
 
 

 

SITUACIÓ DE LA CAMPANYA CONTRA LA REFORMA DE LA LLEI DE SALUT 

SEXUAL I REPRODUCTIVA. 

Situació de les accions Legals 

Al Setembre de 2013, el Parlament de Catalunya va aprovar una resolució basant se 
amb el reconeixement de dels drets sexuals i reproductius com drets humans a través 
d’una evolució en diferents cimeres  internacionals (CEDAW 1979), (Conferència 
Internacional sobre Població i Desenvolupament del Caire l’any 1994) i a ( la IV 
Conferència Mundial sobre les Dones de Beijing el 1995), així com la Resolució1607 
(2008) del Consell d’Europa. 
 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (2006) estableix, en el seu article 41, que els 
poders públics, en l'àmbit de llurs competències, i en els supòsits que estableix la llei, 
han de vetllar perquè la lliure decisió de la dona sigui determinant en tots els casos 
que en puguin afectar la dignitat, la integritat i el benestar físic i mental, en particular 
pel que fa al propi cos i a la seva salut reproductiva i sexual.  
 
El Parlament de Catalunya acordà iniciar el procés per a l'elaboració i 
desenvolupament d'una llei pròpia de drets i salut sexual i reproductiva. El Parlament 
de Catalunya insta el Govern a:  
 

- iniciar el procés per a l'elaboració i desenvolupament d'una llei pròpia de drets i 
salut sexual i reproductiva. 

- 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 voluntària 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. 

 
Al Desembre del 2013, el govern espanyol aprova el “Anteproyecto de ley organica de 

protección de la vida del concebido y de derechos de la mujer embarazada”. Aquest 

avantprojecte ja ha rebut el rebuig de la majoria de la societat espanyola i catalana des 

de moviment de dones, professionals juristes i sanitaris, societats científiques, 

universitats, sindicats. També ha tingut molt ressò a nivell internacional i els 

moviments feministes, sindicats , professionals etc s’han manifestat en contra. En 

aquest moment la llei està en situació d’informació perceptiva de diferents instàncies  



 
 

de l’Estat. No se sap exactament quan és portarà al parlament, és va parlar de fer-ho 

darrera de les eleccions europees, pot ser que retardi doncs aquí també hi juga el 

moment pòlític o que finalment no es porti. Però no està clar i no es pot baixar la 

guàrdia. 

Al març de 2014 els grups parlamentaris que estan presents a la Campanya pel dret a 

l’avortament, al veure que el  Govern no ha fet cap gest propi, solament el Conseller 

de Salut s’ha manifestat clarament a favor, comença  fer treballs en comissió per 

elaborar una proposta de llei pròpia. 

També el moviment feminista i les organitzacions sindicals i socials  que estem lluitant 

en contra d’aquesta reforma demanem la  pressió que pot exercir al el Departament 

de Salut en el Consell Inter territorial;  la presentació d’un recurs d’inconstitucionalitat 

si la Llei es concreta  i la necessitat immediata de dissenyar un circuit que pugui 

garantir l’accés de les dones a aquesta prestació sanitària i la seguretat dels i les 

professionals. En definitiva el compromís del Govern català per fer front a aquesta 

Contrareforma i per definir els canals d’accés a la interrupció de l’embaràs per a les 

dones i per a la pràctica segura i de qualitat dels i les professionals.  

També cal tenir en compte que Andalucia i Astúries estan realitzant estratègies per 

aturar o  no aplicar la llei  en els seus respectius territoris. 

Situació de la lluita  

El sindicat estem des del començament tant a nivell estatal com a Catalunya implicat 

en aturar la nova llei.. Aquí estem participant a nivell centralitzat  amb dues 

plataformes unitàries  i a nivell de territoris cada cop estem més implicades des de 

diversos territoris ( Lleida, Tarragona, Girona, Vallès Occidental, Baix Llobregat, Osona), 

que coneguem en aquests moments,   en   Plataformes unitàries.  El  més de Juliol 

coincidint amb el quart aniversari de  la Llei actual es proposen diverses accions . 

El 3 de juliol, dijous, a les 18.30 : Acció  centrada a Barcelona  organitzada per la 

plataforma nosaltres decidim. Es farà un acte similar al de l’any passat “60 veus 60 

raons, en el que és convida a parlar als grups que estan treballant. Es demanarà la 

participació de representació dels grups territorials, i s’espera que aquest any hi hagi 

encarà més participació. Ja s’informarà oportunament del lloc però serà en un lloc 

cèntric 

El 5 de juliol per la nit 22h   una acció  organitzada per la Campanya pel dret a 

l’avortament.  S’organitzarà una V ( de Vagina) lluminosa ,  i es demana  que els grups 

que puguin facin quelcom similar als seus territoris.  



 
 

Altres accions de pressió política en àmbits institucionals 

El 28 de maig dia d’acció per a la salut de les dones  des de la Xarxa de Dones per la 

salut es va realitzar un acte amb diverses associacions i  entitats de  professionals 

sanitaris, nosaltres , a més a més a més de estar a l’organització vam tenir 

representació des de la Federació de Sanitat,  per pressionar al departament de salut 

perquè es defineixen, de com bloquejaran i com defensaran als professionals  davant 

de la possible nova llei. 

El 4 de Juny s’ha presentat una segona proposta de moció ( la primera va ser abans de 

l’avanprojecte de llei)al grup coordinador del CNDC, i s’ha aprovat i es passarà al 

plenari del CNDC que hi haurà el 14 de juny 


