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INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA DE L'EMBARÀS. 

 

1. PUNT  6 DEL MANIFEST  

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

2. TEMÀTICA:  

Interrupció voluntària de l’embaràs. 

PUNT 6 TEXT DE DEBAT NÚM. 04 (v.1.0) 

3. EXPOSICIÓ, DIAGNÒSTIC, REFLEXIÓ GENERAL  

La interrupció voluntària de l'embaràs, un fet univ ersal.   

La interrupció voluntària de l'embaràs és un fet que s'ha donat sempre i arreu. Sempre hi ha hagut 
dones que pel motiu que sigui no volen o no poden portar endavant un embaràs i decideixen posar-
hi fi. El que varia en el temps i segons les cultures és com s'aborda socialment. En general, totes 
les cultures tenen com a valor positiu la fertilitat i la reproducció i tot el que hi vagi en contra 
acostuma a mostrar-se com quelcom negatiu. Però que sigui un tabú no significa que no existeixi, 
només que no se'n parla de forma oberta. 

Segons l'OMS1, s'estima que cada any es realitzen uns 21 milions d'avortaments no segurs al món, 
i milers de dones moren com a conseqüència d'aquestes intervencions o per embarassos que 
posen en risc la vida de la dona però que tot i així es porten endavant. Saber-ne la xifra exacta és 
difícil, ja que actualment a molts països l'avortament és un delicte i si es registren aquestes morts 
sovint es fa sota conceptes com “septicèmia” o “per hemorràgia”, sense reflectir-ne la causa real.  

No importa el país, el govern o les lleis, quan una dona decideix avortar ho fa, sense importar-li si 
pot anar a la presó, o si posa en risc la seva salut o la seva vida. Per tant, per què no abordar-ho 
sense hipocresies? És per això que el dret a l'avortament ha estat una vindicació històrica del 
moviment feminista. 

Una qüestió de Drets Humans  

Els Drets Sexuals i Reproductius són drets humans i universals però no han estat reconeguts com 
a tals fins la Conferència de les Nacions Unides d'El Cairo l'any 1994 i no va ser fins la Conferència 
Mundial sobre les Dones de Beijing, el 1995, que es va reconèixer a més que una base d'aquests 
drets és la capacitat de les dones per controlar la nostra fecunditat. Aquests són només alguns dels 
tractats internacionals que recullen els drets específics de les dones i també que insten a protegir 
el dret a decidir de les dones sobre el nostre cos. Tot i així, encara són molts els països al món on 
aquest dret no només no està garantit si no que la interrupció voluntària de l'embaràs està penada.  

El sistema patriarcal té especial interès en controlar la capacitat reproductora de les dones, de 
forma que tant els mitjans anticonceptius com la interrupció voluntària de l'embaràs han estat 
històricament demonitzats. A la nostra societat, tot el que està relacionat amb la sexualitat de les 
dones s'associa a conceptes com “brut”, “lleig”, “desagradable” o fins i tot “inexistent”, com el plaer 
sexual i l'orgasme. Totes les dones que se surten del rol de mare i curadora sotmesa a l'home han 

                                                             

1 WHO. Unsafe abortion. Global and regional estimates of the incidence of unsafe abortion and associated 

mortality in 2008. 
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sigut  penalitzades, però gràcies a la lluita dels moviments de dones s'ha aconseguit trencar 
(encara que només sigui en part) amb aquesta discriminació i opressió. 

Un Dret penalitzat a l'Estat espanyol  

La primera Llei que regulava la interrupció artificial de l'embaràs va ser l'aprovada per Federica 
Montseny com a Ministra de Sanitat el 1936 i ha estat la més progressista de l'Estat espanyol. 
Malauradament, va quedar anul·lada pel règim franquista i l'avortament va passar a estar tipificat 
com a delicte dins el Codi Penal.   

Fins 1985, any en que es va aconseguir la primera despenalització parcial, els avortaments a 
l'Estat espanyol es realitzaven de forma clandestina o les dones que econòmicament s'ho podien 
permetre viatjaven a l'estranger gràcies a les xarxes de solidaritat establertes. La Llei aprovada es 
tractava d'una llei de terminis i amb tres supòsits que no donava resposta a les necessitats de les 
dones i sobre tot no garantia l'accés dins el sistema sanitari públic però almenys es va acabar amb 
les morts per avortaments clandestins.  

La inseguretat jurídica, però, va continuar sobre tot afectant al personal sanitari i les denúncies per 
part de col·lectius ultracatòlics han estat constants. Així, davant un nou atac rebut l'any 2007, en 
que vàries clíniques van ser denunciades sense cap mena de prova i es van vulnerar tots els drets 
a la intimitat i a la protecció de les dades de les dones que havien avortat en aquelles clíniques, es 
va desencadenar, en primera instància, tot un moviment de solidaritat amb aquestes dones, 
recuperant eslògans dels anys 70 i 80 com “jo també he avortat”. La pressió social i política del 
moviment feminista va tenir com a resultat l'aprovació, l'any 2010, de la Llei Orgànica 2/2010 de 
Salut Sexual i Reproductiva i de la interrupció de l'embaràs2, que és la que està actualment vigent a 
l'Estat espanyol.  Es tracta també d'una llei de terminis i supòsits i que si bé tampoc és la llei que el 
moviment voldria si que va introduir  algunes millores significatives. De forma resumida:  

���� Reconeix els drets sexuals i reproductius de les dones i que l'Estat ha de garantir, en 
concordància amb els tractats internacionals signats per l'Estat espanyol   

���� És una llei integral, de forma que no només regula la interrupció voluntària de l'embaràs des 
d'un punt de vista legal i sanitari si no que també contempla l'educació sexual a les diferents 
etapes educatives 

���� Per primera vegada les dones poden avortar sense haver de donar explicacions, però dins 
de les primeres 14 setmanes. Aquest termini empara a més del 80% dels avortaments que 
es produeixen cada any a l'Estat espanyol, és a dir, uns 90.000.  

���� Té la intenció de garantir l'accés a aquest dret de forma gratuïta i dins el sistema sanitari 
públic, així com de facilitar l'accés als mitjans anticonceptius. Aquesta intenció, però, ha 
estat frenada tant per la diferent aplicació de la llei que fan les Comunitats Autònomes, que 
són les que tenen les competències en sanitat, com per les retallades.  

���� Les menors d'edat de 16 i 17 anys no requereixen d'autorització però si que han d'informar 
al/la tutora legal, excepte en cas de greu conflicte. 

El principal rebuig per part del moviment feminista a aquesta llei es basa en que continua 
considerant les dones com ciutadanes de segona que no tenim dret a decidir plenament sobre el 
nostre cos i les nostres vides. Així,  

� Les dones només podem decidir lliurement fins a les 14 primeres setmanes. Passat aquest 
termini, ja no és la dona qui té la darrera paraula sobre la interrupció del seu embaràs i fins i 
tot no és legal fer-ho en segons quins supòsits 

� S'imposa un període de reflexió obligatori de tres dies des que es rep la informació sobre el 
procediment fins que es pot portar a la pràctica l'avortament 
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� Quan una dona decideix avortar, se li entrega obligatòriament un sobre amb informació 
sobre mètodes anticonceptius, ajuts a la maternitat i altra informació que cada CCAA 
consideri oportuna. En general aquesta informació acostuma a tenir un caràcter coercitiu 

� Es manté l'excepció dins l'Estatut del Pacient, segons el qual les persones de 16 i 17 anys 
poden decidir plenament sobre la seva salut excepte en cas d'assajos clínics, reproducció 
assistida i interrupció voluntària de l'embaràs. És a dir, es considera que les dones joves 
són prou madures per ser mares però no per decidir que no ho volen ser. Per altra banda, 
qui decideix en darrer terme si s'ha de s'ha d'informar al tutor/a de la menor no és la pròpia 
dona si no l'assistent social. Tenint en compte que gairebé el 90% de les menors avorten 
acompanyades per un dels tutors, hem de pensar que aquelles que no ho fan és per que 
realment es tracta de situacions complexes que difícilment una persona desconeguda com 
l'assistent pot valorar plenament, i això pot portar a perpetuar situacions de violència 
masclista dins l'àmbit familiar 

� La llei regula l'objecció de consciència però no es vigila per que la seva pràctica no comporti 
per les dones l'impossibilitat d'accés al servei dins la sanitat pública 

Algunes preguntes i respostes  

Per últim, es plantegen a continuació algunes preguntes i respostes breus que sovint sorgeixen 
entorn a l'avortament, ja que existeixen diversos mites que no tenen cap fonament científic ni es 
basen en la realitat.  

L'avortament pot provocat esterilitat?  No, no existeix cap evidència empírica que ho indiqui  i 
tampoc hi han riscos associats, sempre i quan es realitzi en condicions segures. De fet, si es 
realitza en condicions legals i amb personal capacitat té una taxa de mortalitat centenars de 
vegades inferior a qualsevol pràctica obstètrica.  

La “píndola del dia després” és avortiva?  No, el que fa és impedir o retardar l'ovulació, de forma 
que impedeix l'embaràs però no l'interromp. Si no s'allibera cap òvul madur no podrà ser fecundat.  
És per això que perd eficàcia passat un determinat temps, per que si ja s'ha produït l'embaràs 
aquest continuarà el seu curs.  

L'avortament pot provocar traumes psicològics?  No existeix cap evidència científica d'això, 
però si que les dones es veuen afectades per la situació prèvia a prendre la decisió. Decidir avortar 
no té per què ser diferent de qualsevol altra decisió en la vida d'una dona, que cadascuna ha de 
prendre en funció de les seves creences i de les seves circumstàncies.  

En canvi, el que si que pot causar greus perjudicis a la salut o al projecte de vida d'una dona és 
impedir que decideixi sobre el seu cos, imposant una maternitat no desitjada o dificultant sobre 
manera l'accés a la interrupció voluntària de l'embaràs. 

 

4. DOCUMENTS PER A APROFUNDIR EN EL TEMA  

Bibliografia recomanada:  

Coordinadora Estatal d'Organitzacions Feministes: Estudi Interrupció voluntària de l'embaràs. 
Avortament: el dret de les dones a decidir. Març de 2007 

Mujeres ante el congreso: Guía informativa sobre interrupción voluntaria del embarazo. Setembre 
de 2012 

 

Pàgines web: 
• Campanya pel Dret a l'Avortament Lliure i Gratuït:   

http://sosdretalpropicos.blogspot.com.es/ 
http://www.caladona.org/campanyes/campanya-pel-dret-a-lavortament-lliure-i-gratuit/ 
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• Federación Estatal de Organizaciones Feministas: 
http://www.feministas.org/ 
 

• ACAI, Asociación de Clínicas Acreditadas para la In terrupción del embarazo: 
http://www.acaive.com/ 

 
• Mujeres ante el Congreso:   

http://mujeresantecongreso.org/ 
 

5. PROPOSTES D’ACCIÓ POLÍTICA 

En general, les reclamacions del moviment feminista es resumeixen dins de l'eslògan “avortament 
lliure i gratuït dins de la sanitat publica” i les demandes bàsiques serien: 

• la interrupció voluntària de l'embaràs ha de sortir del Codi Penal i la seva regulació s'ha de 
fer  mitjançant un protocol sanitari més. 

• les institucions públiques han de garantir l'educació sexual i afectiva, sincera i honesta, a 
totes les etapes educatives, així com l'accés als mitjans anticonceptius més adients per a 
cada persona. 

• la decisió ha de ser de la dona, decisió que la societat respecta i l'Estat garanteix. 

Per altra banda, poden ser línies d'acció les proposades a la resolució aprovada pel Parlament de 
Catalunya el 27 de setembre del 2013, amb els vots a favor de CDC, ERC, PSC, ICV-EUiA i CUP, i 
que es resumeix a continuació: 

1. El Parlament de Catalunya acorda iniciar el procés per a l'elaboració i desenvolupament d'una 
llei pròpia de drets i salut sexual i reproductiva 

2. El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 
 

• Desplegar en la seva totalitat, i amb la màxima eficiència i efectivitat real, la Llei actual 
garantint l'aplicació del text legislatiu tant en matèria d'educació sexual, com d'anticoncepció 
i interrupció de l'embaràs. Dotar dels recursos necessaris a la xarxa pública de salut per 
garantir l'equitat en l'accés i l'exercici dels drets sexuals i reproductius. 

 

• Blindar les garanties que la Llei actual estableix per protegir el dret, la seguretat i 
confidencialitat de les dones i professionals que efectuen una interrupció voluntària de 
l'embaràs limitant qualsevol intent de retrocés del Govern de l'Estat en aquesta matèria 

 

.  
6.- AUTORS: 
 
Aquest text és d’autoria col·lectiva: 
− L’ha iniciat Sandra Campañón Gutiérrez a partir de les idees i documents generats pel 

moviment feminista 
− Ha estat modificat, ampliat, corregit, enriquit, millorat.. a partir de les aportacions i debats de les 

dones de la Sectorial de Feminismes del Procés Constituent. 
− Esperem també poder incloure-hi les perspectives i punts de vista que es generin a partir del 

debat del conjunt del Procés constituent. 
 

 
Febrer 2014  
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ANNEXES: 

Annex 1. Proposta de text alternatiu a la Llei de 1 985 de la  Coordinadora Estatal 
d'Organitzacions Feministes   

Les dones tenim la capacitat de posar al món noves persones, ens correspon a nosaltres decidir si 
volem o no fer ús d’ella. En exigir la legalització de l’avortament no fem sinó defensar el nostre 
lliure dret a decidir si desitgem o no tenir fills, quants i en quin moment.  
 
Creiem que aquesta Llei no serà més que un petit pas en aquesta direcció, si no s’hi acompanya 
del lliure accés a la més àmplia informació sexual que plantege les diverses formes d’expressió de 
la sexualitat (les relacions heterosexuals, les lèsbiques i les homosexuals), i no la redueixi a la 
relació sexual entre home i dona centrada, a més, quasi exclusivament en el coit; si no se’ns 
proporciona l’accés lliure i gratuït a tots els mitjans anticonceptius (inclosa la vasectomia i la 
lligadura de trompes); si no es desenvolupa la investigació de nous mètodes anticonceptius que no 
afecten a la salut de les dones així com d’anticonceptius masculins.  
 
Art. 1.  La decisió de la maternitat és un dret personal i íntim de tota dona, amb independència de 
la seua edat, estat civil o nacionalitat. La interrupció lliure i voluntàriament decidida de l’embaràs és 
un dret que tota dona té.  
 
Art. 2.  L’Estat haurà de garantir l’exercici d’aquest dret que haurà de realitzar-se d’acord a les 
condicions previstes en aquesta Llei.  
 
Art. 3.  Podrà avortar tota dona que ho desitge, independentment de la seua edat, estat civil o 
nacionalitat, a petició pròpia, sense més requisit que el de sol•licitar en els centres sanitaris la 
intervenció mèdica adequada.  
 
Art. 4.  Una vegada presentat al centre corresponent el certificat d’embaràs i la sol•licitud per a la 
interrupció del mateix per part de la interessada, aquesta haurà de ser informada de les diferents 
tècniques que se li poden aplicar, i haurà de quedar explícit que el mètode menys nociu per a la 
seua salut és, fins a les 12 setmanes, per aspiració (mètode Karman). Una vegada informada, la 
decisió sobre la tècnica a utilitzar correspon a la dona. La intervenció té caràcter d’urgència i haurà 
de ser duta a terme en els set dies següents a la presentació de la sol•licitud.  
 
Art. 5.  Després de la intervenció, la dona romandrà el temps de recuperació necessari en 
observació per a la previsió de possibles complicacions.  
 
Art. 6.  Els Centres de la Sanitat Pública estan obligats a disposar dels mitjans suficients per a 
atendre les demandes d’interrupció de l’embaràs, donat el seu caràcter d’urgència, sense que el 
personal sanitari puga, sota cap pretext, negar-s’hi, sent penalitzada la falta d’assistència o el 
retard de la mateixa.  
 
Art. 7 . En els Centres de la Sanitat Pública, les intervencions seran gratuïtes per a totes les dones 
que ho sol•liciten.  
 
Art. 8.  S’haurà de garantir a totes les dones el dret a la seua intimitat, quedant el seu historial clínic 
sotmès al secret professional.  
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Art. 9.  En tots els Centres de Sanitat Pública s’haurà de facilitar la participació dels grups 
feministes per a garantir que, en cap moment, es limiten els drets de les dones i poder proposar, en 
el seu cas, les modificacions oportunes per a la seua major eficàcia.  
 
Disposició addicional. Seran punibles els avortaments realitzats contra la voluntat de la dona, els 
que siguen producte d’unes condicions inadequades de treball, els que resulten de la negligència i 
els ocasionats com a conseqüència d’una conducta lesiva contra la integritat física de la dona.  

 

Annex 2. Declaració de la Sectorial de Feminismes d el Procés Constituent  

Des de l’Assemblea de Feminismes del Procés Constituent volem expressem el nostre absolut 
rebuig a la reforma de la Llei Orgànica de Salut Se xual i Reproductiva i de la Interrupció 
Voluntària de l'Embaràs  anunciada pel Govern del Partit Popular, i donem suport a tots els 
col·lectius i espais que estan treballant per aturar-la.  
 
La reforma amb la qual amenaça Alberto Ruiz Gallardón situaria l’Estat espanyol entre els països 
més restrictius de la Unió Europea en drets sexuals i reproductius de les dones i el farien incomplir 
diverses conferències de les Nacions Unides que el mateix Estat espanyol va subscriure i ratificar. 
És una reforma que busca garantir la tutela dels cossos de les dones per part de l’Estat i 
constitueix un greu atemptat contra l’autonomia i la llibertat de les dones a decidir sobre els nostres 
cossos i les nostres vides.  

Davant l’intent del Govern de criminalitzar les dones en situació d'un embaràs no desitjat, nosaltres 
considerem que la solució rau en una política preventiva, que consisteixi en una una educació 
sexual i afectiva que promogui que 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 pugui evitar, així, els embarassos no desitjats.  

Aquest nou atac del Partit Popular no només vol imposar a les dones la maternitat no desitjada, 
sinó que a més, amb els nous protocols de Reproducció Assistida en la Sanitat Pública, en el cas 
de les dones que no compleixen els rols i models familiars tradicionals de la moral reaccionària per 
la qual es regeix el Govern, ens impedeix accedir a la maternitat en igualtat de condicions que la 
resta de la ciutadania.  

Com a dones que treballem per la llibertat i la justícia social estem absolutament en contra que 
polítics, jutges, metges o capellans controlin les nostres decisions i pretenguin tutelar els nostres 
cossos. L’avortament no ha de ser penalitzat més del que ho està ara sinó que ha de sortir del Codi 
Penal! 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 nostres cossos i la nostra maternitat. És per això que ens posicionem en 
contra dels intents de reforma restrictiva del Govern i fem una crida a totes les assemblees del 
Procés Constituent d'arreu del territori a que participin en les mobilitzacions contra aquesta 
reforma.  

Animem totes les dones i homes de Catalunya a participar en les mobilitzacions i activitats que es 
duran a terme en els propers dies i, en especial, el dissabte 28 de setembre, Dia Internacional per 
la Despenalització de l’Avortament.  

Nosaltres parim, nosaltres decidim!  

 

Barcelona, setembre 2013 
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DECLARACIÓ DE L’ASSEMBLEA DEL PROCÉS CONSTITUENT. 

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. 

 


