


Isabel Iserte 
Vicepresidenta de l’Associació 
de Planificació Familiar de 
Catalunya i Balears. 
És infermera i actualment 
treballa a l’Agència de Salut 
Pública de Barcelona. Durant 
molts anys va compaginar 
aquesta feina amb la d’infermera 
en una clínica de Barcelona 
acreditada per a practicar 
avortaments.

DRET A DECIDIR SI TENIR FILLS/ES O NO TENIR-NE
La dècada dels 90 va significar un punt de partida per a la consecució dels Drets Sexuals i Reproduc-
tius. Durant aquests anys es varen celebrar diferents Conferències Internacionals de les quals sorgiren 
aquests Drets i es desenvoluparen com a part indissoluble dels Drets Humans. Els acords resultants 
varen ser signats i ratificats, en anys posteriors, pel Govern de l’Estat Espanyol juntament amb 178 
estats més. Un d’aquests drets és el de decidir si tenir o no tenir fills/es.

Per parlar del dret a decidir al nostre estat és important explicar la situació actual en què es troba i el 
marc legislatiu amb el què hem de conviure. Només així s’entendran les nostres reivindicacions i la 
nostra lluita, que no és més que una lluita contra la injustícia i la hipocresia.

La legislació espanyola, segons la llei orgànica 9/1985 del 5 de juliol de reforma de l´article 417 bis 
del codi penal, permet la possibilitat d’interrompre l’embaràs en tres supòsits:

1. Que sigui necessari per evitar un greu perill per la vida o la salut física o psíquica de l’embarassada 
i així consti en un dictamen emès amb anterioritat a la intervenció per un metge de l’especialitat corres-
ponent, diferent d’aquell que practiqui l’avortament.

2. Que l’embaràs sigui conseqüència d’un fet constitutiu de delicte de violació de l’article 429, sempre 
que l’avortament es practiqui dins de les 12 primeres setmanes i que hagués estat denunciat.

3. Que es diagnostiqui que el fetus pot néixer amb greus malformacions sempre que l’avortament es 
practiqui dins de les 22 setmanes de gestació i que el dictamen sigui emès per dos especialistes d’un 
centre sanitari públic o privat acreditat a tal efecte.

Així doncs, com es pot observar l’avortament a l’Estat Espanyol continua penalitzat i només permès en 
aquest tres supòsits que, en cap cas, contemplen la voluntat de la dona com a únic requisit.

Considerem que l’avortament és un dret i un fet, mai una obligació, i l’experiència ens recorda que, 
amb la il·legalitat el nombre d’interrupcions d’embaràs al nostre país era similar a l’actual. Existien, 
llavors, dos casos diferenciats: les dones a les que la seva situació econòmica els permetia viatjar a 
països com Holanda o Anglaterra on la legislació garantia l’assistència a un avortament segur i la resta 
de dones que patia avortaments clandestins amb conseqüències molt greus de mortalitat, mobilitat i 
freqüentment amb penes de presó. Actualment, es pot comprovar com aquesta situació es continua 
produint en països on l’avortament encara és il·legal.

És per tot això que, des de l’Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears, exigim allò que 
va prometre l’actual govern: la llei civil d’interrupció de l’embaràs més progressista d’Europa.  Els punts 
claus per donar una passa endavant en aquesta matèria són:

La despenalització total de l’avortament,
El Dret a decidir de les dones fins a les 24 setmanes de gestació (viabilitat fetal). 
A partir de les 24 setmanes de gestació haurien de concretar-se 2 indicacions sense cap límit de 
temps:

Per risc de la salut de la dona entenent per salut la definició que estableix l’OMS: “estat de benes-
tar, físic, psíquic i social”.
Per malformacions fetals greus amb el dictamen d’un comitè mèdic que s’ha de pronunciar en el 
màxim de 48h.

El finançament públic i la igualtat territorial aplicada també a l’assistència per a tot l’Estat.
La reducció de l’edat per decidir avortar als 16 anys, considerada la majoria d’edat sanitària.

Només ens queda exigir que es tinguin en compte les continues reivindicacions que hem fet i fem les 
entitats i professionals que treballem i lluitem diàriament en aquest àmbit. Demandes que, al cap i a la 
fi, estan basades en qüestions sanitàries, jurídiques i de drets civils i exigim que es superi, d’una 
vegada per totes, el pes històric de la moral.

Isabel Iserte

SABIES QUE...
Suècia té unes taxes 
d’avortament que oscil·len 
entre els 18 i els 20 per 
cada 1000 dones des dels 
anys 70? És la taxa 
d’avortaments x 1000 
dones més alta dels països 
“desenvolupats”, fet que 
desmunta la teoria que 
quan més avançada és 
una societat menys 
avortaments hi ha. 
Font: Ministeri de Sanitat i 
Consum d’Espanya (MSC). 

DRET A DECIDIR 

UNA PLATAFORMA
Plataforma a favor del Dret a 
l’Avortament (PFDA)

La Plataforma a favor del Dret a 
l'Avortament està formada per un conjunt 
d'entitats i professionals que han consen-
suat les bases per acabar amb la vulnera-
ció que existeix actualment d'aquest dret 
fonamental. La PFDA exigeix la despenalit-
zació de l'avortament, la confidencialitat, la 
regulació del dret a l'objecció de conscièn-
cia, la formació a professionals i que 
l'avortament sigui lliure i gratuït. A més, 
proposa mesures preventives de necessitat 
immediata com són l’accessibilitat i gratuïtat 
de tots els mètodes anticonceptius i la 
introducció de l’educació sexual de forma 
obligatòria als programes educatius. La 
PFDA inicia la seva campanya pública l’any 
2008 per portar a terme el seu objectiu 
prioritari: incidir en la política de l'Estat 
Espanyol per tal d'assolir un canvi de llei de 
l’avortament i una aplicació igualitària en tot 
el seu territori.
http://www.observatori.apfcib.org/plataforma.php

UNA PEL·LÍCULA
4 meses, 3 semanas y 2 días
Direcció i guió: Cristian Mungiu, Romania, 
2007

Otilia i Gabita són dues estudiants que 
comparteixen habitació en una residència 
d’estudiants. Totes dues van a la universi-
tat en una petita ciutat de Romania, durant 
els últims dies del comunisme. Gabita està 
embarassada, l’avortament és il·legal i cap 
de les dues ha passat per res semblant 
abans. El film aborda les conseqüències de 
la prohibició de l’avortament a la Romania 
dels anys seixanta.

UN ESTUDI
Avortament: 
el dret de les dones a decidir 

Aquest estudi el van fer el grups pertan-
yents a la Coordinadora Estatal 
d’Organitzacions Feministes i analitza com 
s’està aplicant la despenalització parcial de 
l’avortament que s’aplica a l’Estat Espanyol 
des de l’any 1985. Exposa els problemes 
pràctics a què s’enfronten les dones i les 
persones professionals que practiquen 
interrupcions d’embaràs.
http://www.observatori.apfcib.org/docs/d
oc/Estudioaborto.pdf

RECOMANACIONS DEL MES 

LA LLUITA PEL DEL DRET A L’AVORTAMENT

1936 Federica Montseny, filla de pares catalans, primera dona Ministra de Sanitat del món, 
promulga la primera llei d'avortament espanyola i una de las primeres d'Europa. 
 
1970 A França es llança el “Manifest de les 343”  Llei d'avortament al 1974.

1978 A Itàlia s'aprova la llei d’avortament.

1979 Les "onze dones de Bilbao" són acusades a penes, que van entre sis mesos i un dia fins als 
seixanta anys. Manifestacions i tancaments de suport.

1980 Detingudes 29 persones de Los Naranjos a Sevilla.

1982 El Parlament inicia el debat sobre la despenalització d'algunes pràctiques abortives. Projecte 
de llei del Govern socialista. 

1985 Aprovació de la llei. Al Novembre es practiquen dos avortaments en una de les sales de 
les Llars Mundet a Barcelona.

1986 Decret per a l'acreditació de les clíniques privades. Detencions a personal de clíniques.

1987-1988 Processament a Pamplona per un avortament fet a un centre públic. Assetjament a 
clíniques de tot l’estat.

1991 És indultat Sáez de Santamaría per un avortament de l’any 1984.

1992 El Parlament Europeu sol·licita al Govern espanyol que cessin les persecucions per avortament.

1994 El Govern socialista presenta el projecte del 4rt supòsit de despenalització: les causes 
econòmico-socials. No es duu a terme.

2007-2008 L’empresonament de professionals i la imputació de dones que havien avortat provo-
ca un moviment social reivindicatiu. S’inicia un procés de reforma de la llei al Congrés de 
Diputats.

2009 El Govern de l’Estat Espanyol aprova un avantprojecte de llei que ha de passar per tot el 
procés parlamentari. Els possibles canvis es preveuen a partir del 2010.

MARC LEGAL ACTUAL

A l’Estat Espanyol la llei actual de l’avortament és una 
llei orgànica aprovada pel Congrés dels Diputats:”Llei 
Orgànica 8/1985 del 5 de Juliol de reforma de l’article 
417 Bis del Codi Penal”. Aquesta legislació permet la 
possibilitat d’interrompre l’embaràs en tres supòsits 
amb condicions, és a dir, no serà punible quan es 
concorri en alguna de les següents circumstàncies:

Que sigui necessari per evitar un greu perill per 
la vida o la salut física o psíquica de 
l’embarassada i així consti en un dictamen emès 
amb anterioritat a la intervenció per un metge de 
l’especialitat corresponent, diferent d’aquell que 
practiqui l’avortament. En cas d’urgència per risc 
vital per la gestant es podrà prescindir del 
dictamen i del consentiment exprés (sense límit 
de temps). 

Que l’embaràs sigui conseqüència d’un fet 
constitutiu de delicte de violació de l’art. 429, 
sempre que l’avortament es practiqui dins de les 
12 primeres setmanes de gestació i que hagués 
estat denunciat

Que es presumeixi que el fetus pot néixer amb 
greus tares físiques o psíquiques sempre que 
l’avortament es practiqui dins de les 22 primeres 
setmanes de gestació i que el dictamen, expres-
sat amb anterioritat a la pràctica de l’avortament, 
sigui emès per dos especialistes d’un centre 
sanitari, públic o privat, acreditat a l’efecte, i 
diferents d’aquell per qui o sota la direcció de 
qui es practiqui l’avortament


