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RESOLUCIÓ 
Per un avortament lliure i gratuït i sense estigma per a les persones 

joves 
57a Assemblea General Ordinària del CJB 

 

A l’estat espanyol, les persones gestants poden interrompre voluntàriament 1 

l’embaràs (IVE) des del 1985, però aleshores només ho podien fer en tres 2 

supòsits concrets -violació, malformació i risc per a la salut de la mare- i en 3 

clíniques privades, pagant elles mateixes la intervenció. 4 

Vint-i-cinc anys més tard, tot i els anys d’oposició de l’Església catòlica i la dreta 5 

reaccionària, s'aprova la llei que fa gratuït l'avortament. Així, està vigent a l’Estat 6 

Espanyol la Llei orgànica 2/2010, 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de 7 

la interrupció voluntària de l’embaràs, publicada al BOE núm. 55, de 4 de març 8 

de 2010.  9 

Actualment, l’avortament és lliure fins a la setmana 14 de gestació i fins a la 22 10 

si hi ha risc d'anomalies greus o bé corre perill la vida de la persona gestant o 11 

del fetus. No hi ha cap límit per avortar si la malaltia és incompatible amb la vida. 12 

Durant les primeres nou setmanes el mètode IVE que es pot utilitzar és tant 13 

farmacològic com quirúrgic (sempre que no hi hagi cap raó mèdica i major que 14 

ho desaconselli), però a partir de la novena setmana només es podrà realitzar 15 

mitjançant l’avortament quirúrgic.   16 

En un inici, les noies de 16 i 17 anys podien avortar sense consentiment de la 17 

família, no obstant això, el 2015, el PP reforma aquest últim punt i estableix que 18 

les menors en aquesta franja d’edat que vulguin avortar necessiten el 19 

consentiment de les famílies. Aquesta és una situació de violència institucional 20 

que suposa un atac directe cap a les gestants joves i les seves llibertats, en 21 

contra dels nostres drets sexuals i reproductius, i en definitiva, de la llibertat 22 

de decisió sobre els nostres cossos.  23 

Tal com desenvolupen des de l’Observatori dels Drets Sexuals i Reproductius, 24 

l’avortament forma part del marc del Dret Internacional, dels Drets Sexuals i 25 

Reproductius (DSIR) i dels drets humans de les persones gestants. Aquest, 26 

permet exercir el dret a planificar una família, la sobirania corporal, l’autonomia 27 

i el Dret a la Salut, entre molts d’altres. Malgrat això, és un dels Drets Sexuals i 28 

Reproductius més vulnerats arreu del món. 29 

Actualment, l'accés a l'avortament no és equitatiu a tot el territori català perquè 30 

l'objecció de consciència de molts professionals obliga a desplaçar-se o a pagar 31 

per exercir aquest dret. A Catalunya, més de la meitat del total d'avortaments, 32 

el 54%, es fan en centres privats o concertats. Només un 45% es practiquen en 33 

centres públics, la majoria a les unitats d'atenció a la salut sexual i reproductiva 34 

dels centres d'atenció primària, el 35,6%, i només una petita part, menys d'un 35 

10%, en hospitals. Tot i que la gran majoria, 7 de cada 10, s'informen del seu dret 36 



 

2 
 

a l'avortament en un centre públic, unes quantes persones gestants són 37 

derivades a altres centres.  38 

Segons dades facilitades pel Departament de Salut, la meitat dels ginecòlegs del 39 

sistema públic català -305 de 613- són objectors de consciència i es neguen a 40 

practicar-los. La xifra no correspon a la totalitat dels professionals sinó que la 41 

mostra es limita al 80% dels centres del SISCAT -el sistema sanitari públic de 42 

Catalunya, que inclou també els concertats-. Això provoca que l’objecció de 43 

consciència a molts hospitals es converteixi en un dret estructural, quan es 44 

tracta d’un dret individual, i així es desprèn de l’article 19.2 de la llei 2/2010 que 45 

regula l’avortament.  46 

A Barcelona, els hospitals de Sant Pau i Sant Joan de Déu no practiquen 47 

avortaments per motius principalment religiosos: pressió eclesiàstica i de grups 48 

antiavortistes. Els dos centres són gestionats per comunitats religioses, però el 49 

nombre més gran d’ingressos (98% a Sant Pau i 85% a Sant Joan de Déu) són 50 

públics: provenen del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. 51 

Ambdós hospitals formen part d’un grup de 13 centres hospitalaris de la xarxa 52 

pública catalana que tot i estar habilitats per practicar avortaments quirúrgics 53 

per causa mèdica, no en van notificar cap entre els anys 2015-2019.  54 

És violència que se’ns negui la informació per escollir la millor manera per 55 

realitzar la interrupció de l’embaràs, que se’ns obligui a realitzar l’avortament 56 

de manera farmacològica, que s’estigmatitzi la pràctica de l’avortament en les 57 

persones joves donant una imatge basada en la irresponsabilitat i la 58 

despreocupació per la nostra salut, i que rebem actituds adultocèntriques que 59 

qüestionen les nostres decisions en els centres de salut. Per tal de poder exercir 60 

el dret a l’avortament és necessari tenir accés a la informació de forma 61 

comprensible, adaptada i que aquesta sigui veraç i completa. La manca 62 

d’informació respecte a tot el procés pot arribar a generar molt patiment que es 63 

correlaciona de forma immediata amb una intervenció ja prou estigmatitzada. Al 64 

mateix temps, és necessari que les professionals sanitàries no desenvolupin 65 

pràctiques paternalistes, adultocèntriques ni estigmatitzants contra les 66 

persones gestants i joves.  67 

És violència també els obstacles administratius i buits legislatius amb els quals 68 

es troben les persones migrades no residents a Catalunya i sense targeta 69 

sanitària, quan intenten accedir a l’atenció sanitària, així com l’impacte que això 70 

té en les seves vides. És necessari garantir l’accés a l’atenció sanitària de les 71 

persones joves migrades, independentment de la seva situació administrativa. La 72 

falta d’accés a l’assistència sanitària de la població jove, migrada i refugiada és 73 

racisme institucional.  74 

Per aquests motius, des del CJB, tal com esmentàvem a la Resolució per una 75 

educació afectiva i sexual inclosa al currículum educatiu del 2019, posem el focus 76 

en el fet que cap persona ha de ser discriminada o coaccionada en virtut de 77 

l’exercici dels seus drets sexuals. Cap persona ha de ser incapacitada, 78 

https://www.cjb.cat/wp-content/uploads/2019/03/01-Educaci%C3%B3-sexual.pdf
https://www.cjb.cat/wp-content/uploads/2019/03/01-Educaci%C3%B3-sexual.pdf
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menystinguda o desvaloritzada pel fet de ser persona gestant i jove. Cap 79 

persona ha de ser desatesa pel que fa als serveis sanitaris pel fet de ser 80 

migrada. 81 

El dret a la llibertat i autonomia en l’exercici responsable de la sexualitat; el dret 82 

a escollir les parelles sexuals sense discriminació; el dret a expressar la 83 

sexualitat pròpia independentment de l’orientació sexual i el dret a exercir la 84 

sexualitat independent de la reproducció són alguns dels drets humans. Per tal 85 

de garantir els drets sexuals a les persones joves, l’educació afectiva i sexual i 86 

la coeducació resulten imprescindibles. L’educació sexual és condició prèvia per 87 

a exercir la plena autonomia corporal, la qual cosa exigeix no sols el dret de 88 

prendre decisions sobre el mateix cos, sinó també a disposar d’informació 89 

adequada i basada en evidència per a prendre aquestes decisions. Les persones 90 

gestants hem de poder ser lliures per decidir sobre el nostre propi cos i per això 91 

cal més formació, més educació sexual i més inversió per preservar els nostres 92 

drets sexuals i reproductius. 93 

Per tot el que s’ha exposat anteriorment, des del Consell de la Joventut de 94 

Barcelona:  95 

1. Denunciem el fet que hi hagi hospitals amb fonts d’ingressos públics que 96 

no garanteixen el dret a l’avortament, així com la falta de serveis d’atenció 97 

als Drets Sexuals i Reproductius adreçats exclusivament a la població 98 

jove. Exigim serveis que ofereixin una informació clara i accessible per a 99 

les persones joves i que vetllin per la desestigmatització de la pràctica de 100 

l’avortament en el col·lectiu juvenil.  101 

 

2. Reivindiquem la importància d’assegurar que totes les persones que 102 

gesten i especialment les joves, puguin exercir el dret a l’avortament de 103 

forma segura i sense qüestionar la seva decisió en tots els centres públics 104 

de salut de Barcelona.  105 

 

3. Reconeixem i reivindiquem la importància d’una educació sexual i afectiva 106 

feminista basada en un enfocament de drets humans i de drets sexuals i 107 

reproductius, que contempli una concepció més fluida de la sexualitat i 108 

del gènere amb un enfocament basat en la igualtat com a base per a la 109 

prevenció de la violència. Reclamem que tots els centres educatius de 110 

Catalunya incorporin el programa “Coeduca’t” en el seu Projecte Educatiu 111 

de Centre, que contempla un apartat específic sobre educació 112 

afectivosexual. 113 

 

4. Celebrem que s’inclogui en el nou text presentat pel Ministeri d’Igualtat 114 

que les persones que gesten de 16 i 17 anys no requereixin el permís d’un 115 

dels tutors per poder avortar.  116 

 

Resolució presentada pel Secretariat del CJB i l’Associació d’Estudiants de 

Ciències de la Salut (AECS) 


