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Expertes consideren que no està garantit plenament l’accés a la 
interrupció voluntària de l’embaràs per part de joves i 
adolescents a Catalunya 

 

 La manca d’informació i de serveis específics per joves en aquest àmbit, 
l’estigma que encara arrossega l’avortament i la darrera reforma que obliga a 
les menors a notificar-ho als progenitors, els principals obstacles assenyalats.  
 

 A Catalunya es van produir el 2014, 5.674 IVE entre noies menors de 25 anys 
(2.044 menors de 19). 
 

 La IVE en la població jove està molt condicionada pels factors socioeconòmics 
segons es mostren les dades per barris i districtes a Barcelona. 

 

Aquestes ha estat una de les principals conclusions de la jornada de discussió sobre el 

dret a l’accés a la interrupció voluntària de l’embaràs (IVE) per joves i adolescents 

organitzada per l’Associació de Planificació Familiar de Catalunya  i Balears (APFCIB) i el 

Centre Jove d’Anticoncepció i Sexualitat (CJAS) i que ha convocat a una seixantena de 

persones expertes provinents d’administracions, dispositius sanitaris o entitats, 

interessades en debatre sobre la qüestió a l’Espai Fontana de Barcelona.  



 

A més de presentar les xifres d’IVE del 2014 de Catalunya i de la ciutat de Barcelona, 

posant el focus en la població més jove, s’han analitzat les barreres que encara 

persisteixen en l’accés de les joves a la interrupció voluntària de l’embaràs. 

 

Absència d’informació sobre l’avortament i recursos poc adaptats a les necessitats de 

les noies 

Les diferents participants han coincidit en assenyalar la necessitat de reforçar les 

polítiques preventives, a través de la incorporació de la salut sexual i reproductiva dins 

el curriculum educatiu i un accés fàcil i gratuit a mètodes anticonceptius i als dispositius 

sanitaris.  

 

A més, les noies joves tenen poca informació sobre l’avortament –i sovint molt 

esbiaixada i errònia- ja que encara és tractat com un tabú, fins i tot dins l’abordatge de 

la sexualitat.  

 

Pel que fa als serveis també s’ha debatut sobre la conveniència de disposar de recursos 

més adaptats i amigables per joves i que garantissin un acompanyament adequat sense 

alimentar estigma o discursos moralitzants. 

 

Finalment s’ha assenyalat com un aspecte clau la necessitat de treballar en xarxa entre 

els diferents agents socials, comunitaris i sanitaris és fonamental  per garantir la 

continuïtat assistencial i l’acompanyament a les noies que volen interrompre l’embaràs. 

Malgrat els esforços duts a terme en els darrers anys encara s’observen dèficits a revisar 

i corregir. 

 

Les menors d’edat 

Pel que fa a la darrera reforma de Llei 11/2015 de 21 de setembre que obligava a les 

noies de 16 i 17 a disposar del consentiment dels progenitors per poder interrompre 

l’embaràs, les assistents van criticar aquesta mesura i van alertar dels riscos que podria 

suposar per aquelles noies en situació més vulnerable.  

Aquesta restricció legal podria empènyer, en determinats casos, a recórrer a 

avortaments clandestins, èxode abortiu i a situacions de violència psicològica i física dins 

el propi nucli familiar.  

En aquest sentit les professionals assistents van manifestar molts dubtes sobre com 

gestionar les situacions que es donarien a partir d’ara amb la nova reforma i van 

demanar al Departament de Salut un posicionament explícit en aquest sentit que indiqui 

com procedir. 

 



 

 

La jornada ha comptat amb la presència de Laura Pérez Castaño, regidora de Cicle de 

Vida, Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona, Ramon Escuriet i Roser Bosser 

de la Direcció General de Planificació i Recerca del Departament de Salut; Glòria Pérez 

de l’Agència de Salut Pública de Barcelona; Cristina Martínez responsable dels ASSIR de 

l’Insitut Català de la Salut de Barcelona ciutat;  Jordi Baroja director del CJAS; Yolanda 

Trejo, treballadora social de la clínica Tutor Médica; i Maria Hernández Huguet, 

presidenta del Consell de Joventut de Barcelona.  

Aquesta trobada s’emmarca en el Dia d’acció global per un avortament lliure, segur i 

gratuït. http://www.september28.org/  

 

 

Sobre l’entitat organitzadora de l’acte 

L'APFCIB fa prop de 30 anys que treballa per defensar i garantir els Drets Sexuals i Reproductius 

de tota la població a través de diferents programes d'atenció, formació i sensibilització. A dia 

d'avui, és just i necessari posar en valor la tasca feta per l'entitat i, concretament, pel nostre 

Centre Jove d’Anticoncepció i Sexualitat (CJAS) així com de tots els companys i companyes de 

les entitats del sector i dels equips professionals dels serveis sanitaris com el CAP, ASSIRs i Tardes 

Joves. 

El CJAS és un centre complementari als ASSIR que atén a joves de fins a 30 anys amb un model 

d'atenció multidisciplinar, confidencial, específic per a joves, gratuït i basat en els Drets sexuals 

i Reproductius. La contribució del CJAS a la xarxa pública en aquest àmbit és notable. Les xifres 

parlen per si soles. Cada any s’atenen presencialment a més de 2.500 joves, es dispensen 750 

píndoles d’anticoncepció d’emergència,  es fan 636 proves d’embaràs i es gestionen 189 

derivacions per IVE, es fan més de 600 proves d’ITS i s’assessora a centenars de nois i noies sobre 

mètodes anticonceptius.  A això caldria afegir-hi totes les atencions telefòniques (2.300 any) via 

e-mail (700 any) i els i les joves que han participat en intervencions educatives grupals sobre 

salut sexual, prop de 4.500. 

El nostre repte és seguir avançant per acompanyar més i millor a la població jove i reduint les 

desigualtats en salut que són el determinant fonamental per a la millora de la qualitat de vida 

de totes les persones. 

 

Més informació: 

Jordi Baroja, director del CJAS Telf. 672233507 

direcció@centrejove.org  

 

http://www.september28.org/
http://apfcib.org/
http://www.centrejove.org/
mailto:direcció@centrejove.org


 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 


