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dret a l’avortament
lliure i gratuït

dret 
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Reflexions peR 
la pRàctica 

política: 
el dRet al 

pRopi cos 
al llarg de tota la història el pes de la 
reproducció ha caigut vers les dones, i per 
tant, també tot el pes de l’anticoncepció. 
per això, des de l’antiguitat, les dones han 
conegut empíricament les plantes anticon-
ceptives i abortives. sempre hem practicat 
l’autogestió de la nostra salut reproductiva 
i l’autoregulació de les nostres taxes de 
natalitat.
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el sistema patriarcal ha 
intentat sempre apoderar-se 
del dret de les dones a 
autogestionar el seu cos. la 
patrilinealitat va ser una 
de les maneres per fer-ho, 
com també la virginitat i la 
monogàmia. i totes elles amb 
el mateix objectiu: la domi-
nació del nostre cos.

Amb la necessitat dels imperis de 
procrear la mà d´obra al seu servei, 
es va forçar les dones a ser mares 
per reproduir la força de treball. Així a 
Ameríndia es va crear la “raça” criolla, 
resultat de violacions massives de 
les dones aborígens. Tots els imperis 
s’han fet servir de les dones per a la 
reproducció de la vida. L’acumula-
ció primitiva del capital es va crear 
d´aquesta manera. Però els imperis i 
el capitalisme van generar igualment 
la rebel·lió de les dones al llarg de la 
història. Així, ja a partir del segle XIII 
apareixen moviments de dones en 
lluita contra el poder dominant. Dones 
vídues que treballaven la terra van ser 
expulsades a les ciutats medievals, 
obligades a treballar de prostitutes. 
Obligades unes a ser mares (cal recor-
dar que Europa va perdre 1/3 de la seva 
població degut a l’epidèmia de pesta), 
obligades altres a la virginitat (els 
homes marxaven a les creuades), les 
dones van lluitar sempre per la seva 
autonomia i el seu dret a decidir. 

La rebel·lió de les dones va donar com 
resultat la Inquisició, que tal i com ha 
estat analitzada per Silvia Federicci, va 
significar el càstig per centenars de 
milers de dones a Europa i Amèrica des 
del segle XV al XVIII.

La Il·lustració i la Revolució Francesa 
(segleXVIII), van significar una espe-
rança per l’autogestió de les dones. 
Però aquesta esperança revolucionària 
no va durar gaire i el Termidor va 
significar un gran retrocés pels drets 
de les dones, sobretot les dones treba-
lladores. Al llarg del segle XIX i XX es 
produeix la professionalització de la 
societat. La professionalització va 
significar també la medicalització i la 
professió mèdica. Els coneixements 
de les dones vers la vida reproduc-
tiva van començar a ser devaluats a 
la vegada que els homes usurpaven 
aquests sabers ancestrals femenins. 
Així a les nostres societats occidentals 
assistim a la pèrdua total de la capa-
citat d’autogestió de les dones vers el 
nostre cos. L’embaràs i el part, així com 
les fecundacions in vitro, les multi-ovu-
lacions han fet dels cossos de les dones 
un gran negoci. 
 
Cal recuperar l´autogestió dels 
cossos de les dones. L´embaràs no 
medicalitzat, el dret de les dones a 
organitzar-nos per crear xarxes auto-
gestionàries per la nostra salut sexual i 
reproductiva han de formar part de les 
nostres lluites.



1977. 
El moviment feminista  a l´estat fa 
una campanya per la legalització dels 
anticonceptius, a favor de la sexualitat 
lliure i del dret a l´avortament.

1978. 
Legalització dels anticonceptius.

1979. 
La Coordinadora Feminista a tot l´es-
tat recull 1.000 signatures de dones 
i homes reconeguts que asseguren 
haver avortar o participat d´avorta-
ments.

1981. 
Les experiències de planificació i avor-
taments pel mètode Karman és fan 
extensius a tot l’estat. A Sevilla es fa 

Dates 
assenyalaDes

entrega de més 26.000 signatures de 
persones que afirmen que han avortat 
o ajudat a avortar. Es practiquen deten-
cions a equips mèdics de València i 
Bilbo.

1985. 
A les Jornades Feministes de Barcelo-
na, realitzades als Hogars Mundet es 
practiquen dos avortaments in situ per 
exigir l´avortament lliure i gratuït a la 
sanitat pública.

reconeixement legal 
del dret a l´avortament 
al llarg del segle xx 
a l’estat espanyol 
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1994. 
El Govern envia al Consejo General 
del Poder Judicial un Avantprojecte 
d’IVE en el que introdueix les causes 
econòmico-socials com un motiu per la 
interrupció de l’embaràs.

A Barcelona, la lluita pel dret al propi 
cos va donar com a resultat la creació 
de centres autogestionats amb diners 
públics pel moviment feminista, expe-
riència que va durar fins els anys 90.

En conclusió, el dret al propi cos no 

ha estat vigent ni aplicat totalment en 
cap societat dominant (ni precapitalista 
ni capitalista). Tampoc s’ha garantit 
el dret al propi cos en tots els estats 
socialistes. Tanmateix, i malgrat la 
seva conquesta en alguns moments 
de canvis socials i revolucions, moltes 
dones han avortat al marge del que 
digues el poder i la llei.



LLeis a 
L’estat 

espanyoL
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llei de suposits, 1985:
Avortar en 3 supòsits:
-Violació, denunciada 12 primeres setmanes.
-Malformacions fetus, per indicació mèdica i dins de les 22 
primeres setmanes.
-Risc físic i psicològic per la mare, supòsit al qual s’acullen 
un 97% de les dones.
Avortar fora d’aquests 3 supòsits suposava pena de presó, 
segons l’article 417 del Codi Penal. L’avortament, doncs, 
legislat com a delicte.

L’avortament es veia obstaculitzat pel funcionament de la 
Sanitat Pública i per l’objecció de consciència. Només un 3% 
es realitzaven per la pública, la majoria s’acabaven fent en 
centres privats (cost de 300 a 600 euros), per tant, es donava 
una privatització encoberta de l’avortament.

llei de terminis 2009:
El 2008 Les detencions a ginecòlgs que practicaven avorta-
ments fora d’aquests supòsits evidencient que la llei de 1985 
ha quedat obsoleta i que s’ha de fer una llei que concordi 
amb la resta d’Europa: reforma de la llei d’avortament del 
PSOE 2009. Es fa un canvi de llei de supòsits a llei de terminis, 
l’avortament és lliure fins a la 14ena setmana de gestació i 
sense permís dels pares a partir dels 16 anys.  A partir de les 
14 setmanes, només es pot interrompre l’embaràs fins a la 
22ena si hi ha risc per la mare o malformacions en el fetus. 
A partir de les 22 només ho podrà decidir un comitè mèdic.  A 
més, es deixa el marge de 3 dies perquè la dona reflexioni 
sobre la seva decisió d’avortar, quelcom absolutament infan-
tilitzant.
No s’eliminava l’avortament del codi penal i continuava 
sent punible avortar fora dels terminis amb el càstig d’una 
pena-multa i inhabilitació pels metges. Certa regulació de 
l’objecció de consciència però no l’eliminació. Tampoc asse-
gurava que es cobrís l’interrupció de l’embaràs per la Sanitat 
Pública. 



Internacional dels Drets de les perso-
nes amb discapacitat) del 2010 que, 
després de les queixes de dos associa-
cions de persones discapacitades, va 
aconsellar a Espanya modificar la “raó 
de discapacitat exclusivament”.
Mentre que, en campanya electoral, 
Rajoy parlava de manera ambigua 
sobre la “necessitat”  d’introduir canvis 
en la darrera reforma de l’avortament 
del 2010 per  tal de no perdre els vots 
dels no tan integristes i conservadors, 
una  volta Gallardón és nomenat nou 

nova proposta 
llei pp:
La reforma de l’avortament que 
planteja Gallardón és una prohibi-
ció encoberta. El Ministre de Justícia 
ha donat a conèixer la seva intenció  
de tornar a la Llei de supòsits de 
1985, reestringint-la encara més 
amb  l’eliminació del segon supòsit: 
la possibilitat d’avortar per malfor-
macions del fetus (3%), tot al·legant 
una recomanació de l’ONU (Convenció 
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Ministre de Justícia, aquest deixa clar  
que vol acabar amb la llei de terminis 
del 2010 i retrocedir a un marc  legal 
pitjor encara que el de 1985. 
La contrareforma elimina, evident-
ment,  el dret a decidir de les joves 
d’entre 16 i 18  anys, que de nou no 
seran considerades adultes per a deci-
dir sobre el  seu propi cos en qüestions 
d’avortament i estaran subjectes a les  
decisions i la moral d’altres persones, 
ja siguen aquestes els pares o  els 
metges. Aquesta lògica xoca frontal-

ment amb la que impulsa la Llei  del 
Menor, que sí atorga suficient respon-
sabilitat com per a respondre  davant la 
Justícia a un o una menor de 16 anys. 
Però aquesta regressió en matèria 
d’avortament va molt més enllà: amb 
els “supòsits” de la llei  del 1985 també 
es farà una revisió, si més no en l’apli-
cació de la  llei, pel que fa al supòsit 
de danys físics o psicològics per a la 
mare (97%).  Ara s’hauran de justificar 
aquests danys i contrastar-los amb 
diferents  metges de manera molt 
estricta, tot amb la intenció d’evitar 
que les  dones “colen l’excusa” dels 
danys psicològics per poder accedir al 
seu  dret a interrompre l’embaràs. Una 
mostra més d’aquella rància concepció  
que encara considera les dones éssers 
inferiors, sense capacitat per  pensar 
per elles mateixes o de prendre una 
decisió important.

Però allò cert, més enllà de que agra-
de més o menys l’avortament a certs  
sectors integristes cristians de la 
societat, és que la dona que vol  avor-
tar no va a renunciar a eixa oportunitat 
i tornarà així el fenomen  del “turisme 
avortiu” per a les que puguen perme-
tre’s interrompre el seu  embaràs en 
altres països europeus on l’avortament 
no estiga penalitzat.  Per la seua banda, 
les dones sense recursos acabaran 
emprant mètodes  clandestins que 
poden fer perillar la seva salut. 



ProPostes 
entorn 
el dret al 
ProPi cos i 
a l’avortament
partim de la base que l’avor-
tament ha de ser lliure i 
gratuït ja que forma part 
d’un dret fonamental de les 
dones per tal de poder tenir 
el control de la sexualitat i 
la reproducció.

Entenem que el subjecte decisori és la 
dona que és qui ha de decidir sobre el 
propi cos.

Creiem que no hi ha d’haver terminis 
per a l’avortament per tal de despena-
litzar a metges i dones (qui decideix és 
la dona)

No hi ha d’haver cap límit per edat ni 
cap tutoria, decidim que sí que hi ha 
d’haver un seguiment a menors però 
que en última instància siguin les 
dones les que triïn. (entenem que un 
seguiment no és una tutorització)

Per tal que les dones puguin decidir lliu-
rement s’ha de fer una educació sexual 
integral de prevenció i coneixement de 
la sexualitat (no heteronormativa, ni 
només física ni coitocèntrica).

Volem un avortament gratuït per tal que 
no sigui un eix discriminatori segons 
la classe social, a més a més denun-
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ProPostes 
entorn 
el dret al 
ProPi cos i 
a l’avortament

ciem que a Catalunya les dones han 
d’avançar els diners i que això dificulta 
l’avortament per a les dones de classe 
treballadora.

Denunciem la pràctica de l’objecció de 
consciència entre els metges en matèria 
d’avortament ja que entenem que és un 
dret i que ha d’estar garantit en tots els 
centres hospitalaris i de salut. En aquest 
sentit el dret a l’avortament ha d’estar 
garantit per un ens públic i cobert des 
de l’Estat.

Entenem que el finançament dels anti-
conceptius de pantalla s’ha de fer des 
dels ens públics i que no només s’ha 
de “subvencionar” els anticonceptius 
hormonals ja que d’aquesta manera és 
la dona qui en rep les conseqüències 
d’aquesta “sobrehormonització”.

Autogestió de l’avortament vs. “esta-
talització” del dret a l’avortament: 
Apostem per centres autogestionats 
per feministes amb capital públic per 
tal que totes les dones puguin tenir-hi 
accés i alhora fer una xarxa de dones 
que ens donaria a la pràctica una xarxa 
de suport mutu i una pràctica política. 
Així doncs entenem que hi pot haver 
una convivència entre Estat i autogestió, 
recollint l’experiència dels anys 90.



Un altre atac 
al dret al 
propi cos 

de les dones

article d’opinió 
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Com amb tantes altres qüestions, 
aleguen que els motius no són ideolò-
gics sinó que són mesures necessàries 
en moments de crisi o que responen 
a criteris mèdics. Tant uns arguments 
com els altres són falsos jocs de parau-
les per amagar la seva intenció real: 
limitar el dret al propi cos de les dones, 
permetent només que les lesbianes 
i dones solteres que tenen suficients 
recursos com per pagar-se la repro-
ducció assitida privada puguin accedir 
a aquestes tècniques.

La ministra afirma que en moments 
de crisi cal ‘prioritzar’. Quin sentit té 
prioritzar les parelles heterosexuals 
davant les dones solteres i les lesbia-
nes? Són més costoses per a la sanitat 
pública aquestes que les dones que 
acudeixen a aquests serveis perquè 
no poden quedar-se embarassades 
amb el seu company? Està clar que no. 

Prioritzar a les parelles heterosexuals 
implica treure de les llistes d’espera 
a dones que, en principi i d’entrada, 
no hi acudeixen per problemes d’es-
terilitat i que, per tant, és més fàcil 
que es quedin embarassades més 
ràpidament (amb menys despesa). 
En el lloc d’elles hi entren parelles 
heterosexuals, així que la despesa no 
es redueix. El criteri econòmic no té 
cap sentit, la priorització és en base a 
privilegiar la construcció d’un deter-
minat tipus de família.

El segon argument és el mèdic. Les 
lesbianes i dones solteres no són 
estèrils i la sanitat només ha de cobrir 
això, diu la ministra. Cap lesbiana ni 
dona soltera és estèril? I si una dona 
lesbiana té problemes de fertilitat, 
pot llavors accedir a aquests serveis? 
Segons els seus arguments, qualsevol 
dona soltera o lesbiana amb proble-

aquests darrers dies, lesbianes i dones solteres hem 
sortit al diaris. per desgràcia, com a punt de mira de 
les polítiques discriminatòries del govern espanyol. 
i encara que ens intentin confondre, les propostes de 
la ministra de sanitat sobre qui podrà accedir a la 
reproducció assistida responen, únicament, a qüestions 
ideològiques. que només les parelles heterosexuals 
puguin accedir a la reproducció assitida a través de la 
sanitat pública és una mesura heterosexista, classista 
i discriminatòria.



article d’opinió: 
un altre atac al dret al propi cos de les dones

mes de fertilitat hauria de poder, no?. 
Però llavors diu que la infertilitat es 
“l’absència de consecució d’embaràs 
després de 12 mesos de relacions 
sexuals amb coit vaginal sense ús de 
mètodes anticonceptius”. Aquesta 
mesura és evidentment discrimina-
tòria, ja que obliga a lesbianes i dones 
solteres a tenir aquest tipus de rela-
cions. Però, fins i tot assumint aquesta 
definició, vindrà la senyora Ana Mato 
a veure si he tingut relacions sexuals 
durant 12 mesos amb coit vaginal? La 
senyora Mato va a casa de les parelles 
heterosexuals a comprovar si realitzen 
el coit durant 12 mesos? De la mateixa 
manera que una parella heterosexual 
pot afirmar-ho, també una lesbiana pot 
afirmar haver tingut relacions sexuals 
d’aquest tipus durant un any. I evident-
ment, una dona soltera també.

 La relació entre la pràctica sexual que 
porta a l’embaràs i el tipus de família 
que cada dona decidexi construir no és 
una relació tan directe. Això demostra 
com el fet d’excloure les lesbianes i les 
dones solteres no és perquè no tinguin 
una pràctica sexual determinada (ja 
que, poder, podem) sinó pel tipus de 
família que volen construir.

I encara hi ha una altra qüestió. La 
ministra diu que ‘la manca d’home 
no és un problema mèdic’. Molt bé, 
i el casament heterosexual amb un 

home estèril tampoc. Els tractaments 
de reproducció assistida també 
s’ofereixen gratuïtament a dones 
perfectament fèrtils amb companys 
estèrils. Per què no diu la senyora 
Mato que escollir un home estèril per 
formar una família no és un problema 
mèdic? Haver escollit un altre marit 
i no tindries problemes! Tant social 
és voler tenir una criatura amb una 
altra dona com voler-la tenir sola com 
voler tenir-la amb un home estèril. Si 
és un problema mèdic el fet que una 
dona en una parella heterosexual no 
aconsegueixi quedar-se embarassada 
tot i que ella sigui perfectament fèrtil 
però ell, per exemple, no tingui els 
espermatozous adequats, no és també 
un problema mèdic el fet que dos òvuls 
no aconsegueixen unir-se? No és una 
qüestió biològica el fet que dos òvuls no 
es fecundin? O és que els òvuls deci-
deixen socialment no fecundar-se?

Així, en el fons, l’únic argument que 
se sustenta és que no volen que 
mares solteres ni lesbianes tinguem 
criatures. Ara, si una dona soltera es 
queda embarassada però no vol tenir 
la criatura tampoc la deixaran avortar. 
La reforma de l’avortament, juntament 
amb aquesta proposta, evidencien que 
l’objectiu només és un: restringir el 
dret al propi cos de les dones. I només 
permetre que ens reproduïm amb un 
home al costat és una clara discrimina-
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ció, així com no permetre la interrupció 
voluntària de l’embaràs quan la dona 
així ho vulgui.

Com a feministes, entenem que 
aquesta és una discriminació més 
cap a les dones. Volem que les dones 
puguem decidir quan, com i ens quines 
circumstàncies volem tenir una cria-
tura. Volem que lesbianes i dones 
solteres puguem accedir a la repro-
ducció assistida gratuïtament i a més 
demanem que no se’ns patologitzi. 
Lesbianes i dones solteres no tenim 
perquè accedir a aquests tractaments 
com si fóssim estèrils i, per tant, no 
se’ns hauria de medicalitzar ni tractar 
com si tinguéssim problemes mèdics. 
Volem protocols que responguin a les 

nostres necessitats, no equiparar-nos 
a les parelles heterosexuals i al model 
de família tradicional. 

prou retallades 
ideològiques 
en nom de la crisi! 
 
cap agressió 
sense resposta!
 
desobediència 
feminista! 

Gatamaula.
24/07/2013 Barcelona
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