
Lleida registra 814 avortaments 
durant l’últim any, la majoria dels 
casos, en menors de 24 anys
Els nivells es mantenen i les interrupciones voluntàries de 
l’embaràs es van practicar a l’Hospital Arnau de Vilanova
Lleida va registrar durant 
l’últim any un total de 814 
interrupcions voluntàries 
de l’embaràs (IVE) de les 
que 187 pertanyen al grup 
d’edat comprès entre els 20 
i els 24 anys. 

Lleida
REDACCIÓ 
Segons l’informe del Departa-
ment de Salut, Estadística de la 
interrupció voluntària de l’emba-
ràs a Catalunya, el 73,6% de les 
IVE es van practicar en dones que 
resideixen a la província de Bar-
celona mentre que el 9% corres-
pondre a Girona, el 7,5% a Tar-
ragona i un 4,1%, a Lleida. Així, 
durant el 2017, a Barcelona es 
van practicar un total de 14.490 
IVE, a Girona 1.835 i a Tarragona, 
1.481.

Pel que fa a les característi-
ques de les dones segons l’edat, 
a Catalunya, les dones entre els 

25 i els 29 anys compten amb una 
feina i un miler d’elles es troben 
en situació d’atur. A més, un total 
de 315 dones van ser empresàri-
es i 690 professionals per compte 
propi, segons el document.

 Respecte a la demarcació, l’in-
forme apunta que el l’Alt Urgell 
van ser un 5,8%, dada que coinci-
deix amb Alta Ribagorça. Aquest 
percentatge s’eleva en els Garri-
ges amb un 6% i segueix augmen-
tant a la Noguera amb un 7,4%. 
En aquest sentit, al Pallars Jussà 
representa un 10,5% i en Pallars 
Sobirà, un 16%. No obstant això, 
al Pla d’Urgell es van registrar un 
total de 7,7% els IVE de la demar-
cació, una xifra semblant a la de 
la Segarra, amb un 7,5%.

L’informe recorda que els cen-
tres autoritzats han de proporci-
onar les dades sobre les IVE que 
duen a terme. El document recull 
les IVE dutes a terme a dones re-
sidents i no residents a Catalu-

nya, les edats es situïn entre 15 
i 44 anys. Prop de la meitat de 
les dones que es van sotmetre a 
una IVE (48,5%) no té cap fill i el 
63,4% declara no haver-se sot-
mès a cap IVE anterior. La meitat 

de les dones havien estat ateses 
en un centre de planificació fami-
liar públic, enfront del 12,6% en 
els centres de planificació privats, 
mentre que el 24,7% no van vi-
sitar cap centre de planificació i 

el 10,2% van ser ateses en altres 
tipus de centres. En aquest sen-
tit, les IVE realitzades amb trac-
tament farmacològics ha seguit 
la tendència dels últims anys i re-
presenta el 43,4% del total.

FOTO: Nuria García/ Imatge recent de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida

La regidoria de Polítiques 
d’Igualtat de l’Ajuntament de 
Lleida treballa el seu compromís 
per erradicar la violència mas-
clista, un greu problema social 
que cal abordar des d’un enfoca-
ment integral, que inclogui sen-
sibilització, prevenció, detecció i 
atenció. En l’àmbit de la preven-
ció i la sensibilització, el progra-
ma ‘Tractem-nos bé’, impulsat 
pel Centre d’Informació i Aten-
ció a les Dones (CIAD) fa incidèn-
cia en els i les adolescents de 12 
a 17 anys, amb l’objectiu de pro-
moure el bon tracte en les rela-
cions afectivo-sexuals i l’erradi-
cació de la violència masclista. 
Durant l’any 2017, s’han organit-
zat un total de 45 tallers en deu 
instituts, amb la participació de 
936 adolescents (437 nois i 499 

noies). Es tracta de sessions que 
es duen a terme amb alumnat 
d’ESO, Batxillerat i Formació 
Professional per treballar qües-
tions com els estereotips de gè-
nere, els mites de l’amor romàn-
tic, les relacions abusives i les 
relacions de bon tracte. Aquests 
tallers s’afegeixen als del progra-
ma Max in Love, que també pro-
mou el treball en aspectes afec-
tius i de sexualitat.

La Paeria forma un miler 
d’adolescents en prevenció 
de la violència masclista

També en 
prevenció 
d’actituds 
sexistes
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L’ESTIU
VIATJA 
AMB BUS!
  
TOTS ELS DIES, 
FINS A L’11/9/18

Als matins, amb el bus, 
entrada gratuïta a 
l’Arborètum i al Castell 
dels Templers de 
Gardeny, coincidint amb 
els horaris d’obertura

Informació: Turisme de Lleida www.turismedelleida.cat
(C/ Major,31) 973 700 319 - infoturisme@paeria.cat
Preu bus: 1,20 euros (T-Temps/T-Nostra/ T-Estudiant/ATM/Emocity)
  Auriculars: 0,50 euros
  En cas de pluja se suspendrà el servei de bus turístic.
Horaris del Castell de Gardeny: 
De dimarts a diumenge i festius de 10 a 14h. Dilluns tancat. 
Tancament de la taquilla 30’ abans de l’hora de tancament del castell. w
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RUTA VERDA
10h  11h  12h

RUTA HISTÒRICA
18h  19h  20h  21h

Divendres i dissabtes
18h  19h  20h  21h  22h

rcolomina
Resaltado

rcolomina
Resaltado
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