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Estàs embarassada i estàs pensant a avortar?
Segurament esƟguis passant un dels moments més diİcils de la teva
vida. És possible que ja porƟs diversos dies sense dormir i que esƟguis nerviosa, intranquil·la o ansiosa. Aquesta és la reacció més
normal que sofreix una dona -i també un home- quan barreja la possibilitat d'avortar davant un embaràs inesperat.
És un moment diİcil i t'enfrontes igualment a una decisió diİcil
que no Ɵndrà marxa enrere. Ja estàs embarassada i el teu fill ha
començat el seu desenvolupament. És impossible tornar enrere en
el temps. Moltes vegades es diu que l'avortament és voluntari i desitjat per la dona, però la realitat és que la majoria de les vegades
l'avortament és una decisió condicionada. Aquests condicionants
són de Ɵpus econòmic, social, laboral, emocional o cultural. Estem
en una cultura d'interessos on no hi cap l'embaràs si no és com
l'expressió d'un desig. De manera que estem exposats a influències
que ens fan creure que si l'embaràs no ha estat buscat els nostres
fills són indesitjables i el millor que podem fer amb ells és acabar
amb la seva vida abans que siguin més grans.
Abans de prendre una decisió irreversible tens dret a conèixer algunes coses importants que potser uns altres et poden ocultar. En
aquest sobre pots trobar ajudes i una informació cienơfica, rigorosa
i real sobre el que suposa interrompre un embaràs tant per al teu fill
com per a la teva salut İsica i psíquica i per al teu futur reproductor,
així com sobre les conseqüències per a les relacions d'ara endavant
amb la teva parella, els teus pares i els teus altres fills si els tens.
El fill que es desenvolupa en el teu ventre només et té a tu. Sense
la teva ferma decisió de salvar-li la vida està perdut. Volem animarte al fet que siguis valenta i lluiƟs pel teu fill, permetre-li néixer serà
una decisió de la qual mai et penediràs i el seu naixement serà el
més important i bonic que t'ha passat en la teva vida.
Molts ànims i enhorabona, mamà!
Guia d'AJUDA a la dona embarassada

El teu fill creix dins teu i pots veure’l
No estàs segura del que està succeint dins teu? T'ho anem
a mostrar, perquè no et perdis ni un detall. Ara, en el teu si,
una nova vida s'obre camí, pas a pas, a poc a poc. Al principi
sembla que no està, però el teu fill ja existeix, ja viu i és algú
diferent a tu. Són nou mesos apassionants que volem que coneguis abans de prendre una decisió respecte a la vida del fill
que ja està en el teu si.


Fecundació
La vida del teu bebè comença
en el moment de la fecundació, quan és ferƟlitzat l'òvul
per l'espermatozoide. Ja
té tots els seus gens i és un
ésser únic i irrepeƟble que
creix dins teu.

 Primeres divisions cel·lulars
La primera divisió té lloc amb
prou feines 24 hores després de
produir-se la fecundació. En els
primers 4 dies es forma el blastocist, amb més de 100 cèl·lules
que arribaran a formar ulls,
mans, llavis...
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Setmana 1-2

Durant els primers set dies, l'òvul ferƟlitzat es desplaça per les trompes de Fal·lopi i arriba fins a l'úter, on s'implanta al voltant del dia 6
de vida. L'úter és el lloc on habitarà els propers nou mesos fins que
arribi el moment del seu naixement.
Es comencen a posar les bases dels diferents òrgans del nostre cos (estómac,
intesơ, ronyons) i del sistema nerviós
(cervell, espina dorsal), així com de la
placenta. La teva quanƟtat de sang augmenta. Ha de portar oxigen a un més.
En aquesta etapa, amb dues setmanes,
és quan el test d'embaràs és posiƟu.


Setmana 3-4

I, de sobte, pom, pom, pom, pom, pom…
Sobre els 22 dies de vida, un peƟt grup de
cèl·lules musculars es “desperten”, i comencen a moure's, contagiant-se les unes a les
altres. El cor comença a bategar a gran velocitat, distribuint l'aliment i l'oxigen necessaris per al peƟt nen.

El nen té la grandària d'una mongeta i creix un mil·límetre al dia. Estan
en fase de desenvolupament primerenc el sistema nerviós central, el cor,
l'esquelet i els músculs.
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Setmana 5-6

Fins ara, el teu fill és gairebé impercepƟble a l'ull humà, però ha
mulƟplicat per 20 la seva grandària. En aquest segon mes podràs per fi senƟr el batec del seu
cor mitjançant una ecografia.

Té la grandària d'una llenƟa i no
para de créixer: ara mesura uns 5 o
6 mil·límetres. Té el cap molt gran
respecte al cos i s'endevinen cames,
braços, nas i ulls.

 Setmana 7-8
El cor batega i la placenta assorteix
de nutrients que extreu del teu cos al
bebè. El cordó umbilical cada vegada
és més gran i llarg. Al final d'aquesta
setmana ja mesurarà 1 cenơmetre i
maduren els teixits i òrgans que es van
formar en l'úlƟm mes i mig.

Guia d'AJUDA a la dona embarassada
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Setmana 9-10
Encara no es nota en el ventre, però
el teu fill no ha deixat de créixer. Es
comencen a formar les costelles i
s'endevinen genolls i colzes. Podria
treure's el passaport: ja posseeix
empremtes digitals! En el cor, amb
les seves quatre cavitats, comencen
a formar-se les seves vàlvules. El seu
cervell creix a un ritme de verƟgen:
més de 250.000 neurones per minut. És aviat per saber el seu sexe.

Ecografia de 9 setmanes. En color, està marcat el flux sanguini del cor.
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Setmana 11-12
Amb 6 cenơmetres d'altura i 9 grams
de pes, el teu fill comença a gaudir
d'estar en l'úter, rebotant i saltant dins,
encara que és aviat perquè ho noƟs. A
més, comença a produir sang i orina i
els ossos es van endurint. Si és home,
començarà a generar testosterona.
Ja han passat tres mesos. Tots els sistemes principals i òrgans vitals estan
formats i en el seu lloc, encara que en
desenvolupament.

Ecografia de 12 setmanes de gestació.
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Setmana 12-16

Sabies que la mà té 27 ossos? Doncs el teu
fill ja els té tots. L’augment de grandària és
molt ràpid ara. Ja mesura gairebé 8 cenơmetres i pot pesar fins a 20 grams. Segur
que ho notes perquè diİcilment pots portar la roba d'abans.

En aquestes setmanes ja comença a
fer els seus primers moviments amb
el cap, i els braços, abans molt curts,
s'allarguen fins a estar proporcionats
al seu cos peƟt. Per cert, que pot fer
ganyotes i, per fi, xuclar-se el dit! Té la
grandària d'una llimona.

El bebè comença a fer “excursions”
bussejant en el líquid amniòƟc i
exercita els seus músculs. El cervell
pren a poc a poc el control dels moviments del teu fill. Si li empenys una
mica amb l'abdomen, ho nota. Comença a percebre la llum, a través
del teu cos. Fins i tot, si li enlluerna
una mica, arrufarà les celles.

Guia d'AJUDA a la dona embarassada
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Setmana 16-20
La seva cara cada vegada va prenent un aspecte més humà, tot
i que encara té els ulls separats.
Ja pot badallar, tenir singlot i
fins i tot plorar, perquè ja li funcionen les cordes vocals.

Mou les cames i els seus braços amb força i pot senƟr els seus
propis batecs. És un bon moment per fer una segona ecografia.
El bebè cada dia dorm més i es
desperta amb més energia. Segur que ho notes. És relaƟvament fàcil que una bona ecografia ens reveli el seu sexe.

Ecografia de 18 setmanes de gestació.
Guia d'AJUDA a la dona embarassada
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Setmana 20-22
El teu fill i tu heu arribat junts a la meitat
de l'embaràs. Ja pot senƟr la teva respiració o una música. El seu cervell té més
de 30.000 neurones. La seva forma i proporcions tenen ja l'aspecte humà adult.
Ja mesura uns 20 cenơmetres i pesa una
mica menys de 300 grams. A parƟr d'ara
començaràs a senƟr les seves “puntadetes
de peu”.

En aquestes setmanes es mou unes 50 vegades cada hora, fins
i tot quan dorm! Aquests moviments són fonamentals per al
seu desenvolupament muscular i neuronal. Ho notaràs més
quan esƟguis en repòs, però de forma lleu.
En les properes setmanes, el bebè serà capaç
d'experimentar canvis d'ànim.
Per a això, comença ara a desenvolupar el sistema que controla els senƟments. Ja són
visibles ungles, parpelles i celles. 19 cm. 350 grams.
 Setmana 22-26
Després de cada “migdiada”, com tu, s'esƟra en despertar-se.
Mentre, sobre la seva pell es diposita el pigment que donarà
color a la seva pell. Ja pesa gairebé mig quilo i tots els sistemes
vitals es preparen per conƟnuar la vida fora de l'úter.
Guia d'AJUDA a la dona embarassada
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Els òrgans sensorials estan
madurs: comença a senƟr, assaborir, olorar i tocar-ho tot.
Es va familiaritzant amb sabors de l'exterior a través del
líquid amniòƟc. L'únic senƟt
que encara no ha desenvolupat és la vista.
El senƟt que més es desenvolupa en
aquestes setmanes és el de l'oïda. Encara que està molt aïllat, les ones sonores van més de pressa pel líquid amniòƟc que per l'aire. Ja té pestanyes, i
mira com badalla!

El bebè passa la major part del
dia dormit. Si sent un soroll sobtat, estendrà els seus braços i
cames com per defensar-se. Tan
peƟt (pesa 1 quilo) i ja té insƟnt
de supervivència.

Guia d'AJUDA a la dona embarassada
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Setmana 26-30

El teu fill ja fa 24 cenơmetres. Encara no té pulmons, però ja
està pracƟcant els moviments de la respiració per poder inhalar aire quan neixi.
Ara ja està preparat per començar a
conèixer i guardar els seus primers
records. El seu sistema nerviós està
ja tan avançat com el d'un nounat.
Ja són sis mesos comparƟts dins teu
i comença a familiaritzar-se amb la
teva veu i reconeix melodies repeƟdes.
Com les pràcƟques dels astronautes
per saber moure’s sense gravetat, començarà a donar-se la volta dins teu
per reposar de tant en tant de cap
per avall. I és suficientment madur
per regular la seva temperatura corporal.

El bebè ja es va col·locant en la posició òpƟma del part, amb el cap cap
avall. Notaràs que el maluc i la pelvis
se separen, fent lloc perquè segueix
creixent.

Guia d'AJUDA a la dona embarassada
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Setmana 30-34
Ja pesa més d'un quilo i mig i mesura gairebé el mateix que quan neixi.
Els pulmons ja s'han desenvolupat
gairebé per complet. Comences a
generar llet per alimentar-lo i és
possible que també noƟs algunes
contraccions fortes. S'apropa el
part.

Cada dia creix més. Ha trigat més de 6
mesos a pesar un quilo i mig i en una
setmana ha guanyat un altre mig quilo.
Ja té coberts els dits amb ungles, per
la qual cosa hauràs de tallar-les-hi poc
després de néixer. Els experts asseguren que el teu fill ja pot pensar.

A parƟr d'aquesta setmana, els experts
asseguren que ja pot somiar quan
dorm. No sabem exactament què pot
somiar, però sens dubte ajuda al seu
desenvolupament. El nen cada vegada
és més gran, i obliga als teus pulmons a
replegar-se una mica, per la qual cosa
pot ser que ho noƟs quan respiris.

Guia d'AJUDA a la dona embarassada
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Setmana 34-36

Encara que necessita dormir molt,
el peƟt està atent a tot el que li
envolta. L'acƟvitat sensorial i neuronal és frenèƟca, la qual cosa
provoca un augment de grandària
del cap. Pesa gairebé dos quilos i
mesura 50 cenơmetres.
Com s'apropa el moment
del part, el teu fill rep del
teu
cos
una
sèrie
d'anƟcossos
temporals
que li protegeixen de certes malalƟes.
La pell, que era transparent al principi, ja és més rosada. El
bebè ja col·loca el seu cap en el coll de l'úter. Ha mulƟplicat mil
vegades el seu cos des de la fecundació. En un mes màxim, ho
podràs tenir en els teus braços.


Setmana 36-40
El bebè pot arribar als tres quilos
de pes i notaràs major pressió
sobre la bufeta. Probablement
noƟs una inflor en els turmells
i peus que és normal. Descansa
i vés-te preparant el necessari
per al part.En qualsevol moment
pots donar a llum.
Guia d'AJUDA a la dona embarassada
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Atenta a les contraccions (si són més de 5 per hora). El part
es produeix després d'un canvi en la segregació hormonal
d'acord amb la maduració dels pulmons del teu fill.
Com que ha estat empassant líquid amniòƟc en les úlƟmes setmanes, el teu fill ha acumulat
uns excrements que formaran el
meconi, que es converƟrà en la
seva “primera caca” després de
néixer. El cordó umbilical mesura
uns 50 cenơmetres de llarg.

En la setmana 40, el teu fill està llest per néixer. Té una mica de
pèl (o molt) i ungles. Pots donar a llum en qualsevol moment.
Descansa i relaxa't. El part està a prop. Enhorabona, mamà!

Guia d'AJUDA a la dona embarassada
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L'avortament: com es realitza
Amb freqüència, es diu que l'avortament és una intervenció
segura, que es realitza sense cap Ɵpus de risc. El mite de la intervenció segura ha servit d'excusa per proclamar el fals “dret”
a decidir sobre la vida d'un altre ésser humà. No obstant això,
l'avortament no és una broma, ni és equivalent a tallar-se les
ungles. Suposa una intervenció quirúrgica amb anestèsia,
que en ocasions pot complicar-se i exigeix d'un consenƟment
informat com succeeix en altres operacions de cirurgia que coneixem. Aquestes són les tècniques uƟlitzades per extreure el
nen de l'interior de l'úter de la mare:
1. Aspiració/Succió i raspat
S'uƟlitzen instruments quirúrgics per extreure el nen de
l'interior de l'úter matern. En primer lloc, s'introdueix un tub
de metall connectat a un aspirador que succiona el líquid amniòƟc, la placenta i el nen, que queden dipositats en un pot.
Després es raspen les parets de l'úter per reƟrar qualsevol resta que hagués pogut quedar sense aspirar.

Guia d'AJUDA a la dona embarassada
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2. Dilatació i Raspat (Fins a 12 setmanes)
Es dilata el coll de l'úter amb unes Ɵges dilatadores metàl·liques.
Una vegada que s'ha dilatat prou com per poder introduir altres instruments (aproximadament 1 cm) es procedeix al raspat. S'introdueixen pinces que trossegen i extreuen les parts
més grans del cos del nen. Posteriorment es passa un raspador per la superİcie interna de l'úter, que és un instrument
metàl·lic com una cullera buida amb les vores esmolades per
extreure les parts més peƟtes. També serveix per netejar la
placenta que està adherida a les parets de l'úter i les restes
que quedin a l'interior del mateix.

3. PasƟlla RU-486 (Fins a 6 setmanes)
Es tracta d'un mètode farmacològic, moƟu pel qual es denomina avortament químic. Com a mètode aïllat només està autoritzat fins al dia 49 de gestació, ja que si l'embaràs està més
desenvolupat pot ser perillós per a la vida de la mare. Aquesta
substància té un efecte que bloqueja la funció de les hormones encarregades de mantenir l'embaràs. La dona embarassada la consumeix, amb dos efectes:
a. Mata al nen: Provoca un despreniment del nen de l'úter.
Guia d'AJUDA a la dona embarassada
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b. Produeix contraccions uterines i dilatació del coll de l'úter,
per facilitar l'expulsió del nen mort o restes aborƟves.
En ocasions s'afegeix un tractament posterior amb progesterona per augmentar la seva eficàcia. Sigui com sigui el seu
ús, ha d'administrar-se en condicions d'estricte control mèdic
pel risc d'hemorràgia i ha d’anar acompanyat d'una supervisió
posterior per descartar complicacions habituals com a persistència de restes del nen en l'úter.
4. Inducció (A parƟr de 12 setmanes)
Quan el nen té més de 12 setmanes d'edat, a causa de la
seva major grandària és necessari preparar el coll de l'úter
estovant-lo i provocant la seva dilatació per afavorir l'expulsió
del nen. Posteriorment o en ocasions simultàniament, es
provoquen contraccions uterines. En funció de la grandària
del nen s'uƟlitzen uns comprimits en vagina (misoprostol) o
bé amb un fàrmac intravenós anomenat oxitocina. Un cop
s'aconsegueixen les contraccions i la dilatació cervical o es produeix l'expulsió fetal, moltes vegades és necessària l'ajuda per
a l'extracció amb fòrceps o pinces i es realitza un raspat per
netejar l'úter.

Guia d'AJUDA a la dona embarassada
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5. Injecció intrauterina
Mitjançant una agulla a través de l'abdomen de la mare,
s'introdueix en l'úter de la dona una substància salina que es
confon amb el líquid amniòƟc. El bebè ingereix aquesta solució que li produeix la mort en les següents 12 hores per enverinament, deshidratació i hemorràgia interna. D'altra banda,
aquesta solució produeix cremades en la seva pell. S'uƟlitza a
parƟr dels 4 mesos de gestació i sol provocar el part a les 12
hores en els quals el bebè neix mort o, fins i tot, moribund.
6. Cesària (Histerotomia)
Aquesta tècnica és uƟlitzada tant per realitzar operacions per
tractar malalƟes fetals, com per portar a la vida a nens. Es tracta de l'extracció quirúrgica del bebè a través d'una incisió en
l'úter al qual s'arriba a través de l'abdomen.

7. Histerectomia
Es tracta de la tècnica quirúrgica per extreure l'úter i, amb ell,
el nen que ha de néixer. La dona perd part o la totalitat de
l'úter, queda de forma definiƟva incapacitada per tenir més
fills.

Guia d'AJUDA a la dona embarassada
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Conseqüències de l'avortament
La mal anomenada interrupció voluntària de l'embaràs suposa més
dany İsic i psicològic que beneficis
per a la dona.
L’avortament ho canvia

tot. Deixa múlƟples

La societat cienơfica, després
seqüeles. És més fàcil
d'anys negant els efectes psicopatològics de l'avortament, davant treure al nen de l’úter de
l'evidència d'una diversitat de la seva mare que treuretrastorns, comença a admetre que li-ho del pensament.”
l'avortament és sempre un atemptat contra la salut İsica i especialment psíquica de la dona.
L'embaràs origina un problema de salut psíquica. En canvi,
l'avortament representa sempre un gran risc i un trauma İsic
i psicològic per a la dona, que pot durar anys.
La principal Organització Professional de Psiquiatres del Regne
Unit ha declarat en el 2008 que “l'avortament voluntari suposa un risc important per a la salut mental de les mares i, per
tant, recomana que s'assessori convenientment sobre aquests
riscos als qui desitgen avortar i més si hi ha una certa predisposició personal o familiar al desequilibri psíquic”.
És un drama humà per a la dona que avorta i per a tota la
seva família.
Des de la nostra experiència, poques són les dones que avorten per frivolitat. Es tracta d'una situació diİcil que sempre
s'acompanya de sofriment. L'avortament ho canvia tot. El trauma postavortament deixa múlƟples seqüeles psicològiques,
que de vegades poden fer-se cròniques i de diİcil tractament.
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Després d'un avortament es descriuen una sèrie de símptomes,
entre els més freqüents: trastorns emocionals i afecƟus, quadres
depressius i ansiosos que s'acompanyen d'un senƟment de culpa
i remordiment i desitjos molt grans de reparació. Acostumen a ser
molt freqüents els somnis recurrents i malsons relacionats amb
l'avortament. Un símptoma curiós és l'empitjorament de la síndrome postavortament en els aniversaris, bé de la data que va tenir lloc
l'avortament o de la que hagués nascut el nen.
També apareixen una sèrie de trastorns de conducta que porta a un
deteriorament gran de la vida personal, familiar i social:
- Una sèrie de trastorns de l'esfera sexual (dificultat per gaudir de
les relacions sexuals, vaginisme, promiscuïtat, etc.)
- Trastorns de la conducta alimentària (crisi d'anorèxia que alterna
amb episodis bulímics)
- Abús de drogues o alcohol.
- Molts problemes en les seves relacions interpersonals. De fet hi ha
estudis que assenyalen que el 70% de les parelles s'havien separat
l'any següent de l'avortament.
Tot el que s'ha descrit aquí és el que es coneix en Medicina com a
Síndrome Post Avortament (S.P.A.), que en definiƟva és un trastorn
posƩraumàƟc, encara que amb certs símptomes específics molt
rellevants, que cal conèixer per arribar a comprendre i establir els
recursos necessaris i els adequats programes de prevenció i cura
d'aquestes dones.
El S.P.A. és un quadre clínic que pot sorgir immediatament després
de l'avortament o pot romandre latent i manifestar-se al llarg del
temps, fins i tot pot aparèixer dècades després de l'avortament
provocat.
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En resum, podria dir-se amb paraules del professor Wilke que “És
més fàcil treure al nen de l'úter de la seva mare que treure-li-ho
del pensament”.
Sempre que es realitza un avortament “alguna cosa mor dins” (entren dues persones a la “clínica” i només en surt una).
En resum, els trastorns İsics i psicològics més freqüents que apareixen en el postavortament són:
Des del punt de vista psicològic.
a) Gran senƟment de culpa i remordiment. Penediment. Incapacitat per perdonar-se a un mateix.
b) Angoixa i sensació de buit. Soledat.
c) Profund disgust, amargor, desassossec, tristesa, crisi de plor.
Atacs de pànic i ansietat.
d) Somnis i malsons recurrents en relació amb l'avortament.
i) Depressions profundes i, fins i tot, suïcidis.
f) Rebel·lia, ràbia, còlera, desesperació.
g) Empitjorament d'aquests símptomes en els aniversaris.
h) Inestabilitat emocional, hosƟlitat cap a si mateixa i cap als altres.
Baixa autoesƟma, odi a si mateixa, pèrdua de dignitat.
i) Malestar en presència de nens i dones embarassades. Obsessió
pel nen que podia haver Ɵngut. Por ambivalent enfront d'un nou
embaràs.
j) Problemes de relació interpersonal. Es danya la relació de parella.
Problemes sexuals, promiscuïtat, esterilitat, etc.
k) Tendència a reincidir en avortaments.
l) Abús de drogues i/o alcohol.
m) Trastorns de la conducta alimentària.
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Des del punt de vista İsic
a) Persistència de restes de placenta o del nen en l'úter que pot donar origen a hemorràgies o infeccions greus.
b) Perforació uterina, amb el risc d'hemorràgia o infecció greu. Altres lesions uterines que poden provocar histerectomia (necessitat
d'exƟrpar l'úter amb la consegüent impossibilitat per tornar a tenir fills). Síndrome d’Asherman (adherències uterines, dificultat per
aconseguir embarassos posteriors).
c) Efectes secundaris relacionats amb l'anestèsia com maldecaps,
mal d'estómac, nàusees, vòmits, etc.
d) Efectes secundaris propis d'una intervenció quirúrgica ginecològica: infecció de l'úter (endometriƟs), infecció d'orina, malalƟa inflamatòria pèlvica (crea adherències que impedeixen aconseguir nous
embarassos), febre, hemorràgia, dolor abdominal, lesions en el coll
de l'úter, lesions en la vagina, dolor en els genitals, etc.
i) Alteracions endocrines en relació amb la interrupció brusca de la
gestació, com l’amenorrea (falta de menstruació), hipermenorrea
(menstruació abundant), alteracions d'hormones com la prolacƟna,
etc.
f) Segons alguns estudis existeix una relació entre el càncer de
mama i l’avortament induït, encara que no hi ha una evidència cienơfica demostrada.
g) Augmenta el risc d'avortament espontani i el part prematur en
gestacions posteriors.
h) Esterilitat secundària, com ja hem esmentat, a causa de: malalƟa
inflamatòria pèlvica, lesions uterines o histerectomia.
i) Major taxa de mortalitat i complicacions entre les dones, sobretot
si es realitza l'avortament després de les 13 setmanes d'embaràs.
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Necessites suport?
No estàs sola: compta amb nosaltres
És lògic que et senƟs desemparada.
Però volem transmetre't una paraula
d'ànims i esperança. Asserena't i obre
els ulls. Hi ha desenes d'associacions,
“És lògic que et
fundacions i organitzacions civils disposades a donar-te suport de mane- senƟs sola, però hi ha
ra incondicional. Vols ser mare? No desenes d’associacions,
direm que és fàcil. Sabem que, arran fundacions i ONG
d'un embaràs inesperat, la teva situa- disposades a donar-te
ció personal, familiar, professional o
suport”
social pot arribar a ser molt complexa.
Però no estàs sola: comptes amb milers de persones disposades a
ajudar-te, primer durant el teu embaràs i després per criar el teu fill.
Si és necessari, t'ensenyaran un ofici o et buscaran treball. Quan et
contracƟn, podran oferir-te un servei de guarderia mentre treballes.
I sempre et tendiran una mà i t'oferiran un somriure, una carícia,
una abraçada.
Aquestes són algunes de les organitzacions més importants que poden ajudar-te, que t’empararan perquè puguis gaudir del teu embaràs i del teu fill en uns mesos. Et posaran en contacte amb un
ginecòleg perquè aclareixis tots els teus dubtes sobre l'embaràs, et
facis una ecografia i puguis conèixer al teu fill. Totes elles et poden
donar el que necessites o, en cas contrari, posar-te en contacte amb
qui sí pugui fer-ho. No ho dubƟs, truca o escriu. En poques hores
estaràs ben atesa.
Si després de meditar deƟngudament una decisió tan diİcil has decidit avortar, tampoc estàs sola. Passaràs moments molt diİcils després de l'avortament, probablement necessiƟs ajuda. Per ajudar-te
també pots posar-te en contacte amb les associacions que apareixen a conƟnuació, sempre trobaràs algú disposat a ajudar-te.
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FEDERACIÓ PROVIDA
> PROVIDA Barcelona
Tel: 93 204 71 11 / www.provida.es / info@provida.es
> PROVIDA Girona
Tel: 677 044 439 / providagirona@gmail.com
FUNDACIÓ MADRINA
Tel: 902 323 329
www.madrina.org
fundacio@madrina.org
LÍNIA D'ATENCIÓ A LA DONA
Tel: 900 500 505
www.lineadeatencionalamujer.es
XARXA MARE
Tel: 902 188 988 | Tel: 91 459 96 93
www.redmadre.es
info@redmadre.es
FUNDACIÓ VIDA
Tel: 91 523 32 64 | Mòbil: 690 32 62 91
www.fundacionvida.net
ADEVIDA
Tel: 91 548 25 26 | Tel: 91 548 86 35
www.adevida.org / www.adevida.info
adevida@adevida.info
CENTRE JURÍDIC TOMÁS MORO
Tel: 91 570 87 39 | Fax: 91 579 71 63
www.tomas-moro.org
info@tomasmoro.es
GINECÒLEGS DAV
Tel: 91 345 94 95 | Fax: 91 554 49 84
hƩp://ginecologosdav.org
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Demana ajuda a l'Administració
Tal vegada t'hagis preguntat què és el que t'ofereix l'Administració
Sanitària davant un embaràs inesperat. Gairebé amb total seguretat, tot, en major o menor mesura, t'ha portat fins a les portes d'un
centre d'avortaments. Això és tot el que et pot oferir l'Administració? No és millor per a la societat una vida més que una vida menys?
La maternitat és un dret que tota dona
té i que tota administració pública ha
de protegir mitjançant el ferm compromís a la defensa del dret consƟtucional a la vida.

“La maternitat és un
dret. És necessari
que l’Administració
Pública ho Ɵngui en
compte i t’ajudi:
fés-li-ho saber.”

Avui dia, els nostres legisladors parteixen d'una realitat equivocada: que cap
dona vol ser mare. No obstant això, la
realitat és molt diferent, doncs tota
mare quan és preguntada sobre el moment més feliç de la seva vida és clara en reconèixer que aquest
moment va ser la seva maternitat.
En aquest senƟt, és necessari que els poders públics s'assabenƟn
que avui dia és diİcil ser mare, per l'escàs suport que l'administració concedeix a la maternitat. Així, si Espanya fos un veritable estat
social i democràƟc de dret, la mare i la maternitat cobrarien la importància que una societat avançada ha de concedir-les.
Per això, a tu que seràs mare i portes en el teu interior una vida
amb futur, et demanem que sol·liciƟs al Ministeri de Sanitat i PolíƟca Social un major compromís amb la vida, i que et faciliƟ la teva
prometedora condició de mare. És necessari que ells s'adonin de
les teves necessitats i de les necessitats de tantes dones que, volent
ser mares, no poden ser-ho simplement perquè no els ofereixen les
facilitats que per jusơcia corresponen.
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No ho dubƟs, emplena les teves dades personals en l'escrit que
t'adjuntem a conƟnuació i envia la teva sol·licitud en el sobre que
t'acompanyem al Ministeri de Sanitat i PolíƟca Social, doncs la llei
els obliga a contestar-te per escrit. Si la teva peƟció és fundada els
obliga a atendre-la i adoptar les mesures oportunes per aconseguir
la seva plena efecƟvitat.
No et garanƟm que l'Administració atengui les seves obligacions
com hagués de ser. Però si ningú comença a sol·licitar-ho, mai
aconseguirem que donin suport a dones com tu.
En les properes quatre pàgines t'oferim un model, elaborat per experts advocats. Si vols realitzar alguna consulta, no dubƟs a fer-ho.
Tens les dades del Centre Jurídic Tomás Moro al final d'aquesta guia.
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ANNEX I : Model de Dret de PeƟció

Retalla aquest model (quatre pàgines) i envia-ho per correu postal a
l'adreça que apareix en la capçalera

Señora Ministra de Sanidad y PolíƟca Social
Ministerio de Sanidad y PolíƟca Social
Pº del Prado, 18-20
Madrid, 28071
En _____________, a ___ de __________ de _____.
Doña _________________________, mayor/menor (según los casos) de edad, con documento nacional de idenƟdad (o en su caso
número de idenƟficación fiscal), de nacionalidad ____________, y
con domicilio a efectos de noƟficación en calle _______________,
nº ________, C.P. ___________, __________ provincia de
_____________, en ejercicio del derecho fundamental de peƟción,
recogido en el arơculo 29 de la ConsƟtución Española, y desarrollado mediante Ley Orgánica 4/2001 de 12 de noviembre, de manera
respetuosa procedo a formular las siguientes

PETICIONES
1.- Que se me otorgue una ayuda económica para evitar abortar de
600 euros mensuales, durante 36 meses.
2.- Que para evitar abortar, se me proporcione un trabajo remunerado en cuanơa suficiente para poder mantener a mi hijo, y que el mismo sea respetuoso con la conciliación de la vida laboral y familiar.
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3.- Si no se pudiera acceder a ninguna de mis dos peƟciones anteriores, pido que dicho organismo remueva todos los obstáculos para
presentar, en el más breve periodo de Ɵempo, ante el Congreso de
los Diputados un proyecto de ley de protección integral a la familia y
apoyo y fomento de la maternidad.
RAZONES EN LAS QUE SE SUSTENTA LA PETICIÓN
Sobre mi derecho a no abortar
En los úlƟmos años, los poderes públicos están promocionando de
forma diversa, y con gran derroche del erario público, el sexo sin
reproducción, realizando campañas que subrepƟciamente tratan de
denigrar la maternidad, y de evitar la misma como si ésta fuera un
perjuicio para la mujer.
En este senƟdo, es necesario recordar que recientemente, el día 18
de octubre de 2010, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional
de Salud aprobó la Estrategia Nacional de Salud Sexual y ReproducƟva, estableciéndose entre sus objeƟvos el acceso gratuito (con cargo
al presupuesto) a métodos anƟconcepƟvos.
De igual forma, la L.O. 2/2010 ha configurado de facto el aborto
como un derecho de la mujer, derecho ejercitable de forma gratuita
para la mujer, aunque con cargo a los presupuestos públicos desƟnados al mantenimiento del Sistema Público de Salud.
Es decir, de las úlƟmas novedades legislaƟvas parece deducirse que
toda mujer Ɵene derecho “a la sexualidad sin reproducción” haciéndose responsables los poderes públicos de garanƟzar de forma gratuita el acceso a dicho derecho.
No obstante lo anterior, España se consƟtuye mediante su ConsƟtución en un Estado social y democráƟco de Derecho, donde se
propugna como uno de los valores superiores del ordenamiento, la
igualdad. De igual forma, el arơculo 10 de la ConsƟtución reconoce
como derecho fundamental el libre desarrollo de la personalidad.
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Pues bien, tanto la igualdad ante la ley, como el libre desarrollo de la
personalidad han de conducir necesariamente al Estado a proteger
la sexualidad reproducƟva con el mismo vigor e intensidad que la
sexualidad no reproducƟva.
En este senƟdo, es coherente reclamar de los poderes públicos que
si se fomenta, protege y paga, no sólo la sexualidad no reproducƟva, sino las consecuencias no deseadas de las misma, mediante la
cobertura sanitaria gratuita de la prácƟca del aborto, y la costosa
cobertura de las consecuencias İsicas (muerte de la madre, incremento del riesgo de cáncer de mama, ovarios, hígado y cuello uterino, perforación de útero, desgarros del cuello del útero, placenta
previa, posteriores embarazos de niños discapacitados provocados
por abortos previos, embarazos ectópicos, afecciones inflamatorias
pélvicas, endometriƟs), y psíquicas del aborto (trastornos por estrés post-traumáƟcos, disfunción sexual, planteamientos suicidas,
problemas de alcoholismo y drogadicción, desórdenes alimenƟcios,
abortos de repeƟción...), protejan y fomenten con la misma intensidad las consecuencias del sexo reproducƟvo.
En este senƟdo, coherente con la definición de Estado social y democráƟco de Derecho, y coherente con la defensa de la igualdad, es
necesario que los poderes públicos permitan el acceso a la maternidad, de todas aquellas mujeres que por circunstancias sociales o
económicas nos resulta excesivamente gravoso la conƟnuación del
estado de gestación.
Sobre la perentoria necesidad de apoyar la maternidad y de fomentar la natalidad en España.El futuro de España, y muy especialmente el futuro de las pensiones, preocupan a los ciudadanos y debería preocupar a los poderes
púbicos. EfecƟvamente, el InsƟtuto Nacional de EstadísƟca vaƟcina
que en España la población mayor de 64 años se duplicará en 40
años y pasará a representar más del 30% del total, debido al envejecimiento de la pirámide poblacional.
En este senƟdo, ya la Comisión Europea ha adverƟdo en numerosas
ocasiones a España sobre el riesgo de desequilibrios presupuestarios a largo plazo debido a un mayor gasto público futuro en materia
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de pensiones, pues España será, en el 2050, uno de los países más
envejecidos del mundo. Este rápido proceso de envejecimiento de
la población se produce como consecuencia de la disminuida tasa
de natalidad –una de las más bajas del mundo– y del aumento de la
esperanza de vida.
La única forma de romper esta tendencia es apostando de forma
clara por políƟcas de protección y fomento de la familia, circunstancia esta muy lejos de la realidad española, en donde ni existe una ley
de Apoyo a la Familia, ni existe un Ministerio o Secretaría de Estado
de Familia, ni siquiera existe un pacto de estado sobre la familia.
Por todo lo anterior, y solicitando según me confiere el arơculo 4.4
de la Ley Orgánica 4/2001 de 12 de noviembre, el tratamiento confidencial de mis datos, EJERCITANDO EL DERECHO DE PETICIÓN pido
que sea atendida mi solicitud, en el senƟdo de otorgarme una ayuda
económica para evitar abortar de 600 euros mensuales durante 36
meses, o proporcionándoseme un trabajo remunerado en cuanơa
suficiente para poder mantener a mi hijo, y que el mismo sea respetuoso con la conciliación de la vida laboral y familiar, o en úlƟmo
caso, que dicho organismo remueva todos los obstáculos para presentar en el más breve periodo de Ɵempo, ante el Congreso de los
Diputados, un proyecto de ley de protección integral a la familia y
apoyo y fomento de la maternidad, pues enƟendo que es así procedente.
Firma: _____________________
Doña ____________________
DNI: ______________________

Guia d'AJUDA a la dona embarassada

39

ANNEX II EnƟtats impulsores d’aquesta guia
GINECÒLEGS PEL DRET A VIURE
Tel: 91 345 94 95 | Fax: 91 554 49 84
www.derechoavivir.org
info@derechoavivir.org
CENTRE JURÍDIC TOMÁS MORO
Tel: 91 570 87 39 | Fax: 91 579 71 63
www.tomas-moro.org
info@tomasmoro.es
METGES PER LA VIDA
Mòbil: 606 777 227 (Dr. Enrique Jaureguízar)
www.medicosporlavida.org
info@medicosporlavida.org
HAZTEOIR.ORG
Tel: 91 345 94 95 | Fax: 91 554 49 84
www.hazteoir.org
hazteoir@hazteoir.org
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