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1. Introducció

Tot i els avenços en el reconeixement 

dels drets sexuals i reproductius de 

les dones, la planifi cació de l’embaràs 

encara és un dels grans objectius per 

acabar d’assolir. 

Aquest estudi pretén mostrar les 

desigualtats socials i econòmiques en 

la planifi cació de l’embaràs a la ciutat 

de Barcelona. Aquest objectiu s’assolirà 

descrivint la fecunditat, la realització 

d’avortaments i l’ús de contraceptius 

segons el grup d’edat, la posició soci-

oeconòmica, el lloc de residència i el 

país d’origen de les dones residents a la 

ciutat de Barcelona, així com l’evolució 

temporal. 

Les fonts de dades de població utilit-

zades són el padró municipal continu i 

el cens de població del Servei d’Estadís-

tica de l’Ajuntament de Barcelona. Per 

altra banda s’han fet servir les dades 

d’avortaments del Registre d’Interrupci-

ons Voluntàries de l’Embaràs del Depar-

tament de Salut i les dades del Registre 

de Naixements de l’Agència de Salut 

Pública de Barcelona, que provenen de 

l’Institut d’Estadística de Catalunya 

(Idescat). Altres fonts d’informació 

emprades són: el Registre de Defectes 

Congènits de la Ciutat de Barcelona 

(REDCB) i l’Enquesta FRESC (Factors de 

Risc en Estudiants de Secundària de 

Barcelona, de l’Agència de Salut Pública 

de Barcelona (Agència de Salut Pública 

de Barcelona, 2008a) dels anys 2004 

i 2008, ambdós de l’Agència de Salut 

Pública de Barcelona. L’enquesta FRESC 

es realitza a mostres representatives 

d’escolars de la ciutat que cursen quart 

d’educació secundària obligatòria 

(ESO), que correspon si fa no fa als 16 

anys d’edat, i segon de batxillerat i ci-

cles formatius grau mitjà (CFGM), pels 

volts dels 18 anys.

Com a limitacions de la informació 

cal dir que no es recull informació a 

partir de la qual poder obtenir la classe 

social de la dona, ni en el cas dels naixe-

ments, ni dels avortaments. En aquests 

darrers, la dona declara el nivell d’estu-

dis, d’on hem deduït la posició socioeco-

nòmica. Per altra banda, no existeix una 

font primària d’informació, de forma 

que no es té informació d’aquella pobla-

ció en què la sexualitat no està lligada 

a la reproducció, com per exemple en 

la menopausa. En les enquestes de salut 

de la ciutat, no s’hi han inclòs aspectes 

relacionats amb la sexualitat, ja que són 

sensibles per a les persones enquestades 

i acostumen a abordar-se amb enquestes 

específi ques de salut sexual, que a la 

ciutat de Barcelona no s’han realitzat 

mai. Només en el cas dels joves escola-

ritzats es realitzen algunes preguntes 

sobre relacions sexuals i ús d’anticon-

ceptius en l’àmbit d’una enquesta molt 

més àmplia. En resum, no es disposa 

d’informació específi ca i primària sobre 

la sexualitat de la població de Barcelo-

na, la qual cosa difi culta la planifi cació i 

l’avaluació d’intervencions.

2. El concepte de desigualtat 

i la planifi cació de l’embaràs

L’any 1994 les Nacions Unides van 

defi nir la salut sexual com el dret a una 

sexualitat satisfactòria i sense riscos, i 

la salut reproductiva com la capacitat 

de tenir fi lls i/o fi lles amb llibertat per 

decidir quan, com i amb quina fre-

qüència es volen tenir. La sexualitat i 

la reproducció es troben íntimament 

lligades en un període molt ampli de la 

vida de la dona i és aleshores quan la 

planifi cació de l’embaràs té sentit. La 

planifi cació de l’embaràs facilita que 

la dona controli millor la seva vida i 

també contribueix al desenvolupament 

del nadó i a la seva salut futura. 

L’abordatge habitual de la planifi -

cació de l’embaràs és a partir de la “no 

planifi cació de l’embaràs”. Un embaràs 

no planifi cat és aquell que es produeix 

de forma no intencionada, i que pot ser 

un embaràs desitjat o no. Davant d’un 

embaràs no planifi cat, la dona ha de 

prendre la decisió d’avortar o de prosse-

guir amb l’embaràs. Aquest tipus d’em-

barassos són evitables realitzant un bon 

ús de mètodes efectius de planifi cació. 

El concepte de desigualtats socials i 

econòmiques fa referència a les diferèn-

cies d’oportunitats i recursos vinculats 

a la salut de les persones de diferent 

classe social, gènere, ètnia o territori 

(Whitehead, 1992). A l’Estat espanyol, 

des de la publicació de l’informe De-

sigualdades sociales en salud en España 

(Navarro, Benach i col·l., 1996) s’ha dut 

a terme molts treballs que posen de 

manifest les desigualtats socials i eco-

nòmiques en l’àmbit de la salut, i que 

han mostrat que les persones de classes 

socials més privilegiades tenen més 

bona salut que les de classes més desa-
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favorides. No existeix massa evidència 

científi ca sobre les desigualtats socials i 

econòmiques en la planifi cació de l’em-

baràs en el nostre país. En els escassos 

estudis realitzats en altres paï-sos es 

conclou que els embarassos no planifi -

cats són més freqüents en dones joves, 

sense parella, amb un nivell d’estudis 

baix i amb un nivell d’ingressos baix. 

La planifi cació de l’embaràs 

i els seus determinants

La relació que s’estableix entre els di-

ferents determinants, i que regeix la 

intencionalitat de l’anàlisi d’aquest 

estudi, queda explicada en el model 

conceptual adaptat del de Dalghren i 

Whitehead (1991). La manera com una 

dona viu la seva sexualitat determina la 

planifi cació de l’embaràs i, segons com 

es faci aquesta planifi cació, hi haurà o 

no un embaràs. Davant d’aquest emba-

ràs, la dona tindrà dues opcions: dur-lo 

a terme o avortar. En tot aquest procés 

hi intervenen els factors individuals 

no modifi cables (edat de la dona), al 

voltant dels quals hi ha tot l’entramat 

de determinants que acaben infl uint 

en la planifi cació de l’embaràs. Primer, 

hi ha la classe social i la posició socio-

econòmica de la dona (nivell d’estudis, 

ingressos, país d’origen). A continuació, 

hi ha les infl uències socials i comuni-

tàries, marcades principalment per la 

interacció amb les persones de l’entorn 

immediat (lloc on es viu, creences, en-

torn familiar). Però a més i en un àmbit 

superior que engloba els anteriors, hi 

ha les condicions de vida i de treball 

(mercat laboral, serveis sanitaris, edu-

cació) i, fi nalment, el context polític, 

social i econòmic.

L’edat de la dona 

i la planifi cació de l’embaràs

De totes les dones en edat fèrtil, dos 

grups d’edat estan en més risc de tenir 

embarassos no planifi cats: les adoles-

cents i les dones de més de 40 anys. Les 

dones més grans poden tenir menys op-

cions anticonceptives i, a més, algunes 

dones en la perimenopausa poden as-

sumir erròniament que ja no són fèrtils 

quan encara ho són (Klima, 1998).

En el cas de l’adolescència, és un 

període de transició amb canvis biolò-

gics, psicològics i socials, i és també un 

període de formació, d’aprenentatge 

i d’adquisició de responsabilitats. A 

més, en l’adolescència s’interioritzen 

les aptituds i actituds que conformaran 

la identitat i el rol de cada persona en 

la trama social. L’adolescència és un 

període de gran vulnerabilitat a les 

conductes de risc, en què la sexualitat 

desperta un gran interès. 

La majoria dels embarassos que es 

donen en l’adolescència són no desitjats. 

Un dels motius principals per prevenir-

los és perquè aquestes dones fi nalitzin 

la seva educació i adquireixin els conei-

xements fonamentals que els permeti 

assolir el seu creixement personal (UNI-

CEF, 2001). L’embaràs força moltes ado-

lescents a considerar el seu futur, tant 

educatiu com laboral, abans d’hora. 

Existeix evidència de la relació entre 

la pobresa i l’embaràs adolescent. L’em-

baràs adolescent és més freqüent entre 

les dones de les classes socials més 

desafavorides i tendeix a ser menor en 

els països més igualitaris. En els països 

més rics i entre les dones de classes 

socials més afavorides, l’ús de contra-

cepció és més freqüent. En canvi, entre 

les dones de classes més desafavorides 

és més freqüent l’avortament i la pín-

dola postcoital (Jewell, Tacchi i Dono-

van, 2000). També cal esmentar que en 

molts entorns culturals, com ara en els 

països on la religió predominant és la 

musulmana i en alguns països llatinoa-

mericans, les parelles es formen essent 

molt joves i ja fan plans per formar una 

família i tenir fi lls. En aquest entorn, 

els embarassos adolescents no es veu-

rien com un problema (Arai, 2007).

La posició socioeconòmica 

i la planifi cació de l’embaràs

La posició socioeconòmica de la dona 

remet als factors socials i econòmics 

que infl ueixen sobre la posició indivi-

dual o dels grups en l’estructura de la 

societat. La posició socioeconòmica es 

deriva de l’ocupació, el nivell d’estudis, 

els ingressos, i altres indicadors de 

benestar i riquesa (Krieger, Williams i 

Moos, 1997). S’ha descrit que les dones 

amb un nivell d’estudis i d’ingressos 

més baixos tenen més embarassos no 

planifi cats (Williams, 1991), fan servir 

anticonceptius menys efi caços i tenen 

menys coneixements sobre l’anticoncep-

ció d’emergència (Jackson et al., 2000). 

La posició socioeconòmica està rela-

cionada amb altres factors socials, com 
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el gènere i l’ètnia (Krieger, Williams i 

Moos, 1997). 

El concepte de gènere inclou tots 

aquells factors associats a les diferents 

formes de socialització dels homes i les 

dones i, per tant, tot allò que té a veure 

amb els rols familiars i socials (Kunkel, 

1996). La societat assigna papers dife-

rents a homes i dones en el camp labo-

ral, en el social i en el familiar (Krieger, 

2003). Les desiguals relacions de poder 

entre homes i dones es manifesten 

també en la sexualitat, on allò masculí 

encara es tradueix com a subjecte que 

desitja i allò femení s’associa a objec-

te del desig. Tot això s’esdevé en una 

societat canviant, en què la correspon-

dència entre el binomi home-dona i el 

binomi de gènere masculí-femení cada 

vegada sembla menys sostenible. Per 

altra banda, la societat emet missatges 

contradictoris sobre la sexualitat, ja 

que mentre que des de l’àmbit de la sa-

lut es recomana l’ús de preservatius per 

prevenir els embarassos, les infeccions 

de transmissió sexual (ITS) i la infecció 

pel VIH sida, en altres sectors socials, 

com ara els religiosos, es preconitzen 

models i valors lligats a la feminitat i la 

masculinitat contraris al model desitja-

ble en què homes i dones tinguin conei-

xements i habilitats que els permetin 

controlar la seva trajectòria vital i, en 

conseqüència, la seva sexualitat. 

Està demostrat que existeixen desi-

gualtats segons l’origen de les persones 

(Muntaner, Nieto i O’Campo, 1996), 

lligat a seva càrrega cultural, a la classe 

social i a com aquesta pot variar en fun-

ció de la situació al país d’arribada. Pel 

que fa a la planifi cació de l’embaràs, 

s’ha observat que les dones immigrants 

realitzen més freqüentment avorta-

ments i s’apunten, com a causes d’això, 

que aquestes dones reben menys infor-

mació i tenen menys experiència en 

l’ús de mètodes contraceptius efi caços 

(Helström, Zättersröm i Odlind, 2006).

Condicions intermèdies 

relacionades amb 

la planifi cació de l’embaràs

Les condiciones intermèdies són les re-

lacionades amb l’entorn social i comu-

nitari (la família, les xarxes socials). Es 

pot fer la hipòtesi que existeixen desi-

gualtats en la planifi cació de l’embaràs 

segons la posició socioeconòmica del 

lloc de residència, independentment de 

la posició socioeconòmica individual 

basant-nos en l’evidència generada pels 

estudis que troben desigualtats socials 

en salut segons la posició socioeco-

nòmica del lloc de residència, ja que 

no n’existeix evidència pel que fa a la 

planifi cació de l’embaràs. 

El context polític, econòmic i social 

En últim terme, la planifi cació de 

l’embaràs està infl uenciada pel context 

polític, econòmic i social del país. Des 

del govern es determinen les polítiques 

socials que es duen a terme al territori, 

com ara les polítiques d’educació (ac-

cessibilitat a l’educació), les polítiques 

sanitàries (disponibilitat d’anticoncep-

tius efi cients), les polítiques de mercat 

laboral (drets laborals). Altres lleis, com 

la de l’avortament, determinen l’accés 

de la dona a la possibilitat d’avortar.

Els països amb més tradició demo-

cràtica i de benestar són alhora els 

que més formulen polítiques per a la 

reducció de les desigualtats socials. Des 

d’aquesta perspectiva es pot afi rmar la 

relació entre la formulació de políti-

ques socials i el bagatge històric i polí-

tic d’un país. 

Durant el segle XX s’han experimen-

tat canvis profunds en el comporta-

ment reproductiu de la població dels 

països desenvolupats. D’una banda, 

la major participació de la dona en el 

mercat laboral i la millora de l’accés a 

l’educació així com la possibilitat de fer 

servir anticoncepció efectiva o accedir a 

l’avortament i, de l’altra, la disminució 

de la mortalitat infantil i els millors 

resultats dels embarassos han contri-

buït, entre altres coses, a la disminució 

del nombre de fi lls i/o fi lles per dona en 

edat fèrtil i al retard de l’edat en què 

les dones tenen el primer fi ll o fi lla.

La introducció de l’anticoncepció 

oral als Estats Units l’any 1959 va ser un 

esdeveniment clau en la planifi cació de 

l’embaràs (Diezfalusy, 2002). A l’Estat 

espanyol els mètodes contraceptius no 

es van legalitzar fi ns l’any 1978 però, 

malgrat el retard, la proporció d’ús és 

similar a la d’altres països amb més 

tradició d’ús. L’arribada més recent de 

l’anticoncepció d’emergència o píndola 

postcoital ha obert una nova possibili-

tat d’evitar els embarassos no desitjats 

després d’una relació sexual no protegi-

da (Jackson et al., 2000).
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La interrupció de l’embaràs s’ha fet 

sempre i a tot arreu, però fi ns a mitjan 

segle XX no es va regular en la majoria 

dels països europeus amb la fi nalitat de 

protegir la vida i la salut de les dones. 

Les lleis sobre l’avortament han estat 

sotmeses a diferents vaivens polítics. 

Un dels primers països a legalitzar 

l’avortament va ser la Unió Soviètica, 

tot i que el va tornar a il·legalitzar l’any 

1936 pels plans natalistes d’increment 

de la població. Durant els anys trenta 

del segle XX es va legalitzar a diversos 

països, alguns del nord d’Europa (Dina-

marca, Suècia i Islàndia), a més de Polò-

nia i Turquia. A Catalunya l’avortament 

es va legalitzar l’any 1937 mitjançant 

un decret de la Generalitat de Catalu-

nya (DOG, 1937) que va ser anul·lat el 

1939 per la dictadura. No va ser fi ns 

l’any 1985 que es va tornar a despena-

litzar l’avortament al nostre país (BOE, 

1985). Durant tot aquell temps moltes 

dones van avortar de forma clandesti-

na o bé viatjant a altres països –com 

Anglaterra o Holanda– on podien inter-

rompre l’embaràs de forma més segura. 

L’any 1985 van avortar 18.000 dones 

espanyoles a Anglaterra i deu anys des-

prés només 66 (Peiró et al., 2001). 

L’actual llei de despenalització de 

l’avortament permet la realització de 

l’avortament en tres supòsits legals: 

quan l’embaràs és el resultat d’una vio-

lació es pot realitzar l’avortament en el 

primer trimestre de gestació. Si existeix 

risc d’anomalies congènites en el fetus 

es pot avortar durant els dos primers 

trimestres d’embaràs. I el tercer supòsit 

legal, sota el qual es realitza el 97% dels 

avortaments, és el risc per a la salut 

mental (objectivable amb un informe 

psiquiàtric) i física de la dona. Tot i que 

en aquest últim supòsit el legislador 

no va indicar límit temporal, el 94% 

dels avortaments del nostre país es 

realitzen en les primeres 17 setmanes 

de gestació, la qual cosa sembla indicar 

cert acord professional per realitzar els 

avortaments en el primer trimestre. La 

llei de l’any 1985 es podria veure subs-

tancialment modifi cada per l’anunciat 

avantprojecte de llei de salut sexual i 

reproductiva, anomenada “llei de ter-

minis”, que regularia l’avortament du-

rant el primer trimestre de l’embaràs. 

3. Planifi cació de l’embaràs 

a Barcelona

Desigualtats per país d’origen en 

la planifi cació de l’embaràs

En els anys més recents s’està produint 

un augment important de la natalitat 

a la ciutat, en part per les generacions 

plenes que van néixer en el baby boom 

dels anys setanta del segle XX i en una 

bona part per l’increment de població 

estrangera a la ciutat en la darrera dèca-

da. Els naixements de nadons amb un o 

dos progenitors d’origen estranger han 

passat de ser el 3,9% el 1996 al 20,9% 

el 2008 (Departament d’Estadística de 

l’Ajuntament de Barcelona, 2008). A 

partir del 1999 s’observa un creixement 

molt sostingut dels naixements de na-

dons fi lls de persones immigrades, amb 

un creixement interanual del 13,7% i 

un pic del 21,6% l’any 2002 (Agència de 

Salut Pública de Barcelona, 2008a).

Tal i com mostra la fi gura 1 la fe-

cunditat creix al mateix temps que 

els avortaments entre les dones en 

edat fèrtil. Els embarassos són la suma 

d’ambdós indicadors. Les dones immi-

grants que han arribat a la ciutat són 

joves, en edat fèrtil, se situen entre les 

classes socials més desafavorides –com 

Figura 1. Evolució de la fecunditat, els embarassos i els avortaments en les dones 
de 15 a 49 anys. Barcelona, 1993-2007

  Naixements         Embarassos   Avortaments

Font: Informe de Salut de Barcelona, 2008. Agència de Salut Pública de Barcelona.
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mostra l’Enquesta de Salut de Barcelo-

na de 2006 (Agència de Salut Pública de 

Barcelona, 2008b) i la majoria provenen 

de països de rendes baixes. L’any 2007 

la taxa de fecunditat (nombre de naixe-

ments per cada 1.000 dones en un grup 

d’edat i un període de temps) entre 

les dones que provenen de països de 

rendes baixes va ser de 56,6 per 1.000 

dones de 15 a 49 anys, mentre que en 

les dones nascudes a l’Estat espanyol 

la taxa de fecunditat va ser de 33,8 per 

1.000 dones (fi gura 2). L’agrupació en 

un mateix grup de les immigrants no 

deixa de ser una limitació, perquè una 

de les característiques de la immigració 

de la ciutat és justament la seva diver-

sitat quant a països i regions d’origen i, 

per tant, la seva diversitat cultural, so-

cial i de creences. Cal destacar l’alta fe-

cunditat de les dones que provenen del 

Pakistan i del Magrib en el rang d’edat 

fèrtil de forma global. Entre les dones 

més joves cal destacar la fecunditat de 

les que provenen de Romania i d’alguns 

països llatinoamericans, com l’Equador 

i Bolívia (Agència de Salut Pública de 

Barcelona, 2008a).

La fecunditat entre les adolescents 

també és molt més alta entre les que 

provenen dels països de rendes baixes, 

de 26,2 per 1.000 dones de 15 a 19 

anys, mentre que entre les adolescents 

espanyoles va ser de 2,8 per 1.000 do-

nes de 15 a 19 anys (fi gura 2). Crida 

l’atenció l’important increment d’em-

barassos i avortaments entre les ado-

lescents i joves de la ciutat els darrers 

anys (fi gura 3). 

Anualment es produeixen 16 avor-

taments per cada 1.000 dones de 15 a 

49 anys a Barcelona. Aquesta taxa és 

de 44 per 1.000 dones en les dones que 

provenen de països amb rendes baixes, 

mentre que entre les dones autòctones 

Figura 2. Fecunditat i avortaments segons el grup d’edat i el país d’origen 
de la dona. Barcelona, 2007
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Font: Informe de Salut de Barcelona, 2008. Agència de Salut Pública de Barcelona.

Figura 3. Evolució de la fecunditat, els embarassos i els avortaments en les dones 
de 15 a 19 anys. Barcelona, 1993-2007
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la taxa és de 9,5 per 1.000, és a dir, en-

tre les dones immigrants de països no 

desenvolupats la taxa d’avortament és 

quatre vegades superior que la de les 

dones espanyoles (fi gura 2). Per països 

d’origen, les dones que provenen de Bo-

lívia i de Romania són les que van mos-

trar les taxes d’avortament més altes, 

mentre que les que provenen de l’Ar-

gentina i de la Xina tenen taxes simi-

lars a les de les autòctones i, entre les 

dones de Mèxic, la taxa d’avortament 

va ser inferior a la de les espanyoles. La 

relació entre les taxes de les dones de 

països no desenvolupats i les autòcto-

nes es va mantenir entre les dones més 

joves (Malmusi i Pérez, 2009).

Per entendre la relació entre els 

nivells d’anticoncepció efi caç i l’avor-

tament, cal tenir en compte també la 

natalitat. La ciutat de Barcelona té un 

dels índexs de natalitat més baixos 

d’Europa i l’edat en què les dones te-

nen el primer fi ll o fi lla és més alta que 

la mitjana europea, tot i l’increment 

dels darrers anys; és a dir, les dones 

volen tenir pocs fi lls i/o fi lles. Per tant, 

tenen més risc de tenir embarassos no 

planifi cats (Marston i Cleland, 2003). 

En aquests casos, si no s’incrementa la 

cobertura d’anticoncepció efectiva, els 

avortaments poden augmentar.

Desigualtats per posició 

socioeconòmica en la planifi cació 

de l’embaràs a Barcelona 

En un estudi recent realitzat a Barcelo-

na (Font-Ribera et al., 2008), vam poder 

establir que el 41,8% dels embarassos 

no s’havien planifi cat i, d’aquests, el 

60% va acabar en un avortament. De 

tots els embarassos, el 25,6% va acabar 

en un avortament. Comparades amb 

les dones universitàries, les dones amb 

l’educació primària incompleta tenen 

un risc 7,2 vegades superior de tenir un 

embaràs no planifi cat. Tal i com es mos-

tra a la fi gura 4, existeixen desigualtats 

profundes per posició socioeconòmica 

de la dona barcelonina, tant en la pla-

nifi cació de l’embaràs com en la realit-

zació de l’avortament, que mostra un 

gradient per posició socioeconòmica en 

què les dones amb menys estudis plani-

fi quen menys l’embaràs i avorten més 

que les universitàries.

La relació entre el nivell d’estudis i 

el desenllaç de l’embaràs (avortament 

o naixement) varia segons l’edat de 

la dona i la convivència en parella 

(Font-Ribera et al., 2008). A Barcelona, 

les desigualtats per posició socioeco-

nòmica de les dones en el desenllaç de 

l’embaràs són fortes en les dones que 

conviuen amb la parella, i desaparei-

xen o canvien de sentit en les que no 

hi conviuen. Les dones de classes soci-

als desafavorides de la ciutat que no 

conviuen amb la parella, i sobretot si 

són joves, tendeixen menys a fer avorta-

ments, indicant que potser tenen difi -

cultats per accedir als serveis d’avorta-

ment. Les embarassades que conviuen 

amb la parella, que són la majoria a la 

ciutat (83%), es decanten per interrom-

pre voluntàriament un embaràs com 

menys estudis tenen. Això es deu en 

part al fet que aquestes dones tenen 

més embarassos no planifi cats que 

les dones amb més recursos. Segons 

aquest estudi, davant d’un embaràs no 

planifi cat, les dones de classes socials 

desfavorides també tendeixen més a 

avortar que les que tenen estudis uni-

versitaris. Una possible explicació seria 

que, davant d’un embaràs que no s’ha 

buscat, tenint una parella estable, les 

dones amb més recursos es veuen més 

capaces de tirar endavant l’embaràs. 

Les dones amb menys recursos, encara 

que tinguin també una parella estable, 

es veuen més limitades en la decisió de 

prosseguir l’embaràs perquè no poden 

afrontar la situació econòmica de tenir 

un fi ll o fi lla. 

Figura 4. Desenllaç de l’embaràs 
segons el nivell d’estudis de la dona. 
Barcelona, 1997-2003
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Desigualtats per lloc 

de residència en la planifi cació 

de l’embaràs a Barcelona 

La taxa d’avortaments en les dones 

de 15 a 49 anys és similar en tots els 

districtes de la ciutat, excepte a Ciutat 

Vella, on la taxa dobla la de la resta de 

districtes. Les dones d’aquest districte 

són les que presenten un nombre més 

alt d’interrupcions de l’embaràs, amb 

taxes que doblen les observades a la 

resta de districtes de la ciutat (fi gura 5). 

Els avortaments en les dones més joves 

mostren una distribució similar per 

districtes.

La fecunditat entre les dones més 

joves (de 15 a 19 anys) també mostra un 

patró de desigualtat territorial, de for-

ma que en els barris més pobres de la 

ciutat és on apareix la taxa més alta de 

fecunditat en l’adolescència (fi gura 6).

Evolució de la planifi cació 

de l’embaràs 

L’avortament ha crescut a la nostra 

ciutat i ha passat de 10 avortaments per 

1.000 dones de 20 a 44 anys en el quin-

quenni 1992-1996 a 14 avortaments per 

1.000 dones entre els anys 2000 i 2004 

(Pérez et al., 2009). La taxa d’avortament 

és més alta entre les dones més joves 

(de 20 a 24 anys) (fi gura 7). Els avorta-

ments han augmentat en tots els grups 

d’edat, tot i que entre les dones joves el 

creixement ha estat més important. Per 

nivells d’estudis, en el primer període 

les taxes d’avortament eren similars en 

les dones de les tres posicions socioe-

conòmiques, mentre que en el darrer 

Taxa per 1.000 dones

Figura 5. Taxa d’avortaments en dones de 15 a 49 anys segons el districte de 
residència. Barcelona, 1991-2005
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Figura 6. Taxa de fecunditat per 1.000 dones de 15 a 19 anys segons el barri 
de residència (Barcelona, 1991-2005) i índex sintètic de desigualtat social (ISDS) 
dels barris de Barcelona (Barcelona, 2001)
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període els avortaments augmenten 

sobretot en les dones amb menys estu-

dis (fi gura 8). Encara que, per ara, no 

es disposa de sufi cients dades sobre el 

país d’origen de les dones que avorten 

per analitzar tendències, les dades que 

s’han presentat prèviament permeten 

suposar que part del creixement del 

període és degut a l’increment de la 

població de dones immigrants (Agència 

de Salut Pública de Barcelona, 2008a).

Tal i com ja apuntaven les fi gures 

anteriors, l’avortament augmenta en 

les dones de posicions socioeconòmi-

ques més desfavorides, i d’aquestes, 

és entre les dones més joves que aug-

menta més (fi gura 9, ). Tot i que caldria 

esperar que les dones de classes més 

privilegiades pugessin planifi car millor 

l’embaràs mitjançant l’ús de contracep-

tius efi caços, les dades mostren que les 

dones més joves amb estudis universita-

ris mantenen les mateixes taxes d’avor-

tament i fi ns i tot augmenten lleument 

(fi gura 8).

Aquests resultats mostren que les 

dones de classes socials menys privile-

giades tenen més embarassos no desit-

jats. Això pot indicar que aquestes do-

nes tenen més difi cultats per fer servir 

de forma continuada i efi caç mètodes 

contraceptius, però també pot refl ec-

tir un augment del percentatge de 

població que té relacions sexuals o del 

rang d’edat en què es tenen. En aquest 

sentit, les enquestes FRESC (Agència de 

Salut Pública de Barcelona, 2008c) rea-

litzades els anys 2004 i 2008 a Barcelo-

na mostren que en aquest període s’ha 

produït un increment del percentatge 

d’estudiants de quart d’ESO (16 anys) i 

de segon de batxillerat i cicles forma-

tius de grau mitjà (18 anys) que ha tin-

gut relacions sexuals amb penetració 

(fi gura 10, a la pàgina següent).

Els embarassos en les noies més jo-

ves en general no són la conseqüència 

d’un procés de decisió, ja que el 82% 

dels embarassos en l’adolescència no 

es va planifi car (Font-Ribera et al., 2008). 

La decisió de realitzar un avortament 

en el cas de les dones més joves pot es-

tar relacionada amb múltiples factors: 

la difi cultat de criar una criatura sense 

parella, perquè en molts casos no hi 

ha una parella consolidada; el desig 

de continuar estudiant, o la impossi-

bilitat de compatibilitzar la incipient 

vida laboral amb la familiar. Existeix 

evidència de la relació entre la pobresa 

i l’embaràs adolescent. Aquest és més 

freqüent entre les dones de classes so-

cials més desafavorides i tendeix a ser 

més freqüent en els països en què hi ha 

més desigualtats. En els països on les 

desigualtats són menors (com els del 

nord d’Europa), on es fa educació sexual 

de qualitat i també on la societat és més 

oberta amb la sexualitat, els embarassos 

adolescents es prevenen més fàcilment.

Les causes dels embarassos adoles-

cents són més complexes que la simple 

falta de coneixements, tot i que també 

existeix, com han posat de manifest 

diversos estudis que mostren els impor-

tants dèfi cits informatius sobre l’anti-

concepció oral, el DIU, el diafragma i el 

Figura 7. Evolució de la taxa 
d’avortaments per grups d’edat. 
Barcelona, 1992-1996 i 2000-2004

  1992-1996    2000-2004

20-24 anys 25-34 anys 35-44 anys

30

25

20

15

10

5

0

‰ Taxa per 1.000 dones

15,7

25,7

12

5,2

17,6

6,6

Grups d’edat de la dona

Font: elaboració a partir de les dades de Pérez et al., 2009.

Figura 8. Evolució de la taxa 
d’avortaments segons el nivell 
d’estudis. Barcelona, 1992-1996 
i 2000-2004
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preservatiu femení dels i les adolescents.

En un estudi recent es va trobar 

que, a banda de l’educació sexual, la to-

lerància social i familiar i les habilitats 

per a la comunicació dels i les adoles-

cents es relacionava amb l’ús d’anticon-

cepció en les primeres relacions sexuals 

(Stone i Ingham, 2002). Això confi rma 

la importància del treball de les habili-

tats de comunicació en els programes 

d’educació sexual (Kirby, Laris i Rolleri, 

2007; Diez et al., 2009).

Ja s’ha comentat el fet que els nois 

i les noies que tenen més intimitat 

amb la parella i que senten que poden 

discutir-hi i negociar-hi són els que més 

freqüentment utilitzen anticoncepció. 

Dintre d’aquest marc sembla que la in-

capacitat per parlar de contracepció és 

més freqüent entre els joves i les joves 

de classes socials més desafavorides 

(Males, 2004). 

Pel que fa al mètode anticonceptiu 

utilitzat entre els estudiants que han 

mantingut relacions sexuals, el 83,3% 

dels nois i el 88,3% de les noies de quart 

d’ESO declaren que fan servir habitu-

alment preservatius, mentre que el 

percentatge augmenta al 91,2% en els 

nois de segon de batxillerat o CFGM i 

disminueix fi ns al 86,7% en les noies 

de segon de batxillerat o CFGM (fi gura 

11). En aquest curs, les noies utilitzen 

amb més freqüència la píndola (18,6%), 

que entre les noies d’ESO representava 

només un 11%. 

Per altra banda, l’any 2007, 339 

noies de 12 a 17 anys es van quedar 

embarassades (3,1 per 1.000 noies de 

12 a 17 anys). D’aquestes, 244 (el 74%) 

van avortar (taxa d’avortament de 8,1 

per 1.000 noies de 12 a 17 anys). Segons 

l’enquesta FRESC del 2008, encara hi ha 

una bona part de nois i noies que uti-

litzen mètodes no efi caços, com ara la 
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Figura 9. Evolució de la taxa d’avortaments per grup d’edat i nivell d’estudis. 
Barcelona, 1992-1996 i 2000-2004
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Figura 10. Evolució de la freqüència de nois i noies que han tingut relacions 
sexuals amb penetració segons el curs. Barcelona, 2004 i 2008
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“marxa enrere”, en les seves relacions 

sexuals (un 11% entre els nois i noies de 

16 anys i un 15% entre els nois noies de 

18 anys).

En no existir dades de l’ús d’anti-

concepció en la resta de grups d’edat 

de les dones de Barcelona, ja que no 

hi ha enquestes sobre sexualitat a la 

ciutat, es presenten a continuació les 

dades d’Espanya del 2006 (Fecundidad y 

valores en la España del siglo XXI, Centro 

de Investigaciones Sociológicas, 2009). 

El 22% de les dones de 15 a 49 anys que 

havien tingut relacions sexuals durant 

les darreres quatre setmanes no havia 

utilitzat cap mètode de contracepció i 

un 2% feia servir mètodes no efi caços 

com el coitus interruptus. Les dones que 

fan més contracepció són les més joves 

(més del 90% de les dones de 15 a 24 

anys) i les universitàries (82%).

Cal remarcar que les dones que van 

utilitzar anticoncepció durant la seva 

primera relació sexual utilitzen més 

anticoncepció en les seves relacions 

sexuals de les últimes quatre setmanes, 

si les comparem amb les que no van 

fer servir cap mètode anticonceptiu la 

primera vegada (un 84% en el primer 

cas, i un 63% en el segon). Treballar en 

l’educació sexual dels i les adolescents 

que encara no han tingut la seva pri-

mera relació sexual tindrà, sens dubte, 

una gran repercussió en els seus hàbits 

sexuals del futur, ja que l’ús d’anticon-

cepció és una pràctica que, si s’adopta 

des del principi, es mantindrà al llarg 

del temps (Shafi i et al., 2004).

Conclusions

La proporció d’embarassos que no es 

planifi quen i la proporció d’avorta-

ments van en augment a la ciutat de 

Barcelona. De fet, Catalunya té actu-

alment una de les taxes d’avortament 

més altes de l’Estat espanyol. Des del 

canvi de segle, la salut reproductiva de 

Barcelona està experimentant canvis 

profunds relacionats amb la immi-

gració. La natalitat s’ha incrementat, 

juntament amb la proporció de nadons 

que neixen amb els dos progenitors 

procedents de fora de l’Estat espanyol. 

Aquesta proporció de pares i mares 

immigrants ha augmentat de forma 

més marcada en els naixements de do-

nes més joves, i les dades més recents 

apunten que les dones immigrants 

també estarien contribuint de forma 

important a l’augment de l’avortament 

de la ciutat. 

Existeixen desigualtats de classe 

social, per país d’origen i per territori, 

en la planifi cació de l’embaràs, tant en 

els avortaments com en la fecunditat. 

A Barcelona, les dones de classe social 

desfavorida tenen molts més embaras-

sos no planifi cats que les de classes més 

afavorides. En un país com el nostre, 

amb un sistema nacional de salut, 

aquestes desigualtats poden relacionar-

se amb la difi cultat d’accés de les dones 

amb menys recursos econòmics als 

anticonceptius efectius, ja que no estan 

fi nançats pel sistema públic. També hi 

pot haver dèfi cits en el seu ús correcte 

o en l’anticoncepció d’emergència, tal 

com es descriu en altres estudis realit-

zats a l’estat (Skouby, 2004).

Els resultats han mostrat que po-

ques dones tiren endavant un embaràs 

sense tenir una parella estable. Sembla 

que a Barcelona la situació no és fàcil 

per a una dona sola que vulgui ser 

mare en solitari, i està lluny encara del 

que passa a països del nord d’Europa, 

on les dones poden tenir un fi ll o fi lla 

sense conviure en parella. En aquests 

països, les polítiques socials faciliten 

que les dones tinguin un projecte de 

vida sense que l’embaràs i el nounat 

els siguin impediments.

Per tal de reduir les desigualtats 

socials i econòmiques en la planifi ca-

ció del l’embaràs entre les dones de 

diferents classes socials de la ciutat, cal 

apostar decididament per una preven-

Figura 11. Freqüència d’ús de 
preservatiu entre els estudiants que 
havien mantingut relacions sexuals 
amb penetració el darrer any, segons 
el curs i el sexe. Barcelona, 2008
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ció de l’embaràs efectiva i universal per 

a tots els sectors socials, facilitant l’ac-

cés als anticonceptius efectius, incloent 

l’anticoncepció d’emergència i els mèto-

des permanents; i també l’educació no 

només basada en la informació sobre la 

sexualitat i els mètodes anticonceptius, 

sinó en la potenciació de les actituds 

i aptituds adreçades a modifi car els 

estereotips de gènere i a generar habili-

tats de comunicació en l’adolescència. 

Existeix un seguit de recomanacions 

basades en evidència científi ca per fer 

educació sexual i preventiva efectiva 

(Kirby, Laris i Rolleri, 2007). Tanmateix, 

els programes adreçats a adolescents 

més efectius prenen en consideració 

més aspectes que el sexual, i faciliten el 

seguiment escolar, la planifi cació de la 

vida professional, els incentius, el vo-

luntariat, la pràctica d’esport i l’art i la 

cultura (Philiber et al., 2002). 

Cal incrementar també la informació 

i l’accés ampli i avançat a l’anticoncepció 

d’emergència, pel seu gran potencial per 

evitar embarassos no planifi cats i reduir 

els avortaments (Kirby, 2008). Per tal que 

s’utilitzi àmpliament i correctament, 

és important que les dones i les seves 

parelles coneguin la píndola, sàpiguen el 

temps que és efectiva i el lloc i la manera 

com la poden aconseguir. Cal també que 

el lloc de dispensació sigui accessible 

territorialment i quant a horaris i que 

l’atenció sigui de qualitat.

D’altra banda, la promoció d’una 

anticoncepció efectiva s’ha de fer més 

enllà de l’àmbit escolar, i ha d’incloure 

aquells sectors socials que tenen més 

risc de no planifi car els embarassos, 

com ara moltes de les dones immi-

grants (Díez et al., 2009). A més, s’hau-

ria de fer de forma contínua al llarg de 

la vida reproductiva, ja que no només 
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