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Resum: 

L’objectiu d’aquesta investigació basada en una auto etnografia és el de donar resposta a dubtes 

que engloben la drogodependència mirada des del punt de vista de la maternitat i en clau de 

gènere. Partim d’articles i dades analitzades i contrastades així que podem analitzar i aportar 

una visió crítica del servei que es proporciona a aquestes dones que engloba els estigmes i 

prejudicis als que han de fer front moltes d’elles. Per a tot això, compto amb la meva experiència 

treballant amb persones en situació de drogodependència i de l’observació participant que he 

pogut realitzar, així com entrevistes formals a 4 professionals d’entre el sector mèdic i el psico-

social. Els resultats de l’assaig podrien ser d’ajuda per a millorar la relació de confiança entre les 

dones embarassades i els professionals que els atenen professionals (ginecòlogues i ginecòlegs, 

llevadores i llevadors, psiquiatres, psicòlogues i psicòlegs, educadors i educadores socials, etc.). 

Paraules clau: addicció, drogues, maternitat, estigmatització, embaràs de risc, gènere. 

 

The aim of this research based on self-ethnography is to give answer to questions that include 

drug addiction considering motherhood and gender. We start from articles and data analyzed 

and contrasted so we can analyze and provide a critical view of the service provided to these 

women that encompasses the stigmas and prejudices that many of them face. For all this, I'm 

relying on my experience working with people in a situation of drug addiction and from the 

participant observation that I have been able to perform, as well as formal interviews with 4 

professionals from the medical and psycho-social sectors. The results of the trial could help to 

improve the relationship of trust between pregnant women and the professionals take care of 

them (gynecologists, midwives, psychiatrists, psychologists, social educators, etc.). 

Keywords: addiction, drugs, motherhood, stigma, high-risk pregnancies, gender. 
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1. Introducció. 

Aquesta investigació s’endinsa en el món de les drogodependències i la maternitat. Llavors el 

primer que plantejo és quina idea ens ve la cap quan pensem en una dona drogodependent i 

embarassada? Segur que l’imaginari social es planteja idees homogènies, però des de l’educació 

social podem plantejar altres percepcions i reflexionar també sobre la feina que ens falta per 

fer.   

El primer que hauríem de plantejar-nos és què ens ve al cap quan pensem en una dona en 

situació de drogodependència que està embarassada o és mare. A partir d’aquí, és quan ens 

n’adonem de la feina que falta per fer.  

La dona que consumeix, ha arribat a aquesta situació per moltes possibles raons, el que és 

important és que en el moment en que aquesta dona arriba a sol·licitar tractament, si presenta 

una situació de maternitat o embaràs, tot es complica. Li recau sobre seu la responsabilitat de 

ser una “bona mare” degut a la associació que s’estableix entre dona i maternitat, i s’espera 

d’ella certs comportaments d’atenció i cura cap a la filla o fill, que si no compleix, serà 

penalitzada.  “Solicitar tratamiento y ayuda para su drogadicción (sea la sustancia que fuere) 

supone someterse inmediatamente a que se les cuestione en su identidad y roles asociados a la 

categoría ‘mujer’, supone una vuelta de tuerca en su pérdida de prestigio en los roles de madre, 

esposa y compañera, puesto que pasa de ser una cuestión privada a un reconocimiento más 

social y explícito, empezando por los y las profesionales.” (Martínez, 2009 p.46) 

La següent investigació aborda la maternitat amb dones en situació de drogodependència, que 

com afirma Martínez comporta una doble penalització el de dona consumidora i a la vegada 

mare. Així en aquets treball es pretén indagar en aquesta situació i conèixer com s’aborda 

aquesta problemàtica des de una perspectiva més social però també biomèdica. 

Aquest treball de recerca presenta dues perspectives epistemològiques. Per una banda, la meva 

pròpia experiència personal treballant amb aquest col·lectiu durant 3 mesos en que vaig 

realitzar una observació participant durant el meu període practiques d’educació social de 

setembre a desembre de 2019 i on vaig poder recollir totes les observacions i experiències en 

un diari de camp. Per altra banda m’he basat en  converses informals amb les educadores i 

educadors socials que treballen amb aquestes dones i he realitzat  en entrevistes 

semiestructurades amb l’ajuda de quatre professionals expertes en la temàtica d’acompanyar a 

dones al procés de maternitat i algunes més que d’altres, expertes en drogodependències. 
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Aquesta observació  participant la vaig realitzar a un centre d’atenció a persones en situació de 

drogodependència, i va ser aquí on vaig poder veure que les dones en situació de 

drogodependència mostren en general una estigmatització superior que els homes en la mateixa 

situació. Cada persona per ella mateixa, ha tingut unes experiències vitals diferents, però si que 

cal fer èmfasi en que a la societat masclista i patriarcal en la que vivim, condiciona la nostra 

subjectivitat degut que  estat educats i educades amb missatges que ens han conformat i 

condicionat la nostra personalitat. Igualment els serveis on accedim les dones, tendeixen a 

presentar protocols i actituds androcèntriques que configuren la pràctica diària. En aquest cas, 

Gemma Altell (2015) ens explica com les dones que consumeixen drogues se les veu dones 

transgressores als ulls de la societat, ja que “són dones que trenquen amb el rol de gènere que 

se’ls atribueix, (...) estan depenent d’una substància pel que sigui i estan primant el seu interès 

per sobre dels d’altres” (pàg. 6). El que s’ha esperat sempre de les dones és que siguem submises 

i no transgressores i que, com diu la Gemma Altell (2015): “sempre ha de primar el benefici dels 

altres, siguin els fills, els pares, els no se què, abans dels seus...” (p. 7).  

Durant el període d’observació vaig tenir l’oportunitat d’interactuar amb dones en situació de 

drogodependència i vaig comprovar que en totes requeia una sensació de culpa i de por per la 

sensació de no haver estat unes bones mares o malgrat que havien desitjat la maternitat però 

no es sentien capaces de portar-la a terme. En alguns dels seus discursos va ser reiteratiu un 

posicionament crític vers el serveis d’atenció a la dona tant el l’àmbit social com assistencial 

mèdic, per tant, em plantejo descriure els diferents serveis que donen atenció a les dones 

embarassades i mares en situació de drogodependència des d’una perspectiva crítica, analitzant 

el recorregut per on passen i les opcions de recolzament que tenen, veient com i on pot fallar el 

sistema que envolta aquests casos a partir de les necessitats que he pogut detectar en algunes 

dones amb les que he pogut parlar, per a poder aportar un punt de vista de millora i constructiu 

per a que tinguin un millor seguiment i/o puguin accedir més fàcilment als serveis que les 

recolzen en aquest camí que és la maternitat.  

Per acabar, dir que a aquesta investigació també m’he recolzat de la informació obtinguda a les 

jornades de ponències sota el títol “Abordatge del consum d’alcohol i altres drogues en dones 

embarassades” que es va realitzar a l’Hospital Parc Taulí el dia 6 de febrer de 2020 (veure annex 

5) amb ponents de l’àmbit assistencial mèdic, que treballen al sector assistencial (una llevadora 

i dues ginecòlogues) i també de l’àmbit més social (la treballadora social). Les jornades giraven 

al voltant de tot el que envolta a una dona embarassada que consumeix. L’àmbit assistencial 

mèdic es dedicava més a explicar les conseqüències en el fetus o el nadó, el sector de psiquiatria 

explicava l’acompanyament que podien portar a terme amb la dona i quines opcions es 
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desplegaven al seu entorn, i les ponents de l’àmbit social (educadores socials, treballadores 

socials, etc.) van entrar més en la temàtica de les emocions de la dona, els drets de la dona, com 

acompanyar-la, van parlar de la custòdia, etc.  

Així doncs, dins l’àmbit de maternitat, és necessari aprofundir en el coneixement dels diferents 

serveis que donen resposta a les necessitats que presenten aquestes dones i conèixer bé el 

circuit de serveis al que pot accedir la dona embarassada. Per altra banda, s’ha de tenir en 

compte quines són les pors, quines són les barreres, quines discriminacions reben aquestes 

dones pel fet de ser consumidores i estar embarassades. Martínez (2009) ens explica que “en 

l’itinerari d’atenció i recursos destinat a això, prima la visió androcèntrica de la problemàtica i el 

seu tractament, pel que es fa difícil tan la seva entrada com la seva permanència.” (p. 45) Afegeix 

així, que “no es tracta d’establir tractaments excloents, sinó d’integrar aquells aspectes que 

necessiten atenció específica per una qüestió de gènere.” (p. 45). 

Quan es parla de dona drogodependent ho associem a retirada de l’infant, penalització, 

embarassos “d’alt risc” per motius de consum de drogues, pors, estigmatització, 

acompanyament, penalització, càstig, males mares. Així des de l’educació social i amb un 

plantejament crític i feminista pretenc trencar amb aquesta dicotomia penalitzada mare-

drogodependència i crear una nova forma d’acompanyament des d’un punt de vista crític, amb 

visió de gènere i un posicionament feminista. 
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2. Objectius:  

 

L’objectiu general d’aquesta investigació és conèixer la maternitat en dones en situació de 

drogodependència amb un punt de vista crític i perspectiva feminista.  

D’aquest objectiu general en surten els objectius específics, que en aquest cas serien els 

següents: 

• Descriure els diferents serveis (àmbit assistencial mèdic i socioeducatius) que donen 

atenció a les dones embarassades en situació de drogodependència des d’una 

perspectiva crítica. 

• Detectar quines són les necessitats expressades per algunes de les dones en situació 

d’addicció a les drogues. 

• Comprendre les diferents emocions i sentiments que els genera a les dones en 

aquesta situació, el fet d’accedir als serveis sanitaris que acompanyen a l’embaràs.  

• Reflexionar des d’un posicionament crític feminista la relació que s’estableix entre 

maternitat i consum de drogues.   
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3. Marc teòric: El sistema patriarcal en el cos de la dona en situació de drogodependència.  

 

3.1. La perspectiva sexe/gènere.  

Quan fem un estudi amb perspectiva de gènere, cal primer de tot tenir clar de què parlem quan 

parlem de gènere i a què ens referim, diferenciant-ho del concepte de sexe. El binomi home-

dona sembla que regeix la organització social de les persones al món, però hi ha moltes maneres 

d’identificació en quant a gènere (persones cis-gènere, transgenere, persones que no 

s’identifiquen amb cap gènere, persones intersexuals, etc.). Hi ha teories que defensen que el 

sexe es refereix a allò biològic que conforma la persona, és a dir, es relaciona els genitals de la 

persona amb un dels dos gèneres (femení o masculí com a forma binària), en canvi, quan parlem 

de gènere podem entendre que forma part d’una formació més cultural del que és la persona 

en quant a la seva masculinitat o feminitat. I per altra banda, definim la identitat de gènere com 

a la percepció que té cada persona sobre el seu propi gènere independentment del sexe biològic 

amb el que hagi nascut.  “La hipótesis de un sistema binario de géneros sostiene de manera 

implícita la idea de una relación mimética entre género y sexo, en la cual el género refleja al sexo 

o, de lo contrario, está limitado por él.” (Butler, 1999 p.54) 

Tubert (2007) ens introdueix la idea de que el gènere és una construcció social condicionada pel 

que s’espera de la feminitat o la masculinitat i que està molt limitada pels rols que representa i 

que caracteritzen a cada sexe. Ella ens expliquen que “es imposible distinguir en el sujeto aquello 

que resulta de su condición biológica y aquello que ha sido generado por su formación en el 

seno de un universo humano, lingüístico y cultural.” (p.37). Durant aquest estudi, doncs, cada 

vegada que  em refereixo a “dones”, m’estaré referint a persones que s’identifiquen amb aquest 

col·lectiu, tenint en compte que el gènere és un component social i cultural condicionat per la 

societat patriarcal en la que vivim, basada en la història androcèntrica que ens acompanya. 

Lagarde en Martínez (2009) ens proposa que els factors de risc que porten a una dona o a un 

home a consumir poden estar condicionats per les representacions socioculturals i psíquiques 

que afecten diferent a un home i a una dona, “entendiendo mujeres como categoría social y 

cultural que genera identidad y subjetividad, comprendiendo como afecta eso en los procesos 

de dependencia.”(p.41). Fins ara he parlat de que el sexe és allò biològic i el gènere és aquella 

identitat que es crea la persona en base al que la societat espera del seu comportament referent 

al seu sexe, que pot estar condicionada per les convencions socials i l’entorn patriarcal en el que 

vivim, tal i com també ens exposa Martínez (2009, p.103) quan diu que “el género define 

elaboraciones socioculturales que, por tanto, no són innatas sino construidas y, por ende, 

modificables”, però a aquesta teoria del gènere no és la única, de fet, n’hi ha moltes, i hi ha 
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teories feministes que diuen que també el sexe és una construcció socio-cultural. En aquest cas, 

Butler defensa que  “El género también es el medio discursivo/cultural a través del cual la 

«naturaleza sexuada» o «un sexo natural» se forma y establece como «prediscursivo», anterior 

a la cultura, una superficie políticamente neutral sobre la cual actúa la cultura.” (Butler, 1999 

p.56). Entenem doncs, que també hi ha teories que defensen que tan el sexe com el gènere són 

un constructe socio-cultural. “Si una «es» una mujer, es evidente que eso no es todo lo que una 

es.” (Butler, 1999 p.49). 

3.2. La dona i el consum de drogues.  

Seguint amb el debat del gènere, cap especificar que en l’àmbit de la salut en general, la dona 

fa poc que hi té un paper diferenciat del de l’home per raons de gènere, així doncs, en l’àmbit 

de la drogodependència, també fa relativament poc que s’hi troba una mirada diferenciada per 

a la intervenció amb les dones. Tubert (2007) ens exposa la següent afirmació:  

“En los últimos años, la ONU ha propiciado a la incorporación de la perspectiva de género en 

diversas políticas y programes. Esta perspectiva se orienta a identificar y atender a las 

desigualdades en la salud y en la atención a las drogodependencias que se vinculan con las 

relaciones de poder entre Hombres y mujeres. El logro de este objetivo permitirá obtener 

mejoras importantes en el terreno de los derechos humanos, de igualdad y salud.” (p.44).  

A l’article 3 i 4 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març per la igualtat efectiva de dones i homes 

trobem els següents principis: 

• El principi d’igualtat de tracte entre dones i homes implica l’absència de tota 

discriminació, directa o indirecta, per raó de sexe, i, especialment, les derivades de 

la maternitat, l’assumpció d’obligacions familiars i l’estat civil. 

• La igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes és un principi informador 

de l’ordenament jurídic i, com a tal, s’integrarà i observarà en la interpretació i 

aplicació de les normes jurídiques. 

 

Mirar la drogodependència des d’un punt de vista feminista i en clau de gènere, comporta “ser 

capaces de incorporar todo un cuerpo teórico acerca de un sistema de organización social que 

genera identidad y subjetividad, y que se sustenta en la minusvaloración de un género: el 

femenino. (...) Supone identificar qué les afecta por el hecho de ser ‘mujeres’ como categoría 

social y cultural que genera identidad y subjetividad, comprendiendo cómo afecta eso en los 

procesos de drogodependencia.” (Martínez, 2009 p. 40-41. Això ho aconseguim podent tenir la 

oportunitat d’escoltar discursos reals de dones en aquesta situació, i per altra banda amb dades 



La maternitat en situacions de drogodependència: Una realitat encara oculta. | Marta Montserrat Gambús 

 

 9 

d’assistència de dones a centres de salut en comparació amb l’assistència dels homes. Segons 

Martínez, hi ha una proporció del 80% d’homes en contraposició del 20% de les dones demanant 

assistència als serveis, i això, segons ella depèn també de que no hi hagi perspectiva de gènere 

associada als serveis.  

Durant la recerca d’articles i estudis fets en referència a la dona i les drogues, ens trobem amb 

Meneses (2007) que argumenta que són escassos els estudis portats a terme a Espanya sobre 

l’ús de substàncies en drogues, tot i així, ella revisa aquests treballs i, per una banda ens explica 

que hi ha menor prevalença de dones als programes de tractament, però que “al analizar los 

motivos de la menor presencia de mujeres refieren la influencia del modelo de tratamiento y la 

tendencia de las mujeres a acudir más a los servicios de salud que a los dispositivos específicos 

sobre drogodependencia.” (Meneses, 2007, p. 17). Per una altra banda, Meneses extreu de la 

lectura i l’anàlisi dels estudis dedicats a l’abordatge d’aquest tema, algunes característiques 

comunes associades al consum en dones, de les quals en citaré algunes:  

• “Las diferencias entre las mujeres y los Hombres presentes en la Sociedad se reflejan 

en los consumos de drogas. De ahí que, los roles de género se manifiesten en los 

contextos de usos de drogas.” (Meneses, 2007 p. 18) 

• “Las mujeres con drogodependencias pueden haber vivido abusos físicos y sexuales 

en la infancia, es decir, antes de iniciarse el consumo de drogas, pero también haber 

sido maltratadas física y psicológicamente o abusadas sexualmente durante el 

periodo de consumo.” (Meneses, 2007 p. 18) 

• “Algunas mujeres son amas de casa, madres responsables del cuidado y la crianza 

sin ningún tipo de apoyo, encontrándose solas para asumir estas tareas, aunque el 

consumo puede implicar dificultades para desempeñar su rol como madre.” 

(Meneses, 2007 p. 19) 

• “La valoración social de las mujeres con problemas de consumo de sustancias 

comparada con los varones es más negativa, generando un mayor estigma social 

hacia ellas al transgredir los comportamientos normativos asociados socialmente a 

las mujeres.” (Meneses, 2007 p. 19) 

• “Sienten, en mayor medida, vergüenza, culpa y baja autoestima.” (Meneses, 2007 

p. 19) 

• “El uso continuado de drogas (heroína y alcohol) puede provocar alteraciones en el 

ciclo menstrual como amenorrea, irregularidades en la menstruación, etc.” 

(Meneses, 2007 p. 19) 
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• “Recurren en mayor medida al ejercicio de la prostitución como modelo de 

supervivencia y mantenimiento del consumo.” (Meneses, 2007 p. 20) 

 

També crec que és important destacar que exposa que hi ha certs obstacles a tenir en compte a 

l’hora d’analitzar la presència de dones a l’accés de tractament: “los obstáculos de acceso a 

tratamiento, la oferta de programas y su escasa adecuación a las necesidades de las mujeres, 

así como los resultados o abandonos al tratamiento” (Meneses, 2007 p. 21) i ho relaciona amb 

el fet de que “Los programes en general están diseñados para los varones, que son los usuarios 

mayoritarios de los mismos” (Meneses, 2007 p. 21). El fet de que els programes estiguin 

planificats i orientats tenint en compte als homes més que a les dones es pot relacionar amb 

varis factors, alguns dels quals exposa Meneses al seu estudi i són els següents:  

• “Al inicio, la investigación sobre adicciones se ha centrado en las sustancias y, muy 

posteriormente, ha tenido en cuenta las características de las persones 

consumidores.” (Meneses, 2007 p. 21) 

• “Las personas planificadoras y gestoras de servicios desconocen las necesidades de 

las mujeres” (Meneses, 2007 p. 21) 

• En general, los consumos de drogas en las mujeres han generado menos alarma 

social que cuando son varones, ya que las conductas violentas (delincuencia, 

crímenes, etc.) se asocian en mayor medida a los hombres.” (Meneses, 2007 p. 21) 

• “En las mujeres el abuso de psicofármacos no suele ser considerado como un 

problema importante, puesto que se consume en el contexto de lo privado” 

(Meneses, 2007 p. 22) 

 

3.3. Maternitat en situació de drogodependència. Tabús, estigmatització, situació 

actual, etc.  

Al Pla nacional sobre drogues 2018-2020 (p. 18) sobre perspectiva de gènere, hi trobem que un 

dels objectius que es plantegen és el de conèixer quines són les barreres d’accés de les dones 

als serveis d’atenció a les drogodependències. Sobre aquest tema, Martínez (2009) ens indica 

que; “Podemos señalar como principal dificultad de acceso al tratamiento que, igual que el 

discurso social sobre las drogas, el diseño de tratamientos y programes de atención a la 

drogodependencia parte de una perspectiva androcéntrica.” (p.43) això ens indica que si en el 

cas de les dones en general ja suposa una estigmatització doble el fet de consumir drogues, i la 

demanda d’ajuda als serveis d’atenció ja és de difícil accés per a elles, el tema de la maternitat, 
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una cosa tan únicament de les dones, pot ser que estigui més condicionat pels estigmes que ho 

envolten. No només es tracta d’una dona que deixa de donar prioritat a les convencions socials 

que li recauen pel fet de ser dona, sinó que a més, consumint “l’individu va donant 

progressivament prioritat a la substància i redueix l’interès pels altres assumptes (família, feina, 

estudis, etc.).” (Torras, 2011, p. 475. Els serveis socials a Catalunya). Per tant, aquest estigma de 

que la dona esta prioritzant-se a ella mateixa abans que a la salut del seu nadó, pot ser una 

barrera principal d’accés als serveis d’atenció. En referència a això, Palop (2007) ens indica que 

“En los casos que las mujeres no logran abandonar el consumo, la dificultad viene a la hora de 

compatibilizar la atención a los hijos e hijas y la drogadicción.” (p. 142)  

Martínez (2009, p.46) ens planteja una pregunta clau: “¿Por qué cuando una madre reconoce 

abuso de sustancias aparece como realidad inherente la posibilidad de retirada de custodia? 

Podemos examinar la cuestión de los varones en cuanto a qué ponen en juego cuando piden 

tratamiento, pero, desde luego, mientras la responsabilidad del cuidado y de la atención de la 

familia siga cayendo ideológica y simbólicamente en la figura femenina, serán ellas las que 

pongan en juego dicha cuestión de forma subjetiva y social.” Tot això es pot donar pels rols que 

la societat androcèntrica i patriarcal a la que vivim, ha dipositat i cultivat en cada un dels dos 

gèneres, fent de l’home el rol de persona forta i valenta que treballa fora de casa per mantenir 

econòmicament la família, i de la dona la persona cuidadora de les filles i els fills, la persona que 

està al càrrec de la cura de les altres persones, que proporciona una atenció de caire més 

emocional i assistencial. Això porta a la inevitable situació a la que ens afrontem, i és que la 

pressió de la mare per la retirada de la custòdia de les filles i els fills, normalment és més forta 

que la del pare.  

En aquest aspecte, també cal dir que usualment, la mare presenta sentiment de por i culpa, sigui 

infundat pels estigmes que comporta la seva situació o sigui un sentiment pròpiament personal. 

Palop (2007) ho defineix com a una “etapa de gran carga emocional y a menudo, angustia por 

distintos motivos” (p. 141). Entre els motius que ens explica Palop, trobem el “miedo a perder 

al hijo o hija por la dificultad de cuidarles y por la intervención de los Servicios sociales.” (p. 141) 

però també ens exposa que hi ha casos en els que les dones s’il·lusionen i es motiven per al canvi 

amb la seva relació de consum. Tot i així, ella defensa;  

“Si para cualquier mujer es dificultoso cumplir con esa imagen idealizada, lo es aún más para 

aquellas mujeres drogodependientes que por su adicción puedan tener dificultades para 

atender las funciones básicas maternales.” (p.138). De fet, Palop s’ha trobat que “puede ser que 

las mujeres en tratamiento que acuden para ser apoyadas y acompañadas reciban críticas, 
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juicios, a menudo inconscientes, por el incumplimiento de los roles maternales, cosa que 

extrañamente se hace cuando es un hombre el que narra la historia sobre su paternidad.” (Palop 

2007, p. 139) 

Rojas (2016) va portar a terme un estudi sobre la maternitat en situació de drogodependència 

per a realitzar la seva tesis. Va estar estudiant el que envoltava una comparativa a la maternitat 

de dues dones en situació de consum i va poder veure diferències entre una vivència i l’altra. 

D’aquestes dues dones, una no va abandonar el consum durant la observació i la segona el va 

abandonar amb el primer embaràs. Accedeixen als serveis amb la desintoxicació com a objectiu 

i amb motiu de la criança de les filles i fills. Durant la observació participant, Rojas també dona 

importància a la observació de la relació d’una de les dues informants clau amb la seva mare, i 

de la relació de l’altra de les dues amb la seva parella i pare del fill.  

Rojas (2016) ens exposa que l’escenari de la maternitat amb situació de drogodependència, 

“provoca sentimientos de culpa: por despreocuparse de los cuidados, por mostrarse como un 

mal ejemplo para sus hijos y que en el futuro éstos la reprochen- y por miedo a que le “quiten” 

a los hijos.” (Katherin Rojas, 2016 p. 63). Per altra banda, va poder observar que la dona que ja 

no consumeix “está más atenta a las necesidades del hijo en todo momento, buscando cubrir 

sus requerimientos básicos, como lo son la alimentación y la vivienda.” (p.63) , a diferència de 

l’altra mare que segueix consumint, que presenta sovint moments de desatenció o absència, tot 

i les ganes que sembla que li posi a la maternitat, però ha d’atendre també necessitats pròpies 

com són el consum, desatenent a la seva filla o al seu fill i amb sentiment de culpabilitat, i 

delegant les filles o els fills a la seva mare (àvia materna d’aquests).  

En els dos casos exposats per Katherin Rojas, la maternitat va ser motiu d’aposta al canvi i 

millora, però no sempre és així. Molts cops, la maternitat s’associa més a una angoixa i rebuig 

que a un desig que motiva al canvi.  

Dins del sistema sanitari i d’acompanyament a les mares, encara hi ha molta feina a fer, ja que 

sovint pot ser que els professionals se sentin incòmodes a l’hora de tractar amb aquestes dones 

pel repte que suposa, com diu Palop (2007) “El mantenimiento del consumo durante el 

embarazo incomoda profundamente al profesional cercano que intenta que la mujer tome 

consciencia de los beneficios que tiene el abandono del mismo, resultándoles difícil el evitar los 

juicios personales ante estas conductas.” (p. 140).  

“Cuando se ha mantenido el consumo, puede generarse una relación diferente entre madre-

bebé y ser menos gratificante, sobre todo si ha nacido prematuramente o con síndrome de 
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abstinencia. Estos sentimientos pueden acrecentarse en caso de sentir incompetencia y 

frustración a la hora de calmar o atender a su bebé.” (Palop 2007, p.141).  

4. Metodologia i disseny del procés d’investigació.  

 

4.1. Perspectiva metodològica. 

La següent investigació qualitativa de caràcter etnogràfic parteix d’una autoetnografia on 

enllaço la meva pròpia experiència personal, amb tot allò social, polític i cultural que hagi pogut 

conèixer durant el procés de recerca i ho porto a terme gràcies a la observació participant que 

vaig realitzar i que em va permetre tenir converses informals amb educadors i educadores 

socials i amb dones en situació de drogodependència. Va ser aleshores quan vaig poder detectar 

algunes de les necessitats expressades, preocupacions, conflictes interns que envolten la 

situació de drogodependència relacionat amb la maternitat a les seves vides.  Ha estat, però, a 

partir de la lectura de la literatura que he comprès de forma més crítica, analítica, científica i 

social, el que envolta aquesta situació. Centrant-nos en la observació participant; el mes 

d’octubre vaig començar les meves pràctiques a un centre que dona resposta a les necessitats 

de persones en situació de drogodependència. Des de llavors, l’observació participant va anar 

passant des de observació descriptiva; analitzant, escoltant i participant en tot els que se’m 

proposava, treballant amb ells i elles, fins a una observació més focalitzada, veient el meu interès 

cap a les dones i les seves actituds davant dels homes, per exemple, o amb les històries de vida 

que m’anaven explicant, fins a centrar-me en una observació més selectiva que em va portar a 

focalitzar la meva atenció a les dones que formen part del projecte i que tenen relació d’alguna 

manera amb la maternitat i que així m’ho han expressat.  

Per altra banda, també he realitzat dues entrevistes semi-estructurades (ja que eren preguntes 

obertes a que les entrevistades formulessin les respostes, però alhora, per la situació actual, no 

podíem tenir una conversa informal, les preguntes si que estaven pre-establertes) a 

ginecòlogues de diferents hospitals (Vall d’Hebron de Barcelona i l’Hospital Taulí de Sabadell) 

que m’han servit per a conèixer la gestió de l’embaràs d’una dona en situació de 

drogodependència des del punt de vista del sistema i personal sanitari que l’acompanyen així 

com conèixer millor quina xarxa de serveis s’activa al voltant d’aquests casos. A banda d’elles, 

també he realitzat una entrevista a una llevadora que treballa a l’ASSIR (atenció a la salut sexual 

i reproductiva) on treballen amb ginecòlegs, llevadores, personal administratiu i auxiliars 

d’infermeria i per últim he entrevistat a una treballadora social del CAS, que m’ha pogut donar 

un punt de vista més des de l’àmbit social i d’acompanyament emocional tenint en compte totes 

les esferes de la dona quan arriba als serveis. 
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Alhora, com a mètode de recerca també he utilitzar la cerca de literatura per a informar-me del 

que ja està escrit, del que s’ha treballat i analitzat, dels resultats obtinguts. D’aquesta manera, 

m’he pogut crear una visió més crítica de la realitat.  He volgut anar des dels inicis de l’aparició 

dels estudis amb dones en situació de drogodependència relacionats amb la maternitat, passant 

per la millora de la informació a partir de persones que han volgut incidir en donar resposta a 

aquesta problemàtica en concret, fins al dia d’avui i a través sobretot de la jornada a la que vaig 

assistir el 6 de febrer de 2020 a l’Hospital Parc Taulí sota el títol: “Abordatge del consum 

d'alcohol i altres drogues en dones embarassades. La importància de la prevenció de les 

conseqüències per a la salut de les mares i dels nadons i els reptes per als serveis de salut.”, tot 

això sense perdre mai que el punt de vista que m’interessa és l’expressat per les dones amb les 

que vaig treballar i que em van poder expressar la realitat viscuda per elles durant la observació 

participant.  

4.1.1. Observació participant:  

a. Implicació de l’observadora: la meva implicació dins del projecte de SERVIM va ser 

màxima. Vaig començar com a una persona externa a la que no em coneixien, però 

de seguida amb els i les participants vam anar adquirint relacions de confiança, i 

en pocs dies vaig estava molt integrada. La meva feina allà era treballar amb ells i 

elles a l’espai SERVIM, un espai que dona ocupació a persones que presenten 

problemàtica per raó de drogues i que ofereix un espai segur on treballar, 

juntament amb un acompanyament per part de les professionals que hi treballen, 

que participen activament del dia a dia de les participants. Com una professional 

més, em vaig endinsar en el dia a dia del projecte i treballant conjuntament  amb 

elles i ells i vaig aconseguir una relació estreta i de confiança amb la majoria de les 

i els participants.  

b. Explicitació de l’observació: totes les persones que participen al projecte SERVIM 

sabien que estava allà realitzant pràctiques, per tant, la meva observació era 

totalment oberta.  

c. Explicitació del propòsit: en aquest cas, el meu objectiu principal era realitzar les 

pràctiques del grau, per tant, el que sabien totes i tots en aquell moment era el 

que estava estudiant, i si em preguntaven què m’interessava dels seus casos en 

relació als meus estudis, els ho deia. Per tant, estaven informades. 

d. Durada de l’observació: la meva va ser una observació a llarg termini. Les 

pràctiques les vaig començar al setembre i les vaig acabar el 20 de desembre. En 

total vaig realitzar 300h d’observació participant, dividides en 2h al dia 



La maternitat en situacions de drogodependència: Una realitat encara oculta. | Marta Montserrat Gambús 

 

 15 

aproximadament, i entre setmana. Les observacions es van dividir en el següent 

horari: de dilluns a divendres de 9h a 11h i dilluns i dimecres de 16h a 18h.  

e. Espais: L’observació participant es va dur a terme a l’espai de treball del projecte 

de SERVIM. Consta d’una nau gran on hi ha diferents espais: magatzem, l’espai de 

treball amb la sal amb varies sales diferenciades. Per altra banda, trobem una sala 

petita on es realitzen activitats més de motricitat, com per exemple etiquetar 

ampolles o paquets de sal o on es realitza la tasca per un servei d’hotels on es 

creen necessers per a l’ús higiènic de diferents llocs. A aquesta sala, igual que a 

tots els altres projectes es treballa coordinadament, afavorint la comunicació i 

potenciant les relacions personals, així com donant espai a l’escolta i ajuda els uns 

dels altres. La observació participant que té a veure més amb el tema de la 

maternitat es va dur a terme a la sala petita on hi realitzen treballs de caire més 

motriu i els resulta un espai acollidor i més familiar, on acostumen a sorgir més les 

converses informals que donen peu a l’intercanvi d’informació.  

f. Enregistrament de la informació: la manera en la qual he recollit informació ha 

estat a través del diari de camp. Mentre estava amb elles i ells, jo no apuntava 

quasi mai res, a no ser que fos alguna frase, comentari o informació molt concreta, 

que llavors, dissimuladament, agafava paper i llapis i m’ho apuntava quan podia. 

Intentava no fer-ho molt evident perquè d’aquesta manera no es veiessin 

condicionades les seves aportacions a la meva observació. Posteriorment a la 

intervenció, apuntava tot el que em semblava interessant a una llibreta. 

g. Informants clau: la meva observació va començar molt àmplia, ja que encara no 

sabia que el tema d’interès era el de la maternitat. Vaig estar molt amb totes i tots 

els participants, i vaig poder veure també quines actituds masclistes es mostraven, 

inherents a la convivència. A partir d’allà, vaig començar a formular-me preguntes 

sobre el tema del gènere en aquesta situació en la que em trobava. Arrel d’aquest 

interès, van anar sorgint converses amb les dones que formen part del projecte.  

Les informants clau per a aquesta observació van ser les següents:  

Informant 1 (50 anys aprox.) manifestava haver patit maltractament per part del 

seu ex-marit i presentava una situació de maternitat complicada. 

Informant 2 (50 anys aprox.) presentava una situació de maternitat també 

interessant per al meu estudi, amb referents evidents d’una relació complicada 

amb els seus fills.    
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Informant 3 (40 anys aprox.) va expressar haver tingut varis avortaments i haver 

desitjat la maternitat, però acceptava que ella “no podia” ser mare. 

Informant 4 (35 anys aprox.) expressava el desig de ser mare però alhora 

expressava la por i rebuig pel tema de la drogoaddicció.  

 

4.1.2. Entrevistes: 

En aquest cas, com ja he dit anteriorment, he realitzat entrevistes a dues 

ginecòlogues, una llevadora de l’ASSIR i una treballadora social del CASD. Les 

informants han estat triades degut a la proximitat que m’hi uneix (donat el cas en el 

que no ens podíem moure de casa en motiu del confinament que estem vivint degut 

a la situació sanitària actual, havia de ser algú de més confiança per a poder realitzar 

l’entrevista d’aquesta manera) i la professionalitat que em transmeten les dues 

ginecòlogues per a poder confiar en el seu criteri. En el cas de la TS, el seu contacte 

em va arribar a través de la L.M. (ginecòloga) que va voler participar en el meu 

projecte i em va donar via lliure a fer l’entrevista com poguéssim donades les 

circumstàncies. Per acabar, en el cas de a llevadora de l’ASSIR em va arribar com a 

contacte de confiança del meu tutor del TFG. Les 4 informants clau em van permetre 

tenir una visió global en relació a la meva recerca  en que confluïen la perspectiva 

assistencial mèdica i la social, que m’ha facilitat veure i entendre quins serveis es 

despleguen al voltant de la maternitat en situació de drogodependència i alhora 

saber com i qui ho gestiona, quines dificultats poden presentar-se, quin 

acompanyament reben aquestes dones, quina visió mèdica i social existeix, etc.  

Just quan vaig començar el projecte, va aparèixer el COVID-19 havent de modificar 

les entrevistes com les tenia plantejades.  Per tant, va haver de ser a distància i per 

escrit, excepte d’alguna resposta en el cas de la M.A., que em va enviar àudios per 

explicar-se millor, i els vaig transcriure. No obstant, aquestes entrevistes volien 

complementar la informació que jo havia recollit en el meu diari de camp. 

 

4.2. El disseny i el procés de la recerca. 

Quan vaig començar a interessar-me pel tema de la maternitat en situació de 

drogodependència, vaig ampliar el meu camp de visió i vaig apuntar-me a unes jornades 

que feien a l’Hospital Parc Taulí de Sabadell per conèixer les actuacions i els protocols 

que es porten a terme als hospitals. Aquestes jornades van ser decisives per configurar 

i dissenyar el procés de recerca. Allà vaig comprovar que era necessari contemplar des 

d’una doble perspectiva entre l’àmbit social i l’assistencial mèdic per a donar resposta 
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als meus dubtes. Així doncs, entre les jornades i la observació participant, vaig tenir una 

visió més clara de quines entrevistes havia de fer i alhora quins articles acadèmics i altres 

lectures calia llegir per a entendre millor el que envolta la temàtica.   

4.3. Aspectes ètics de la recerca.  

En quant a les entrevistes, han estat portades a terme amb confiança i confidencialitat, 

donant tota la informació necessària a les dones entrevistades del que volia fer i com ho 

volia fer, quin era el seu paper dins aquesta recerca, amb la seguretat de que la 

investigació només té un caràcter científic-acadèmic i assegurant-los que les dades seran 

confidencials. Per assegurar-nos-en, els vaig enviar un document de consentiment 

informal que van firmar i em van retornar.  

L’educació social ha de ser capaç d’interpel·lar el seu entorn, aportar un punt de vista 

d’acompanyament allunyant-nos del paternalisme i del voler solucionar les coses des 

del privilegi que molts cops tenim, i incidint en crear el canvi que sigui necessari des de 

l’escolta activa i l’observació del que ens envolta i creiem que pot millorar. Durant tota 

la recerca he intentat ser objectiva i tenir en compte sobretot la visió i sentiment 

expressat per les dones, que és el que m’ha servit de motor i d’arrel per treballar, ja que 

és primordial per entendre què envolta la situació i què es necessita, fent front a la 

temàtica sense jutjar, sense anticipar ni donar per fet res que no m’hagin expressat elles.  

 

5. Anàlisi de la informació. Resultats i discussió. 

A continuació es presenten els principals resultats d’aquesta investigació que expliquen 

l’associació de dona-drogodependència amb la maternitat. He estructurat els resultats de la 

meva investigació per una major comprensió dels objectius plantejats dins de l’àmbit de la 

maternitat i la drogodependència. El primer punt, parlo dels eixos d’opressió que viu la dona pel 

fet de ser-ho i alhora ser consumidora. Al segon punt entro dins el món de les opressions 

relacionades amb les emocions. Al tercer punt, tracto quin és el protocol d’actuació davant la 

constància de consum durant la gestació. Al quart punt parlo sobre l’acompanyament o circuit 

d’atenció de les dones embarassades on es mostro els serveis d’atenció que es despleguen al 

voltant d’aquests casos i com es porta a terme el seguiment i acompanyament de la dona 

embarassada que presenta situació de consum. Per acabar, penso que és important fer èmfasi 

amb el tema de la custòdia de les filles i fills, ja que és un dels temes principals de les pors 

d’aquestes dones d’accedir als serveis a demanar ajuda. 
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5.1. Eixos d’opressió que pateix la dona gestant o mare en situació de consum. 

Una cosa que he vist rellevant durant el procés de recerca d’informació, així com a les jornades 

de xerrades a les que vaig assistir, sobre embaràs i drogodependència és el fet de que a les dones 

embarassades que presenten consum de drogues, no se les tingui en compte com a éssers amb 

drets  autònoms sobre el seu propi cos i la presa de seves pròpies decisions. He observat que 

sovint se’ls imposa una solució o el camí que han de seguir sense escoltar massa quines són les 

seves voluntats o necessitats. Palop (2007, p. 139) ens comenta que igual d’important és vetllar 

pel benestar del fetus o nadó, com “no reforzar estereotipos sobre la maternidad y contemplar 

los derechos de las mujeres como madres.” Sigui quina sigui la manera que te cada dona de ser 

mare i vetllant sempre pels drets tan del nadó com de la dona.   

Igualment durant la meva observació vaig comprovar  que el fet de ser dona i consumir és 

transgressor, i això fa que la gent (sobretot família) que envolten a les dones en aquesta situació, 

sovint la culpabilitzin. La I1 comentava que les seves filles li havien deixat de parlar per la seva 

situació d’abús de substàncies. Ella vivia amb la seva parella i manifestava haver patit 

maltractament de la seva ex-parella, el pare de les seves filles. En general, les 4 informants en 

algun moment em van fer comentaris referents a estigmes que patien, sense ser-ne del tot 

conscients. La I3 un dia em va explicar com desitjava la maternitat, i que havia tingut alguns 

avortaments però expressa: “yo no puedo ser madre”. Al parlar amb ella dels motius pels quals 

diu això, ho diu clarament: “porque yo consumo, no me podría encargar del niño”.  

El que em porta a entendre que ella no ha trobat la manera de conciliar maternitat amb el 

consum, o que per por o desconeixement, no sabia que podia rebre recolzament i 

acompanyament per a poder ser mare, i per altra banda, descarta la opció de deixar el consum 

per a poder ser-ho.  

Així, als seus 40 anys (aprox.) ha desestimat la idea de la maternitat, la seva vida fa anys que gira 

al voltant del consum, i segueix sent el focus principal. Això la porta a patir el pes de judicis que 

recauen sobre les dones. Una vegada em va expressar que ella sentia que “no soy una buena 

mujer, porque yo no he dedicado mi vida a tener y cuidar a hijos, mi vida gira alrededor de la 

droga”. Ella parteix de la idea que el sistema ens ha inculcat a les dones, que per a complir aquest 

mandat del gènere dona, hem de ser mares, hem de ser cuidadores, hem de dedicar-nos als 

altres abans que a nosaltres mateixes, i això estigmatitza, crea opressió, impotència, ràbia, 

tristesa, etc. A tot això, Martínez (2009) explica que “la creación de estereotipos por el 

tratamiento y selección de la información se hace evidente, pero también es evidente la 
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invisibilidad de la problemática en cuestión.” (p. 43) El que ens indica que la invisibilitat del tema 

porta a un desconeixement, moltes vegades, per part de les dones consumidores de drogues, 

que intrínsecament les porta a creure’s els propis estereotips que la societat androcèntrica ha 

col·locat sobre elles. També Martínez (2009) diu: “podemos señalar como principal dificultad de 

acceso al tratamiento que, igual que el discurso social sobre las drogas, el diseño de tratamientos 

y programas de atención a la drogodependencia parte de una perspectiva androcéntrica.” (p. 

43). 

5.2. Emocions i opressions. 

A les quatre professionals que he entrevistat, els vaig fer una pregunta que m’han respost de 

manera diferent però dient coses molt semblants. La pregunta era: “Per una dona, estar 

embarassada i ser consumidora de drogues, creus que pot tenir conseqüències emocionals? 

Coneixes quines d’aquestes conseqüències poden desencadenar d’aquesta situació?”. De 

manera sintetitzada, les seves respostes donen una certa idea del que podríem referir-nos 

també al que parlem quan parlem d’eixos d’opressió. Elles quatre comenten: 

La M.A., ginecòloga de l’Hospital Vall d’Hebron, comenta que creu que les emocions que més es 

desperten en les dones amb les que ha treballat ella estan relacionades amb un caràcter 

ambivalent que es  relacionen amb emocions d’alegria a por.  

“...poden anar des de la indiferència i despreocupació absolutes, a la por pel futur incert, 

el pànic a que els serveis socials retirin la custòdia, l’alegria i l’eufòria per tenir un motiu 

per abandonar el consum i canviar tot el possible la realitat i l’entorn on hagi de néixer 

la criatura, i qualsevol escala de grisos emocionals que hi pugui haver enmig.”  

Igualment,  D.B. també ens parla de la por a la retirada de la custòdia del nadó, i com el sistema 

patriarcal condiciona la subjectivitat i desitjos d’aquestes dones : “...pot sentir-se mala mare, 

inclús mala dona, mala filla, amb por a la retirada al possible nadó, amb ambivalències que pot 

provocar el fet de tenir problema d’addicció i alhora voler ser mare...”.  

L’A.S., afegeix que “...la gestant consumidora a nivell emocional ha de sentir emocions 

contradictòries entre el desig de consumir i el sentiment de ‘mala mare’, o la por que expressen 

pel nadó a que neixi sa.”. Per acabar, la L.M. ens comenta que “Algunes de les pacients de 

drogues es queden embarassades sense buscar gestació.”.  

Totes aquestes experiències de professionals que han treballat directament amb dones en 

situació de consum relacionat amb la maternitat, proposen discursos semblants. La dona 

normalment té por a que la jutgin de mala mare, de mala filla, de mala dona en general, com 
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ens diu la D.B., ja que el fet de ser dona i consumidora ja és transgressor pel paper de la dona, 

l’opressió cau sobre seu en forma d’estigma, de prejudici. Si al fet de ser dona i consumir se li 

afegeix quedar-se embarassada (sent aquest embaràs desitjat o no), se li afegeix a sobre 

l’estigma de mala mare. Tota aquesta pressió, fa que de vegades la dona prengui la decisió 

d’interrompre l’embaràs, sentint-se poc capaces de portar-lo a terme i cuidar de la seva filla o 

fill. Realment és difícil conciliar-ho, sí, ja que com diu la M.A. “...l’addicció i la dependència 

desplacen les prioritats d’una persona cap a l’objecte de consum, i això pot dificultar que les 

emocions s’ajustin a la realitat d’un embaràs.”, però amb l’acompanyament necessari des d’un 

punt de vista professional proper i feminista, amb visió de gènere i que defensi els drets de la 

mare per igual que els drets del nadó, crec que podria ser un aspecte important de millora. 

Parlem d’una pressió que no tenen els homes en la mateixa situació. 

Crec important fer esment a com es produeix una addicció. Arrel dels mesos d’investigació i 

havent llegit i escoltat sobre el tema, m’he trobat que moltes vegades, la societat estigmatitza 

les persones consumidores, col·locant-los etiquetes, ja pot ser des de les amistats o la família o 

la societat en general, i posant-los el pes de la responsabilitat del seu consum únicament a elles.  

La D.B. també comenta el fet de les conseqüències emocionals que pot tenir el consum de 

drogues pel que fa a una dona, i en concret una dona que és o vol ser mare.  

“El consum de drogues en sí, té conseqüències emocionals, i també en la dona 

embarassada que consumeix drogues. A banda, del comentat anteriorment relacionat 

amb sentir-se jutjada, amb sentir-se mala mare, inclús mala dona, mala filla, amb por a 

la retirada del possible nadó, les ambivalències que pot provocar el fet de tenir un 

problema d’addicció i alhora voler ser mare...”. (D.B., Treballadora social) 

És important fer èmfasi a les emocions que es despleguen de la situació de consum i la 

maternitat, ja que aquestes emocions expressades per dones amb els que han treballat aquestes 

professionals, haurien de ser el motor de canvi. S’han d’escoltar, perquè realment el que 

expressen elles és el més important, és la guia del camí pel que hem de caminar. 

Considero que cal fer referència als motius que pot portar a una persona el consum abusiu de 

drogues. Francina Fontseca, psiquiatra d’addiccions del Parc Salut Mar, a les jornades de 

ponències a les que vaig assistir, ens presentava un esquema de perquè es pot produir una 

addicció. Segons ella, aquesta pot venir donat per l’ambient (acceptació social, influència dels 

iguals, etc.), per característiques o vivències de la pròpia persona, com pot ser una vulnerabilitat 

genètica, comorbiditat psiquiàtrica, relacions de maltractament (sigui quina sigui la seva 

procedència), la cultura, ètnia o procedència de la persona, el gènere també hi juga un paper 
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clau, i per altra banda l’edat d’inici. Per acabar, l’últim factor que pot produir l’addicció és el 

tipus de substància que es consumeix. En el cas de les dones, es pot veure que tendeixen a 

consumir de manera abusiva substàncies com psicofàrmacs i opiacis i a portar a terme aquest 

consum a casa, en soledat, al contrari que els homes, que tendeixen a consumir en societat, en 

grup. Podríem dir que aquest fet pot estar relacionat amb el fet del que s’espera dels 

comportaments de la dona; que sigui la cuidadora de la llar, dels fills o filles si n’hi ha, o de la 

parella, i sovint els serveis d’atenció a les persones amb situació de drogodependència, que 

encara ara, alguns mostren una mirada androcèntrica a l’hora d’atendre a les dones en aquesta 

situació.  

Existeixen algunes idees en relació al gènere que em sembla que afecten a la desigualtat de la 

dona i l’home a la societat en general, però en el meu discurs em centro en concret en les dones 

en situació de drogodependència. Penso que a través del concepte del gènere podem veure que 

és on es troben les relacions de desigualtat, les relacions de poder, la jerarquia i sovint podem 

veure que hi ha una valoració social de tot allò masculí, en canvi podem veure que tot allò femení 

cau més en el desprestigi. L’imaginari simbòlic de gènere presenta allò masculí com a centre, 

com a subjecte absolut; la dona es defineix a partir de l’home i això pot crear una relació de 

subordinació de l’home. Em baso amb tot això, per a dir que els recursos d’atenció a les persones 

en situació de drogodependència han estat pensats en lògica masculina, fet que pot portar a la 

dona a no trobar-se còmode accedint a aquests recursos.  De base, penso que la norma de 

gènere produeix violència per la desigualtat implícita en aquesta norma que impacta de manera 

negativa a les dones i altres persones que trenquen la norma hetero-cis-normativa. 

Martínez (2009) defensa en el seu discurs, que no és que les dones consumidores i mares tinguin 

unes necessitats específiques pel fet de ser dones, sinó que la situació que se’ls presenta en el 

sistema d’acompanyament o atenció a persones en situació de drogodependència, està enfocat 

amb mirada androcèntrica i amb poca visió, consciència o sensibilitat del que envolta a la dona 

consumidora i mare. Alhora, trobem amb que la dona acostuma a reclamar menys ajuda, i ho 

relacionem amb el fet de que la dona i el consum de drogues sigui un conjunt de conceptes als 

que encara els hi recauen molts estigmes. 

Totes les professionals entrevistades de l’àmbit assistencial mèdic, així com les ponents de les 

jornades, s’observa que coincideixen en el seu discurs en el fet de que hi ha molt present el 

sentiment de culpa, de por, de responsabilitat de ser mala mare, i que recauen sobre elles els 

estigmes de la societat. Tan les professionals com les mateixes dones amb les que vaig fer la 

observació, mostren aquesta perspectiva, la de la por pel que fa a no poder conciliar la 
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maternitat amb la dependència a les drogues, i alhora la por a l’estigmatització i als judicis de 

valors. Considero important fer especial esment a que cal fer desaparèixer tots aquests judicis, 

cal fer conèixer tan a professionals de la salut com socioeducatius, com a la població, la realitat 

del que envolta la maternitat i la drogodependència. Penso que una bona aproximació a les 

dones que acudeixen als serveis, així com una bona intervenció propera i càlida per part de les 

professionals, podria ser de gran ajuda per a crear la relació de confiança per a que la dona no 

tingui por.  

 

5.3. Protocol d’actuació davant la constància de consum durant la gestació. 

Davant la problemàtica que tracto a la present investigació, crec important escoltar què diuen 

les professionals de quina és l’actuació que està estipulada davant la constància de consum 

durant la gestació. Una de les dificultats associades al seguiment de les dones gestants que 

consumeixen, és aconseguir que segueixin als serveis, per això és interessant conèixer quins són 

els protocols d’actuació davant aquesta situació.  

Les dues ginecòlogues afirmen idees semblants i complementàries sobre aquest moment. Per 

una banda, la M.A. explica que davant de la sospita de consum durant la gestació  

“...s’informa dels riscos del consum en la salut de la mare i del fetus. Segons el grau de 

sospita i consum, es definirà un risc superior a l’embaràs, que requerirà el seguiment per 

part d’obstetres especialitzats. La primera intervenció es du a terme pel primer agent de 

salut que ho detecta i està preparat, ja siguin metges/sses o llevadors/es. El que es 

recomana és el cessament del consum i s’avalua la necessitat d’assessorament 

psicosocial per a l’acompanyament en el procés. Malauradament hi ha opcions 

farmacològiques que no es poden utilitzar en embaràs i d’altres que cal manejat amb 

molt de compte per a evitar danys en el fetus.” (M.A. ginecòloga) 

La L.M. afegeix, que una vegada s’ha detectat consum durant la gestació, s’informa a la pacient 

dels procediments a seguir, de les conseqüències del consum durant l’embaràs, i:  

“...s’ofereix visita al CASD (centre d’atenció i seguiment en drogodependències) per 

poder iniciar intervencions dirigides a abandonar el consum i, si el consum persisteix, 

amb la treballadora social, per valorar de la situació personal, familiar i social de la 

pacient i les actuacions que es duran a terme en funció del consum.”. (L.M., ginecòloga) 

Al protocol de seguiment de l’embaràs (2018) realitzat pel departament de salut de la 

Generalitat de Catalunya, ens mostra com es fa el cribratge al moment en que es detecta consum 
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en una dona gestant. Per tabac i alcohol és un tipus de cribratge i per la resta de drogues n’és 

un altre. Es passa un qüestionari “qüestionari ASSIST” (Protocol de seguiment de l’embaràs 

2018, p. 106) a totes les dones gestants, per detectar consum o abús de consum de drogues i 

poder començar un protocol diferenciat per a cada cas.  

Dir que aquest qüestionari pot condicionar molt a dones gestants consumidores, ja que aquestes 

saben que depenent del que posin al qüestionari se les tractarà de manera diferent, pot sentir 

també que se la jutja pel seu consum i pot presentar por de ser sincera. Crec que una conversa 

amb la dona, des d’un punt de vista proper, de confiança, en el que a la conversa hi surtin les 

preguntes que són necessàries per detectar un consum, seria millor, però crec que falta molt 

temps sobretot, perquè la o el professional es pugui dedicar a escoltar bé a la dona gestant i 

sense judicis, transmetre quin serà el procediment en cada cas de gestació. La M.A. ens explica 

que 

“...davant la sospita (que cal confirmar) s’informa dels riscos del consum en la salut de 

la mare i del fetus. Segons el grau de sospita i consum, es definirà un risc superior a 

l’embaràs, que requerirà el seguiment per part d’obstetres especialitzats. La primera 

intervenció es du a terme pel primer agent de salut que ho detecta i està preparat, ja 

siguin metges/sses o llevadors/es. El que es recomana és el cessament del consum i 

s’avalua la necessitat d’assessorament psicosocial per a l’acompanyament en el procés.” 

(M.A., ginecòloga) 

Altres professionals entrevistades també defensen que el consum hauria de ser zero per a evitar 

riscos més elevats en el fetus, però en molts casos, crec que es té poc en compte el que significa 

per la dona el fet de consumir. A les jornades de ponències, Anna Ibars i Lídia Segura expliquen 

que “la filosofia és la reducció de danys del nadó a través d’acompanyar a la dona durant 

l’embaràs”. Elles van ser les primeres a les jornades que van parlar sobre els drets de la mare, 

sobre canviar “maltractament prenatal” per “exposició prenatal”, van parlar de la no 

voluntarietat de les persones addictes a consumir i també van esmentar que l’objectiu principal 

per a elles, des de la sub-direcció general de drogodependències és ajudar a la dona. “No hi ha 

temps, s’ha de fer ja i motivacionalment. L’ingrés és una opció però s’ha de respectar la 

voluntarietat” ens va explicar Lídia Segura.  

Concloent aquest apartat, vull dir que crec que hi ha molts camins a recórrer per una dona que 

presenta abús de substàncies durant l’embaràs o la maternitat. Sobretot, centrant-nos en 

l’embaràs, crec que és important que durant les primeres visites i el seguiment, es pugui crear 

una relació de confiança, perquè moltes vegades les dones desconfien del que els pot passar o 
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de quines conseqüències pot tenir el consum en relació a la gestació o a la maternitat, i això fa 

que puguin mentir, buscar diferents centres on visitar-se cada vegada per dificultar el seu 

seguiment, i així posar-se en risc a elles i al fetus. La confiança i una comunicació respectuosa 

amb elles, siguin dones embarassades o mares, seran la clau per a l’èxit del seguiment i 

acompanyament. Per altra banda, cal més educadores i educadors socials treballant 

directament amb les persones, i ja no només a persones que arribin als serveis, sinó buscant 

aquelles que creguin que els necessiten però no hi accedeixen, proporcionant opcions per a fer 

conèixer el circuit de serveis  sense por, amb confiança.  

 

5.4. Acompanyament o circuit d’atenció.  

La M.A. (ginecòloga) m’explica detalladament a l’entrevista quin és el circuit habitual que es 

desplega al detectar consum durant la gestació. Ho exposo de manera resumida: Des de 

l’ambulatori la primera visita que tenen és amb la llevadora. S’omplen formularis per a la 

detecció del consum. Si surt afirmatiu es deriva a la ginecòloga o ginecòleg d’alt risc. En aquest 

punt, el seguiment segueix sent per part de la llevadora que la va atendre des del principi, en  

coordinció amb la ginecòloga d’alt risc. L’equip de ginecologia promou canvis en l’estil de vida 

de la pacient a banda de detectar anomalies al fetus “informar sobre els riscos que té aquell 

embaràs per ajudar a la motivació pel canvi, i tota la part mèdica, de detecció de consum, 

detecció amb proves analítiques”.  

Des de ginecologia es sol·licita seguiment per part de treball social i per altra banda al psiquiàtre 

o psicòleg. Per una banda, des de Treball social: Aquests fan entrevista semiestructurada “on 

busquen a la historia de la persona quins recursos socials té, quins recursos econòmics té, quina 

és la seva realitat, i la vehiculen als recursos disponibles, si per exemple ella viu afinada a un pis 

amb molta gent s’intenta buscar recursos, prestacions, ajudes, etc. “Treball social decideix fins 

a quin punt cal derivar el cas a serveis socials i DGAIA. Per altra banda, la part de psicologia té el 

paper de determinar l’estat psicopatològic.” (M.A., ginecòloga) 

Moltes vegades el consum de drogues s’associa o bé com a causa o bé com a conseqüència a 

alguna alteració de l’esfera psicoafectiva, i llavors determinar fins a quin punt aquesta persona 

té contacte amb la realitat, fins a quin punt és conscient del seu paper, del seu rol com a mare, 

del seu rol allà, i fins a quin punt ella mateixa té sensació d’autocapacitat per fer-ho o no. Tot 

això juntament amb el treball terapèutic que pugui fer el psicòleg. El psiquiatre va una mica més 

enllà amb les patologies, i moltes vegades el que intenten és fer un diagnòstic de l’estat 

psicopatològic i l’estat psiquiàtric de la pacient i del seu entorn i fan una entrevista. 
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“Els casos d’addiccions més greus els porten al CAS. Ens coordinen amb ells des de 

ginecologia. Ells són els que en el moment del part, si s’ha d’augmentar la dosis, són els 

que donen es recomanacions, perquè les anestèsies moltes vegades no fan tan efecte, 

són els que et diuen com s’ha de fer el seguiment post-part, etc.” (M.A., ginecòloga) 

Des de ginecologia, “en el post part, som les que hem d’assegurar-nos que aquesta persona esta 

vinculada a algun sistema de suport al moment de l’alta. Per altra banda, des de serveis socials 

es decideix si es deriva al CSMIJ1 o al CAS2.” (M.A., ginecòloga) 

“Normalment el seguiment al postpart es fa a l’ambulatori amb les llevadores i nosaltres 

no tenim tan contacte, almenys que hi hagi alguna cosa que se surti de la normalitat 

mèdicament, la part social o psicològica o psiquiàtrica ja s’encarreguen els respectius 

especialistes.”  (M.A., ginecòloga) 

Paral·lelament, treballen des del CAS, i com ens exposa la D.B. també es propicia que el consum 

sigui zero durant l’embaràs, però es prioritza la reducció de danys si no és possible eliminar el 

consum, sense jutjar-les i a través del treball terapèutic:  

“D’entrada el CAS ha de donar suport a la mare per abandonar el consum, almenys durant 

l’embaràs, sempre treballant des del vincle i la confiança, i sense jutjar, a través del treball 

terapèutic. En alguns casos més greus que diríem que són de reducció de danys, treballem per 

intentar que es mantinguin vinculades tot i mantenir el consum, per almenys poder intentar 

promoure que hi hagi una reducció del consum, o que almenys segueixin els controls 

ginecològics, o que treballin d’altres aspectes d’autocura que siguin beneficiosos per al nadó i la 

mare.” (D.B., Treballadora social) 

En conclusió; aquests camins i processos pel que passarà la dona, crec que és el que les espanta 

quan arriben als serveis. Tot i estar molt ben coordinats, tot el circuit de serveis que es desplega 

quan una dona gestant mostra situació de consum és molt àmplia i passen per molts serveis que 

segurament fins aquell moment desconeixien. El desconeixement a vegades fa por, i és un dels 

sentiments que més vaig poder observar amb les informants de la observació, que expressaven 

por a ser males mares, a la retirada, a la impossibilitat de portar a terme correctament els seus 

rols com a mares, a tenir una mala relació amb les seves filles i fills, etc. Penso que tot hauria de 

ser molt clar, que elles tinguin la informació de seguida, que sàpiguen qui són les persones que 

l’atendran, quines són les opcions que tenen, que sàpiguen que el millor consum en l’embaràs 

 
1 CSMIJ: Centre de salut mental infantil i juvenil. Ofereixen atenció psiquiàtrica i de salut mental a 
persones menors de 18 anys. 
2 CAS: Centre d’atenció i seguiment de les drogodependències.  
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o la maternitat és zero, però que si segueix consumint, que se la seguirà tractant amb respecte, 

però s’haurà de treballar la seva relació amb la filla o el fill, i pugui atendre les seves necessitats. 

5.5. Què passa quan parlem de retirada de custòdia. 

És important dedicar un punt al tema de la custòdia, ja que he pogut comprovar que és dels 

temes més recurrents quan parlem del consum de drogues en embarassos, o inclús amb infants. 

Durant les meves pràctiques a un CRAE, vaig poder tenir entrevistes informals amb altres 

educadores i educadors en les que ens plantejàvem el tema de la custòdia. Un educador, em 

comentava que la majoria de nenes i nens que tenen al CRAE, el focus d’atenció o el motiu de 

retirada de custòdia havia estat la mare. Inclús que el pare havia desaparegut en alguns casos, 

ho havia presentat abús de substàncies o altres patologies, però que mentre la mare pogués 

mantenir el nucli familiar unit, es mantenia. En canvi, quan la mare és la que presenta la 

problemàtica, és més vulnerable la retirada de custòdia dels infants. Aquest fet, la pressió de 

cura que recau en elles, pot condicionar molt l’accés a la dona embarassada consumidora o a 

una mare consumidora a accedir als serveis de salut.  

La D.B. ens explica que una de les emocions més recurrents en les dones gestants que 

consumeixen és la retirada del nadó: “sempre pateixen por a la retirada del nadó, sobretot quan 

hi ha situacions més severes en relació al consum.” També afegeix que; 

“és difícil definir en concret els casos en els que es retira un menor, les situacions són 

diverses, depenen de diversos factors (...) sempre cal preservar al nadó o nena/nen 

valorant en risc i tenint en compte que els pares han de protegir al nadó, quan es tenen 

evidències que no es fa, és quan cal intervenir prenent alguna mesura.” (D.B., 

Treballadora social) 

L’assistència a la jornada de ponències m´ha permès una compressió més global i puc afirmar 

que el panorama per a les dones en situació de drogodependència i embarassades, presenta 

sovint una situació de molta vulnerabilitat, sobretot perquè aquestes dones, la societat les 

estigmatitza i molts cops algunes d’elles desconeixen les conseqüències de ser una dona 

embarassa i drogodependent i per les seves experiències projecten un futur no massa optimista 

en que podria ser la retirada de la filla o del fill entre d’altres opcions. Lídia Segura i l’Anna Ibars 

(Subdirecció General de Drogodependències)  van ser les primeres que durant les jornades van 

parlar dels drets de la dona i no només els drets del nadó o fetus, i que van proposar canviar el 

concepte de “maltractament prenatal” per “exposició prenatal” per a poder aconseguir un bon 

seguiment de la dona i el seu embaràs i que no tinguin tanta por de la retirada i elles exposaven 

que així eliminaven part de la pressió que sentia la mare, ja que la paraula maltractament pot 
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comportar nombroses conseqüències emocionals i desenvolupar una por o desconfiança cap al 

sistema sanitari i d’acompanyament que se li ofereix.  

Així, penso que és important propiciar que els infants segueixin vivint amb la seva família 

d’orígen, si així ho permet aquest nucli, així doncs, igual caldria més feina d’educació dins 

d’aquests, abans de retirar la custòdia. Es fa evident que falten recursos personals per a poder 

arribar a totes les cases on seria necessari i és important una bona coordinació entre serveis, 

mirant no només de protegir a la filla o el fill retirant la custòdia, sinó de treballar amb la mare i 

el pare, amb la mateixa importància l’un que l’altre, acompanyant-los a que puguin  aportar a la 

filla o fill el que necessita, fent-los partícips als dos de la seva educació i dotant-los de recursos 

per a poder fer-ho, sense judici, com diu la D.B., acompanyant-los des del respecte. Potser 

d’aquesta manera, les dones gestants no tindrien tanta por d’accedir als serveis de salut i a 

demanar els serveis necessaris per al correcte desenvolupament de l’embaràs o la maternitat i 

així garantir un seguiment per part de tots els serveis disponibles.  

5.6.  Recursos existents. 

Em baso en les lectures i sobretot els discursos de les persones que es dediquen al món de la 

drogoaddicció i el gènere, com és la Patrícia Martínez, per defensar que actualment, a Catalunya 

ens trobem amb escassos recursos que donin atenció a dones que consumeixen, en situació de 

maternitat. Cal ampliar aquests serveis, ja que sovint les dones es queden fora dels serveis 

d’acompanyament a persones en situació de drogodependència a causa de la obligatorietat que 

es troben a l’hora de cuidar les seves filles i fills. Molts d’aquets serveis sovint no contemplen 

les dificultats que representa per una dona, ser mare i consumidora i sovint estan pensats de 

forma androcèntrica, com ha estat l’anàlisi del consum de drogues fins fa poc. Els recursos 

existents que he pogut conèixer a Catalunya són: Les Metzineres que ofereix un entorn segur 

per a dones que presenten problemàtica de drogues i que han sobreviscut a maltractaments. És 

el primer projecte integral de reducció de danys exclusiu per dones a Catalunya. També hi ha el 

Projecte Malva que es dedica a la reducció de danys per a dones amb problemàtiques de 

drogues, maltractament masclista i maternitat i incorporen la perspectiva de gènere.  

És de real importància el que fan aquests projectes, ja que el fet de donar servei a les dones, els 

dona a elles l’espai de confiança i seguretat que potser no tenen a altres llocs mixtes o creats 

amb visió androcèntrica. Aquests projectes funcionen d’una manera molt poc jeràrquica, on les 

dones que hi participen formen part de la idea, preparació, consecució i portada a terme dels 

projectes, i formen un espai on sentir que formen part d’alguna cosa que construeixen entre 

totes, on totes són necessàries. 
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6. Conclusions i consideracions finals.  

La següent investigació es plantejava conèixer la maternitat en dones en situació de 

drogodependència tenim un punt de vista crític i perspectiva feminista. He pogut comprovar 

amb més profunditat la realitat que envolta a la maternitat en situació de drogodependència. 

Això m’ha portat a veure que els serveis d’atenció a les persones en situació de 

drogodependència, estan pensats des d’un punt de vista androcèntric que cal trencar. Crec que 

poc a poc, les professionals de l’educació social i les professionals de l’àmbit assistencial mèdic 

estan agafant més responsabilitat en canviar aquesta realitat, però cal sortir al carrer, observar, 

escoltar i donar resposta a les necessitats que s’observen, cal feina conscienciant i de 

sensibilització.  

També indagava en el circuit biomèdic i socioeducatiu que donen atenció a les dones 

embarassades en situació de drogodependència i que es despleguen al moment de la detecció 

de consum durant l’embaràs o en una mare. En aquest cas,  queda clar que el consum durant 

l’embaràs hauria de ser zero, per les afectacions al nadó i inclús a la mare, tot i així, i després 

d’analitzar tota la informació que tinc, vull argumentar que crec que la mare ha de ser la que 

decideixi en quin punt es troba, quina és la seva situació, fins a quin punt vol o pot deixar el 

consum, reduir-lo o potser no vol ni tenir la filla o el fill. Les conseqüències en salut del consum 

durant l’embaràs són varies i cap beneficia a cap de les dues parts, però el que hem de tenir clar, 

és que la dona que consumeix durant l’embaràs o inclús durant la infància de la seva filla o fill, 

segurament ha perdut de vista les prioritats de la maternitat, i prioritza, a causa d’una situació 

d’addicció, el consum abans que altres factors que l’envolten a la seva vida. Aleshores, penso 

que cal molt treball per part dels professionals que acompanyen aquestes situacions, per a que 

aquestes dones puguin conciliar els dos fronts oberts que tenen, poder treballar amb elles 

transversalment, com a persones que estan embarassades o són mares, com a dones, com a 

persones en situació de drogodependència, amb tot el que comporta tot aquest recull  

d’etiquetes i estigmes que arrosseguen. 

A partir de la observació participant, vaig poder detectar quines són les necessitats expressades 

per algunes de les dones en situació d’addicció a les drogues i comprendre les diferents 

emocions i sentiments que els genera a elles aquesta situació, el fet d’accedir als serveis sanitaris 

que acompanyen a l’embaràs. He pogut observar molta sensació de por, desconfiança per part 

d’elles, de la retirada de la custòdia sobretot, però també de ser jutjades per la resta, tan 

professionals com des del seu entorn proper. Moltes vegades acaben sent jutjades i 

culpabilitzades perquè pot semblar que no prioritzen les seves filles o fills, i pel simple fet de ser 

una dona i no complir amb el mandat que la societat patriarcal i androcèntrica imposa a les 
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dones en referència a l’atenció i cures de la família.  Tot això, des del punt de vista professional 

ha d’agafar molta importància a l’hora d’actuar i intervenir amb les dones que presenten 

aquestes característiques, ja que penso que és important (i el sistema d’atenció encara falla 

aquí), que sentin que el primer són elles, que sentin que se’ls escolta, valora i respecta les seves 

opinions i decisions i des d’aquí, poder crear una relació de confiança basada en el respecte i 

l’empatia. Per altra banda, com a aportació pràctica, crec que falta més educadors socials en 

contacte amb la realitat, que estiguin directament involucrats amb aquestes dones i els puguin 

mostrar les opcions que tenen, que facin arribar els recursos existents a totes aquelles persones 

que els necessitin, des d’una mà propera com pot ser la d’una educadora o educador social. 

També volia poder reflexionar sobre la relació que s’estableix entre maternitat i consum de 

drogues. D’entrada, aquests dos conceptes fan posar en dubte que pugui ser un binomi 

compatible. Segurament, de fet, a primera vista, si parles a algú de maternitat en situació de 

drogodependència, el primer que pensi és en filles i fills institucionalitzats i una dona que 

abandona les seves filles i fills per puntxar-se al carrer. Bé, aquesta és la idea que hem d’anar 

transformant. La maternitat ha de poder ser possible en una família on es desitgi. A partir d’aquí, 

la feina és del personal que atén aquesta família per a poder acompanyar a la família que ho 

necessiti. La dona de per si, ja rep de la societat molts estigmes i prejudicis en molts àmbits de 

la seva vida, fent que recaigui sobre seu el pes de la cura de les filles i fills, així com sovint també 

de la parella i inclús dels seus progenitors. El que s’espera i s’ha esperat sempre de les dones a 

aquesta societat creada a partir de l’androcentrisme, és encara que cuidi, que curi, que vetlli 

pels que l’envolten, etc. i qualsevol trencament d’aquestes actituds desitjades faran que una 

dona pugui sentir-se “mala dona” i culpable. Per tant, una dona que consumeix, que deixa de 

prioritzar als altres per prioritzar-se a ella, a satisfer una necessitat seva, ja pot ser jutjada i 

culpabilitzada. Aleshores, quan una dona arriba als serveis sanitaris embarassada i mostra 

consum, o arriba a qualsevol dels serveis d’atenció amb filles i fills i presenta situació de consum, 

d’entrada comença a desplegar-se infinitats d’opcions per part dels professionals que poques 

vegades passen per preguntar a la dona què vol o què necessita. Fer-ho, i ser transparent amb 

elles, amb respecte i establint una relació de confiança, una bona coordinació entre recursos, 

més formació a professionals sanitaris i socials en visió de gènere, més participació del pare si 

n’hi ha, donant-li la mateixa importància que a la mare, etc. són passos necessaris que crec que 

cal anar introduint per al correcte seguiment i pel bé de les dones, de les seves parelles i de les 

filles o fills que tinguin.  

Tot hi que hi ha cada vegada més estudis que incorporen la perspectiva de gènere al seu discurs, 

i més professionals que se’n fan ressò, és important que no es segueixi legitimant que el protocol 



La maternitat en situacions de drogodependència: Una realitat encara oculta. | Marta Montserrat Gambús 

 

 30 

d’actuació davant una dona en situació de consum que accedeix als serveis sigui la mateixa que 

la d’un home. No per necessitats diferenciades, sinó perquè cal una adaptació als estigmes que 

recauen sobre elles, inclús la creació d’espais únicament per a dones, per a que puguin sentir la 

proximitat de l’acolliment de dona a dona sense la por al rebuig o tot el que pugui portar associat 

una dona cap a l’acompanyament per part d’un home. Per altra banda, és important que des del 

moment en que una dona embarassada o una mare en situació de drogodependència, accedeix 

a serveis d’acompanyament, es pugui portar a terme un protocol amb perspectiva feminista i 

des del respecte als drets de la dona.   
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8. Annexos. 

 

Annex 1. Entrevista M.A. ginecòloga. 

• Explica’m una mica; a quin hospital treballes? Quin és el teu paper allà? 

a. Treballo com a resident de ginecologia i obstetrícia a l’hospital Vall d’Hebron. El 

meu paper allà és sobretot formatiu, i sobretot  a través de l’assistència a totes 

les àrees de l’especialitat.  

• Quan us arriba una dona embarassada, quin és el protocol d’actuació? Quina 

informació se li dona? Com se li dona? 

a. L’arribada sol ser a atenció primària, normalment el primer contacte d’una dona 

embarassada amb el sistema sanitari sol ser a través del paper de les llevadores 

(normalment dones). En aquest primer contacte es realitza una entrevista 

detallada sobre la situació mèdica i social de la dona. Es pregunta per 

antecedents mèdics i socials amb la intenció de detectar possibles factors de 

risc associats a l’embaràs. A més, es sol fer el que s’anomena educació mèdica 

per a la dina embarassada, que inclou informació sobre com es durà a terme el 

seguiment de l’embaràs, els estils de vida i hàbits saludables, i la resposta als 

dubtes que puguin tenir les dines y/o les persones que configuren el nucli 

familiar. 

• Si durant aquest protocol detecteu un consum de drogues, quin és el següent pas? 

Com és la intervenció directa amb aquesta dona? Què se li diu? Qui duu a terme la 

intervenció? Quines opcions se li donen a aquesta dona? 

a. La detecció es pot fer a qualsevol alçada de l’embaràs, i a càrrec de qualsevol 

dels professionals que segueixen l’embaràs, i davant la sospita (que cal 

confirmar) s’informa dels riscos del consum en la salut de la mare i del fetus. 

Segons el grau de sospita i consum, es definirà un risc superior a l’embaràs, que 

requerirà el seguiment per part d’obstetres especialitzats. La primera 

intervenció es du a terme pel primer agent de salut que ho detecta i està 

preparat, ja siguin metges/sses o llevadors/es. El que es recomana és el 

cessament del consum i s’avalua la necessitat d’assessorament psicosocial per 

a l’acompanyament en el procés. Malauradament hi ha opcions 

farmacològiques que no es poden utilitzar en embaràs i d’altres que cal manejat 

amb molt de compte per a evitar danys en el fetus.  



La maternitat en situacions de drogodependència: Una realitat encara oculta. | Marta Montserrat Gambús 

 

 33 

• Quin professional és el que s’encarrega de preguntar-se perquè hi ha un consum actiu 

de drogues i plantejar-se a partir d’aquí quina intervenció fer amb aquesta dona? 

a. La primera entrevista és on es pregunta activament pel consum de drogues, i 

normalment es va a càrrec d’un membre de l’equip d’infermeria, tot i que per 

les circumstàncies també podria ser directament amb metges obstetres.  

• Quin sentiment creus que se’ls desperta a aquestes dones en aquest moment? 

a. En la meva experiència hi ha reaccions molt diverses, sovint en funció del grau 

sociofuncional de la persona. Imagino que si fos el meu cas, tingués un consum 

moderat de substancies com el cànnabis i conegués o sospités els efectes 

perjudicials sobre l’embaràs, em sentiria interrogada, potser ofesa de ser 

preguntada, i sobretot culpable per consumir durant l’embaràs. Però també he 

estat amb dones amb realitats socials i familiars molt dures, on el consum de 

drogues és, podríem dir, un problema menor, fins que es queden embarassades 

i entra en joc una nova vida. Aquestes dones sovint no manifesten (i no vull dir 

que no sentin) ganta culpabilitat ni vergonya, minimitzen el consum i les seves 

conseqüències, i tot i que es solen mostrar col·laboradores a la consulta, i  

acullen amablement les recomanacions, no accepten fàcilment l’ajuda que se’ls 

ofereix, i si se senten jutjades poden deixar de venir al seguiment.  

• Un cop li heu dit el que creieu que és necessari, quina xarxa de serveis es despleguen 

per donar-li atenció? Quins seguiment té per part de l’àmbit més social i emocional? 

a. S’intenta desplegar tota una sèrie de mesures que persegueixen l’objectiu 

d’optimitzar la salut maternofetal. En el nostre hospital, l’equip d’obstetrícia 

d’alt risc compra amb un equip de psiquiatria perinatal format per 

treballador/es socials, psicòlegs i psiquiatres. L’objectiu és abordar les diferents 

esferes de la salut en un mateix equip.  

b. El circuit habitual és aquest: una dona que s’assabenta que està embarassada i 

normalment o des del metge de capçalera o a l’ambulatori a la part de 

ginecologia, tenen una primera entrevista amb una llevadora. Normalment són 

llevadores i allà hi ha una sèrie de formularis amb preguntes específiques per 

detectar l’ús de drogues. Són preguntes directes. En el cas de que es confirmi, 

com que no coneixem cap consum de droga que no sigui perjudicial, el que fa la 

llevadora és, a part del seguiment de l’embaràs normal, que seria doncs les 

recomanacions higienicodietètiques, els hàbits de salut, etc., la deriva a un 

ginecòleg o una ginecòloga d’alt risc, perquè un embaràs on hi ha consum és un 

embaràs de molt alt risc. Nosaltres classifiquem els embarassos amb; embaràs 
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normal, risc baix, moderat, alt o molt alt, i el de consum de dependència és de 

molt alt risc, i llavors ha de passar a una unitat especialitzada, i són els equips 

aquests. Llavors la llevadora segueix sent la mateixa que un embaràs de baix 

risc, és a dir, excepte amb els hàbits de vida, i es reforça més el deshabituament 

de l’addicció, etc. llavors hi ha l’equip de ginecologia, d’obstetrícia, que el seu 

paper és el de fer el seguiment de l’embaràs, detectar anomalies en el fetus i 

promoure canvis en l’estil de vida de la pacient; informar sobre els riscos que té 

aquell embaràs per ajudar a la motivació pel canvi, i tota la part mèdica, de 

detecció de consum, detecció amb proves analítiques, per exemple l’alcohol 

afecta a altres paràmetres analítics que poden ser més perjudicials, el 

seguiment més de la part mèdica. Llavors, des de “gine”, es sol·licita també 

treball social. El paper que crec que té treball social (crec perquè són entrevistes 

privades i jo no hi participo, però veig el que anoten) és per exemple fer una 

entrevista semiestructurada on busquen a la historia de la persona quins 

recursos socials té, quins recursos econòmics té, quina és la seva realitat, i la 

vehiculen als recursos disponibles, si per exemple ella viu afinada a un pis amb 

molta gent s’intenta buscar recursos, prestacions, ajudes, etc. i tot això ho mou 

treball social. I fins a quin punt cal que aquesta criatura sigui vigilada més o 

menys estrictament ho dictaran ells igual que són ells que decidiran quina 

necessitat hi ha de que la persona estigui controlada per serveis socials o amb 

alerta de DGAIA directament. Des de “gine” normalment, però també ho pot fer 

la llevadora o treball social, es demana la visita pel psiquiatre i/o el psicòleg. El 

paper que té sobretot la part de psicologia és determinar l’estat psicopatològic. 

Moltes vegades el consum de drogues s’associa o bé com a causa o bé com a 

conseqüència a alguna alteració de l’esfera psicoafectiva, i llavors determinar 

fins a quin punt aquesta persona té contacte amb la realitat, fins a quin punt es 

conscient del seu paper, del seu rol com a mare, del seu rol allà, i fins a quin 

punt ella mateixa té sensació d’autocapacitat per fer-ho o no. Tot això 

juntament amb el treball terapèutic que pugui fer el psicòleg. El psiquiatre va 

una mica més enllà amb les patologies, i moltes vegades el que intenten és fer 

un diagnòstic de l’estat psicopatològic i l’estat psiquiàtric de la pacient i del seu 

entorn i fan una entrevista mèdica molt específica, que és l’entrevista 

psiquiàtrica, i a més a més al voltant del part i el post part, perquè al postpart si 

hi ha una alteració psiquiàtrica és el moment en el que més es descompensen 

les alteracions. Llavors determina el risc de la necessitat de seguiment i la 
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medicalització en cas de que sigui necessari. Per exemple, hi ha persones que el 

seu consum va associat a alts nivells d’ansietat, llavors nosaltres, moltes 

substàncies que es donen per la deshabituació no estan recomanades per a 

l’embaràs, però en canvi s que podem donar certs tipus d’ansiolítics que ajudin 

a reduir el consum, o que li contin com a una altra eina per sortir del seu estat 

ansiogen. Llavors les van veient per “aviam” fins a quin punt cal medicar més o  

menys i fins a quin punt això esta servint d’alguna cosa, i tot això està coordinat. 

Llavors, els casos d’addiccions més greus també els porten als CAS, perquè per 

exemple si s’ha de donar metadona, els que porten les dosis són als CAS, 

nosaltres aquest equip d’alt risc no ho fa, però s’hi coordina. Ells són els que en 

el moment del part, si s’ha d’augmentar la dosis, són els que donen es 

recomanacions, perquè les anestèsies moltes vegades no fan tan efecte, són els 

que et diuen com s’ha de fer el seguiment post-part, etc.  

Llavors, nosaltres com a “gines” en el post part, som les que hem d’assegurar-

nos que aquesta persona esta vinculada a algun sistema de suport al moment 

de l’alta, ja sigui una persona que de SS no en necessita, té els recursos 

disponibles i no requereix que SS estiguin al damunt, però en canvi si que 

necessitarà seguiment psiquiàtric o per l’equip de psicologia almenys durant u 

any, doncs tu t’assegures que quan se’n vagin a casa, almenys se’n van amb una 

visita de seguiment sota el braç. I tot això ho documentes, perquè llavors passen 

casos de gent que els has visitat, i que de sobte el nadó se’l troben a les 

escombraries. Llavors, al post part és això, assegurar-te de que estan vinculats 

allà on ho necessitin. Davant el dubte, es demana tot. Si ja l’han vist serveis 

socials, intentes buscar la persona que sàpiga del cas, que normalment elles 

estan al cas dels casos greus, amb els noms i cognoms es coneixen gairebé tots 

els casos, amb lo qual se’ls avisa de que ha vingut a parir, llavors venen i avaluen 

tot, llavors diuen si pot ser alta i si es vincula al CSMIJ o al CAS d’algun lloc, i 

acudirà tal dia. Normalment el seguiment al postpart es fa a l’ambulatori amb 

les llevadores i nosaltres no tenim tan contacte, almenys que hi hagi alguna cosa 

que se surti de la normalitat mèdicament, la part social o psicològica o 

psiquiàtrica ja s’encarreguen els respectius especialistes.  

• En què difereix el seguiment d’una gestant consumidora en relació a una gestant que 

no consumeix? 

a. Si, es fa un seguiment més estret per part d’obstetrícia. El seguiment habitual 

d’un embaràs de baix risc es duu a terme fonamentalment per llevador/es 



La maternitat en situacions de drogodependència: Una realitat encara oculta. | Marta Montserrat Gambús 

 

 36 

juntament amb el seguiment ecogràfic trimestral. En el cas de detectar consum 

de drogues s’afegeixen a aquest seguiment els controls per part d’obstetrícia 

d’alt risc que comporta visites amb l’obstetra i ecografies amb major freqüència, 

i s’inclouen les visites amb l’equip de psiquiatria prenatal. Es sol·liciten proves 

de detecció de substàncies en orina a cada visita i s’avaluen els canvis en els 

estils de vida.  

• Resumidament, quines conseqüències biològiques i psicològiques pot comportar el 

consum de drogues al fetus? I al nadó quan neix? 

a. Les drogues, com a substàncies tòxiques poden afectar al desenvolupament i el 

creixement del fetus, també poden comportar anomalies placentàries i afavorir 

complicacions en la mare durant l’embaràs. De manera resumida, els afectes 

adversos més importants serien els avortaments, sobretot al primer trimestre, 

el part preterme, baix pes al néixer i retràs de creixement intrauterí, ruptura 

prematura de membranes i despreniment de placenta. A nivell psicològic les 

alteracions poden ser també múltiples, tan pel que fa al vincle intrauterí com el 

desenvolupament cerebral i les possibles alteracions psicoemocionals en la 

primera infància, sovint per l’elevada complexitat sociofamiliar que viuen 

aquestes mares i els seus fills. 

• Per una dona, estar embarassada i ser consumidora de drogues, creus que pot tenir 

conseqüències emocionals? Coneixes quines d’aquestes conseqüències poden 

desencadenar d’aquesta situació? 

a. Crec que ha de tenir repercussions emocionals el fet d’estar consumint i 

assabentar-te que estàs embarassada. En primer lloc pels dubtes sobre seguir o 

no amb un embaràs, desconèixer fins a quin punt és perjudicial el consum i 

quines conseqüències pot tenir. En la meva opinió, l’addicció i la dependència 

desplacen les prioritats d’una persona cap al objecte del consum, i això pot 

dificultar que les emociona s’ajustin a la realitat d’un embaràs. Aquest seria el 

primer desencadenant de tota una sèrie de reaccions emocionals que puc 

intentar suposar però que no puc saber si no s’ha viscut o no es té contacte dia 

a dia amb aquestes persones ( no és el meu cas). Pel que jo podria suposar, crec 

que les emocions en aquest casos poden anar des de la indiferència i 

despreocupació absolutes, a la por per el futur incert, el pànic a que els serveis 

socials retirin la custòdia, l’alegria i l’eufòria per tenir un motiu per abandonar 

el consum i canviar tot el possible la realitat i l’entorn on hagi de néixer la 

criatura, i qualsevol escala de grisos emocionals que hi pugui haver enmig.  
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• Us ha passat alguna vegada, que la mare gestant no accedeixi al servei sanitari fins al 

moment del part, per por a les conseqüències amb el nadó com a resultat del seu 

consum? Què passa aleshores? 

a. Sí, aleshores, quan és algú que no ha fet mai cap control, a cap país, perquè 

tenim moltes persones d’altres països i sembla que no hagi fet control de 

l’embaràs, però l’ha fet a un altre país. Aleshores, això per nosaltres és perillós, 

perquè els seus controls de vegades no són tan estrictes com els nostres, però 

no és un risc de la mare, sinó un risc de que hi pugui haver una malformació i 

aquests casos se’ls miren amb més atenció els pediatres, però en el cas de que 

tu vegis que és d’algú que és d’aquí o que tens una història de l’ambulatori, a la 

història clínica d’ús de substàncies i tens indicis de que ella ha desaparegut i no 

aporta documentació d’haver seguit a la privada, per exemple, perquè hi ha 

molts embarassos que es segueixen per la privada, però llavors t’ho porten just 

al moment del part o just després del part o t’ho diuen, però si a la història veus 

això, llavors al moment de l’ingrés, com que durant el part normalment es posa 

epidural i s’ha de sondar a la mare, s’analitza el pipí durant el procés del part, 

que és un anàlisi que tarda unes horetes, però no masses, normalment el 

resultat el tenim abans del naixement de la criatura, i sinó és igual, la criatura 

quan neixi anirà amb la mare a la planta d’hospitalització però durant el seu 

ingrés els serveis socials ho valoraran. Llavors, també intercedeix aquí, l’equip 

de pediatria perinatal. Els hi demanem que les visitin durant el moment del 

postpart. Aquí es determina el risc, el motiu pel qual no has fet el seguiment, 

perquè potser és una persona que és pròfug de la justícia, per exemple, i s’ha 

d’averiguar, o algú que realment no volien que els SS s’enteressin de tot, i per 

això no hanf et seguiment. Llavors el que passa molt més després no ho se, el 

que si que sé és que quan treballadors socials de l’hospital avaluen el risc i obren 

un expedient, i en aquest expedient les mares normalment es comprometen a 

fer uns seguiment, és a dir que normalment no és una retirada de custòdia a 

menys que vegin un indici molt bèstia o que els tòxics en el nen surtin positius. 

Si els tòxics en el nen surten positius, això sol associar molta gravetat a la 

situació. Si ella és consumidora de cocaïna però la quantitat que s’ha consumit 

no ha donat perquè arriba a sang del bebè, és una cosa, però si arriba, el cas és 

diferent. No se si hi ha retirada però segur que s’obre expedient a DGAIA. 

Normalment jo el que veig és que es fa una coordinació amb el que es diu 

pediatria social que són treballadors socials especialitzats en pediatria i els nens. 
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Llavors, qualsevol mare sana segueix un control almenys a la setmana amb el 

pediatre, doncs els vinculen als serveis sanitaris i socials d’aquesta manera. Si 

ells es comprometen a fer el seguiment i el segueixen fent, en principi jo crec 

que és una qüestió de vigilància. Si pel que sigui en aquell moment 

desapareixen, llavors ja si que els van a buscar, perquè aquí ja hi ha un nen. És 

a dir, una cosa és la mare embarassada que al final decideix per la seva vida, i 

l’altra és quan ja hi ha una criatura.  

• Quin és el paper de l’altre progenitor (si és que n’hi ha)? Aquestes dones acostumen a 

tenir un acompanyament emocional per part d’algú proper (parella, mare, pare...)?  

a. Hi ha de tot. El consum de drogues te moltes causes i repercussions socials, 

econòmiques i familiars. Hi ha altres progenitors que són cuidadors i motivadors 

del canvi, com també n’hi ha que són promotors del consum i facilitadors de la 

droga en qüestió. Generalitzant, el grau de suport familiar sol ser escàs, i quan 

n’hi ha m, no sempre és positiu. Però realitats n’hi ha tantes com persones.  

• Saps en quin cas es retira la custòdia del nadó al moment de néixer? 

a. En la meva experiència la retirada definitiva de la custodia dels nounats és una 

mesura excepcional que només es du a terme després d’una exhaustiva 

avaluació de la situació i la ineficàcia de les mesures prèvies que se solen aplicar 

per a pal·liar els efectes del consum ( i sobretot la realitat que l’envolta). Alguns 

exemples d’aquests casos es la negativa a fer seguiment amb serveis socials per 

part de la mare, en casos de violència masclista o violència prenatal si la mare 

rebutja l’allunyament de l’agressor, etc. en el cas de l’ús de substàncies 

normalment es fa un acompanyament a la mare i seguiment per part de 

pediatria i serveis socials, al que d’alguna manera estan obligades per garantir 

e desenvolupament normal de l’infant.  

• Saps quin percentatge anual de dones ateses als serveis de ginecologia presenten 

consum actiu de drogues? 

a. No idea, li he preguntat a l’adjunta que s’hi dedica, a veure si em contesta, sinó 

haurem de buscar dades generals 

• Tenint en compte el principi de confidencialitat, em pots explicar, sense noms propis, 

alguns casos que heu atès en el centre? 

a. A part dels noms, les histories també són confidencials motiu pel qual no puc 

set exhaustiva en el seguiment, però de la suma d’experiències viscudes a les 
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sales de parts i les visites de seguiment podria fer un resum de situacions que 

m’han impactat. 

b. Em va copsar molt fort el canvi radical d’estil de vida i consum d’una mare que 

ja havia tingut dues criatures i li havien retirat la custodia per temes relacionats 

amb les drogues i la parella. Aquest cop hi volia fer diferent i va agafar-se a les 

nostres consultes i recomanacions amb força i molta motivació. Al alta va seguir 

controls amb serveis socials, sense retirada de custodia. 

c. Recordo l’impacte que em va causar no poder donar-li el seu fill a una mare en 

el moment del part per haver denegat tot suport en l’abandonament de l’us de 

substàncies i la separació de la parella que la maltractava. 

d. Molts casos de consum de cànnabis ocasional, que vas fent controls i tots surten 

positius, i ho banalitzen, i es sorprenen que al moment de néixer la criatura 

entrin en joc els serveis socials.  

e. Casos de patologia dual amb consum de substàncies i trastorn mental que 

gràcies a la intervenció de psico i psiquiatria s’aconsegueix estabilitzar a la mare, 

disminuir el consum i possibilitat una infància més sana a un recent nascut.  

Annex 2. Entrevista L.M. ginecòloga. 

• Explica’m una mica; a quin hospital treballes? Quin és el teu paper allà? 

Sóc obstetra i ginecòloga del Consorci Corporació Sanitària parc Taulí de Sabadell. Al 

meu centre, sóc l’obstetra referent per les gestants amb patologia psiquiàtrica, 

addiccions a drogues o altres situacions de risc d’exclusió social. 

Formo part de la Unitat de Salut Perinatal, composada per 2 obstetres, 2 psiquiatres, 2 

psicòlegs i 2 treballadores socials. Ens reunim setmanalment per comentar els casos de 

pacients embarassades en control i decidir les accions que es durant a terme en cada 

cas. 

La nostra Unitat no està reconeguda fora del nostre centre; hem iniciat tràmits pel 

reconeixement. 

• Quan us arriba una dona embarassada, quin és el protocol d’actuació? Quina 

informació se li dona? Com se li dona? 

Les embarassades a la meva consulta arriben per diferents vies: 

- Pacients amb patologia psiquiàtrica o addictiva ja coneguda que ens remet el 

referent que la controla (psiquiatra o psicòleg). 

- Detecció durant la gestació per part de la llevadora o ginecòleg de l’ASSIR. Dins el 

protocol del control de l’embaràs a Catalunya, s’inclou el cribratge de patologia 
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psiquiàtrica (qüestionari de Wholey), addiccions a drogues (test de Fagerström i 

qüestionaris AUDIT i ASSIST) i violència de gènere (qüestionari PVS). Si t’interessen 

te’ls puc passar. 

En aquests casos és molt important establir un bon vincle amb la pacient, crear un clima 

de confiança en les visites i demostrar-li el nostre suport i ajuda. Cal també explicar les 

conseqüències del consum durant la gestació i fer que la pacient pugui manifestar 

qualsevol dubte o falsa creença per resoldre’ls. 

S’ofereix a la pacient seguiment per psiquiatra, psicòleg o treballador social en funció 

de la patologia detectada. 

• Si durant aquest protocol detecteu un consum de drogues, quin és el següent pas? 

Com és la intervenció directa amb aquesta dona? Què se li diu? Qui duu a terme la 

intervenció? Quines opcions se li donen a aquesta dona? 

Durant la gestació, si hi ha sospita de consum se sol·licita detecció de drogues en orina, 

sempre amb el consentiment verbal de la pacient. Si en alguna situació la detecció és 

positiva, s’informa la pacient i es reinterroga per confirmar si hi ha hagut consum i com 

ha estat. 

En aquetes situacions, s’ofereix visita al CASD (centre d’atenció i seguiment de 

drogodependències) per poder iniciar intervencions dirigides a abandonar el consum i, 

si el consum persisteix, amb la treballadora social, per valorar de la situació personal, 

familiar i social de la pacient i les actuacions que es duran a terme en funció del consum. 

• Quin professional és el que s’encarrega de preguntar-se perquè hi ha un consum actiu 

de drogues i plantejar-se a partir d’aquí quina intervenció fer amb aquesta dona? 

El professional que pregunta sobre el consum és el qualsevol dels components de la 

Unitat de Salut Perinatal; el que li comunica el resultat de la detecció positiva. 

Les intervencions les decidim en conjunt, en una de les reunions setmanals, però 

generalment les duen a terme els psicòlegs o psiquiatres. 

• Quin sentiment creus que se’ls desperta a aquestes dones en aquest moment? 

Algunes de les pacients mantenen el consum sense conèixer quins són els efectes 

indesitjables de les drogues. Quan se’ls comunica, crec que els afloren diferents 

sentiments: culpa, ràbia, por, rebuig a l’entorn que els fa consumir, etc. 

• Un cop li heu dit el que creieu que és necessari, quina xarxa de serveis es despleguen 

per donar-li atenció? Quins seguiment té per part de l’àmbit més social i emocional? 
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Com ja he dit abans, fem una atenció multidiciplinar amb psicòleg, psiquiatra, treball 

social i obstetrícia. Els professionals que les atenem som tots referents de l’atenció a la 

dona i l’infant i també del CASD i estem en contacte permanent amb atenció primària 

(llevadora) i serveis socials bàsics. 

• En què difereix el seguiment d’una gestant consumidora en relació a una gestant que 

no consumeix? 

El seguiment obstètric no difereix gaire; com a molt, alguna ecografia de 3r trimestre 

extra per a valorar el creixement fetal. 

Intentem que sigui sempre el mateix obstetra que visiti la pacient. A més, si es considera 

oportú, les visites poden ser més freqüents per poder crear més confiança amb les 

pacients. 

• Resumidament, quines conseqüències biològiques i psicològiques pot comportar el 

consum de drogues al fetus? I al nadó quan neix? 

Les conseqüències poden ser variades en funció de la droga consumida, però en general 

poden provocar alteracions del creixement fetal i del desenvolupament psicomotor. En 

alguns casos es poden desenvolupar malformacions fetals o altres complicacions greus 

com el despreniment de placenta. I la complicacions més freqüent en els nadons és la 

Síndrome d’Abstinència Neonatal (irritabilitat, plor, pèrdua de pes, etc). 

• Per una dona, estar embarassada i ser consumidora de drogues, creus que pot tenir 

conseqüències emocionals? Coneixes quines d’aquestes conseqüències poden 

desencadenar d’aquesta situació? 

Algunes de les pacients consumidores de drogues es queden embarassades sense 

buscar gestació. En aquestes situacions, hi ha més percentatge d’interrupció de la 

gestació o de no control de la gestació, amb les conseqüències negatives pel fetus i nadó 

que això comporta. 

• Quin és el paper de l’altre progenitor (si és que n’hi ha)? Aquestes dones acostumen a 

tenir un acompanyament emocional per part d’algú proper (parella, mare, pare...)?  

Generalment, les parelles o entorn de les gestants consumidores també són 

consumidors. Cal que la parella i l’entorn siguin també conscients de les conseqüències 

negatives del consum durant la gestació i durant la cura del menor. Per això és important 

fer també una intervenció breu sobre ells i, si accedeixen, derivar-los també al CASD per 

iniciar tractaments. 

• Saps en quin cas es retira la custòdia del nadó al moment de néixer? 
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Depèn molt de la situació. Cal valorar cas per cas i la decisió de la retenció hospitalària 

del nadó està sempre ben estudiada i dictaminada per la DGAIA. 

• Saps quin percentatge anual de dones ateses als serveis de ginecologia presenten 

consum actiu de drogues? 

Desconec la dada concreta. 

• Tenint en compte el principi de confidencialitat, em pots explicar, sense noms propis, 

alguns casos que heu atès en el centre? 

El cas més complexa que hem controlat actualment ha estat una noia de 28 anys ex-

ADVP i controlada pel psicòleg del CASD que vivia amb els seus pares amb qui tenia mala 

relació familiar. La parella era un noi de 21 anys amb epilèpsia i trastorn bipolar sense 

tractament ni control i politoxicòman (vivia en una altra zona). La noia des de l’inici es 

va mantenir abstinent excepte cannabis i seguia els controls que requeria la gestació i 

els seus controls del CASD. En algunes visites a l’hospital es van identificar episodis de 

violència de gènere a la sala d’espera. Vam intentar (professionals i pacient) vincular el 

noi al CASD i ajudar-lo a abandonar el consum. Va començar el tractament però no va 

voler continuar-lo i segons ens comenta la pacient està pendent d’ingressar en un centre 

per desintoxicar-se. 

Des del grup de treball es va creure que la pacient necessitava suport per cuidar del seu 

fill i es va fer estudi de la família. Actualment el nadó està a càrrec de l’àvia paterna i la 

pacient continua vinculada al CASD i amb DGAIA fent els controls pertinents per 

recuperar la seva filla. 

Un altre cas molt complicat va ser el que van explicar les meves companyes a la Jornada 

sobre una noia ex-tutleada per DGAIA, amb trastorn personalitat antisocial, sense llar i 

consumidora de cannabis i alcohol. Si necessites puc intentar fer-te també un resum. 

També recordo casos menys greus com una pacient amb antecedent de consum de 

cocaïna que va fer bon seguiment durant la gestació (a obstetrícia i al CASD) negant 

sempre el consum actiu. En el moment del part es va fer detecció de drogues resultant 

positiva per cocaïna i MDMA. Ella finalment va acceptar el consum puntual de cocaïna 

pocs dies abans del part i, donat que el nadó va resultar negatiu per drogues en orina i 

que la noia tenia molt bon suport per part de la parella, el nadó va marxar amb ells amb 

controls pel pediatre de zona i la treballadora social. Segons em consta no ha tornat a 

consumir i segueix controls al CASD. 
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Annex 3. Entrevista A.S. llevadora. 

• Explica’m una mica; a quin hospital treballes? Quin és el teu paper allà? 

Soc llevadora des de fa 12 anys i actualment treballo en un centre d’Atenció Primària de 

Sabadell. És un servei que s’anomena ASSIR (atenció a la salut sexual i reproductiva) on 

treballem amb ginecòlegs, llevadores, personal administratiu i auxiliars d’infermeria. 

Com a llevadora faig les visites de seguiment de l’embaràs de baix risc, fem visites de 

consell contraceptiu, de malalties de transmissió sexual, menopausa, cursos de 

preparació al naixement i postpart i menopausa, també faig cribratge de càncer de 

cèrvix (citologies) i atenem les urgències fent un servei de triatge. 

• Quan us arriba una dona embarassada, quin és el protocol d’actuació? Quina 

informació se li dona? Com se li dona? 

Existeix el Protocol de Seguiment de l'Embaràs a Catalunya, amb última edició revisada 

del 2018. Ho pots consultar lliurement en pdf a google i està recollida tota la informació 

referent a l’embaràs.  

Aquesta es la nostra eina de treball, tant per llevadores com per ginecòlegs, i es la nostra 

guia d’actuació amb les embarassades. A la dona se li facilita molta informació durant la 

primera visita d’embaràs, que la realitza la llevadora al voltant de les 8 setmanes de 

gestació. Preguntem i comentem temes relacionats amb els antecedents mèdics 

personals i familiars, l’alimentació, l’exercici físic, i de nova incorporació incidim en un 

qüestionari de salut mental, de violència masclista i consum de tabac i altres tòxics. La 

informació la donem a la consulta de manera presencial i ens recolzem amb un llibret 

on explica àmpliament els canvis biopsicosocials durant l’embaràs i es una eina per 

afavorir hàbits saludables i resoldre dubtes relacionats amb embaràs, també donem 

informació mitjançant una eina anomenada econsulta on podem adjuntar documents 

informatius d’interès per la dona i la parella. Amb la pandèmia actual pel Covid-19 ha 

augmentat considerablement les visites telefòniques.  

• Si durant aquest protocol detecteu un consum de drogues, quin és el següent pas? 

Com és la intervenció directa amb aquesta dona? Què se li diu? Qui duu a terme la 

intervenció? Quines opcions se li donen a aquesta dona? 

Si detectem consum de drogues fem una primera intervenció per informar dels riscos 

tant materns com fetals del consum de tòxics. Depenent del nivell de consum es pot 

derivar al servei especialista de drogues de l’hospital de referència i el seguiment de 

l’embaràs el faran també a l’hospital per ser un embaràs de risc. Un altre intervenció és 

demanar despistatge de tòxics en orina per saber el temps d’exposició i acordar amb la 



La maternitat en situacions de drogodependència: Una realitat encara oculta. | Marta Montserrat Gambús 

 

 44 

dona la deshabituació si creu que ho pot fer ella sola, pactarem més visites de seguiment 

amb llevadora i ginecologia per valorar el creixement fetal i saber l’estat emocional de 

la dona. 

• Quin professional és el que s’encarrega de preguntar-se perquè hi ha un consum actiu 

de drogues i plantejar-se a partir d’aquí quina intervenció fer amb aquesta dona? 

En el servei de salut publica la llevadora és la que fa la primera visita que és la més 

amplia. A partir d’aquí depenent de la situació deriva a l’hospital o a ginecologia de 

l’ASSIR. El cas sempre es comunica a coordinació del centre i ens reunim llevadora i 

obstetra per parlar del cas, també informem i treballem conjuntament amb la 

treballadora social del centre. 

• Quin sentiment creus que se’ls desperta a aquestes dones en aquest moment? 

La gran majoria crec que tenen por. Saben que han d’informar del consum perquè pot 

tenir conseqüències. Tenen por perquè li pugui passar al nadó, però sobretot per que li 

puguin fer una retirada del nadó a l’hospital. També molt habitual sentiment de 

desconfiança del sistema sanitari, com si anéssim en contra seva. Sobretot deixem ben 

clar que volem el millor per la mare i el nadó i que estem al seu costat per ajudar-los. 

• Un cop li heu dit el que creieu que és necessari, quina xarxa de serveis es despleguen 

per donar-li atenció? Quins seguiment té per part de l’àmbit més social i emocional? 

En una dona consumidora es despleguen diversos serveis professionals: treballador 

social, serveis d’atenció a la infància, psicòleg, ginecologia i llevadora. El seguiment 

dependrà del cas individual, hi ha dones que necessiten més recolzament i per tant més 

visites, i altres són més reservades. És molt important que la dona i els professionals 

mantinguin una relació de confiança pel bé de la mare i el nounat. Per això una de les 

nostres premisses és no jutjar mai la situació de la dona i oferir tots els recursos que 

tinguem a l’abast, ja que moltes vegades hi ha violència masclista darrera. 

• Vosaltres, com a metges, com feu el seguiment de l’embaràs d’aquesta dona? És 

diferent al de l’embaràs d’una dona que no consumeix? 

Com a llevadora et puc dir que el seguiment dependrà del tipus de substància que 

consumeixi i la dosis de consum. Però que el control, malgrat es derivi a l’hospital i passa 

realitzar els controls d’embaràs allà, la llevadora sempre està present perquè ens 

centrem més en la part emocional i no tant biomèdica doncs. 

• Resumidament, quines conseqüències biològiques i psicològiques pot comportar el 

consum de drogues al fetus? I al nadó quan neix? 
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En general podria dir que depèn del tòxic però a grosso modo hi ha més risc 

d’avortaments de primer trimestre, mort fetal, part prematur, malformacions 

congènites, síndrome alcohòlic fetal, mort sobtada, síndrome d’abstinència al néixer, 

al·lèrgies en la etapa infantil i adulta, trastorns de dèficit d’atenció i hiperactivitat entre 

altres.  

• Per una dona, estar embarassada i ser consumidora de drogues, creus que pot tenir 

conseqüències emocionals? Coneixes quines d’aquestes conseqüències poden 

desencadenar d’aquesta situació? 

En l’embaràs normal la dona està més sensible i emocionalment ja expressa canvis. 

Imagino que en la gestant consumidora a nivell emocional ha de sentir emocions 

contradictòries entre el desig de consumir i el sentiment de “mala mare”, o la por que 

expressen pel nadó i que neixi sa.  

• Quin és el paper de l’altre progenitor (si és que n’hi ha)? Aquestes dones acostumen a 

tenir un acompanyament emocional per part d’algú proper (parella, mare, pare...)?  

En moltes ocasions els pares de les gestants desconeixen el consum de la seva filla. 

Altres vegades la parella sentimental és la que inicia el consum i fa participar la dona, en 

alguna ocasió inclús la obliga perquè està sota els efectes de la droga i s’associa també 

a violència masclista. He viscut casos on la parella també consumeix i ambdós fan 

esforços per controlar el consum o per deshabituar-se, però en general, hi ha un consum 

dels dos alhora. També he vist que són les àvies qui s’encarreguen dels nadóns, és a dir, 

la mare de la gestant.   

• Saps en quin cas es treu la custòdia dels fills o filles al moment de néixer? 

La separació mare-nadó al naixement compleix requisits molt estrictes. Vull dir, que no 

es fan retirades fàcilment. Han de ser casos greus de consum de tòxics o amb altres 

problemàtiques socials relacionades amb maltractaments i  situació d’habitatge 

irregular.  

• En quina freqüència (si saps un percentatge aproximat amb comparació amb dones 

embarassades que no consumeixen) teniu casos de dones embarassades que 

consumeixen? 

En el meu àmbit et podria dir que un 25% de dones són fumadores de tabac, 

aproximadament un 10% consum alcohol i de drogues 1 % entenen drogues com 

cocaïna o cànnabis. 

• Sent conscient de la importància de la confidencialitat de cada persona i cada cas, em 

pots explicar algun cas (o més d’un, com vulguis) que hagueu tingut sense precisar 
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noms propis? Quin ha estat el procediment exacte des de que la dona ha accedit al 

servei fins que se li dona l’alta? 

Conec diversos casos relacionats amb el tema. Potser el que més impacte recordo és el 

cas d’una gestant magrebí que en una de les visites de control a les 20 setmanes em va 

confessar que consumia cocaïna esporàdicament, estava molt espantada per si podia 

tenir repercussions al bebè. Li vaig explicar les conseqüències del consum per ella i el 

bebè i plorant, va dir que era el seu marit qui la obligava a consumir per mantenir 

relacions sexuals amb ella. Per tant, aquí teníem un cas de violència masclista. Vaig 

contactar amb treballadora social del centre d’atenció primària i aquesta va posar en 

sobre avís a la DGAIA, també va iniciar controls en obstetrícia de risc de l’hospital. La 

gestant va continuant fent visites mensuals amb mi pel suport emocional i la resolució 

de dubte relacionats amb l’embaràs i la criança. El nadó no va ser retirat de la mare i el 

marit va marxar del país perquè tenia una altra esposa al Marroc. 

 

Annex 4. Entrevista D.B. treballadora social. 

• Primer de tot, em pots explicar una mica què és un CASD i quina  és la teva funció allà? 

Els CAS són centres d’atenció i seguiment a les drogodependències, són centres de 

tractament ambulatori per les addiccions.  

La meva funció allà és de treballadora social, treballem amb persones en situació 

d’exclusió social; acompanyament en processos d’inserció sociolaboral; informació, 

assessorament i gestió dels processos de derivació a centres terapèutics,... entre d’altres 

coses.  

• Després d’aquesta introducció, m’agradaria saber com acostumen a accedir a aquest 

servei les dones embarassades o mares en situació de drogodependència. 

Poden accedir per diverses vies, derivades de la llevadora, de l’ASSIR, de ginecologia de 

l’hospital, pel metge de capçalera, poden ser ja pacients nostres que es queden 

embarassades i ens informen, per part de serveis socials...  

• Quin protocol d’actuació s’inicia quan es detecta un cas d’embaràs en una dona en 

situació de drogodependència? 

• Quina és la funció del CASD i del TS en un cas de maternitat en aquestes 

circumstàncies?  

El tipus de casos de maternitats que atenem al CAS són molt diversos i així doncs, també 

molt diverses el tipus d’intervencions que es realitzen. D’entrada el CAS ha de donar 

suport a la mare per abandonar el consum, almenys durant l’embaràs, sempre treballant 



La maternitat en situacions de drogodependència: Una realitat encara oculta. | Marta Montserrat Gambús 

 

 47 

des del vincle i la confiança, i sense jutjar, a través del treball terapèutic. En alguns casos 

més greus que diríem que són de reducció de danys, treballem per intentar que es 

mantinguin vinculades tot i mantenir el consum, per almenys poder intentar promoure 

que hi hagi una reducció del consum, o que almenys segueixin els controls ginecològics, 

o que treballin d’altres aspectes d’autocura que siguin beneficiosos per al nadó i la mare.  

El paper de la TS del CAS sovint té un paper facilitador, i té a veure amb la vinculació de 

la pacient al CAS en les fases més inicials, o de la vinculació al servei de ginecologia, en 

el cas que no estigui fent un bon seguiment de l’embaràs. Acostuma a fer un primer 

enquadrament social del cas, per tal de traslladar a la resta de professionals que aniran 

intervenint des dels diversos recursos (CAS, Ginecologia, Serveis Socials...). I després 

depenent del tipus de cas, les funcions pròpies de la treballadora social del CAS: donar 

suport als processos d’inserció laboral, assessorament i informació sobre recursos, 

acompanyaments... 

• Quin circuit de serveis se li despleguen a la dona quan arriba al servei? 

Se li ofereix la mateixa cartera de serveis que a la resta de pacients, però se’ls hi dona 

prioritat, donat que el temps és un factor important pel decurs de l’embaràs.  

• En el cas d’una dona embarassada; quin seguiment de l’embaràs es realitza i 

conjuntament amb quins altres professionals us coordineu? 

Es prioritza l’atenció el més aviat possible, s’intenta adaptar horaris, seguiments a 

d’altres seguiments que tinguin per exemple, amb ginecologia, per promoure la 

vinculació. Depèn del cas, però sempre es fa coordinació amb els serveis de ginecologia 

que fan el seguiment de l’embaràs, sovint també si cal amb serveis socials / EAIA; i 

depenent del cas si és necessari amb entitats que puguin haver de donar suport o on 

haguem de derivar.  

• Quines emocions acostumen a mostrar aquestes dones (embarassades o ja mares) a 

l’accedir als serveis? Acostumen a tenir por? De què? 

Acostumen a patir autoestigma, i sovint també són jutjades també per d’altres persones, 

familiars, coneguts, la societat en general. Sempre pateixen por a la retirada del nadó, 

sobretot quan hi ha situacions més severes en relació al consum.  

• En quins casos es retira la custòdia del nadó al néixer? I en quins casos (relacionats 

amb la drogodependència)  se’ls retira la custòdia en qualsevol moment de la infància?  

És difícil definir en concret els casos en els que es retira un menor, les situacions són 

diverses, i depenen de diversos factors. Tant en el moment del naixement com durant 

la resta de la infància, sempre cal preservar al nadó / nen/a valorant en risc i tenint en 
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compte que els pares han de protegir al nadó, quan es tenen evidències que no es fa és 

quan cal intervenir prenent alguna mesura.  

• Per una dona, estar embarassada i ser consumidora de drogues, creus que pot tenir 

conseqüències emocionals? Coneixes quines d’aquestes conseqüències poden 

desencadenar d’aquesta situació? 

El consum de drogues en sí, té conseqüències emocionals, i també en la dona 

embarassada que consumeix drogues. A banda, del comentat anteriorment relacionat 

amb el sentir-se jutjada, amb el sentir-se mala mare, inclús mala dona, mala filla, amb 

la por a la retirada al possible nadó, les ambivalències que pot provocar el fet de tenir 

un problema d’addició i a l’hora voler ser mare...  

• Quin és el paper de l’altre progenitor (si és que n’hi ha)? Aquestes dones acostumen a 

tenir un acompanyament emocional per part d’algú proper (parella, mare, pare...)?  

Sovint s’oblida força el paper del pare, inclús elles mateix arrosseguen tota la 

responsabilitat perquè són qui estan gestant, tot i que els darrers protocols i la línia de 

treball que nosaltres seguim és incloure’l sempre dins del seguiment que realitzem, 

inclús proposar que també es vinculi per fer tractament quan aquest té problemes 

també d’addicció. Sempre intentem comptar amb familiars, amics que puguin donar 

suport als nostres pacients, també en les dones embarassades.  

• Quin acostuma a ser el progrés en els serveis que presenten aquestes dones? 

Com he comentat abans, hi ha casos molt diversos i cada cas té una evolució diferent, 

en funció de la gravetat, el suport que tenen, les oportunitats de canvi, les experiències 

prèvies, etc. Tot i així, val a dir que en contra del que pugui semblar socialment, són pocs 

els casos que acaben en una retirada i desvinculació definitiva de la mare i el nadó, això 

només passa en els casos més greus. Sempre s’intenta que un cop ha nascut el nadó, 

segueixin vinculades al servei d’addiccions, per poder prevenir recaigudes en els casos 

que hagin assolit l’abstinència o per continuar amb el treball terapèutic per reduir danys 

en d’altres casos.  

• A nivell més personal què penses en relació a la dona consumidora i la intervenció que 

realitzen els professionals. 

Crec que falta molt camí a recórrer en aquest àmbit a nivell professional, tant des dels 

serveis d’addiccions, com de ginecologia, des dels serveis socials i la protecció a la 

infància, i com a societat en general, ja que tinc clar que el millor que pot passar-li a un 

nadó és estar amb la seva mare, si aquesta està bé i tots hem de procurar-ho cadascú 

des de la nostra parcel·la.  
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• Quins són els aspectes de millora que trobaries en aquesta intervenció. 

Més coordinació entre recursos, propiciar més participació del pare, més formació dels 

professionals per poder realitzar una atenció més especialitzada...  

• Per acabar, em podries explica algun aspecte que consideris important i no t´ho hagi 

preguntat.  

Annex 5. Díptic jornades. 

 

 

 


