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SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA.  

 

1. PUNT  6 DEL MANIFEST  

 Dret al propi cos i no a la violència de gènere.  

2. TEMÀTICA:  

Salut sexual i reproductiva. Interrupció voluntària de l’embaràs.  

PUNT 6 TEXT DE DEBAT NÚM. 02 (v.1.0) 

3. EXPOSICIÓ, DIAGNÒSTIC, REFLEXIÓ GENERAL  

El punt de partida d’aquest text és la consideració de que cal abordar conjuntament l’educació 

sexual, a qualsevol edat de la vida (perquè el sexe forma part de la vida), l’accés lliure als mitjans 

de controlar la natalitat i de prevenir malalties de transmissió sexual (MTS), i la interrupció 

voluntària de l’embaràs (IVE).1 

3.1. Llibertat, intimitat i autonomia personal 

Un punt de partida adequat en aquesta temàtica és el que estableix l’encara vigent Llei 2/2010, de 

3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs, sobre el fet que 

els poders públics, en l’exercici de les seves polítiques sanitàries, educatives i socials, han de 

garantir: 

a) La informació i l’educació afectivosexual i reproductiva  en els continguts reglats del sistema 

educatiu, i fer-ho de manera transversal. 

b) L’accés universal als serveis i programes de salut sexual i reproductiva (en endavant, 

SSiR), amb independència de la majoria o minoria d’edat legal. 

c) L’accés a mètodes segurs i eficaços que permetin regular la fecunditat. 

d) L’eliminació de tota forma de discriminació, amb especial atenció a les persones amb algun 

tipus de discapacitat, a les quals s’ha de garantir el dret a la SSiR, i establir per a elles els 

suports i ajudes necessàries en funció de la seva discapacitat. 

                                                             
1 NOTA INTERNA:  Em sembla millor parlar d’interrupció voluntària de l’embaràs (IVE), que es com es diu en 
terminologia tècnica, que d’avortament sense més. També es pot emprar l’expressió “avortament voluntari”. 
La raó és que, com es ben sabut, la naturalesa mateixa fa que, en la gran majoria de casos, la dona 
embarassada expulsi espontàniament l’embrió o el fetus quan aquest, per diverses causes, és incompatible 
amb la vida. Però està clar que no és d’això darrer que hem de parlar. 
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e) Facilitar, o almenys no obstaculitzar, la vida sexual en les residències geriàtriques i 

sociosanitàries de les persones ingressades que així ho desitgin. 

f) L’educació sanitària integral i amb perspectiva de gènere sobre salut sexual i salut 

reproductiva. 

g) La informació sanitària sobre anticoncepció i “sexe segur” que previngui tant les malalties i 

infeccions de transmissió sexual com els embarassos no desitjats. 

3.2. Pel que fa a les persones menors d’edat legal 

Els menors són persones en una etapa de maduració, que requereixen per al desenvolupament 

harmònic de la seva personalitat un model d’educació sexual pluridimensional, que comporti un 

plantejament integral, que transmeti continguts equilibrats i que proposi un enfocament reflexiu i 

dialogant. És a dir, que fomenti el desenvolupament de l’autonomia personal i la consciència moral 

i social dels adolescents, cosa que els podrà conduir a convertir-se en persones responsables. Per 

això convé que s’integrin l’ensenyament escolar i les aportacions del sector sociosanitari, tenint 

present que –com bé diu la pròpia OMS- l’educació sexual no fomenta la precocitat de les relacions 

ni la promiscuïtat, sinó que potencia la reflexió i l’anàlisi anticipatòria, la qual cosa evita el 

predomini de l’acció irreflexiva sobre el pensament lògic. 

Els professionals amb qui es posin en contacte els menors han d’atendre’ls, i no sols poden 

informar-los en matèria sexual sinó que tenen l’obligació de fer-ho, mantenint la confidencialitat de 

la informació facilitada pel menor en qualsevol cas i de la mateixa manera que si es tractés de 

persones majors d’edat. La finalitat és aconseguir que siguin ells, en definitiva, els qui adoptin la 

decisió adequada i informada. Però, tot i que la responsabilitat de les relacions sexuals segures i  

de l’adopció de mesures anticonceptives correspon tant al menor com a la menor, cal no oblidar la 

situació de major vulnerabilitat de les dones respecte a això, tant per les conseqüències 

reproductives com perquè tenen més facilitat de contagi en certes circumstàncies. 

3.3. Diferències de gènere i d’orientació sexual 

No és convenient referir-se a l’educació o a la formació sexual com si en aquest àmbit no existissin 

diferències de gènere rellevants, ni és admissible desconèixer o menystenir la importància que 

tenen els factors de gènere en la configuració de l’autonomia, la subjectivitat i la sexualitat de les 

persones, en especial dels joves. Ni tampoc es pot ignorar les diferents maneres com les persones 

desitgen exercir la seva sexualitat: aquestes diverses prioritats no han de veure’s ni amagades ni 

reprimides; ans al contrari, han de poder expressar-se –també en públic- amb tota normalitat. 

En aquesta línia, les disposicions i normes de Dret Civil i altres components legislatius han de 

suprimir qualsevol forma de discriminació negativa en la constitució formal de parelles, herències, 
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pensions, representació, filiació, adopcions, etc. des del mateix moment de la seva formalització i 

sense “períodes de carència”. 

3.4. Anticoncepció 

Sembla evident que totes les formes i procediments anticonceptius d’eficàcia provada han d’estar a 

disposició dels ciutadans i ciutadanes que desitgin fer-ne ús. Això inclou també l’anomenada 

“anticoncepció postcoital d’emergència” (o píndola de l’endemà). Totes les modalitats 

anticonceptives han de formar part de l’oferta sanitària pública, que en el cas de fàrmacs haurien 

de consistir en medicaments genèrics per abaratir-ne els costos a la sanitat pública, de manera que 

correspongui només als usuaris i a les usuàries decidir quina els escau millor, sempre amb 

assessorament i ajuda professional per evitar possibles contraindicacions. 

3.5. La interrupció voluntària de l’embaràs (IVE) 

Cal començar per deixar clar que l’avortament voluntari ni és un mètode contraceptiu ni és tampoc 

un procediment al qual les dones embarassades s’hi sotmetin de manera trivial. Ans al contrari, és 

un últims recurs al qual es pot recórrer per evitar que tiri endavant un embaràs no desitjat, tenint en 

compte, a més, que les conseqüències de tipus psicològic i social dels avortaments denegats solen 

ser més serioses que les associades a una IVE. 

D’altra banda, l’avortament voluntari ha tingut una llarga història de prohibició i de pràctica. La seva 

repressió no ha aconseguit d’evitar-lo sinó únicament convertir-lo en un procediment d’alt risc per a 

la vida i la salut de les dones; a més, ha tingut també efectes clarament discriminatoris entre les 

pròpies dones, ja que la possibilitat d’accedir a un avortament segur és molt diferent en funció de la 

capacitat econòmica i cultural. 

De tots els sistemes existents per regular la IVE, el sistema de terminis és l’únic que no trasllada la 

decisió a un tercer, és a dir, és el que en major mesura pren en consideració l’exercici de la llibertat 

de la dona. Diferents societat del nostre entorn sociocultural han establert diferents terminis: des de 

les 12 setmanes de gestació fins a 24.2 La visió avui majoritàriament acceptada pels científics és 

                                                             
2 L’avortament està despenalitzat en la majoria de països de la Unió Europea: Alemanya, Àustria, Bèlgica, 
Bulgària, Dinamarca, Eslovàquia, Estònia, França, Grècia, Hongria, Letònia, Lituània, Noruega, Txèquia, 
Romania i Suïssa tenen una llei de terminis fins les 12 setmanes de gestació. Aquest termini s’amplia fins les 
24 setmanes a Holanda, fins les 18 setmanes a Suècia i a Itàlia fins 90 dies; en canvi, a Portugal només 
arriba fins les 10 setmanes. 

Vençuts aquests terminis, alguns països continuen permetent l’avortament amb indicacions específiques i 
amb nous terminis. Fins el segon trimestre, l’avortament s’admet quan concorre la indicació de risc per a la 
vida de la mare a Àustria, Dinamarca, Eslovàquia, França, Hongria, Luxemburg, Noruega, Txèquia, Romania 
i Suïssa; en cas de risc per a la salut de la mare, a Àustria, Dinamarca, França, Luxemburg, Noruega i 
Suïssa; per malformació del fetus, a Àustria, Dinamarca, Eslovàquia, França, Luxemburg, Noruega, Txèquia i 
Romania i com a conseqüència d’una violació, a Eslovàquia, Hongria, Luxemburg, Noruega i Txèquia. En 
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que la vida pròpiament humana comença al voltant de les 23 setmanes de gestació, quan s’inicien 

les connexions sinàptiques cap a l’escorça cerebral i a l’interior d’aquesta, de manera coherent 

amb el fet que tant el començament com el final de la vida humana depenen de l’activitat de 

l’escorça cerebral, és a dir, de l’estat de consciència. A més, és al voltant de les 22 setmanes de 

gestació quan es considera que el fetus té possibilitats de viure fora de l’úter. 

D’altra banda, l’avortament voluntari ha de ser considerat i tractat com un acte sanitari i, en 

conseqüència, ha de ser assumit per la sanitat pública, tant si és fa per mètodes clínics com 

farmacològics (amb menys incomoditats i amb menys riscos per a la dona). 

Es pot discutir si el termini de 14 setmanes de gestació encara vigent a l’Estat es suficient o caldria 

ampliar-lo a 22 setmanes, però el que és indubtable és que el que cal és un sistema de terminis i 

no d’indicacions. Aquí s’hi ha d’incloure també el cas de les noies adolescents menors d’edat legal 

que han de veure reconeguda la seva llibertat de decisió per elles mateixes, en harmonia amb el 

que estableix la legislació sanitària general sobre la capacitat de donar el consentiment 

personalment a partir dels 16 anys, sense que calgui també el consentiment dels seus 

representants legals. 

Finalment, l’exercici de la possible objecció de consciència per part del personal sanitari no és un 

dret absolut, sinó que està subordinat a la prestació efectiva del servei al qual la dona té dret. En 

tot cas, els centres sanitaris finançats públicament estan obligats a prescriure i facilitar els serveis i 

prestacions reconeguts pel sistema públic de salut, sense que això hagi de suposar cap tipus de 

trasbals ni incomoditat afegida per a la dona que lliurement desitgi acollir-se a la IVE. 

3.6. Les tècniques de Reproducció Humana Assistida (TRHA) 

El recurs a les diferents tècniques de Reproducció Humana Assistida disponibles a cada moment 

ha de ser una opció possible per a tots els ciutadans que desitgin fer-ne ús per qualsevol causa, 

atenent sempre a les característiques mèdiques i socials de les persones candidates així com a les 

seves preferències personals. Aquestes tècniques permeten, en la gran majoria de casos, satisfer 

                                                                                                                                                                                                            
aquest darrer país també s’hi afegeixen les «raons mèdiques», a Hongria en cas de «greu situació de crisi» i 
a Àustria es permet fins el segon trimestre quan es tracta de menors de 14 anys. A Grècia s’admet 
l’avortament en el supòsit de violació fins la setmana 20 i en el de malformació del fetus fins la 24. Al Regne 
Unit existeix una llei d’indicacions d’acord amb la qual és possible avortar fins la setmana 24 en cas de risc 
per a la salut física o mental de la mare o per problemes econòmics o socials. 

Alguns països, com Àustria, Bèlgica, Dinamarca, França o el Regne Unit, no posen terminis per a 
l’avortament quan hi ha riscos de malformacions fetals. Tampoc en posen quan existeix un risc greu per a la 
vida de la mare a Bèlgica, França, Luxemburg i el Regne Unit i a Alemanya en cas d’haver-hi «raons 
mèdiques». 
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el desig de maternitat / paternitat en els casos que no sigui possible, o que no es vulgui, fer servir 

el procediment tradicional de fecundació i gestació. 

No obstant això, el finançament d’aquestes tècniques a càrrec de la sanitat pública hauria de 

restringir-se a les situacions d’infertilitat o d’impossibilitat de gestar d’algun (o de tots dos) membres 

de la parella que vulgui fer ús de les TRHA. 

L’anomenada “gestació per substitució” (quan una dona accepta gestar i parir una filla/fill amb 

l’acord explícit i previ a la fecundació que, immediatament després del part, renunciarà als seus 

drets en tant que mare per a cedir-los a una altra persona que serà qui constarà com a “mare” en el 

procés de filiació corresponent) és una modalitat d’adopció de llarga tradició al nostre país, en 

especial entre familiars de primer grau de consanguinitat. Aquest tipus de maternitat/paternitat 

hauria de ser possible sempre que no es faci per mitjà d’un contracte mercantil amb remuneració, 

és a dir només quan sigui realment un acte altruista, voluntari i lliure com succeeix actualment en 

els supòsits de donació entre vius d’òrgans i teixits per a trasplantaments. 

 

4. DOCUMENTS PER A APROFUNDIR EN EL TEMA  

-  Comunicat aprovat per l'Assemblea General del Procé s Constituent , en la seva 

primera trobada el dia 22 de desembre de 2013 a Sabadell, sobre el projecte de 

l'anomenada Llei per a la Protecció de la Vida del Concebut i dels Drets de les Dones 

Embarassades aprovada el divendres 20 de desembre en Consell de Ministres del 

govern del Partit Popular. S’afegeix en ANNEX per a facilitar-ne l’accés i la difusió. 

-  Per ampliar aquests argumentari, consulteu els documents següents entrant al web del 

Centre Especial de Recerca Observatori de Bioètica i Dret, de la Universitat de 

Barcelona: http://www.bioeticayderecho.ub.edu/ca/documents (disponibles lliurement 

en PDF). 

  - Document sobre la interrupció voluntària de l’embaràs, 2008. 

 - Document sobre salut sexual i reproductiva en l’adolescència, 2002. 

-  Lamm, E. Gestación por substitución. Ni maternidad subrogada ni alquiler de vientres. 

Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2013. 
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5. PROPOSTES D’ACCIÓ POLÍTICA 

 

5.1.  Promoure i facilitar l’accés universal als serveis i programes de salut sexual i 

reproductiva amb independència de la majoria o minoria d’edat legal. 

5.2.  Potenciar la informació i l’educació afectivosexual i reproductiva  en els continguts 

reglats del sistema educatiu, i fer-ho de manera transversal. 

5.3.  Facilitar, amb caràcter general i en el servei sanitari públic, l’accés a mètodes 

segurs i eficaços que permetin regular la fecunditat. 

5.4.  Sobre la interrupció voluntària de l’embaràs, cal una llei de terminis que, com a 

mínim, reculli el que va establir la Llei 2/2010 de l’Estat espanyol i que sigui 

accessible també per a les dones menors d’edat legal sense requisits addicionals. 

5.5.  L’accés a les TRHA ha de ser possible a totes les ciutadanes i ciutadans que ho 

desitgin, si bé el finançament d’aquestes tècniques a càrrec de la sanitat pública 

hauria de restringir-se a les situacions d’infertilitat o d’impossibilitat de gestar d’algun 

(o de tots dos) membres de la parella. 

5.6.   La “gestació per substitució” ha de ser possible sempre que no es faci per mitjà d’un 

contracte mercantil amb remuneració, és a dir només quan sigui realment un acte 

altruista, voluntari i lliure. 

 

.  
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ANNEX 

L'Assemblea General del Procés Constituent , en la seva primera trobada el dia 22 de 
desembre de 2013 a Sabadell, expressa el seu absolut rebuig a l'avantprojecte de 
l'anomenada Llei per a la Protecció de la Vida del Concebut i dels Drets de les Dones 
Embarassades aprovada el divendres 20 en Consell de Ministres del govern del Partit 
Popular. 

En cas de finalment ser aprovada, la reforma situarà l'Estat espanyol entre els països més 
restrictius de la Unió Europea en drets sexuals i reproductius de les dones i el farà 
incomplir diverses conferències de les Nacions Unides que el mateix Estat espanyol va 
subscriure i ratificar. És una reforma que busca la tutela dels cossos de l es dones per 
part de l’Estat i constitueix un greu atemptat cont ra l’autonomia i la llibertat de les 
dones a decidir sobre les seves vides.  

Davant la criminalització del Govern de les dones en situació d'un embaràs no desitjat, 
nosaltres considerem que la política en relació a l'avortament ha de raure en la prevenció, 
on es prioritzi una educació sexual, reproductiva i afectiva que promogui que totes les 
persones prenguem des de la nostra joventut decisions informades, respectuoses i 
honestes amb nosaltres mateixes i qui ens envolta. Una educació sexual i afectiva que 
promogui relaciones saludables i alhora contribueixi a evitar els embarassos no desitjats. 

Tanmateix, el Partit Popular ho aborda amb un atac contra l'autonomia i la llibertat de les 
dones sense precedents des de la dictadura franquista, victimitzant, culpabilitzant i tutelant 
les dones, criminalitzant els i les professionals de la salut, establint barreres a l'accés de la 
interrupció voluntària de l'embaràs en funció de la situació socioeconòmica de cada dona i 
promovent el retorn de l'avortament a la clandestinitat, el qual tindrà com a resultat greus 
riscos per a la salut i fins i tot la vida de les dones. 

Com a persones que treballem per la llibertat i la justícia social estem absolutament en 
contra que qualsevol poder, sigui el polític, el judicial, el mèdic o el religiós, controli o 
prohibeixi les nostres decisions i pretengui tutelar els nostres cossos. L’avortament i el 
dret a decidir no han de ser qüestions jurídiques s inó de salut i de drets fonamentals 
de les dones . 

Des del Procés Constituent treballem per una societat més lliure, més justa, més igualitària 
i equitativa i considerem que aquest objectiu mai podrà ser plenament assolit sense la 
llibertat de les dones a decidir sobre els seu cossos i la seva maternitat. És per això que 
ens posicionem en contra de la retrògrada i reaccionària reforma del Govern espanyol. I és 
també per això que expressem el nostre absolut suport als col·lectius de dones i 
professionals de la salut en la seva lluita per impedir que l'avantprojecte es converteixi en 
llei i fem una crida a totes les dones i homes de Catalunya, els Països Catalans i l'Estat 
espanyol a participar en les mobilitzacions i protestes per aturar aquest greu atac sobre el 
dret al propi cos. 

Sabadell, 22 de desembre de 2013. 

 


