
L'AVORTAMENT

Cal tenir en compte que l'avortament no és quelcom desitjable per si mateix. La interrupció 
d'un embaràs no desitjat ha de ser un dret al que totes puguem accedir i sobre el que puguem 
decidir autònomament, però cal que ens plantegem també per què s'arriba a aquesta situació, 
desagradable per a qualsevol dona.
 
Es poden identificar varis factors com a causants, però el model de sexualitat, les relacions 
entre gèneres i l'educació en serien els més destacables. L’opció heterosexual com a única i 
obligatòria, com a model que imposa com a “normals” les relacions sexuals entre sexes 
diferents, juntament amb el concepte “sexe=coit”, com a pràctica suposadament imprescindi-
ble per a una relació sexual “completa”, determinen un tipus de sexualitat en què la penetració 
n'és indispensable. Hi ha moltes altres pràctiques sexuals que podrien ser del tot satisfac-
tòries i que evitarien exposar-nos a determinats riscos en situacions en què, per exemple, no 
es disposa de preservatius o s'està en situacions de risc. Aquests factors juntament amb unes 
relacions de gènere que molt en particular en l'aspecte sexual situen a la dona en una posició 
de passivitat i de subordinació, fan difícil que, davant la negativa d'ell a posar-se'l (el típic “jo 
controlo”) ella no es senti capaç d'imposar-se i obligar a l'ús del preservatiu en la penetració. 
D'altra banda, l’educació sexual que rebem és del tot insuficient com per a donar-nos la possi-
bilitat de conèixer el nostre cos i els seus mecanismes, com també de mostrar-nos la sexuali-
tat com a un món de possibilitats per al plaer. L'educació només en la prevenció, situa al mig 
de l'escena el coit, deixant de banda les infinites pràctiques sexuals que podem dur a terme i 
creant una aureola de risc entorn al sexe. 

D'altra banda, no hem d'oblidar que moltes vegades la interrupció voluntària de l'embaràs no 
és tant una mostra de voluntat com una obligació. Les condicions socio-econòmiques en què 
ens trobem les joves catalanes condicionen la nostra maternitat, impossibilitant que tinguem 
filles a determinades edats per la manca de recursos, d'ajudes i serveis socials, en consonàn-
cia amb un plantejament esbiaixat del treball productiu que obvia l'enorme importància social 
de les pràctiques de manteniment humà o cures. Cal pensar, doncs, també en aquelles dones 
que, tot i desitjant la maternitat, no se la poden permetre per unes condicions econòmiques 
que fan precàries les nostres vides i les temporalitzen en base a unes hipoteques eternes, la 
manca de beques, l'explotació en el treball i l'absència de prestacions públiques. Això no treu, 
evidentment, que la decisió sobre el seu propi cos l'ha de tenir, exclusivament, la dona.

ARGUMENTARI FEMINISTA SOBRE L’AVORTAMENT

Dret al propi cos

Es podria considerar que és el dret fonamental del qual es deriva tota la problemàtica. S’entén 
que la dona té dret a escollir què vol fer i què no amb el seu cos, i això passa per decidir si vol 
assumir un embaràs o no i, per tant, si està disposada o no a adquirir les responsabilitats que 
d’aquest es deriven. Aquesta argumentació, a més, té a veure amb el poder de terceres perso-
nes a decidir sobre el cos de les dones. 

Històricament, el cos de les dones i la seva capacitat reproductiva es veuen integrades dins la 
lògica de funcionament social de l'Estat, garant del manteniment i perpetuació de les relacions 
socials que releguen la dona a un paper secundari i a la doble explotació del treball i la família 
monogàmica heterosexual. La defensa del dret al propi cos és també un acte de rebel·lia i 
emancipació femenina contra les institucions que vetllen per aquest ordre. 

Dret a la salut sexual i reproductiva

Aquest dret està molt relacionat amb el primer, donat que reclama que l’avortament sigui 
segur i vetlli per la salut de la dona. A més es demana que les dones tinguin suficient informa-
ció per poder exercir la seva llibertat sexual i reproductiva, i molt lligat a això, puguin tenir un 
control efectiu sobre la seva fertilitat. Per tot això, es vindica que l’avortament ha de ser lliure 
(que respongui únicament a la voluntat de la dona embarassada) i sufragat pel sistema públic 
(emmarcat dins la xarxa sanitària pública, en tant que es tracta d’una intervenció mèdica més).

Dret a decidir sobre la maternitat

Entenent-lo com a un procés vital fonamental per moltes dones i que, per tant, han de tenir 
dret a decidir si el volen exercir, quan i com.

Dret a decidir sobre les pròpies vides

Aquest és un dret bàsic en la reivindicació històrica feminista. El plantejament rau en el fet que 
no sigui un metge, un psicòleg o un jutge qui doni permís a la dona per tenir o no un fill. 
Normalment la legislació s'escuda darrere de l'exercici dels professionals o els representants 
de les institucions estatals, els quals són els que han d'autoritzar la decisió de la dona, 
traient-li el dret a decidir sobre ella mateixa.

Dret a la dignitat i a la integritat física: 

Aquesta defensa el dret a la interrupció voluntària de l’embaràs, sobretot quan ens referim a 
embarassos de risc en que el dret del fetus o l’embrió a la vida es contraposa al dret a la vida 
de la mare i amb el dret d’aquesta a disposar del seu propi cos quan i com vulgui.

L'ús dels anticonceptius

L'enorme negativa als anticonceptius ha vingut dels partidaris tradicionals d'un plantejament 
que relega el paper social de la dona a la realització de tasques de cura i reproductives, enqua-
drades dins la institució de la família. Els mètodes anticonceptius permeten el control sobre la 
sexualitat i els efectes d'aquesta sobre el cos de les dones, atorgant una major llibertat davant 
el rol social que se'ns imposa. El contingut moral de l'ús dels anticonceptius no hauria de 
centralitzar el debat, sinó que aquest s'hauria de centrar sobre l'accés i la informació relativa 
a aquests mètodes. 
Entenem que l’accés a aquests ha de ser fàcil i gratuït, permetent així a les dones de qualsevol 
condició social el control del propi cos i poder gaudir plenament de la seva sexualitat. Per altra 
banda, entenem que un dels pilars claus de l’anticoncepció ha de ser el fet de poder disposar 
d’una educació sexual completa i objectiva, a l’abast de totes, més enllà de les formacions en 
educació sexual convencionals. En exemple d’aquesta manca és l’augment de les malalties de 
transmissió sexual (MTS) en els últims anys als països del Nord. Dins d'aquesta, cal també 
plantejar la postura activa que ha de prendre l'home respecte la importància de la prevenció i 
reflexió al voltant de determinades pràctiques sexuals.

Amb tot, caldria també reflexionar el per què no ha existit mai l’anticoncepció hormonal 
masculina. Sembla ser que disminuir la producció d’espermatozoides sense afectar la produc-
ció de testosterona ha estat una tasca no assolida encara o, més aviat, és que s’ha preferit 
alterar artificialment a base d’hormones l’organisme de les dones al dels homes, amb totes les 
conseqüències que se’n deriven. 

CANVIS REALITZATS I PREVISTOS PEL GOVERN

En el seu programa electoral, el Partit Popular ja ho deia clarament, la llei d’interrupció de 
l’embaràs seria modificada. 

Del que portem de legislatura conservadora, el Partit Popular ja ha modificat un dels grans 
avanços que s’havien aconseguit: que les dones, a partir del 16 anys, pogueren avortar de 
manera lliure, sense necessitar l’autorització del pare/mare o tutors legals. Com s’esmena 
anteriorment, aquest fet torna a condicionar la llibertat de les dones; són lliures per poder 
decidir fer-se un augment de pit o retocar-se el nas, però no ho són per poder decidir si volen 
ser mares o no. Torna a estar clar que el dret al propi cos continua sent un dret que només 
l’Estat pot exercir. 

La propera modificació de la llei, prevista per al mes d’octubre, és la d’eliminar l’avortament 
en el cas de malformacions del fetus, al·legant que el fetus no té dret a decidir i que, per tant, 
es troba indefens davant la decisió de la dona. Amb la modificació d’aquest supòsit, no sols es 
veu afectada la pròpia dona, situació més que suficient per poder tirar enrere aquesta modifi-
cació, sinó el propi sistema sanitari en general. Obligant a la dona a tenir el fill/filla, l’està 
encadenant a una vida de cures, imposada forçosament, ja que en la majoria dels casos, el 
fill/filla necessitarà una persona 24 hores al dia per suplir les demandes que el seu propi cos 
li imposa. D’aquesta manera, el sistema patriarcal es perpetua, obligant a les dones a portar a 
terme el treball reproductiu i de cura que tradicionalment se les ha obligat a fer.

Continuat amb tots els canvis en la llei de l’avortament, el Partit Popular vol anar més enllà de 
la llei que es va implantar al 1985, la dels tres supòsits esmenada anteriorment. La idea que 
plantegen és la d’eliminar el supòsit de risc greu per la salut física o psíquica de la dona emba-
rassada (en qualsevol moment de l’embaràs), a la qual al 2005, el 97% de les dones que van 
sol·licitar avortar ho van fer acollint-se a aquest supòsit.

Amb tot veiem que la intenció del Partit Popular de canviar de nou la llei de salut sexual i 
reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs, és una clara aposta per tal d’augmen-
tar el poder de l’Estat sobre el control dels cossos i la sexualitat de les dones, perpetuant així 
el sistema patriarcal.
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