
oltes han estat les substàncies
utilitzades en el control de la na-
talitat al llarg dels segles. I molt
importants les que han tingut

lloc en els últims anys. Sense anar més
lluny, l’arribada de les substàncies hormo-
nals va obrir la porta a la possibilitat de mo-
dificar els sistemes que regulen el procés re-
productor i introduir dificultats perquè es
produeixi una gestació després d’un coit no
protegit. Des de llavors no han cessat les in-
vestigacions i la utilització de diferents fàr-
macs. Un d’ells, i del qual disposem des de
fa uns quants anys, és l’anomenada píndo-
la de l’endemà o píndola postcoital, prepa-
rat hormonal la finalitat del qual consisteix
a prevenir un embaràs no desitjat. 

Ara bé, es parla i s’escriu tant sobre

aquesta anticoncepció d’urgència que són
nombroses les ocasions en què es donen in-
formacions errònies, sobretot aquelles que
fan referència al fet que píndola postcoital
és sinònim de píndola abortiva. I res més
lluny de la realitat. La primera s’utilitza, pre-
ferentment, abans que transcorrin 72 hores
d’una relació sexual de risc, i actua retardant
o impedint l’ovulació, i no és eficaç quan el
procés d’implantació ja s’ha iniciat. No
obstant això, la segona s’administra quan
l’embaràs ja s’ha produït, estan limitant-ne
l’ús actualment al nostre país a les set set-
manes de gestació. 

Per tant, la diferència entre els dos tipus
de píndola és evident. L’abortiva té una in-
dicació clara: produir un avortament far-
macològic. La postcoital, però, està indica-

da en les situacions següents: ruptura o re-
tenció del preservatiu, error de càlcul del pe-
ríode fèrtil amb l’ús de mètodes naturals, re-
lacions sexuals poc controlades sota l’efec-
te de drogues o alcohol, violacions, relació
inesperada no protegida, ejaculació antici-

pada, fallada del compliment d’un contra-
ceptiu hormonal... És, per tant, un anti-
conceptiu d’emergència, i com a tal ha de ser
utilitzat, mai com un mètode habitual per
al que en aquests moments disposem d’u-
na oferta molt àmplia, gràcies als avenços re-
alitzats en els últims anys. No obstant això,
curiosament, a l’estat espanyol es produeix
cada any un evident increment en el nom-
bre de gestacions no desitjades, que fina-
litzen en un avortament provocat, el que de-
mostra clarament que som irreflexius i
maldestres per no saber gaudir de tants i
tants contraceptius que els avenços de la
ciència ens han posat a les mans. I que, avui,
estan a l’abast de qualsevol de nosaltres.

M

hir parlant amb un amic, m’ex-
plicava que ell forma part d’u-
na entitat que es diu Punt de Re-
ferència. Em parlava emocionat

de l’encoratjadora tasca que estan realit-
zant, i m’agradaria compartir-ho amb tots
vosaltres. 

Punt de Referència, que així és com es diu
aquesta entitat sense ànim de lucre, ofereix
acompanyament i suport a col·lectius de jo-
ves extutelats que han d’emprendre la seva
vida adulta quan surten dels centres tutelats
on fins en aquell moment han viscut. Amb
diferents programes ajuden els joves  en risc
d’exclusió social en el seu procés d’eman-
cipació, i afavoreixen la seva plena integra-
ció social, la igualtat d’oportunitats i la mi-
llora de la qualitat de vida.

A mesura que el meu amic m’explicava to-
tes les accions que duen a terme m’anava fi-
cant en la pell d’aquests joves, que, arribat
a l’edat dels 18 anys, han de prendre el timó
de les seves vides. Quina angoixa sentir-se
sol en el món i haver de prendre decisions
que marcaran de ple el nou camí que un em-
prèn! En una edat com aquesta és molt ne-
cessari, i diria quasi imprescindible, tenir
una espatlla on recolzar-se quan el camí es
fa feixuc, quan els dubtes t’assalten. És bo te-
nir algú que t’escolti i que t’aconselli i que,
passi el que passi, estigui disposat a estar al
teu costat.

Això em va fer reflexionar en com havia
estat la meva joventut. Si penso en aquella
edat, jo vaig necessitar de referents on em-
mirallar-me per poder tirar endavant. En cer-

ta manera, tots hem tingut referents en les
nostres vides! Fins i tot crec, parlant per ex-
periència pròpia, que n’hem tinguts més
d’un. Per exemple, jo tenia de referent els
meus mestres, com a models a seguir quant
a la meva futura vocació de mestra. Però en
altres aspectes de la vida, en la part més so-
cial i alhora d’altruisme, admirava profun-
dament la meva tieta Gemma, que feia
anys que era a l’Àfrica de missionera. Quant
als altres valors de la vida, tenia de referents
indispensables els meus pares, als quals
sempre, tot i que a vegades no els acabava
d’entendre, per la diferència generacional,
em semblaven els millors dels models a se-
guir. Estic totalment convençuda que sen-
se aquests referents, sense aquestes perso-
nes a les quals em podia apropar per de-
manar consell, ho hauria tingut molt més di-
fícil en molts aspectes de la meva vida.

És ben cert que cada persona és com és,
i n’hi ha que necessiten més ajuda que d’al-
tres, però crec que en aquestes edats ningú

està preparat per enfrontar-se al món tot sol.
Seria injust, partirien en desavantatge en
molts aspectes, professionals i personals.

A aquests joves ningú els pot tornar la fa-
mília que els ha mancat, ningú els podrà fer
oblidar que han tingut infàncies molt i
molt difícils, de vegades terribles, però gent
com el meu amic els poden estendre una mà
amiga, els poden ajudar a no sentir-se sols
en el camí que tot just emprenen.

De solidaritat, n’hi ha de molts tipus, i to-
tes les variants em semblen molt lloables,

però admiro especialment aquesta gent
que es preocupa pels que han patit, que es
desviu per intentar que aquests joves, que
són una part dels nostres joves i del nostre
futur, puguin realitzar-se en la vida, i d’a-
questa manera deixin enrere històries tris-
tes, històries plenes de dolor.

Les històries d’èxit que el meu amic m’ha
explicat són la mostra que els Punts de Re-
ferència són determinants i positius en la
vida d’aquests joves. Molts ànims a tots els
que feu possible aquesta iniciativa! 
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Per als extutelats és difícil haver de prendre decisions sols

Punt de Referència ofereix
acompanyament i suport a col·lectius
de joves extutelats que han
d’emprendre la seva vida adulta

Aquests joves, als 18 anys, han de
prendre el timó de les seves vides.
Quina angoixa sentir-se sol en el món i
haver de prendre certes decisions!

Sense aquestes persones a les quals
em podia apropar per demanar consell,
ho hauria tingut molt més difícil en
molts aspectes de la meva vida

Es donen informacions errònies,
sobretot aquelles que fan referència
al fet que píndola postcoital és
sinònim de píndola abortiva

Curiosament, es produeix cada any un
evident increment en el nombre de
gestacions no desitjades que
finalitzen en un avortament provocat 


