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Societat Catalana d’ Obstetrícia i Ginecologia, de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de 

Catalunya. 

CREACIO DEL GRUP DE TREBALL EN VIOLÈNCIA OBSTÈTRICA I 

PERSPECTIVA DE GÈNERE EN SALUT 
 

Barcelona 22 de febrer del 2022. La violència obstètrica és una realitat transversal que 

afecta tots els països i institucions, en el context d’una violència sanitària sovint 

institucional i estructural. La violència obstètrica és el paradigma de la manca de 

perspectiva de gènere en diferents processos sexuals i reproductius de la dona, i 

constitueix una situació de risc per la seva salut i la de les seves criatures. A més, els 

mateixos professionals sanitaris són les seves segones víctimes en sentir-se impotents 

davant determinades accions o omissions per part d’altres professionals o de les 

institucions que permeten certes condicions que l’afavoreixen, com ara la manca de 

recursos o de sensibilitat davant de les necessitats de les dones i les seves famílies. 

 

Aquesta realitat s’emmarca en l’actual revisió de com el gènere impacta sobre la salut, 

més enllà dels condicionants biològics. L’actual evidència científica demostra la 

importància d’incorporar la perspectiva de gènere en la salut en totes les esferes. 

Aquesta mirada permet avançar en la correcció del biaix històric d’un model social i 

sanitari androcèntric i heteropatriarcal, model que precisament té unes connotacions 

particulars en l’àmbit de la salut sexual i reproductiva. 

 

Tot i la controvèrsia al voltant del terme ’violència obstètrica’, en el qual no tots els 

professionals ens sentim identificats ni compartim, es tracta d’un concepte acceptat per 

organismes internacionals com l‘OMS, la Comissió Europea o les Nacions Unides, i també 

recentment legislat per la Generalitat de Catalunya a  la llei 17/2020, del 22 de 

desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència 

masclista. Per tant, com a professionals especialistes en l’àmbit de la salut sexual i 

reproductiva, considerem necessari reflexionar-hi i treballar-hi amb el compromís de ser 

part de la solució. 

 

Davant d’aquest escenari, hem constituït oficialment el Grup de Treball en Violència 

Obstètrica i Perspectiva de Gènere en Salut, en el marc de la Societat Catalana 

d’Obstetrícia i Ginecologia, de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya, de 

referència en l’àmbit de Catalunya i de les Illes Balears. Des de la nostra responsabilitat 

professional, d’acord amb el compromís ètic de treballar per la salut integral de la dona, 

la nostra voluntat és la de recollir i generar consensos respecte d’aquesta realitat, així 



 

com revisar de manera polièdrica, oberta i sense prejudicis la violència obstètrica, 

desplegant de forma transversal i multidisciplinària estratègies de sensibilització, 

formació, recerca i prevenció. 

 

L’abordatge de la violència obstètrica requereix, indubtablement, la col·laboració de les 

diferents disciplines que treballem al voltant de l’acompanyament i l’atenció a la dona 

durant el procés reproductiu,  de maternitat i criança. Aquest enfocament participatiu 

com a comunitat científica multidisciplinària s’emmarca en la visió àmplia, col·laborativa 

i participativa de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de 

Balears, la qual vetlla per la formació continuada amb l’estudi i el conreu de les ciències 

de la salut en tots els seus aspectes (humà, tècnic, social,  cívic i ètic, tant en la seva 

vessant assistencial com docent i d’investigació).  Tot i que el nucli del grup està 

constituït predominantment per professionals de l’àmbit de l’especialitat d’Obstetrícia i 

Ginecologia, atesa la complexitat de la qüestió és important la representació màxima de 

totes les mirades procedents de les especialitats sanitàries implicades en l’atenció a la 

salut sexual i reproductiva de les dones (Infermeria, Llevadoria,  Anestesiologia, 

Neonatologia, Psiquiatria i Psicologia), tant en l’àmbit hospitalari com d’atenció 

primària, conjuntament amb altres disciplines transversals (Treball social, Antropologia, 

Ètica, Dret....) i la participació de la ciutadania i la representació institucional 

(Departament de Salut, Societat Catalana de Dret Sanitari) o d’altres entitats (Associació 

Catalana de Llevadores, Associació Catalana de Pediatria, Col·legi de Metges de 

Barcelona, Observatori de Violència Obstètrica). 

 

Actualment, en el moment de la seva constitució, al febrer del 2022, som un col·lectiu 

de vint-i-vuit professionals, amb la col·laboració externa d’altres assessors ocasionals. 

 

El treball iniciat per aquest grup de treball s'alinea amb les propostes del nou Pla de 

Salut 2021-2025 per millorar la qualitat de l'atenció que reben les dones durant 

qualsevol procés en  salut sexual i reproductiva. 

 



 

 
 

 

 


