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L’avortament: una opciO,
i tambE un dret
Avui, totes les dones tenim dret a
decidir lliurement sobre el nostre cos
i la maternitat. Aquesta decisió forma
part dels drets sexuals i reproductius
que garanteixen l’autonomia sexual i
reproductiva de les persones.

QUE DIU LA LLEI

La millor manera d’evitar
un embaràs no planificat
és la utilització de
mètodes anticonceptius i
l’educació sexual
Iniciativa promoguda per l’Estratègia
compartida de salut sexual i
reproductiva de Barcelona

La Llei orgànica 2/2010 de salut sexual
i reproductiva i d’interrupció voluntària
de l’embaràs estableix que tota dona
pot decidir interrompre el procés de
gestació de manera gratuïta en un
centre de salut del sistema públic.

L’avortament:
una opció
i també un dret

avortament:
ent: Una opcio i també un dret
ó i tambe un dret
també un dret l’avortament

barcelona.cat/salut

SI ETS MAJOR DE 18 ANYS
La interrupció voluntària de l’embaràs
(IVE) és possible en els casos següents:

- Per decisió de la dona dins de les
14 primeres setmanes de gestació.*
- Per causes mèdiques relacionades
amb la salut de la dona -física,
mental i/o social- o el fetus abans
de les 22 setmanes de gestació.
- Per causes mèdiques quan es
detectin anomalies en el fetus
incompatibles amb la vida, més
enllà de la setmana 22 de gestació.
*Les setmanes d’embaràs es compten a partir
de la data de l’última menstruació. Fins a les
9 setmanes de gestació es pot optar per un
avortament instrumental o farmacològic. Informa’t
de l’opció que més et convingui!

Si creus que estàs embarassada i
vols tenir més informació sobre la
interrupció voluntària de l’embaràs,
pots adreçar-te als serveis gratuïts que
trobaràs a continuació. És important
que et posis en contacte com més
aviat millor amb un d’aquests serveis,
on no cal sol·licitar cita prèvia:

Servei d’Atenció a la Salut Sexual
i Reproductiva (ASSIR) del teu CAP
https://assirbarcelonaics.wordpress.com/
on-som/
Centre Jove d’Anticoncepció
i Sexualitat (CJAS).
Per a adolescents i joves de fins a 30 anys
www.centrejove.org

Equipaments adreçats a joves menors
de 18 anys, on no cal sol·licitar cita prèvia:
ASSIR Manso
c/ Manso, 19, 6a planta
Eixample
Tel.: 93 556 67 55
ASSIR Pare Claret
c/ Sant Antoni M. Claret, 19-21, 3a planta
Gràcia
Tel.: 93 476 13 76

Si ets menor d’edat

- La interrupció voluntària de l’embaràs
és possible en els mateixos casos que
en les dones majors d’edat.
- L’única diferència és que les joves
menors de 18 anys heu de disposar
de l’autorització expressa del pare, la
mare o el tutor o tutora legal per poder
interrompre l’embaràs.

Si tens problemes, o creus que en pots tenir,
a l’hora d’explicar que estàs embarassada
i no vols continuar endavant, pots adreçarte a un dels equipaments gratuïts que
trobaràs a continuació, on t’acompanyaran,
t’informaran, t’orientaran i et donaran el
suport que necessitis: emocional, legal,
sanitari, etcètera.

ASSIR Sant Andreu
Avinguda Meridiana, 428, 6a planta
Sant Andreu
Tel.: 93 274 55 16
CJAS
c/ La Granja, 19, planta baixa
Gràcia
Tel.: 93 415 10 00

