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Aquest document és la síntesi del treball desenvolupat pel Grup sobre 
l’Avortament dins el marc de l’Estratègia per a la Salut Sexual i Reproductiva de la 
ciutat de Barcelona.

El treball s’ha centrat en dos focus principals:

 El disseny d’un circuït per atendre les noies adolescents que presenten
dificultats per informar els seus progenitors de l’embaràs.

 Disseny de material divulgatiu. 

1 Introducció
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2 Proposta d'acompanyament per a menors d'edat que vulguin 
interrompre l'embaràs

7

2.1 Aspectes clau de la intervenció

Objectiu: Garantir el màxim suport tècnic i acompanyament a les noies 
menors d’edat que no puguin interrompre l’embaràs per oposició dels seus 
tutors legals

1. Integralitat: És un tema sensible que cal abordar des d’una perspectiva 
integral (sanitària, psicològica, social i legal)

2. Especialitat: Es fa necessari concentrar els casos que siguin detectats a 
Barcelona ciutat en pocs equips especialitzats que puguin donar 
respostes ràpides i activar circuits prèviament establerts

3. Agilitat: El temps és un factor clau en el procés i per tant l’agilitat ha de 
ser màxima

4. Coordinació: El vincle ràpid entre professionals de diferents 
especialitats i la máxima coordinació és clau en el procés

5. Diagnòstic i documentació: Cal elaborar un bon anàlisi de la situació i 
documentar molt bé el cas per la possible necessitar d’activar recursos 
socials, legals…

6. Informació: Tots els agents participants hauran d’estar degudament 
informats (cadascú al seu nivell de participació)

7. Respecte a la decisió: En aquestes situacions tan important és vetllar 
perquè es respecti la voluntat d’IVE per part de la noia com el fet de 
respectar qualsevol decisió que –durant el procés- ella vulgui o no dur a 
terme (contacte amb familiars, actuació legal…)

8. Protecció de la noia: També cal vetllar per protegir la noia menor 
d’edat en tot moment del procés i també amb posterioritat. Cal tenir 
sempre present que els factors que contribueixen a la seva vulnerabilitat 
no només es mantindran després de la resolució de l’embaràs sinó que 
probablement es puguin agreujar. 
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2.2 Circuit base d'intervenció proposat en menors d'edat

L'accés a la informació per part de la noia pot ser previ a l'accés als serveis, 
mitjançant el fulletó que es distribueix a la campanya.

Els equipaments i recursos coneixen el circuit mitjançant el fulletó i també 
s'utilitzen circulars i comunicacions internes per garantir que tot el personal el 
coneix.

Cada centre tindrà un/a professional de referència responsable del seguiment 
del cas i de la coordinació amb altres recursos.



La interrupció de l’embaràs: una opció i també un dret

Avui, totes les dones tenim dret a decidir lliurement quan volem tenir criatures 
i quantes en volem tenir. Aquesta decisió forma part dels Drets Sexuals i 
Reproductius que garanteixen l’autonomia sexual i reproductiva de totes les 
persones. 

Què diu la llei

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. 

Si ets major de 18 anys

La interrupció voluntària de l’embaràs (IVE) és possible en els següents casos:

• 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/o vols tenir més informació sobre la 
interrupció voluntària de l’embaràs pots adreçar-te als següents serveis 
gratuïts.

És important que et posis en contacte com més aviat millor a 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 

Gràcia
Tel: 93 476 13 76

CJAS
c/ La Granja, 19 planta baixa

Gràcia
Tel: 93 415 10 00

3 Fulletó de difusió 
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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/la tutor/a legal per poder 
interrompre l’embaràs.

 Si tens problemes, o creus que en pots tenir, a l’hora d’explicar a la mare, 
pare o tutor/a legal que estàs embarassada i no vols tenir la criatura, pots 
adreçar-se –sense demanar hora- a un dels següents equipaments 
municipals gratuïts on t’acompanyaran, t’informaran, t’orientaran i et 
donaran el suport que necessitis, ja sigui emocional, legal, sanitari, etc.

Equipaments adreçats a joves menors de 18 anys

No cal 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

ASSIR Sant Andreu
Av. Meridiana, 428, 6a planta
Sant Andreu
Tel: 93 274 55 16

CJAS
C/ La Granja, 19, planta baixa
Gràcia
Tel: 93 415 10 00
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