquest no li fa 

vergonya accedir a cap centre a demanar informació preventiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Actuació  

Després d’haver vist els diversos projectes de prevenció de l’embaràs vigents a 

Solsona, ens trobem que la seva eficàcia no és sempre l’esperada, ja sigui per 

una desconeixença dels programes anteriors, o bé, per la poca importància que 

el jovent dóna al fet de què la seva parella o ella mateixa, depenent del cas, es 

pugi quedar embarassada. És a dir, creuen que les possibilitats que succeeixi 

l’esdeveniment anterior és impossible en la seva relació, no obstant això, com 

ja sabem totes les parelles tenen el mateix risc de patir un embaràs si no 

utilitzen algun mètode anticonceptiu i, a més, si no tenen una informació 

mínima prèvia, per això, és important que les diverses institucions o 

associacions realitzin activitats per poder conscienciar a les parelles, en aquest 

 

Gràfic 3 : Creuen que hi ha confidencialitat, pregunta 4 

FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta feta personalment . 
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cas especialment els adolescents, sobre la importància dels mètodes 

anticonceptius i de les conseqüències en cas de no usar-los.  

La situació personal, econòmica, laboral...que envolta la parella, o  la de la noia 

afectada és la que condiciona què fer amb l’embaràs, avortar o tirar-lo 

endavant. En la majoria dels casos en una parella adolescent aquest embaràs 

no és desitjat. El naturalisme que dèiem anteriorment és important, ja que, si 

una jove disposa d’uns mitjans econòmics alts podrà realitzar la interrupció 

voluntària de l’embaràs fàcilment perquè podrà pagar l’elevat cost d’aquest. 

Mentre que si es tracta d’una adolescent que viu en una precarietat tant 

econòmica com social li serà molt més dificultós poder avortar, a més, la seva 

família pensarà força diferent respecte a la del cas anterior.  

En definitiva, quan una adolescent es troba davant d’un embaràs disposa de 

dos opcions, per una banda, la interrupció voluntària de l’embaràs que suposa 

posar fi al fetus,i per l’altra banda, seguir amb l’embaràs i tot el que suposa 

posteriorment, és a dir, alimentar-lo, educar-lo, renunciar a certs objectius pel 

bebè...o fins i tot donar-lo en adopció.  

A continuació, explicaré breument cada una d’aquestes dues possibilitats que 

existents.  

3.1. La interrupció voluntària de l’embaràs (IVE) 
3.1.1. Definició del concepte d’avortament. 

La interrupció voluntària és el final espontani o provocat de l’embaràs. És la 

interrupció provocada del desenvolupament vital de l’embrió o el fetus, amb o 

sense assistència mèdica, i en qualsevol circumstància social o legal que es 

realitzi abans que la gestació hagi assolit les 20 setmanes.   

Aquest terme prové del llatí abortus, participi passat de aboriri, i aquest al 

mateix temps està compost d’ab (de , des de) més la paraula oriri (sortir). 
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3.1.2. Tipus d’avortament. 

Dins d’aquest gran dilema social que avui en dia encara trobem, l’avortament, 

podem distingir entre varis tipus: 

1. L’avortament espontani o natural: consisteix en la pèrdua involuntària de 

la gestació abans de les 20 setmanes, que seria quan el fetus no 

presenta encara les condicions suficients per poder sobreviure fora de 

l’úter matern, en cas que l’expulsió del fetus es produeixi a posteriori 

d’aquestes setmanes s’anomena part prematur. La majoria dels 

avortaments espontanis, tenen lloc durant les primeres 12 setmanes 

d’embaràs i en molts casos no cal cap mena d’intervenció quirúrgica, un 

50% de les embarassades avorten sense adonar-se’n. L’avortament 

natural pot classificar-se en tres termes segons l’expulsió del fetus: pot 

ser retingut, que és quan el fetus no s’elimina; pot ser incomplet, que 

seria quan s’elimina una part del fetus quedant restes dins de l’úter, i 

finalment, el complet que consisteix en l’eliminació de tot el fetus. 

Tot i que les causes d’aquest avortament 

són difícils de determinar hi ha vàries 

estadístiques que mostren les causes 

més freqüents: el consum d’alcohol; el 

consum de tabac i/o drogues i 

l’alimentació inadequada. Aquests punts 

també s’han de tenir en compte dins dels 

treball, ja que aquest tipus d’avortament 

pot afectar a qualsevol noia i dona, 

independentment de la seva edat.  

Un altre factor que també pot influir són les infeccions o altres malalties 

que la dona o noia pot tenir, per exemple, una diabetis mal controlada, el 

lupus eritematós sistèmic o una malaltia tiroïdal. També les anomalies 

de l’úter o del coll de l’úter tenen un risc bastant elevat entre el sector 

femení.   

 

Imatge4:Fetus extret després d’unavortament. 

FONT: wikipedia.org 
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I finalment, també s’ha de tenir en compte l’edat, ja que si una noia és 

major de 35 anys el seu risc de patir un avortament natural és més 

elevat que el de una noia de 18 anys, per exemple.  

Des del moment que es detecta un avortament espontani hi ha diverses 

formes d’afrontar-lo, primerament no necessita cap intervenció mèdica 

tal com ja he esmentat anteriorment. Però en alguns casos el ginecòleg 

o la llevadora troba oportú dilatar el coll de l’úter i buidar-lo en cas de 

que es tractés d’un avortament natural retingut o incomplet.  

Aquest tipus d’avortament no presenta cap mena de conseqüència física 

per la mare, ja que aquesta no ha estat sotmesa a cap intervenció de 

risc. Però en el món de la ciència no només s’han de tenir present els 

ròssecs materials  sinó que també s’han d’apreuar els possibles efectes 

psicològics, que en aquest cas són els únics presents en les afectades. 

Algunes d’aquestes seqüeles emocionals poden afectar a la parella però 

sobretot produir un trasbals psicològic a la mare.  

 

2.  L’avortament terapèutic: la regulació del Codi Penal vigent permet la 

despenalització de la pràctica de la interrupció voluntària de l’embaràs 

en tres supòsits. Aquests poden ser els següents: 

 Un elevat risc per a la vida de la mare, és a dir, si es continués 

amb l’embaràs podria perjudicar la salut de la pacient o fins i tot 

produir-li la mort.  

 Per assegurar la salut física o mental de la mare. Seria en el cas 

que la dona es veiés amenaçada si continués amb l’embaràs, cal 

remarcar que dins d’aquest grup s’hi troben vàries adolescents, 

ja sigui perquè algun dels seus familiars no accepta l’embaràs i 

podria prendre mal, tant ella com el futur bebè.  

 Per evitar el naixement del bebè amb alguna malaltia hereditària 

greu, com per exemple, alguna discapacitat molt greu... 

 Per reduir fetus en cas de ser un embaràs múltiple, fins a un 

número que no sigui perillós ni per la mare ni per l’embaràs. 

Aquest tipus d’avortament entra, des dels inicis que es va instaurar l’avortament 

a Catalunya i arreu de l’Estat Espanyol, per la sanitat pública. A més a més 
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dels quatre punts essencials esmentats anteriorment també cal incloure les 

violacions i les reproduccions assistides no consentides per la mare.  

3. L’avortament sèptic: és el que origina una infecció a la mare igual que 

posa la vida d’aquesta en perill. És l’avortament practicat a persones que 

no presenten les qualitats físiques per poder seguir amb l’embaràs i que 

disposa de mitjans sèptics per poder-lo treure. 

4. L’avortament tubari: consisteix en el trencament espontani de l’ou allotjat 

a la trompa de Fal·lopi, és l’anomenat embaràs ectòpic ( és aquell que 

es desenvolupa fora de l’úter, normalment a les trompes de Fal·lopi). 

5. L’avortament químic o farmacològic:  es va introduir l’any passat i encara 

és relativament nou el seu funcionament. Aquesta nova forma d’expulsió 

del fetus consisteix en ingerir la pastilla avortista RU-48 abans de les set 

setmanes de gestació. La seva eficàcia és d’un 97-99 % i els efectes 

negatius no són perillosos per la salut de la mare: nàusees, sagnant i 

dolors a l’abdomen.  

6. L’avortament provocat o induït: aquest és el tipus d’avortament més 

conegut socialment. Quan una noia decideix realitzar la interrupció 

voluntària de l’embaràs  es sotmet a aquest tipus d’avortament.  

S’anomena provocat ja que promou la mort del fetus. Aquest tipus ha 

molt discutit arreu del món, ja sigui a nivell social, econòmic, o bé, polític. 

No obstant això, avui en dia hi ha molts estats que accepten legalment 

aquest model d’avortament.  

Al llarg de la història s’ha anat millorant en la ciència i en la tecnologia, 

aquestes millores han pogut afavorir les diverses formes d’extreure o 

matar el fetus sense que es veies afectada la mare. Per aconseguir 

aquest resultat se solen utilitzar diversos mecanismes emprats en els 

àmbits de ginecologia i obstetrícia11. Cal destacar, que des de fa uns 

anys enrere aquest tipus d’avortament també és pot dur a terme a través 

d’un tractament mèdic, la farmacologia, en cas que la noia no vulgui 

sotmetre’s a cap intervenció quirúrgica,aquest rep el nom d’avortament 

químic i consist     

                                                           
11

 Part de la medicina que tracta de la gestació, el part i el puerperi. Extret de la enciclièdia.cat. 

”http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0127135&BATE=obstetr%25C3%25ADcia” 

http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0127135&BATE=obstetr%25C3%25ADcia
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Els mitjans per poder realitzar l’avortament provocat quirúrgicament són 

principalment dos: 

 Aspiració: consisteix a dilatar el coll uterí amb un instrumental 

adequat a aquesta funció, per tal que per ell pugui cabre un tub 

que va connectat a un potent aspirador. La força d’aquest 

aspirador arrossega l’embrió del contingut uterí, tot desfets en 

petits trossos. Una vegada acabada l’operació al cap de poques 

setmanes, aproximadament dues depenent de si la pacient 

presenta algun tipus de problema, es realitza una revisió mèdica 

que consisteix en una ecografia per saber si s’ha expulsat tot el 

fetus o no, en cas de ser negatiu es realitza una segona 

intervenció.  Aquest mètode és el més utilitzat en la gran majoria 

de les clíniques avortistes ja que es vàlid només fins a les dotze 

setmanes.     

 Legrat: més col·loquialment conegut com el raspat. Igual que 

l’anterior es comença dilatant el coll de l’úter, la qual cosa només 

es pot fer amb anestèsia. Després s’introdueix a l’úter una 

espècie de cullera de vores rallant anomenada legra o “cureta”, 

que trosseja el fetus al desplaçar verticalment aquest instrument, 

finalment, es treuen els trossos restants amb la mateixa legra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 5:avortament per aspiració 

FONT: wikipedia.org 
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3.1.3. La interrupció voluntària a nivell mundial 

El liberalisme és un moviment que va començar a introduir-se a finals del segle 

XIX i principis del segle XX, va permetre als països amb una mentalitat més 

oberta, principalment França, a queixar-se sobre un seguit de drets que mai els 

havien estat concedits. Aquests eren la demanda de més llibertats, tan 

econòmiques com socials i la supressió de les monarquies o el canvi del 

sistema de govern que dominava el país, entre moltes d’altres que en general 

volien canviar tot allò que durant tants segles els havia marcat unes pautes de 

vida molt dures i molt injustes en bastants àmbits. Així doncs, dintre d’aquest 

gran seguit de reclamacions hi havia la llibertat de la dona en molts aspectes, 

així com, en el fet de poder decidir si volia continuar amb l’embaràs o no, és a 

dir, el dret a l’avortament. 

Aquest dret va provocar greus aldarulls entre els diversos països 

desenvolupats, majoritàriament amb mentalitats conservadores o moderades, 

ja que mai anteriorment s’havia pogut plantejar aquesta idea, que la dona 

pogués decidir si tirar endavant amb l’embaràs. No s’ha d’oblidar que el paper 

de la dona, dintre de la societat, es actiu des de fa relativament molt poc, 

anteriorment la dona només era un objecte de procreació i per treballar a casa. 

Aquests conflictes i demandes no es van viure igual arreu del món, ja que, hi 

havia països més progressistes i oberts al diàleg, en canvi, n’hi havia que es 

van negar rotundament i en aquests encara avui en dia, està perseguit 

l’avortament, per tant, s’ha de fer en la clandestinitat on moltes vegades les 

dones o noies acaben morint a causa de les mancances i rudimentaris recursos 

que s’utilitzen per poder posar fi al fetus.     

Diferents indrets del món van intentar demanar aquest dret mitjançant 

manifestacions, vagues..., a més a més, van realitzar propaganda molt 

agressiva contra el sistema, per exemple 12, hi havia frases com “Fuera las 

mujeres que han avortado adentro los machos que las han condenado”. 

                                                           
12

 Per poder veure imatges sobre les diverses vagues, manifestacions, retalls de revistes…per poder 

legalitzar l’avortament. Vegeu pàg. 28-33 de l’annex.  
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Tal com podem veure en 

aquesta frase d’un 

anunci propagandista 

editat per Marta Olivan 

en un butlletí, ens 

mostra com les dones 

que han decidit avortar 

estan menyspreades per 

la societat, mentre que 

l’home es considera el 

guanyador, les dones 

estan condemnades a 

acceptar l’home i l’infant. 

Actualment, a escala mundial el dret de l’avortament ha estat assolit per la gran 

majoria de països del món desenvolupat, mentre que els del món 

subdesenvolupat, a causa de la seva cultura, en la gran majoria encara no està 

despenalitzat aquest dret.  

L’avortament és legal en la majoria dels països de la Unió Europea, no obstant 

això, cada país presenta la seva pròpia legislació: Alemanya, Àustria, Bèlgica, 

Bulgària, Dinamarca, Eslovàquia, Estònia, França, Grècia, Hongria, Letònia, 

Lituània, Noruega, Txèquia, Romania i Suïssa tenen una llei de terminis fins les 

12 setmanes de gestació. Aquest termini s’amplia fins les 24 setmanes a 

Holanda, fins les 18 setmanes a Suècia i a Itàlia fins 90 dies; en canvi, a 

Portugal només arriba fins les 10 setmanes. 

 

Imatge 6: Anunci propagandístic que lluitava a favor de l’avortament. 

FONT:  Dones en lluita: bolletí mensual de la coordinadora feminista de 

Barcelona. Núm. 13 (Gener 1980)  
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Fins el segon trimestre l’avortament s’admet legalment quan concorre la 

indicació de risc per a la vida de la mare a Àustria, Dinamarca, Eslovàquia, 

França, Hongria,Luxemburg, Noruega, Txèquia, Romania, Espanya i Suïssa; 

en cas de risc per a la salut de la mare, a Àustria, Dinamarca, França, 

Luxemburg, Noruega, Espanya i Suïssa; per malformació del fetus, a Àustria, 

Dinamarca, Eslovàquia, França, Luxemburg, Espanya, Noruega, Txèquia i 

Romania i com a conseqüència d’una violació, a Eslovàquia, Hongria, 

Luxemburg, Noruega i Txèquia. És a dir, el que anteriorment hem anomenat 

avortament terapèutic.  

 

Finalment, cal remarcar que a Àustria la llei permet l’avortament fins el segon 

trimestre quan es tracta de menors de 14 anys.     

En aquest mapa podem veure visualment la situació jurídica sobre la 

legalització de l’avortament als diversos països del món. Així doncs, podem 

observar com Amèrica del nord i a la Unió Europea és, generalment, legal 

l’avortament, mentre que als països de l’Àfrica, Sud- Amèrica i Japó és il·legal 

excepte en violacions... 

Per poder comprendre el present s’ha de fer un pas enrere fins els països 

impulsors de la demanda d’aquest dret, en defensa de l’avortament: 

 

Imatge 7: Situació Jurídica als Diferents Països del Món, 2010 

FONT: Red Nacional de Defensa y Promoción de los Derechos Sexuales y los Derechos 

Reproductivos. http://www.redeser.org/index.php  

 

 

http://www.redeser.org/index.php
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 Rússia 

Quan es va produir la Revolució Russa l’avortament ja era un dret que les 

dones ja demanaven. Així doncs, Rússia fou el primer país que va legalitzar la 

llei de l’avortament el 18 de novembre de 1920.  

Des d’aquella primera legalització han estat molts els països que també han fet 

un pas en aquest sentit, tot i així, aquesta llei no s’aplica igual a tots els països 

depèn de les condicions mèdiques, de la societat i de l’edat de la mare.  

Varis estudis realitzats per la OMS mostren que el nombre d’avortaments, des 

de la seva realització legal arreu del món, ha assolit xifres immenses d’uns 33 i 

55 milions a l’any. 

 França  

La llei de l’avortament a França fou acceptada a la Assemblea Nacional 

Francesa el gener del 1975 per Simone Veil, el ministre de sanitat. Una vegada 

signada i aprovada Veil digué “No ha sido una victoria. El aborto es siempre 

una derrota. La única victoria consistiría en poder evitar-lo”13. Aquesta llei no 

fou ben rebuda al principi per la majoria de la població francesa. Arran del 

malestar francès el 29 de Novembre de 1979 es va fer una segona votació a la 

Assemblea Nacional, on 271 vots estaven a favor i 201 en contra.  

Finalment, el dret a l’avortament va entrar en estricte vigor el gener del 1980, 

aquesta llei va anar acompanyada d’una gran propaganda anticonceptiva per 

tal de poder evitar que les dones haguessin de passar per una situació tan 

desagradable com l’avortament. 

Una conseqüència negativa d’aquesta legalització, igual que en tots els països 

avortistes, al començament del seu funcionament es va produir un fort descens 

de la natalitat, per això, es van haver de realitzar noves campanyes per 

fomentar la natalitat.    

 

                                                           
13

 Frase que Simone Veil va declarar a L’assemblea Nacional el gener del 1975. FONT: HERNANDEZ 

RODRIGUEZ, Gerardo: El avorto en Espanya. Analisis de un proceso socio-politico. Ed. Universitat 

Complutense de Madrid, 2000  
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 Alemanya 

Al segle XX, Alemanya encara estava dividida entre la República Federal 

d’Alemanya, en endavant RFA, i la República Democràtica Alemanya. 

D’aquesta última no es troben dades sobre el dret de l’avortament, no obstant, 

de la República Federal s’han conservat alguns documents. L’article 1 de la 

Constitució Alemanya diu “L’ésser humà ha de ser protegit, tant en la seva vida 

com en la salut des del mateix moment en què es produeix la fecundació”. A 

més a més, el novembre del 1975 a Karlsruhe, el Tribunal Suprem va declarar 

anticonstitucionals les lleis que permetien l’avortament dintre de la R.F.A  

durant els tres primers mesos. No obstant aquesta prohibició acceptava 

l’avortament en cas que la vida de la mare i del fetus estès en perill. Davant 

d’aquest fet el 1976 es va demostrar que de 100 dones unes 75 avortaven  

degut a problemes socials i econòmics, per això, el 1984, el Ministre Federal de 

la Família a través de l’Estat va establir unes subvencions d’uns 5.000 marcs14 

a cada dona que tirés endavant l’embaràs  

 Gran Bretanya 

Gran Bretanya juntament amb Rússia i Suïssa fou un dels països que més 

aviat va legalitzar l’avortament, els mètodes emprats en aquest continent per 

realitzar aquesta intervenció eren d’una qualitat insuperable comparades amb 

les d’arreu del món , per això, rebia un nombre elevat estrangeres que volien 

avortar.  

El 1924 ja era legal l’avortament si es tractava d’un avortament terapèutic, és a 

dir, que tant la vida de la mare com la del fetus estaven en perill, en un primer 

moment estava permès fins a les 28 setmanes de gestació, però a mesura que 

anaven passant els anys aquest període s’anava reduint, fins que el 1977 el 

diputat conservador, William Benyon, el va reduir fins a 20 setmanes, a més a 

més, va reduir el nombre de possibilitats de poder avortar a través d’un informe 

mèdic on els ginecòlegs havien d’especificar si era necessari o no aquesta 

intervenció. Tot i aquesta limitació de la llei, el nombre d’avortament encara era 

elevat, per això, el 1985, la Camara de Los Lores, que era el partit vigent, va 

                                                           
14

 Marcs moneda emprada Alemanya abans de instaurar l’euro. 
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permetre que es pogués receptar la pastilla anticonceptiva a menors de 16 

anys.     

 Portugal 

A Portugal, el 1978 s’estimava que el nombre d’avortaments il·legals era d’uns 

cent mil on morien dues mil dones, entre aquesta elevada xifra 20 mil 

avortaments eren d’adolescents. El 1982 el partit Comunista portuguès va 

presentar un projecte que legalitzava l’avortament, en un primer moment no va 

tenir els suficients vots per poder tirar endavant ja que era massa radical, així 

doncs, el partit socialista el 1984 va fer un nou projecte més moderat seguint 

les pautes que Espanya havia establit en la seva llei avortista aprovada aquell 

mateix any. Així doncs el 1984, a la Assemblea parlamentària 132 vots van 

estar a favor de la despenalització de l’avortament, mentre que 102 van estar 

en contra.   

En l’actualitat, els països 

europeus segueixen una 

legislació semblant vers a 

l’avortament. La gran majoria, 

abans de realitzar la intervenció 

voluntària de l’embaràs, 

presenten un període de tres 

dies de reflexió, no obstant això 

n’hi ha que no en presenten, com 

és el cas d’Àustria, i d’altres que 

s’han d’esperar fins a 7 dies, com 

és el cas de França. Però en tots 

els casos la intervenció es 

realitzar als hospitals, ja siguin 

públics o privats, i la intervenció 

psicològica en cas que la pacient ho sol·liciti també. Cal destacar, que s’inclou 

tant l’avortament quirúrgic com el farmacològic, explicats anteriorment.15       

                                                           
15

 Podeu trobar més informació sobre la IVE internacionalment  a la pàg. 34-35  de l’annex. 

 

Imatge 8: llei de l’avortament a Europa 

FONT: http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6235557.stm 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6235557.stm


En què ens equivoquem? Mares Adolescents 
 

 Pàgina 33 
 

3.1.4. Història sobre la legalització de l’avortament a Espanya i 

Catalunya 

L’avortament ha tingut una llarga història de prohibicions i de pràctiques en el 

transcurs dels darrers anys. A l’Estat Espanyol, el primer decret que va existir 

fou al 1937, aquest decret regulava la interrupció de l’avortament terapèutic de 

l’embaràs. Però pocs anys després de la Guerra Civil Espanyola i la insurrecció 

armada de tres generals, entre ells Franco, va instaurar una dictadura a 

Espanya. Aquesta limitava la llibertat del poble, era un estat confessional i el 

governant controlava els tres poders l’executiu, legislatiu i judicial.  

Per això, com que Franco era un dictador que estava plenament lligat amb la 

religió va prohibir l’avortament, en qualsevol circumstancia. Així doncs aquell 

decret aprovat durant la Segona República va quedar anul·lat tan aviat com 

Franco va ascendir al poder.   

Més endavant es va crear una organització feminista, la finalitat de la qual era 

poder ajudar a totes aquelles noies que es trobaven embarassades i 

desemparades davant d’una societat aleshores masclista, a més cal tenir en 

compte la precari situació econòmica en què es trobaven moltes de les dones.  

Com que a Espanya l’avortament estava perseguit moltes dones, a través 

d’aquestes organitzacions esmentades anteriorment, anaven a l’estranger 

avortar i en pocs dies tornaven a ser a casa seva, com si res hagués passat. 

Un dels països que més estrangeres va rebre fou Gran Bretanya que sempre 

les va acollir, tot i així, el preu que pagaven les espanyoles per avortar era molt 

elevat i moltes vegades les dones no disposaven dels suficients recursos 

econòmics, per això, les treballadores de les organitzacions feministes, entre 

elles Montserrat Margarit i Rosa Suñe, feien un fons comú per poder 

aconseguir els diners necessaris per poder ajudar a les afectades.     
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Poc després de la mort de Franco i durant el període de transició, el país va 

experimentar un seguit de canvis que en gran part van ser rebuts amb un gran 

entusiasme, sobretot pels contraris al règim franquista i pels partits més liberals 

i progressistes. La primera actuació que es va realitzar per poder establir el dret 

de l’avortament fou el 1977 amb les “Jornades Catalanes de la Dona” on el 

moviment feminista demanava la instauració de l’avortament per poder evitar 

l’elevat nombre de dones que morien en intentar avortar il·legalment; fomentar 

el coneixement dels anticonceptius i l’alliberament sexual. El 1978 els grups 

feministes van criticar el text constitucional, entre altres aspectes, en l’article 

15, perquè van considerar que dificultaria el reconeixement ple del dret a 

l’avortament. Aquest article estableix: “Tots tenen dret a la vida i a la integritat 

física i moral sense que, en cap cas, puguin ser sotmesos a tortura, ni a penes 

o tractes inhumans o degradants. Queda abolida la pena de mort, excepte el 

que puguin disposar les lleis militars en els temps de guerra”, aquell mateix 

any, després de sentir les queixes d’aquest sector de la població, es va 

despenalitzar els anticonceptius i van afavorir que el nombre d’embarassos no 

desitjat anés disminuint progressivament.  

A l’any 1979, en el marc de les eleccions municipals, les plataformes 

reivindicatives del moviment feminista plantegen: 

 

Imatge 9: Manifestació per un avortament lliure i gratuït  

FONT: Dones en lluita: bulletí mensual de la coordinació feminista de Barcelona. Núm. 1 (gener 

1978). P. 7 
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 Avortament lliure i gratuït a càrrec de la Seguretat Social per 

sol·licitud de la pròpia dona, sense discriminació per motiu d’edat o 

estat civil. 

 Anticonceptius lliures i gratuïts a càrrec de la Seguretat Social per a 

homes i dones i investigació de nous mètodes. 

 Centres d’informació sexual. 

 Amnistia per als delictes específics de la dona.  

 

La legalització dels anticonceptius fou relativament fàcil en comparació a la 

legalització de l’avortament que va haver de passar per un elevat nombre 

d’esdeveniments, com el del 1979 fins al 1982, on les dones espanyoles van 

donar suport a la campanya de la defensa de les “11 mujeres de Bilbao” i a la 

seva amnistia. Aquestes dones havien estat acusades d’haver avortat. Aquesta 

problemàtica va durar fins al 1982 quan es va realitzar el judici després de 

diverses suspensions, a més, va generar un debat social que va col·locar 

l’avortament en l’agenda pública.  

També van dur a terme altres activitats molt diverses: les manifestacions, el 

tancament en Ajuntaments i Jutjats, xerrades, Jornades, recollides de firmes... 

 

Imatge 10: Propaganda a favor dels anticonceptius i l’avortament 

FONT: Dones en lluita: bulletí mensual de la coordinació feminista de Barcelona. Núm. 9 (gener 

1979). P. 17 
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El segon esdeveniment amb més repercussió fou al 1980, quan la policia va 

detenir les treballadores del Centre de Planificació Familiar “Los Naranjos”, de 

Sevilla perquè es creia que practicaven avortaments. En contra d’aquesta greu 

injustícia només a Sevilla es van reunir fins a 28.000 firmes que sol·licitaven la 

legalització de l’avortament... Cada vegada més, la societat veia més necessari 

aquest dret per a les dones, fins que al 1981 es van realitzar en aquesta 

mateixa ciutat, Sevilla, les Jornades Feministes Internacionals per a la 

legalització de l’avortament amb el suport de “Los Naranjos”, i aquell mateix 

desembre es van dur a terme les Jornades estatals pel dret a l’avortament 

organitzades per la Coordinadora Estatal d’Organitzacions Feministes a 

Madrid. En aquestes dues Jornades s’aprofundeix en el discurs feminista sobre 

l’avortament: la crítica al model sexual dominant, l’home; la reivindicació del 

propi cos; el dret de les dones a decidir i la denúncia front a la il·legalitat de 

l’avortament. 

Davant de les queixes el govern havia de fer alguna cosa abans que el conflicte 

social s’accentués entre la població civil i acabés produint greus conflictes entre 

la població, així doncs, el 1983 el govern socialista va fer públic el projecte de 

la llei de l’avortament, però aquest va ser jutjat com a anticonstitucional per 

partit més conservador, Alianza Popular, ja que no complia el dret a la vida. 

L’11 d’abril de 1985 el Tribunal Constitucional dicta la Sentència i al juliol va 

entrar en vigor la despenalització parcial de l’avortament. Però aquesta nova 

llei era incompleta ja que només acceptava l’avortament terapèutic, a més a 

més, no garantia la seva realització en la xarxa sanitària pública. Trencant així 

el lema dels pro-dret16 a l’avortament, grup de persones a favor del dret de la 

dona a decidir si vol avortar, “avortament lliure i gratuït”, a causa d’aquest 

trencament al mateix any es realitzen les Jornades Feministes Estats 

organitzades per l’Organització Feminista. Es van realitzar a Barcelona i van 

tenir un fort impacte arreu de l’Estat Espanyol, ja que, com a protesta és van 

realitzar dos avortaments il·legals que posteriorment es van fer públic. La 

pràctica d’avortaments per part de grups feministes tenia com a finalitat la 

denúncia de la situació i els límits de la llei. Però el govern central es negava 

acceptar l’avortament, per això, des de l’any 1981 fins al 1990 es van produir 

un seguit de detencions, judicis i condemnes a dones i a professionals sanitaris 
                                                           
16

 Nom que rebien el grup de persones que defensaven el dret de l’avortament. 
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que practicaven l’avortament. Els llocs on el nombre d’acusats va ser més 

elevat fou a Barcelona, Astúries, Madrid, Sevilla, València,Càceres, 

Salamanca, Granada, Màlaga, Valladolid i Màlaga. No obstant aquestes 

repressions, els moviments feministes no van parar d’actuar en contra 

d’aquests judicis i defensant la llei de l’avortament “lliure i gratuït”. 

Al 1990 es va celebrar un judici als professionals sanitaris acusats d’haver dut a 

terme un avortament en un hospital públic, per una organització pro-vida17. 

Aquest judici va implantar la por a algunes o alguns dels professionals.  

Finalment, a finals d’aquest mateix any, 1990, es va començar a celebrar el Dia 

Internacional per la Despenalització de l’avortament. Pel que fa Catalunya, el 

17 de novembre de 1992 es va regular l’acreditació dels centres sanitaris a 

realitzar avortaments d’acord amb els supòsits de la Llei de 1985. Aquesta 

legislació permetia la pràctica de l’avortament en centres o establiments 

sanitaris a Catalunya.  

 

3.1.5. Les ideologies politiques predominats a Espanya i la 

seva relació amb l’avortament. 

El dret de l’avortament és una legislació que ve marcada pel govern general, 

així doncs, la comunitat autònoma de Catalunya es regeix segons les lleis que 

el President de Govern marca.  

Aquesta llei es veu afectada constantment pels canvis de poder que en 

presentar una ideologia ben diferenciada canvien i modifiquen la llei anterior.   

Per una banda el partit conservador, el Partit Popular, actualment presidit per 

Mariano Rajoy, presenta una propaganda electoral antiavortista, ja que, 

considera que es una llei injusta i innecessària, i en les pròximes eleccions 

proposa tornar a la del 1985.  

Per l’altra banda el partit progressista, el Partit Socialista, actualment presidit 

per José Luis Rodríguez Zapatero,  presenta una propaganda electoral que 

afavoreix la llibertat i la seguretat de les dones per poder avortar alhora  que 

proporciona ajudes econòmiques aquestes per poder finançar el procés, a més, 

avança als 16 anys l’edat de les noies per poder decidir sobre la IVE. 

                                                           
17

 Nom que reben el grup de persones que están a favor del dret de la vida. 
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3.1.6. Llei vigent de l’avortament a l’Estat Espanyol. 

El 3 de març del 2010 es va instaurar la nova llei de l’avortament i va entrar en 

vigor el 5 de juliol del 2010. Aquesta nova legislació s’anomena, Llei Orgànica 

2/2010 de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs. 

Els punts fonamentals d’aquesta nova reforma de la llei són: 

 Les noies amb més de 16 anys poden elegir lliurement si volen avortar, 

tot i així, necessiten l’autorització dels pares que han d’assumir la decisió 

de la jove. El període màxim per poder avortar és de 14 setmanes 

d’embaràs. 

 Es permet avortar a partir de les 22 setmanes en cas que hi hagi alguna 

anomalia en el fetus o estigui en perill la vida de la mare, en aquest cas 

la intervenció es porta a terme en el centre hospitalari.  

 En cas que la menor pugui rebre problemes d’agressió familiar no s’ha 

d’aviar als progenitors, sinó que l’avortament entraria per la sanitat 

pública com un cas de problema psicològic per la mare.  

 Abans de sotmetre’s a la intervenció quirúrgica la pacient indiferentment 

de la seva edat, ha de passar per un període de reflexió. Els 

professionals, com el ginecòleg o la llevadora, donen un tríptic on 

s’intenta fomentar la natalitat, informant sobre els drets laborals durant 

l’embaràs i la maternitat, les prestacions i ajuts econòmics...Tot i així, 

moltes d’aquestes ajudes i drets que en teoria tenen les dones moltes 

vegades a la pràctica no són veritat, per exemple, en molts casos els 

empresaris quan una treballadora es queda embarassada la fan fora, ja 

que així s’estalvien de pagar la baixa, aquest fet afecta sobretot al sector 

secundari. 18 

 

 

 

                                                           
18

 És pot veure el tríptic a la pàg. 36-37 de l’annex 
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3.1.7. Aplicació de la nova llei de l’avortament a Solsona. 

Tota llei dirigida des del Govern Central o des de la Generalitat no s’executa 

igual en una ciutat on es disposa de tota mena de comunicacions, serveis, 

organitzacions...que en un poble on la mobilització de la població és escassa i 

els recursos en qualsevol àmbit, per exemple, en sanitat, en educació, en 

comerç...En definitiva, la llei de l’avortament no es desenvolupa de la mateixa 

forma a  Barcelona que a Solsona, per exemple.  

Solsona pel fet de ser un poble no disposa dels serveis que requereix un 

avortament, és a dir, quan una dona independentment de la seva edat decideix 

avortar ha de ser enviada a Manresa, a causa de la manca d’infraestructures i 

recursos. No obstant això des del CAP de Solsona, la llevadora informa i dóna 

els papers necessaris pel rescabalament de la despesa de l’avortament19 a la 

afectada, i per l’altra banda l’assistent social li facilita una trobada amb 

l’organització Salut i Família, on podrà demanar una millora del preu de la 

interrupció voluntària de l’embaràs depenent de la seva situació econòmica.     

Posteriorment, s’entregarà a través d’un tríptic la informació que la dona ha de 

llegir durant un període de reflexió de tres dies abans de sotmetre’s a 

l’avortament.  

Una vegada transcorreguts aquests dies la pacient va al centre d’avortament al 

qual el programa Salut i Família li ha atorgat.20  Després de la intervenció se li 

recepta un seguit d’indicacions que s’han de seguir per poder recuperar-se 

completament21, i finalment, transcorreguts 15 dies l’afectada ha d’anar al CAP 

o a l’hospital que ho desitgi per poder realitzar una ecografia.    

 

 

 

                                                           
19

 És pot veure els papers per demanar  el rescabalament a la pàg…de l’annex. 

20
 Per poder veure la llista dels centres privats legals per poder realizar l’avortament. Vegueu pàg. 38-40 

de l’annex. 
21

 Podeu trobar documents reals a la pàg. 45-52 de l’annex. 
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Tal com ens mostra la gràfica anterior, el nombre d’avortaments al Solsonès va 

ascendint a mesura que transcorren els anys, i aquesta xifra no deixa 

d’augmentar, any rere any.  

 

3.1.8.  El pensament solsoní vers la IVE 

Les enquestes realitzades a la població solsonina22 demostren que el sector 

masculí, aproximadament un 53%, estan en contra de l’avortament, mentre que 

el femení és al contrari, un 51% està a favor d’aquesta llei. Tot i així, en global 

tots estan d’acord que la nova llei de l’avortament no és la més adequada, ja 

que, molts diuen que una noia amb 16 anys encara és fàcilment manipulada i 

en alguns casos encara no sap com actuar davant de grans problemes socials, 

com és l’avortament.  

 

 

 

                                                           
22

 Podeu trobar els resultats de l’enquesta realitzada a la población solsonina pàg. 55-59 de l’annex.  

 

Gràfic 4:  Evolució del nombre d’avortaments al Solsonès. 

FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades extretes del IDESCAT. 
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3.2. Mares adolescents  
3.2.1. Concepte de mares adolescents i evolució del tema al 

llarg dels anys 

Mares adolescents en l’actualitat inclou a tota noia que es comprèn entre 

catorze i divuit anys d’edat i es troba embarassada o bé ja és mare. En el 

moment d’anomenar mare adolescent a una noia hem de tenir present un 

seguit de conceptes, com la demografia, la societat, la cultura i la religió.  

Pel que fa la demografia es va produir un gran canvi quan es va passar del 

règim demogràfic antic al règim demogràfic modern a finals del 1875. Aquest 

canvi es va ser fer palès per un descens de la natalitat que cada vegada era 

més accentuat, al mateix temps la taxa de mortalitat fou reduïda a causa de la 

introducció de les millores higièniques, sanitàries, alimentàries i per la 

introducció de dos productes bàsics, com la patata i el blat de moro. D’aquesta 

manera no es tenien tants fills però com que la mortalitat era més baixa el 

nombre de naixements vius era més elevat, tal com podem observar en el 

següent gràfic. 

 

 

 

Gràfic 5: Dones a favor de la nova llei de l’avortament, la llei orgànica 2/2010 

de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs. 

FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta feta personalment.  
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Al llarg del segle XX es va anar incrementant les millores en les condicions de 

vida de la població, però concretament en els obrers. La millora en la ciència i 

en la tecnologia van afavorir a augmentar l’esperança de vida, a través de nous 

medicaments i de maquinàries que feien més suportables les condicions de 

treball, que anteriorment eren molt dures.  

A continuació, he elaborat una gràfica on es pot veure el creixement 

exponencial de la població espanyola en els darrers dos segles, tot i així, a 

partir del 2000 aquest creixement es començà a estancar i ja no va a tan 

excessiu al 2010.  

  

Gràfic 6: Nombre de naixements i de defuncions a Catalunya  en el període comprès 

entre 1870 i 1974. 

FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades extretes del IDESCAT.  
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No obstant això, la gràfica anterior ens mostra la població en general espanyola 

sense diferenciar els diversos grups d’edat, així doncs, he trobat convenient 

realitzar una segona gràfica centrada a Catalunya que mostra la població 

general d’aquesta comunitat autònoma però que a la vegada en un color 

diferent ens mostra el nombre d’adolescents que constitueixen la societat 

catalana. Tal com podem observar en el gràfic el nombre de joves, entre 15 i 19 

anys, va descendint amb els anys, encara que sigui poc, s’ha de tenir present, 

ja que es va generant un envelliment de la població i en un futur tindrà 

repercussions sobre les generacions que ara tenen entre uns 40 anys, perquè 

faltarà gent jove que aporti a l’Estat els impostos per poder mantenir les 

pensions.    

 

 

 

 

 

Gràfic 7: Evolució demogràfica a Espanya, període 1800-2010. 

FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades extretes del llibre d’història de 

2n de batxillerat i http://ccsocials.blogspot.com/2011/10/prospectiva-

demografica-espanyola-2011.html   
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En aquesta gràfica extreta del idescat 

podem veure com el nombre de nascuts 

vius a Catalunya ha anat descendent en 

comparació al 1975. Per una banda, es 

degut a la despenalització de l’avortament 

però per una altra per la mentalitat de la 

població. Aquesta està basada en tenir els 

fills en una edat força madura quan la 

parella té una feina segura amb uns 

ingressos econòmic mitjanament alts, etc.   

 

 

 

 

  

Gràfic 8: Nombre d’adolescents en el total de la población catalana. 

FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades extretes del IDESCAT.  
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Gràfic 9: Nascuts vius a Catalunya en el 

período de 1975-2009 
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Pel que fa a la societat, a l’Antic Règim hi havia una societat  injusta i excloent, 

dividida en dos estaments, els privilegiats i els no privilegiats. Però a causa de 

tres grans esdeveniments, la Revolució Industrial anglesa, la Revolució 

Francesa i les diverses revolucions burgeses, es va produir un gir brutal en la 

societat, es van suprimir els estaments i va sorgir una nova ciutat formada per 

ciutadans que tenien unes característiques que abans ni existien, eren lliures, 

tenien els mateixos drets davant de la llei i la mobilitat social, és a dir, la gent 

era avaluada pel seu intel·lecte i no pels títols hereditaris.  

Amb aquesta nova societat, la població es divideix en  tres grups: 

 Les classes altes formades pels oligàrquics que controlen els tres 

poders, el prestigi social, l’economia i la política. Algun exemple seria els 

terratinents, l’alta burgesia... 

 Les classes mitjanes les integraven aquelles persones que tenien 

càrrecs importants però el seu salari no era molt elevat, com per 

exemple, els funcionaris... 

 Les classes baixes eren les que englobaven a la gran majoria de la 

població, vivien en unes condicions més dolentes i tenien algunes 

mancances a nivell econòmic. A principis de segle XIX era la població 

rural però amb la industrialització de les ciutats aquesta va emigrar cap a 

als nuclis urbans, així doncs, va passar a ser els obrers.  

Pel que fa la cultura i la religió, cada país té la seva pròpia forma de pensar i 

d’actuar per això, no és correcte jutjar a les persones estrangeres amb la 

mentalitat espanyola. És a dir, la nostra cultura no està del tot acceptat que  

una noia adolescent  estigui casada i tingui un fill, antiguament sí que les noies 

es casaven molt joves amb homes molt més grans que elles, però això era per 

conveniència en la gran majoria dels cassos. Actualment aproximadament el 

98%  de les noies no es casen sent menors d’edat, i això es degut perquè la 

nostra mentalitat i visió del matrimoni és diferent en relació a altres cultures i 

religions, com per exemple, la musulmana. Menciono aquesta perquè és la 

població estrangera que més hi ha al territori on està enfocat el treball, a 

Solsona.  
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La cultura i religió musulmana accepta el matrimoni quan la noia encara és 

adolescent entre els 16 i 18 anys, en alguns casos aquestes noies es casen 

amb el promès que el seu pare els ha buscat, per tant, això significa que la 

nova promesa ha de deixar els estudis per poder dedicar-se a la llar i als 

infants, així doncs, dintre de la seva cultura està ben vist que una noia 

relativament jove sigui mare. El mateix passa en els països del sud d’Àfrica, 

sud Amèrica,... 

3.2.2. Nombre de mares adolescents al llarg dels darrers anys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per poder explicar l’evolució dels embarassos adolescents he elaborat aquest 

gràfic on ens mostra que l’edat on la maternitat adolescent és més elevada, 

deixant de banda els 18 anys, són les noies que tenen 17 anys. L’edat on 

menys maternitat juvenil hi ha és a la franja de 15 anys. En general, el nombre 

de mares adolescents ha disminuït al 2010 respecte al 2007.  

 

 

  

Gràfic 10: Taxa de fecunditat (*) a Catalunya en el període comprès entre 1975-2010 

FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades extretes del IDESCAT.  

(*) Nascuts vius per 1.000 dones de cada edat. 
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3.2.3. El pensament solsoní vers la maternitat adolescent 

Després d’haver realitzat les enquestes23 m’he pogut adonar que els homes 

tenen una visió força negativa de les mares adolescents, mentre que les dones 

afirmen que ser mare és una de les coses més maques que els pot passar 

independentment de l’edat. Però, el que tots dos sectors estan d’acord és que 

l’Estat no ajuda suficient a les noies o dones embarassades, ni econòmicament 

ni socialment. 

4. Conclusions generals i proposta de millora 

Amb aquest treball he acomplert els objectius i hipòtesi que m’havia proposat a 

l’inici del treball i també he pogut extreure’n conclusions. La finalitat del treball 

consistia en fer conèixer un sector de la població que sempre ha estat 

desfavorit per la societat, a més, parlar d’un tema que encara avui provoca cert 

tabú.  

Pel que fa les diverses organitzacions preventives vigents a Solsona m’he 

adonat que no acaben de complir la seva finalitat, la de prevenir embarassos 

no desitjats, per una banda per la desconeixença dels seus serveis per part 

dels joves, i per l’altra banda, per la poca confidencialitat i les dificultats de la 

que disposen els adolescents per poder-hi accedir. Molts joves no s’interessen 

en buscar informació sobre aquestes organitzacions, i per poder-se’n sortir d’un 

cas d’emergència utilitzen la pastilla  de l’endemà, i en molts casos, el 75 %, 

consideren aquest fàrmac  com un mètode preventiu, sense ser conscients del 

que significa el seu consum excessiu per al seu cos. Aquest analfabetisme 

sobre prevenció té repercussions, en primer lloc per l’adolescent que ha d’elegir 

sobre quin camí prefereix anar després d’haver valorat els aspectes negatius i 

positius sobre ambdós possibilitats, i en segon lloc per la societat que l’envolta, 

és a dir,una població més conservadora el fet d’avortar té unes conseqüències 

més negatives a nivell ètic i moral, mentre que si es tracta d’una població de 

mentalitat més oberta les conseqüències es redueixen.   
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 Podeu trobar els resultats de l’enquesta realitzada a la población solsonina pàg. 55-59 de l’annex.  
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Pel que fa la població solsonina, al llarg de la recerca, m’he adonat que els 

homes, generalment tenen una ideologia més conservadora i antiavortista, 

mentre que les dones són un xic més liberals i defensen l’avortament. Des del 

llarg de la història el sector femení sempre s’ha mostrat més progressista i més 

defensor dels seus drets, tal com, podem veure va ser l’Organització Feminista 

que va promoure el dret de l’avortament...No obstant aquesta diferència entre 

gèneres, els dos estan a favor que la nova llei legislativa de l’avortament no és 

la més adequada, ja que una noia de 16 anys encara és molt fàcilment 

influenciable i dominada, tal com vaig poder veure en les entrevistes fetes 

personalment en alguns cassos reals d’afectades que s’havien trobat en aquest 

dilema. Vaig arribar a la conclusió que varia molt segons la persona, una noia 

de 16 anys en alguns cassos pot ser igual o més madura a nivell psicològic que 

una de 20, per tant, no crec que aquesta nova llei sigui dolenta sinó que s’ha de 

fer un bon ús d’ella.  

Quan vaig acabar d’elaborar el treball em vaig preguntar, com podria ajudar a 

què el nombre de noies amb embarassos no desitjats disminuís, que la 

informació preventiva es divulgues entre la gent més jove, i sobretot que l’àmbit 

de confidencialitat existís. Per poder resoldre les preguntes anteriors vaig 

pensar una proposta de millora que consistia en dissenyar un tríptic de 

divulgació preventiva i assistència de la maternitat adolescent.  A l’interior del 

tríptic apareix els diversos centres preventius vigents a Solsona, amb una breu 

introducció dels recursos que disposen i com posar-se amb contacte amb el 

representant de cada institució a través d’un telèfon per tal de augmentar la 

confidencialitat. Finalment, també faig un incís per recordar que la pastilla de 

l’endemà no s’ha de considerar un mètode anticonceptiu, tot i que, la Sanitat ho 

consideri ja que el seu ús a llarg termini és perjudicial.    

5. Agraïments  

Vull agrair a totes les persones que m’han facilitat informació per realitzar 

aquest treball, especialment a la meva amiga per facilitar-me i explicar-me com 

es realitza un avortament; a la Núria Barcons per la seva àmplia i disposada 

atenció per ajudar-me en el treball; especialment a la Montserrat Margarit, 

perquè gràcies a l’entrevista que vaig poder tenir amb ella, ara tinc una 
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perspectiva sobre el feminisme i el seu moviment que anteriorment no tenia, és 

a dir, ha despertat el meu interès vers a la lluita de les dones. A més, em va 

explicar anècdotes viscudes en primera persona sobre el període de la 

despenalització de l’avortament, que vaig trobar molt interessants i n’exposaré 

algunes durant la meva exposició oral. També m’agradaria agrair la seva ajuda 

a la infermera del centre, l’Olga Lopez, i a la Meritxell Garcia per la informació 

que m’han proporcionat. També vull agrair a totes les persones solsonines que 

han participat en el meu treball contestant les diverses enquestes que he 

realitzat al llarg de la meva recerca. Sobretot, agrair aquelles noies que m’han 

transmès, com si jo fos una part de la seva família, les seves vivències fent-me 

sentir com si fos jo l’afectada. D’aquesta manera he pogut aprendre moltes 

experiències  i sensacions que mai m’hagués pogut imaginar. Finalment, i crec 

que es necessari, vull agrair la paciència per part de la meva tutora de recerca, 

Susanna Arnau, per poder realitzar aquest treball de la millor forma possible, ja 

que, és un tema força complex, molt llarg d’elaborar i difícil d’encarar. Per tot 

això, moltes gràcies!  
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