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 “Amb la mateixa força i coratge, amb il·lusió i confiança en una societat més lliure, 

nosaltres, les dones d’Esquerra, continuem el camí cap a l’alliberament 

que començaren les nostres predecessores”.

           

A elles i a totes les qui vindran després.

ÈLIA NAVARRO

                                      

Aquest document ha estat elaborat per la Secretaria de la Dona d’ERPV, revisat, debatut i ratificat per la 

Comissió 13 d’abril d’ERPV i el seu objectiu és fer una proposta base i primera del que ha de contemplar una llei 

d’IVE al servei de les dones, de la igualtat i de la justícia social.

València, 15 de febrer de 2014
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 1. PRESENTACIÓ

 El segle XX va comportar una nova concepció de la conducta sexual humana. Així, en el 1970, a París, va 

començar el moviment d’alliberament de les dones i d’allí, a tot Europa. Però històricament, el patriarcat i les insti-

tucions que el perpetuen han volgut dominar i controlar el cos de les dones, la voluntat o no de ser mares; és a dir, 

la capacitat com a reproductores de la força de treball. I ho han fet utilitzant tots els mecanismes possibles: les lleis, 

les criminalitzacions, els discursos i els sermons, la manipulació de l’opinió pública...

L’any 1990 les feministes sud-americanes i caribenyes proposaven adoptar un dia de reivindicació pel dret al 

propi cos; les dones d’arreu del món tinguérem la certesa que la situació de les dones pel que fa a la sexualitat i la 

salut canviarien tant sí com no. Perquè l’avortament ha estat i és una realitat en totes les societats que traspassa les 

legalitats i la moral en curs.

 Amb la contrareforma de la Llei Orgànica 2/2010 de Salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària 

de l’embaràs del ministre Ruíz-Gallardón, al desembre del 2013, les esperances de continuar desenvolupant un camí 

cada vegada més progressista de la llei s’ha aturat en sec; per contra, ha fet un gir enrere de més de 30 anys. Un 

retrocés que ens criminalitza més, que ens aboca a l’avortament il·legal amb les conseqüències del perill que suposa 

per a la salut de la dona, o ens obliga a tirar endavant amb un embaràs no desitjat o amb fetus amb malformacions, 

que anul·la la llibertat d’elecció i de realització de les dones. En definitiva, que ens priva del dret a decidir sobre el 

nostre cos. Un dret humà i universal fonamental per aconseguir la igualtat i pel qual, durant tants anys, han lluitat 

les dones.

 

“El caràcter retrògrad d’aquesta nova llei contradiu les conclusions d’estudis i treballs de camp en tant que es 

guia per prejudicis ideològics i religiosos. I com a conseqüència:

1.  Aquesta llei ignora aspectes com ara:

  - La necessària connexió entre política i realitat social.

  - El nombre d’avortaments minvava significativament des de l’any 2008 a causa de l’augment i mi-

llora de la prevenció i de la informació.

  - El Sistema Educatiu ha de ser la base i el motor d’una formació sexual i afectiva per a tota la població.

  - La IVE ha de realitzar-se a l’empara de la Xarxa Sanitària Pública.

  - La necessitat d’informació objectiva i real a tota la ciutadania especialment a les dones. 

2. Aquesta llei comportarà entre d’altres efectes negatius:

  - L’augment d’IVE sense totes les garanties.

  - La manca de suport i ajudes complicarà, i molt, la resolució de problemes logístics (baixes, atenció 

a fills i filles...) i socials.

  - Les desigualtats en el Sistema de Salut s’agreujaran i afectaran, especialment,  les dones amb 

menys recursos.
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  - Abocarà les dones a l’eixida de l’àmbit sanitari propi per a les intervencions amb tot el que això 

comporta.

 Esquerra Republicana duu molts anys treballant i lluitant pels drets de les dones dins i fora dels Països Ca-

talans.

 La Secretaria de la Dona va impulsar una comissió d’estudi i seguiment de la IVE ratificada després per la 

Comissió 13A.

 Els nostres plantejaments sobre la IVE han estat concisos i realistes, sensibles amb les situacions de les 

dones davant d’una opció tan important i difícil en la seua vida, objectius amb les dades; rotunds en les propostes i 

en les solucions.

 És per això que treballem. És per això que exigim, des de tots els fòrums possibles, una llei de salut sexual i 

reproductiva on les dones tinguen total llibertat de decisió sobre el propi cos.

2. INTRODUCCIÓ

La necessitat d’una regulació de la IVE, superant la simple i poc concreta despenalització del 1985, s’ha fet més 

evident en els darrers anys a causa dels conflictes generats per la mateixa indefinició de la llei.

Tant Esquerra Republicana com altres forces parlamentàries ja havien intentat introduir en passades legisla-

tures proposicions de llei de regulació o modificació de la llei del 85, però aquestes iniciatives foren refusades per 

àmplia majoria  a causa del vot conjunt del PSOE i del PP i tingué com a punt d’arribada la llei del 2010.

La possibilitat que finalment, dins de la present legislatura, vaja endavant la proposta del ministre Gallardón 

fa plantejar-nos com a objectiu principal d’aquest document la reflexió sobre la IVE i la salut reproductiva, en gene-

ral, de les dones i proposar el que per a Esquerra Republicana serien els plantejaments bàsics d’una llei adient a les 

necessitats de les  dones en la societat actual.

Abans de començar cal fer dues consideracions: 

D’una banda, és necessari fonamentar el dret a decidir de les dones des d’una perspectiva humanística, laica 

i científica. D’altra banda, considerem que el principi d’autonomia de la persona és el valor que ha de prevaldre a 

l’hora de dilucidar i analitzar tots els aspectes relacionats amb la qüestió que ens ocupa i per tant, al propi cos. És 

essencial per garantir la Igualtat entre homes i dones (T)

D’aquest plantejament es desprén la nostra proposta política i ja avancem que fa referència a la necessitat 

d’articular una norma amb pretensió d’universalitat.

Cal esbrinar els factors que envolten les qüestions de salut reproductiva per tal de veure el fons de l’assumpte 

perquè, sovint, des d’alguns fòrums d’opinió es crea confusió, de vegades malintencionada, i es barregen aspectes 

ètics, morals, polítics, mèdics i jurídics, sense oblidar les  intrusions de l’Església catòlica. Cal posar cada cosa al seu 

lloc.

-Quin és el problema? L’embaràs no desitjat.

-Quina és la solució? Podem fer-hi dues coses: portar l’embaràs endavant o bé, si així ho decidim, 

interrompre’l.
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D’això es tracta: fer ús d’una llei que protegisca el dret  a interrompre l’embaràs de les dones, si així ho deci-

deixen. Una llei que garantisca el dret, amb llibertat; que partisca de la ferma convicció que les dones tenen dret a 

decidir sobre el propi cos i compte amb els recursos i instruments necessaris per a la seua aplicació amb garanties.

Per a les dones ser ciutadanes de ple dret significa tenir opció de triar entre diferents opcions amb igualtat 

d’oportunitats; ara bé, ser lliure passa, indefectiblement, per ser igual als altres. No podem parlar de llibertat des 

d’una posició per darrere dels altres. El punt de partida ha de ser equitatiu respecte als homes. La igualtat, en aquest 

sentit, és prèvia a la llibertat. Per això, no podem ser lliures si estem situades un pas enrere de la resta dels ciuta-

dans.

Dit açò, cal remarcar que la causa principal dels embarassos no desitjats (no en cas de violació), és la manca 

d’una adequada educació sexual i una saludable prevenció anticonceptiva. Per aquest motiu, considerem que tota 

norma al respecte ha  d’anar lligada  a programes d’educació sexual i als mecanismes que faciliten els recursos hu-

mans i materials per a desenvolupar-la.

3.ANÀLISI DELS ASPECTES QUE ENVOLTEN LA IVE

Fetes aquestes consideracions introductòries, ens disposem a analitzar els diferents aspectes que envolten la 

qüestió de la IVE, i ho farem des del punt de vista de l’ètica i de la jurisprudència especialment. 

	 3.1.	Punt	de	vista	ètic

Es tracta de dotar a les ciutadanes d’una norma general des de la qual cadascuna puga fer allò que creu opor-

tú des del seu bagatge moral, és a dir, poder actuar segons un principi d’autonomia moral. Una llei que protegisca el 

dret a decidir sobre el propi cos; però també, una llei que obligue i sancione a aquelles persones o institucions que 

la transgredisquen.

Les persones actuem des de l’autonomia moral quan les nostres accions són fruït d’una elecció lliure fonamen-

tada en la responsabilitat i la llibertat. Pel contrari, actuem segons una moral heterònoma quan els nostres valors es 

fonamenten en el principi d’autoritat o d’altre principi aliè a la nostra escala de valors. 

La IVE es presenta, de vegades, com un conflicte de consciència i sovint es tracta com un problema que ha 

de solucionar la bioètica, entesa com una branca de l’ètica (ciència humana que reflexiona sobre el fet moral), que 

s’ocupa de facilitar solucions als dilemes ètics on es barreja qüestions mèdiques amb altres de caràcter moral.

Per facilitar al professional de la salut la reflexió eticolegal, a la dècada de 1970 es crearen els CEA (Comitès 

Ètics Assistencials). Són grups multidisciplinars de persones que, dins d’una institució sanitària, tenen la funció 

d’aconsellar els professionals sanitaris en les seues decisions sobre qüestions ètiques plantejades en la pràctica 

clínica.

La  posició  d’Esquerra Republicana és que no cal tractar la interrupció voluntària de l’embaràs des de la bio-

ètica ni tampoc des dels CEA ,perquè es tracta d’una decisió de la dona i solament aquesta és la que s’hi ha de tenir 

en compte.
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D’altra banda, es fa necessari desenvolupar programes d’educació i prevenció d’embarassos no desitjats i 

mitjans anticonceptius des d’instàncies públiques.

Finalment, proposem que el personal sanitari s’abstinga de fer objecció de consciència per motius ètics o mo-

rals perquè considerem que aquesta situació no ho requereix. Quan la dona ja ha decidit què vol fer no és oportuna 

altra instància que no siga la seua lliure voluntat. Cal, per tant, que  la llei dote dels mecanismes de protecció i, en el 

seu cas, de sanció que arbitren amb garanties el dret de les dones pel que fa a l’atenció i servei dels professionals 

mèdics i farmacèutics.

	 3.2.	Punt	de	vista	jurídic

Les normes jurídiques es caracteritzen perquè estan institucionalitzades i són prescriptives i obligatòries. 

L’Estat és qui estableix les normes jurídiques i té la potestat de canviar-les, derogar-les o crear-ne de noves. El seu 

compliment s’exigeix mitjançant un poder coactiu exercit pels órgans  instituïts per l’Estat. La violació d’aquestes 

normes comporta sanció.

A l’Estat espanyol ha hagut tres lleis diferents al llarg de la història:

_ La primera va ser una llei sensu estricto, és a dir, no es tractava de despenalitzar l’avortament voluntari, sinó 

que es va establir una norma en què, tenint en compte els drets de les dones, tingueren la possibilitat d’interrompre 

l’embaràs sense riscos i amb seguretat, de manera gratuïta. Parlem de 1936, durant la II República, quan el Front 

Popular va guanyar les eleccions de febrer. Aquesta Llei la va presentar la aleshores ministra de Sanitat Pública, 

Federica Montseny.

Després, tothom sap el que va passar.

_ La segona a l’any 1985, després de molts anys de lluita del Moviment Feminista, quan el govern del PSOE 

aprova una llei de despenalització parcial de la IVE.

No entrarem en detall, hi ha prou a dir que aquesta llei contempla tres supòsits per a la IVE: en cas de violació 

intervenció mèdica, anomenat avortament ètic o humanitari; en cas de malformació greu del fetus o de la salut de 

la dona, l’avortament eugènic; i per últim, en cas de riscos per a la salut física o psíquica de la dona, l’avortament 

terapèutic.

Cal remarcar que el Codi penal espanyol de 1995 en l’art. 144 i 145, castiga tant a la dona que avorta com a 

aquelles persones que d’una manera o d’alta hi col·laboren.

Ara bé, aquest nou codi manté en vigor l’art. 417 bis de l’anterior, l’article que el 1985 concretava les tres cir-

cumstàncies en les quals es despenalitzava la IVE, circumstàncies o supòsits avui vigents i que l’actual Govern de 

l’Estat espanyol vol eliminar.

_La tercera norma jurídica es va aprovar ara fa tres anys, en el 2010. Anomenada Llei orgànica de salut sexual 

i interrupció de l’embaràs, segueix un criteri de terminis i incorpora el dret de les dones menors d’edat, a partir dels 

16 anys, a interrompre l’embaràs sense consentiment dels tutors. El termini per a sol·licitar la intervenció és de 14 

setmanes des de la primera falta de la menstruació.

Tot i això, el Codi penal sanciona la IVE, no el legalitza; la despenalització és només l’excepció a la regla.
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  3.2.1.	Consideracions	generals

Des del punt de vista jurídic, prèviament, es fa necessari fer tres consideracions més generals:

      1-. La història de la jurisprudència, almenys occidental, no ha legislat mai normes per a fer avortaments 

sense el consentiment de la dona.

       2-. Des de la legislació mundial no es penalitza l’avortament com l’homicidi o l’assassinat.

       3-. La pèrdua d’un fetus no es considera com la pèrdua d’un fill o d’altre parent.

El problema de la IVE, per tant, és peculiar i en aquest sentit qualsevol llei que la regule ha d’anar acompan-

yada de programes d’educació sexual i anticonceptiva i de polítiques que faciliten l’accés real i efectiu a la infor-

mació i als mètodes anticonceptius que fomenten la responsabilitat en l’exercici de la sexualitat, de manera que 

l’avortament  voluntari, que totes sabem no és una intervenció desitjable, no siga vist com un anticonceptiu sinó 

com una mesura posterior.

Tota norma jurídica es fonamenta en valors; entenem, al marge de quin siga el seu origen, que totes les accio-

ns humanes es basen en valors i, per tant, pressuposen preferències. Quan considerem que hi ha valors irrenuncia-

bles els anomenem principis. Si aquestos principis els positivitzem, es converteixen en norma i, finalment, si la norma 

estableix sanció i és prescriptiva, li direm norma jurídica o llei.

En aquest sentit, diem que els valors són fonament de les normes jurídiques.

El nostre propòsit és fonamentar i justificar com la DUDH (Declaració Universal dels Drets Humans) i altres 

normatives internacionals legitimen que els drets fonamentals, especialment el dret a la igualtat és la clau perquè 

les dones hi puguem fer ús dels nostres drets quant al tema que ens ocupa.

La perspectiva teòrica que hem elegit per a fonamentar el dret és el positivisme jurídic que sosté que el dret 

és irreductible a la moral i autònom respecte d’ella, és una construcció positiva de l’home, un teixit de lleis creat 

per a definir les conductes legals o il·legals dels individus al si d’una societat. Així, per exemple, els drets humans es 

consideren d’acord amb la seua regulació efectiva per part de les lleis dels estats.

Considerem, per tant, que els drets humans són fruït d’un procés històric i cultural.

El punt de partida d’aquesta anàlisi és la Declaració Universal dels Drets Humans. Recordem que aquest tipus 

de Declaració no té caràcter de llei positiva, és més bé un desitjable, un objectiu a aconseguir per part del gènere 

humà. Tot i això, quan els valors que proclama aquesta declaració i altres que l’han precedida, es plasmen en els 

diferents codis normatius de països sobirans, en els diferents estats de dret, anem pel camí adequat. 

La DUDH va ser aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 10 de desembre de 1948, tres anys 

després d’acabar la Segona Guerra Mundial l’objectiu principal de la qual  va ser vetllar per la protecció i els drets de 

les persones, així com limitar de forma universal el poder de l’Estat enfront de l’individu.

Basada en la Carta de les Nacions Unides de 1945, conté quatre principis bàsics:

El principi de la Llibertat, el principi de la Igualtat, el principi de la no Discriminació, i el principi de la Solida-

ritat.

Per a protegir els drets humans i els drets fonamentals, la Convenció Europea, en 1950-1952 va crear una obli-

gació internacional pels Estats membres del Consell d’Europa.
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L’Estat espanyol va ratificar, el 1978 a la Constitució -com ho van fer al seu moment Finlàndia, el EUA...- la 

DUDH i, per tant, la va convertir en dret positiu. Açò vol dir que els drets humans formen part de l’ordenació jurídica 

i es consideren drets subjectiu de tota la ciutadania.

Aquestos drets els trobem a l’art. 1.7 i 22 proclamats a la DUDH i afirmen el següent :

Art. 1. Tots els éssers humans naixen lliures i iguals en dignitat i en drets; són dotats de raó i de consciència i 

s’han de comportar fraternalment els uns amb els altres.

Art. 7. Tothom és igual davant la llei i té dret, sense cap distinció, d’obtenir la mateixa protecció contra qualse-

vol discriminació que viole aquesta Declaració i contra qualsevol incitació a una tal discriminació.

Art. 22. Tota persona, com a membre de la societat, té dret a la Seguretat Social i a obtenir, mitjançant l’esforç 

nacional i la Cooperació internacional, segons l’organització i els recursos de cada país, la satisfacció dels drets 

econòmics, socials i culturals indispensables a la seua dignitat i al lliure desenvolupament de la seua personalitat.

  3.2.2.	Justificació	dels	drets	fonamentals.

Existeix una íntima relació entre el paper assignat als drets fonamentals i la forma d’organitzar les funcions 

estatals; en constitueixen la principal garantia i els estats de dret orientaran els seus sistemes jurídics cap al respec-

te i promoció de la persona a les dues dimensions: la individual i la col·lectiva.

Els drets fonamentals, per ser un conjunt de valors objectius bàsics, delimiten el marc de protecció de les 

situacions jurídiques subjectives. 

Respecte a açò el Tribunal Constitucional espanyol afirma que “Los derechos Fundamentales responden a un 

sistema de valores y principios de alcance universal que [...] han de informar todo nuestro ordenamiento jurídico”. 

Com diu A. Pérez Luño al seu llibre “Los derechos fundamentales”:

En un principi es proclamen amb l’exclusiva finalitat, com hem dit abans, de defensar els ciutadans de l’estat 

i es fonamenten en una concepció formal d’igualtat; però amb els canvis que s’han produït en la fase neocapitalista 

en què vivim, la igualtat formal no suposa una igualtat material; això vol dir que els ciutadans i ciutadanes es veuen 

desprotegits per l’existència, a l’esfera privada, de centres de poder tan importants com els que corresponen als 

òrgans públics.

Per la qual cosa s’estenen els drets fonamentals també a les relacions entre particulars no sols com a defensa 

del ciutadà front a l’Estat.

Conseqüència d’aquesta situació és la necessitat que els poders públics promoguen les condicions perquè la 

llibertat i la igualtat dels grups humans siguen reals i efectius, a més de trencar els obstacles que impedeixen la seua 

plenitud. Aquest principi s’expressa a l’art. 9.2 de la Constitució espanyola.

D’aquesta manera, podem afirmar que el principi d’igualtat, que és un dret fonamental, legitima qualsevol nor-

ma jurídica al si d’un Estat de Dret alhora de desenvolupar la llibertat d’elegir i la protecció dels drets de ciutadans 

i ciutadanes. 

Aquesta reflexió ens porta a afirmar que les dones estan dotades, en teoria ,i ho han d’estar, també en la praxi, 

de la suficient capacitat jurídica en totes les qüestions que afecten a la seua vida i, com no, en qüestió de salut re-
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productiva i mitjans anticonceptius. La decisió d’interrompre un embaràs no desitjat no ha de suposar passar per un 

rosari de tràmits, permisos, excuses i humiliacions. És el dret i la decisió de les dones.

Açò queda reflectit a diferents conferències internacionals com ara la del Caire l’any 1994 i la de Beijing l’any 

1995, i s’afirma que:

“Els drets humans de les dones inclouen el seu dret a decidir el control i decidir lliurement i responsablement 

sobre les qüestions relatives a la seua sexualitat, inclosa la seua salut sexual i reproductiva, lliures de coerció, dis-

criminació i violència.”

  3.2.3.	Problemes	afegits

  Fins ara hem analitzat i hem explicat per què el principi d’igualtat legitima la lluita que les dones porten 

endavant arreu del món. Ara bé la qüestió de la IVE comporta una sèrie d’aclariments afegits.

És fonamental dilucidar per tal d’eliminar d’una vegada per sempre la qüestió de quins són els drets del fe-

tus:

  D’acord amb el Tribunal Constitucional, considerat pilar mestre de la jurisprudència, no es considera persona 

(entenent per tal el subjecte moral dotat de responsabilitat i autoconsciència) sinó un bé jurídicament protegit. A 

més, l’art. 15 de la DUDH reconeix com un dret fonamental el dret de tots a la vida, del qual són titulars els nascuts; 

el no nascut no està dotat d’especial dignitat humana.

En conseqüència, una llei de terminis, en què les dones puguen exercir lliurement el seu dret a interrompre 

l’embaràs no desitjat, és la millor opció perquè resol el problema del personalisme i el suposat dret del fetus en con-

traposició al de la dona. En aquest sentit, l’Estat té l’obligació de facilitar tots els recursos possibles per a garantir 

i salvaguardar els drets de la dona. I quan parlem de la dona ens referim a totes les dones sense excepció, i fem 

especial menció de les dones menors d’edat, dones nouvingudes als nostres territoris, dones que siguen vulnerables 

o estiguen en risc d’exclusió social.

Comptat i debatut, la dona ha de poder exercir el dret a la IVE sempre que així ho decidisca, sense cap con-

sideració aliena a la seua situació social, econòmica i cultural, dins d’uns terminis que la protegisquen de risc per a 

la seua salut. 

4. CONCLUSIONS

Esquerra Republicana acara la IVE com una opció de la salut de les dones, lliure i voluntària, ajustada a dret; 

això és, emparada en la Declaració Universal dels Drets Humans (art. 1.7 i 22) i en les declaracions i manifestacions 

de diferents organismes internacionals.

Per tant, Esquerra Republicana conclou:

• La DUDH aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 10 de desembre de 1948 ens reafirma 

que “Tothom és igual davant la llei i té dret a protecció”. 

• Les dones estan dotades de la capacitat jurídica per a totes les qüestions que afecten la seua vida. També 
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en salut reproductiva i mitjans anticonceptius.

La decisió d’interrompre l’embaràs és dret i decisió de les dones.

• El Tribunal Constitucional espanyol considera el fetus un bé protegit no una persona. 

L’article 15 de la DUDH reconeix el dret a la vida de tots els nascuts, per la qual cosa el fetus  no està dotat de 

dignitat humana.

• L’Estat té l’obligació de garantir i salvaguardar els drets de les dones com els de qualsevol ciutadà.

•  Especial atenció han de tenir les menors d’edat, les dones nouvingudes i les més vulnerables o en risc 

d’exclusió social.

Totes, sense cap consideració a la situació social, econòmica, cultural o ètnica.

• Les religions i les creences s’han de mantenir dins l’àmbit privat i les seues normes mai poden sobreposar-se 

al dret ni en la jurisprudència de cap estat democràtic.

• La IVE representa una circumstància difícil per a les dones i és per això que es fa necessària una llei a la qual 

les dones puguen acollir-se. Una llei que regule el protocol a seguir pels professionals i que garantisca la salut de 

les dones i els drets com a ésser humà sense cap tutelatge d’organismes, estats o persones dins els terminis propo-

sats.

• La regulació de la IVE ha de ser assumida pel Sistema Sanitari Públic completament. Així fins la setmana 22, 

i seguint el protocol mèdic establert (farmacològic o quirúrgic), s’efectuarà la IVE lliure i gratuïta.  

•  En totes les legislacions és delicte la IVE sense consentiment de l’embarassada, per la qual cosa cap dona 

podrà ser obligada a una IVE en contra de la seua voluntat o amenaçada o coaccionada en el mateix sentit.

•  Qualsevol llei d’IVE ha d’anar acompanyada d’un Pla d’Educació en Salut Sexual i Reproductiva i de políti-

ques  que faciliten de forma adient l’accés real i efectiu a la informació i als diversos mètodes anticonceptius, tot i 

fomentant la responsabilitat en l’exercici de la sexualitat.

5. PROPOSTA 

La proposta que ara defensem està fonamentada en el dret a decidir de les dones des d’una perspectiva laica, 

ètica i científica. Amb un sentit d’aplicació universal i sustentada en els valors que proclama la DUDH. 

Recordem que interrompre l’embaràs és una situació complicada i difícil per a les dones; per això, és neces-

sària una norma a la qual puguen acollir-se aquelles que així ho decidisquen.

Defensem una llei de terminis i no de supòsits perquè aquests marquen condicions a l’hora d’exercir el dret 

de les dones. Una llei de supòsits és una llei de despenalització; una llei de terminis, però, reconeix la llibertat de 

decisió de les dones.

La proposta d’Esquerra Republicana  per a una norma sobre la IVE es concreta en sis punts fonamentals:

  1.  Des del marc d’aquesta llei, el termini màxim per decidir lliurement una interrupció de l’embaràs 

ha de ser de 22 setmanes per diversos motius:

  - La setmana 22 el fetus ja pot ser viable.

  - Hi ha malformacions fetals que fins la setmana 22 no són detectables.
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  -Cal evitar els avortaments per sexe fetal.

En cap cas es requerirà la tutela de cap organisme o institució de l’Estat.  

 2. La llei tindrà caràcter universal, incloent les dones amb edat de parir des dels 16 anys (edat de consenti-

ment informat per a qualsevol intervenció mèdica) i a les dones nouvingudes sense cap discriminació. S’arbitraran 

mecanismes d’acompanyament i assessorament adients per a facilitar les intervencions  en unes condicions òpti-

mes.

 3. La intervenció es farà a centres de la Sanitat Pública i en el seu defecte a centres concertats, com es fa 

en la resta d’intervencions d’altres especialitats. En tot cas, serà gratuït. A més, el protocol del Sistema Sanitari ha 

d’assegurar la prestació efectiva, l’accés i la proximitat al lloc de residència de la dona. També s’ha de garantir la 

intervenció en el mínim termini possible amb caràcter d’urgència.

 4. El personal sanitari s’haurà d’abstenir d’objectar per motius morals o ètics perquè aquesta situació no 

ho requereix. La dona ja ha decidit el que vol fer, ben informada i conscient de la seua decisió. Cal, doncs, que 

l’Administració també garantisca, en aquest cas, el dret fonamental de les dones en el 100% dels casos.

 5. És molt important  elaborar un programa efectiu que garantisca l’educació sexual, reproductiva i de mi-

tjans anticonceptius que desenvoluparan i difondran les institucions educatives,  sanitàries i de serveis socials. 

Aquest programa farà especial incidència en grups de risc d’exclusió social.

 6. Finalment, com que la IVE és un dret, s’hauran d’arbitrar els mecanismes de protecció i, en el seu cas, de 

sanció per a qui impedisca l’exercici d’aquest dret.

6. ANNEXOS

	 6.1.	Aproximació	històrica	de	la	lluita	feminista.

Els anys seixanta i setanta són uns períodes molt fructuosos orientats a la conquesta femenina de l’espai so-

cial tot passant per la redefinició del patriarcat, la legalització de l’avortament, així com la igualtat dels drets i salaris 

per als dos sexes. Exemple d’açò és El Segon Sexe (1949) de Simone de Beavoir, La Mística de la Feminitat (1963) de 

Betty Friedan, les aportacions de Juliet Mitchell (1940), Kate Millet (1934), Virgínia Wolff (1882-1941).

Al nostre país, Maria Aurèlia Capmany (1918-1991), Victòria Sau, Cèlia Amorós i un llarg etc. (1)

Al segle XX es produeix el que anomenem revolució sexual i comporta una nova concepció de la conducta 

sexual humana; es vindica la liberalització dels costums i la igualtat entre els sexes.

Als anys seixanta i setanta es reclamen els drets bàsics de les dones, l’avortament lliure i la píndola anticon-

ceptiva. (Informe Kinsey).
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A 1970, a París, comença el moviment d’alliberament de les dones amb eslògans com el que es va escriure 

sobre la tomba del soldat desconegut: “Encara hi ha algú més desconegut que el soldat: La seua dona”.

A partir d’ací comença la lluita per la igualtat a tot arreu d’Europa, especialment pel dret a l’avortament lliu-

re.

Presentem, tot seguit, algunes dates importants d’aquesta lluita:

1976:

Es reivindica amnistia per a les dones processades per “delictes específics”. Estat espanyol.

1977:

S’enceta una campanya per la legalització dels anticonceptius.

1978:

- El Moviment d’Alliberament de la dona considera que la Constitució espanyola, a l’article 15, dificulta el reco-

neixement ple al dret a l’avortament. (L’art 15 fa referència al tractament inhumà).

- Despenalització dels anticonceptius.

1979:

- Eleccions municipals.

- Es reivindica l’avortament lliure i gratuït.

- Anticonceptius finançats per la Seguretat Social.

- Es demana centres d’informació en salut reproductiva.

- Amnistia per a les dones empresonades.

- Derogació de la Llei de Perillositat Social.

1979-1982:

- Detenció de les onze dones de Bilbao.

- Campanya proammistia.

1980:

- Detencions al centre de Planificació Familiar “Los Naranjos” de Sevilla.

- El 1986 es celebra el judici i les detingudes ingressen a la presó.

1981:

- Jornades Feministes Internacionals per la legalització de l’avortament a Madrid.

- Recolzament a les dones processades a Sevilla.

1982:

- Manifestacions proavortament a tot l’Estat espanyol.
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- Projecte de Llei de l’avortament.

- La Coordinadora Estatal D’Organitzacions Feministes presenta el seu Projecte de Llei.

1983:

- Projecte de Llei del govern socialista. AP (Alianza Popular) es posiciona en contra d’aquest, apel·lant al “Dret 

a la vida”.

- Campanya “Les dones decidim” a tot l’Estat Espanyol.

- Marxa de les dones a la Moncloa. Reivindicació de l’avortament lliure i gratuït.

1985:

-El Tribunal Constitucional dicta sentència i a juliol s’aprova la Llei de Despenalització Parcial de 

l’Avortament.

- Les organitzacions feministes la rebutgen per les limitacions que presenta.

- Es realitzen avortaments clandestins a Barcelona.

1986:

- Campanya: “Estem fent avortaments”. A proposta de la Coordinadora Estatal, es realitzen a Barcelona, Ovie-

do, Corunya, Bilbao, Pamplona, Madrid, Tarragona, Cantàbria i València.

- Al desembre es forma el Tribunal contra les agressions al dret a l’avortament a Madrid.

1989:

- El 14 de maig es celebra el primer aniversari de la inauguració de La Casa de la Dona a Barcelona. Les ocu-

pacions i la lluita no han estat inútils.

- Es compleixen dos anys de la sentència del Tribunal Suprem que admet que la dona víctima d’una violació 

no està obligada a demostrar una resistència heroica a l’agressor per provar que realment ha existit l’atac.

És un fet a recordar com a mostra de l’esperit que impregna la legislació i actitud dels juristes en allò que 

pertoca a les agressions contra les dones i que ha portat a no reconèixer fins ara una cosa tan òbvia per a tota dona: 

que es pot ser víctima sense tenir cap voluntat de màrtir.

1981-1990:

- Detencions i judicis a Barcelona, Astúries, Orense, Canàries, Valladolid, Salamanca, Madrid, València, Alacant, 

Elx, Albacete, Màlaga, Granada, Sevilla, Múrcia, Càceres i Saragossa.

Les dones processades de València, Málaga i Madrid ingressen a la presó.

- A Pamplona Pro-Vida acusa. Des d’aleshores no s’ha tornat a practicar cap avortament a les clíniques.

2000:

- Jornades Feministes estatals pel dret a l’avortament.
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- Es reivindica educació sexual a l’escola.

- Prevenció: Anticonceptius.

- No a la privatització encoberta de les intervencions d’interrupció de l’embaràs.

- Problema de l’objecció de consciència del personal sanitari.

- Píndola d’emergència: la Seguretat Social es resisteix a dispensar-la de forma gratuïta.

- Tancament de Centres de Planificació Familiar (València).

2010:

- Reforma de la Llei de despenalització de l’avortament, nomenada Llei Aida.

2013:

- La lluita continua.

6.2.		Legislació	de	països	del	món.	

Al llarg de la història, l’avortament ha estat sempre matèria de controvèrsia per les seues implicacions ètiques 

i morals. Ha estat sovint prohibit o limitat, encara que els avortaments il·legals continuen sent comuns a pesar de 

les prohibicions i resulten una de les principals causes de mort en dones joves, particularment en els països menys 

desenvolupats. Cal dir que no hi ha cap llei que obligue a avortar; les lleis que existeixen regulen els casos i termi-

nis en què la llei permet l’avortament sense que es considere un delicte. Fins a la setmana 24-26 hi ha una escassa 

viabilitat fetal, ja que els pocs que sobreviuen solen tenir greus complicacions i seqüeles. Per això els països amb 

legislacions més permissives situen el període en què la dona pot decidir lliurement si vol avortar fins a la setma-

na 24 de la gestació. Altres legislacions no deixen que siga la dona qui decidisca per si mateixa i exigeixen que 

siga avaluada abans de procedir a la interrupció de l’embaràs. Les legislacions més restrictives s’acompanyen del 

fenomen del turisme abortiu i dels avortaments clandestins o practicats en males condicions. Així, les legislacions 

restrictives contribueixen notablement en el turisme abortiu, però també en les morts i les complicacions greus dels 

avortaments clandestins.

S’estima que al món es realitzen entre 42 i 46 milions d’avortaments anuals (entre el 20 i el 22% dels 210 mi-

lions d’embarassos que es produeixen en el món a l’any) [2][3] el que representa, per qui consideren l’embrió com 

un ésser humà,[4][5] la principal causa de mortaldat en l’espècie.[6][7][8] D’entre els 42 i 46 milions d’avortaments 

practicats anualment, almenys 19 milions es consideren avortaments insegurs,[9][10][2][11] és a dir, avortaments en 

els quals la vida de la dona està en perill. A l’Amèrica Llatina i al Carib, el 2000, es van realitzar 29 avortaments inse-

gurs per cada mil dones d’entre 15 i 44 anys d’edat, més del doble de la mitjana mundial de 14 avortaments per cada 

mil dones i 32 avortaments per cada 1000 naixements.[11] S’estima que l’avortament insegur constitueix la tercera 

entre les causes directes (13%), després de les hemorràgies (25%) i les infeccions (15%) de les 536.000 morts mater-

nes que es produeixen cada any en el món, encara que a Amèrica Llatina la fracció de morts maternes degudes a 

l’avortament insegur assoleix el 17%.[12] A Amèrica Llatina i al Carib, dels 18 milions d’embarassos que es produeixen 
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cada any, el 52 per cent no són planejats i el 21 per cent d’ells acaben en un avortament.[13]

El 25% de la població mundial viu en 54 països que el prohibeixen completament o permeten la seua realitza-

ció només per salvar la vida de la dona. Entre els països que sancionen l’avortament de manera total i sense admetre 

excepció es troben: El Salvador, Hondures, Xile, Filipines, Somàlia, Vaticà, Malta, Luxemburg i Irlanda. Aquests països 

que han decidit la penalització absoluta són avui una minoria en la comunitat internacional. El principal argument 

en aquests països és que es considera més important el dret a la vida del nonat, que ha de ser protegit per l’Estat, 

que el dret a avortar de la dona.

El 62% de la població mundial viu en 55 països on l’avortament induït està permès, ja siga sense restriccio-

ns quant a la seua causa, ja siga per motius terapèutics, quirúrgics, eugenèsics, sentimentals, i fins i tot per raons 

socioeconòmiques. Addicionalment, algunes legislacions estableixen requisits previs, com ara períodes d’espera, la 

provisió d’informació, l’opinió de diversos metges, o la notificació al cònjuge o als pares de l’embarassada o ho ad-

meten sense restriccions, com el Canadà.
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6.3.	Estadístiques

Al gràfics següents es recull diverses informacions estadístiques al voltant dels PPCC.

 Pel que fa al PV, les dades reflectides als següents gràfics arriben al desembre del 2012. Es tracta de les més 

actualitzades, ja que les estadístiques van un any endarrerides.

Les dades següents ens permeten concloure:
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1. El percentatge d’avortaments entre 15 i 24 anys és alt per dues raons. Especialment. La dificultat d’accés als 

mètodes anticonceptius (anovulatoris, píndola del dia següent...) i la manca d’informació real i efectiva als Centres 

de Salut, dificultat en receptes hormonals.

2. El 93% de les IVE tenen lloc abans de la setmana 13a. 

3. Practicament el 45% de la població no utilitza cap mètode anticonceptiu.

4. El nombre de centres hospitalaris públics i privats que practiquen IVE s’han reduït  de forma important des 

del 2011 i han augmentat els casos d’objecció de consciència del personal sanitari.

5. Paral·lelament l’increment dels avortaments extrahospitalaris en entitats privades passa del 95%.

6. El nucli de dones que opten per una IVE és el grup laboral de treballadores per compte aliè, aturades i es-

tudiants.

7. En aquests darrers tres anys el nombre d’IVE ha anat baixant  significativament.
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 	6.4.	Església	catòlica	i	la	IVE

“Per l’enveja del diable va entrar la mort al món, introduïda pel pecat, la mort que incuba a ell”. (Sab. 2, 24).

L’Església catòlica vincula el concepte de vida amb el de dret i responsabilitat i, com una cantilena eterna, 

ha anat creant en les dones el sentit de culpabilitat pels seus actes, pels seus pensaments, per la seua naturalesa 

biològica, diferent a la de l’home......................... Des d’abans de Tertulià, fins els nostres dies.

Un dels documents més antics sobre la IVE el trobem en aquest autor : “Impedir el naixement és un homicidi 

anticipat (...)”. Sense dubte, va ser un visionari; parla ja, a la seua època, d’homicidi virtual.

 Si fem un poc d’història, veurem quin és el comportament recurrent de la gloriosa institució eclesiàstica cris-

tiana. Vejam:

A l’any 847 dC el primer Concili de Magúncia (Alemanya) demana “La penitència més vigorosa a les dones que 

provoquen l’eliminació del fruit concebut al seu ventre”. Poc després, Esteve V, al Decret de Gracià, diu: “És homicida 

qui fa morir, per mitjà de l’avortament allò que ha estat concebut”. I així una llarga llista de manaments, opinions, 

ordres. De manera què, la pràctica totalitat dels doctes de l’Església són contraris a l’avortament voluntari.

Per a Tomàs d’Aquino, l’avortament és contrari a la llei natural. Aquesta posició arriba fins els nostres dies amb 

renovada força per part de neoliberals, Opus Dei, Rouco Varela i companyia.

Totes aquestes manifestacions contra la llibertat sexual de les dones i a favor de l’ estructura patriarcal de 

la societat farien un mal relatiu al si de la cultura popular si no anaren acompanyades d’una supèrbia pretensió de 

salvaguardar la veritat absoluta respecte a les qüestions importants de l’ésser humà.

Sovint, se’ns diu com hem d’entendre el concepte de persona, de dret a la vida, de paternitat responsable, de 

contenció i obediència; en definitiva, de què és veritat i què és mentida; però a poc que pensem, veiem com de febles 

són els arguments que sostenen la pretesa minoria d’edat permanent de les dones.

L’Església catòlica defineix el concepte de persona com un ens lliure, d’ànima immortal, un ésser social que 

compta amb drets i que busca la justícia. L’objecte de la seua vida és la submissió a Déu.

Des d’una posició laica, que és la que ací sostenim, no admetrem cap submissió i per tant considerem la per-

sona com un subjecte dotat de llibertat i de capacitat per assumir la pròpia vida.

Per altra banda, diem abans que el primer dret és el dret a la vida, per tant no s’ha de discriminar per cap 

motiu a ningú. Aquest és el punt clau: Aquest dret es refereix als drets de les ciutadanes i ciutadans, no al fetus que, 

com hem explicat abans, no té dignitat, per tant no el podem considerar persona.

L’ Església catòlica diu: “Ja és home aquell que ho serà”. (Congregació per a la Doctrina de la Fe 10/XI/ 1974).

Com a conseqüència d’açò, la llibertat sexual s’entén a la manera aristotèlica: El plaer sexual dosificat en una 

justa mesura, massa és perjudicial i es converteix en un excés. Com deia Sant Mateu. “Benaventurats els que ploren, 

perquè ells seran consolats” (Mt 5,5).

Respecte a altres qüestions més mundanes, l’Església catòlica també proposa solucions a altres problemes, 

per exemple quant a la regulació de la natalitat indiquen que “La violació dels valors morals és sempre, per al bé 

comú, un mal més gran que qualsevol altre mal d’ordre econòmic o demogràfic”. (Encíclica Humanae Vitae del 25 de 

juliol de 1968).
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Cal, d’acord amb açò, practicar la paternitat responsable, no avortar voluntàriament per cap motiu a risc 

d’excomunió, ajudar les famílies, que evidentment estan constituïdes per home i dona, ajudar a les mares fadrines, 

dotar d’estatuts als fills naturals i promocionar les adopcions de xiquets i xiquetes (segrestar nens no està bé).

Aquestos són els principis que proclama la fe. Ara bé, aquestes normes presenten clivells que converteixen a 

aquells que els proclamen en relativistes de fet, allò que no volen ser. Posem un exemple: en el 2010, durant les Jor-

nades Mundials de la Joventut, Rouco Varela va oferir unes rebaixes en matèria de salut reproductiva: les dones que 

participaren a les esmentades jornades i que hagueren avortat voluntàriament serien perdonades per l’Església.

Aquest no és un cas aïllat, es donen d’altres en què els prelats demostren la seua magnificència com ara el 

que trobem el 20/03/2009 a Brasil, publicat per la web d’Església Plural:  un prelat del Vaticà, l’Arquebisbe Rino 

Fisichella, exculpa als metges que practicaren un avortament a una xiqueta de nou anys, violada pel seu padrastre i 

embarassada de bessons perquè la seua vida estava en perill.

Amb tot això, volem dir que la religió i les seues institucions han d’ocupar-se de cuidar l’ànima dels seus 

creients als llocs de culte, fora de les nostres escoles públiques i deixar d’immiscir-se en qüestions que no són de la 

seua competència.

Per acabar, volem dir que som conscients que una part important de la societat professa o practica la religió 

catòlica i que aquest fet pot, en alguns casos, crear contradiccions en la consciència de les dones: per una banda, la 

prohibició d’ avortar perquè es considera homicidi o assassinat, per altre, no desitjar la maternitat. Es produeix una 

paradoxa que no és fàcil abordar però que no és irresoluble.

Vejam:

És tant fals l’argument a les classes de biologia que l’evolució de les espècies respon a un pla organitzat per 

un Disseny intel·ligent que no és altre que Déu, com tant fals no considerar la consistència de la Teoria heliocèntri-

ca de Galileu Galilei fins 445 anys després d’acabar el procés inquisitorial que el va portar al descrèdit i humiliació 

pública.

Per tant, en matèria de creences cadascú ha de pensar el que considere però hem de saber discernir entre la 

pressió interessada i el sentit comú.

6.5.	Conceptes	fonamentals

 1.  AUTONOMIA MORAL:

Consisteix en una perspectiva moral en la qual el subjecte entén que la norma moral li es donada únicament 

per la seua consciència sense fer referència a res exterior al mateix subjecte, ja siga Déu, la naturalesa, el plaer, etc.

 2.  AVORTAMENT:

Expulsió o extracció d’un fetus o embrió abans d’assolir la viabilitat. Les societats científiques internacionals 

recomanen considerar avortament quan es produeix abans d’arribar a la setmana 22 de gestació o als 500 g de 

pes.

Interrupció de l’embaràs: denota voluntarietat sense donar cap límit d’edat gestacional, pes o viabilitat fetal.
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 3.  BIOÈTICA:

És una ciència que estudia els problemes ètics que plantegen les ciències biomèdiques que influeixen i poden 

modificar la vida humana. De vegades, des de l’àmbit ètic s’han d’establir lleis que regulen les activitats científi-

ques.

 4. COMITÉ D’ÈTICA ASSISTENCIAL (CEA)

Grups multidisciplinars de persones que formen part de la institució sanitària i reben oficialment la missió 

d’aconsellar als professionals sanitaris en les seues decisions sobre qüestions ètiques plantejades al llarg de la seua 

pràctica clínica.

 5. DRET

Conjunt de lleis susceptibles de sanció per aquell que haja estat legitimat (justificat) per a establir-les.

El dret, que regula el comportament social, es compon de normes, és a dir, de prescripcions que han de ser 

seguides pels membres d’una societat. Per altra banda, parlar de dret és remetre’ns a un ideal de justícia que té com 

a finalitat aconseguir el respecte a la dignitat humana, és a dir, al valor propi de l’ésser humà.

 6. EMBRIÓ

Des del moment en què l’òvul fecundat està a l’úter d’una dona, 14 dies després de la fecundació, fins que 

s’inicia l’organogènesi, 56 dies després de la fecundació.

 7. FETUS

Embrió amb els òrgans formats que va madurant des dels  57 dies després del moment de la fecundació fins 

al part.

 8. IGUALTAT

Principi que fonamenta els drets subjectius de les persones. No hi ha prou amb igualtat davant la llei sinó que 

aquesta deriva d’una consideració anterior: la igualtat dels i de les ciutadanes.

És un dret fonamental que justifica i legitima la Declaració Universal Dels Drets Humans en l’art. 1. 

 9. JUSTÍCIA 

Des d’un punt de vista neocontractualista (J. Rawls) s’entén justícia com a “equitat entre els membres de la 

societat”. La justícia consisteix a evitar les diferències estructurals que existeixen en tota societat per tal què els 

beneficis arriben a tothom. L’equitat no fonamenta la igualtat sinó que permet l’aparició de formes de discriminació 

positiva en favor dels menys afavorits.

La justícia ha de ser entesa com un ideal de comportament. Per això, és  un valor, una fita que s’ha d’assolir.
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 10. LLIBERTAT

És per definició absència de coacció, som lliures si no se’ns nega l’oferta de diferents opcions; però parlar de 

llibertat exigeix parlar de les condicions necessàries per poder-la exercir, com ara tenir cobertes les necessitats bà-

siques d’alimentació, sanitat, igualtat d’oportunitats, temps lliure, etc.

 11. PATRIARCAT

Victoria Sau l’ha definit com “la presa de poder històrica per part dels homes sobre les dones”. L’agent oca-

sional d’aquesta presa de poder va ser d’ordre biològic però es va elevar a la categoria política i econòmica i “passa 

necessàriament  pel sotmetiment de les dones a la maternitat, la repressió de la sexualitat femenina i l’apropiació de 

la força  del  treball total del grup dominat, del qual el primer, però no únic producte són els fills”.

 12. PERSONA

Des de l’Ètica s’entén com el subjecte moral dotat de responsabilitat i autoconsciència, amb drets i dignitat 

només pel fet d’haver nascut.

 13. PREEMBRIÓ

Fase que comprén des del  moment en què el zigot inicia les divisions fins 14 dies més tard.

 14. PRINCIPI

Llei o regla que es compleix o ha de seguir-se amb un propòsit.

Reflex de les característiques essencials d’un sistema assumit per una comunitat. També és fonament dels 

valors morals d’una societat i representa un conjunt de valors que orienten i normen la conducta d’aquesta.

A la DUDH es reconeixen quatre Principis bàsics: Principi de  llibertat, Principi d’igualtat, Principi de no-dis-

criminació i Principi de solidaritat.

Referent a la llei jurídica, significa conjunt de valors que inspiren les normes escrites que organitzen la vida 

d’una societat concreta sotmeses al poder d’una autoritat.

 15. VALOR

Importància que assignem a objectes, institucions o persones i que considerem desitjables o positives. Hi ha 

diferents tipus de valor: estètic, econòmic, històric, moral, etc. Per tant, valor en general s’utilitza per a ponderar les 

qualitats d’un objecte, individu o situació.

Valor moral és el conjunt de preferències que apliquem quan interactuem amb la resta d’individus i que fan 

que la convivència siga satisfactòria,  per exemple  la solidaritat, la tolerància, etc.

Als valors que considerem irrenunciables els anomenem principis.
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6.6.	Textos,	adreces		i	enllaços	interessants.
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“No crec que cap societat tinga el dret, i menys podent evitar-ho, de carregar a cap

 ésser humà amb sofriments més enllà del que es pot imaginar”. 

                                                         

JAVIER ESPARZA

Neurocirurgià infantil i uns dels directors mèdics de la seua especialitat més reconegut.




