
 

NOTA DE PREMSA 

 “Més del 80% de les dones enquestades no saben que avortar és gratuït”  

 La meitat de les dones enquestades de menys de 30 anys no saben que poden avortar 

per decisió pròpia, segons una enquesta de l’APFCiB. 

 Dos de cada tres menors d’edat tenen una informació equivocada sobre el dret a 

l’avortament dels menors de 18 anys.  

 L’Associació de Planificació Familiar de Catalunya Balears i el seu Centre Jove, CJAS, 
reclamen a les institucions que millorin la informació com garantir el dret a decidir de 
les dones. 

 

Barcelona, 3 d’octubre del 2016.- L'Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears i el 

seu Centre Jove d’Anticoncepció i Sexualitat (CJAS) han realitzat una enquesta a més de 200 

dones de Barcelona d'entre 14 i 30 anys on queda palès que la meitat de les dones enquestades 

no saben que l'avortament és una decisió pròpia i gratuïta. 

L’origen d’aquest estudi rau en la sospita de l’entitat autora sobre l’immens desconeixement de 

la llei d’avortament. Segons Jordi Baroja, director del CJAS, “Constatem diàriament, en totes les 

intervencions grupals que fem amb adolescents i joves, que hi ha informacions molt errònies 

sobre l’avortament, sovint fent referència ja no a la llei del 2010 de Zapatero sinó a l’anterior, la 

del 1985, i això ens amoïna” 

Segons Sílvia Aldavert, coordinadora de l’APFCiB “els resultats de l'enquesta demostren una clara 

vulneració dels drets sexuals i reproductius com a drets humans de les dones donat que més de 

la meitat no coneix el seu dret a decidir avortar i més del 80% no coneixen l'accessibilitat i 

universalitat de la pràctica” I afegeix: “són dades tan alarmants a dia d'avui que només ens queda 

transmetre la nostra preocupació a les institucions públiques i exigim que compleixin amb la seva 

obligació de garantir el dret fonamental a la informació i a la millora en l'accés a la interrupció 

voluntària de l'embaràs per a totes les dones de la nostra societat”. 

L’enquesta s’ha plantejat també com a una iniciativa sensibilitzadora i informativa, ja que l’equip 

enquestador no només s’ha limitat a passar el qüestionari sinó que després oferia l’opció 

correcta i explicava la situació actual de la llei. “No podíem deixar les noies enquestades amb el 

dubte i menys intuint-ne els resultats”, afirma Jordi Baroja, coordinador de l’estudi i director del 

CJAS. 

 

 

 

 



Els resultats de l’enquesta 

L’avortament és de pagament?  

Del total de noies enquestades només un 18% sabien que l’avortament era gratuït. Aquest va 

ser, precisament, un dels canvis principals de la llei del 2010, incloure l’avortament dins de la 

cartera dels serveis públics actuals. Per tant, és gratuït en tots i cadascun dels casos.  

 

La meitat de les dones enquestades de menys de 30 anys no saben que poden avortar per 

decisió pròpia. 

A l’Estat espanyol l’avortament és legal a lliure decisió de la dona fins a les 14 setmanes de 

gestació. Aquest va ser el canvi principal de la llei del 2010. Des de llavors, en aquest període de 

temps, les dones poden decidir sense donar explicacions ni necessitar el consentiment de ningú 

més.   

Aquesta legislació, que va suposar una important fita pel reconeixement d’aquest dret, és 

coneguda per menys del 50% de les dones joves enquestades. I, encara més alarmant, fins a un 

30% pensen que només es pot avortar en casos de violació o malformació del fetus o perill per 

a l’embarassada. 

 

Dos de cada tres menors d’edat tenen una informació equivocada sobre el dret a l’avortament 

dels menors de 18 anys.  

Només el 33% de les adolescents enquestades sabien que calia el consentiment dels seus 

progenitors per avortar. Aquest va ser el principal canvi de la llei que va impulsar, el llavors 

ministre de sanitat Gallardón,  i que va entrar en vigor el setembre del 2015.   

“Aquest és un dels temes més sensibles que vivim al centre, amb adolescents embarassades que 

es troben amb la desagradable sorpresa que no només cal que informin les famílies sinó que, a 

més, no poden decidir-ho per elles mateixes. És absolutament paradoxal,  segons la llei són prou 

madures per tenir i criar un infant però no prou com per decidir no tenir-lo” afirma Baroja.  

Pel que fa a la població adulta prop del 60% de dones no coneix la legalitat per a que una menor 

d'edat pugui avortar i això demostra la mancança d'informació verídica que corre sobre aquest 

tema. Segons Sílvia Aldavert “aquesta negligència institucional de no generar informació i 

sensibilització en aquest àmbit posa, encara més, a un col·lectiu extremadament vulnerabilitzat 

en una situació de risc constant per a la seva vida”. 

 

 

 

 



Els mites sobre els efectes secundaris 

L’estudi també volia recollir dades sobre els mites que envolten l’avortament i que serveix de 

propaganda per grups i lobbies antiavortistes, el dels efectes secundaris no desitjats.   

En aquest àmbit també hi ha una enorme desinformació: 7 de cada 10 dones enquestades tenen 

una percepció magnificada de les possibles conseqüències de l’avortament. Un 30% creuen que 

les dones pateixen sovint depressió psicològica post-avortament i un 15% que es poden patir 

dificultats per tornar-se a quedar embarassada.  

Si l’avortament es fa seguint els procediments legals i mèdics establerts, en llocs acreditats i amb 

equips professionals experts, el risc de complicacions és baixíssim. I si la decisió l’ha pres la dona 

sense pressions i respectant la seva voluntat, el més habitual és que no es produeixi cap tipus 

d’impacte emocional a mig o llarg termini. 

 

 

 

(n:202 enquestades de 14 a 30 anys) 
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A l'Estat espanyol l'avortament és legal:
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(n:62 enquestades de 14 a 17 anys) 
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Si sóc menor d'edat i vull avortar:



 

(n:202 enquestades de 14 a 30 anys) 

 

 

Per més informació o contacte mitjans: 

Jordi Baroja, director del CJAS/APFCiB direccio@centrejove.org  Telf. 672233507 

 

 

Sobre l’APFCiB i el CJAS 

L’Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears (APFCiB) és una entitat no 

governamental interdisciplinària d’àmbit autonòmic formada per persones interessades en la 

promoció i defensa del Drets Sexuals i Reproductius. Es va constituir a Barcelona l’any 1982, arran 

del sorgiment dels Centres de Planificació Familiar. Es proposa impulsar, fomentar i facilitar la 

sensibilització, la prevenció i l’educació de la societat en l’àmbit de la salut sexual i reproductiva. 

El Centre Jove d’Anticoncepció i Sexualitat (CJAS) és el programa jove de l’APFCiB que, des que 

va obrir les seves portes el 1992 a Barcelona, ha atès presencialment a uns 50.000 joves i 

adolescents que hi han entrat per trobar solució una angoixa o a un dubte sobre sexualitat i 

anticoncepció. El CJAS és centre que atén a joves de fins a 30 anys de manera gratuïta, anònima 

i confidencial sobre qualsevol tema relacionat amb sexualitat. Cada any atén a prop de 200 noies 

embarassades en la seva decisió i facilita el circuit a aquelles que volen interrompre l’embaràs. 
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Tens clar que una de cada quatre dones que 
interrompen l'embaràs patiran:

mailto:direccio@centrejove.org
http://www.apfcib.org/
http://www.centrejove.org/

