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MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA PER UNA 
NOVA LLEI QUE RECONEGUI L’AVORTAMENT PER LA LLIURE DECISIÓ 
DE LES DONES I INTEGRAT DINTRE DE LA XARXA SANITÀRIA PÚBLICA 
 
Des de finals del 2007 estem assistint a una persecució política, judicial, policial i 
mediàtica de dones que han avortat i de professionals que practiquen interrupcions 
voluntàries de l’embaràs.  
 
Aquests fets han posat de manifest les mancances de l’actual llei de l’avortament que 
data del 1985. Després de 22 anys de vigència de la llei, que despenalitza l’avortament 
en determinats supòsits, les insuficiències d’aquesta per a garantir la protecció jurídica i 
mèdica de les dones i de professionals sanitaris s’han demostrat més que sobradament. 
Un cop més es posa en evidència que quan l’actual llei no connecta amb la realitat ni 
amb la necessitat social de moltes dones que necessiten interrompre el seu embaràs i no 
es veuen emparades dins la legislació actual.  
 
Des dels ajuntaments, també a Vic, ja fa molts anys que es van fent passes importants a 
favor de la salut sexual i reproductiva de les dones. La Generalitat de Catalunya i el 
Govern espanyol han dut a terme actuacions, campanyes i polítiques importants per 
continuar avançant-hi, però no suficients.  
 
Així doncs, per tal de garantir els drets sexuals i reproductius que el Govern de l’Estat 
Espanyol  va  signar  el  1994  a  la  Conferència  Internacional  sobre  la  Població  i 
Desenvolupament  d’El Caire, i del dret de les dones a decidir sobre el seu propi cos 
reconegut a l’Estatut de Catalunya, el Ple de l’Ajuntament de Vic: 
 

ACORDA 
 
1.- Posar de manifest les insuficiències i les limitacions de l’actual llei d’avortament 
que no dóna resposta a la necessitat de moltes dones. 
 
2.- Posar de manifest les insuficiències i les limitacions de l’actual llei d’avortament per 
a garantir la protecció jurídica i mèdica de les dones i professionals sanitaris. 
 
3.- Demanar que es protegeixi el dret a la intimitat de les dones que decideixen 
interrompre voluntàriament l’embaràs i que s’investigui si s’ha violat el principi de 
confidencialitat que prima sobre els historials clínics de les dones que han avortat en el 
passat. 
 
4 -Demanar que es protegeixin els drets de les i els professionals que practiquen 
avortaments.  
 
5.-Demanar que es posi fi a les detencions i als processaments per avortament i la 
supressió de totes les responsabilitats penals que s'han produït i s’estan produint. 
 
6- Demanar al Parlament de Catalunya que encapçali amb les mesures més adients el 
debat a la societat del dret a decidir de les dones i al Govern de l’Estat la revisió i 
modificació en aquesta legislatura 2008-2012 de l’actual llei o formulació d'una de nova 
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que estableixi: 
- La despenalització de l’avortament 
- La coeducació afectivosexual  
- L’educació obligatòria com a política bàsica de prevenció d'embarassos no desitjats. 
- Incloure els mitjans anticonceptius en el sistema sanitari públic, assegurant així la seva 
gratuïtat. 
- La legalització de la interrupció voluntària de l’embaràs per lliure decisió de les dones 
i que estigui integrat dintre de la xarxa sanitària pública.  
 
7 -Manifestar el nostre suport a les Associacions de Dones i Professionals i als 
moviments  d’autoinculpació  en  solidaritat  amb les  dones  que  han avortat  i  que 
probablement han vist violats drets humans fonamentals en aquest procés. 
 
8- Fer arribar còpia d’aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al 
Govern de l’Estat espanyol ial Síndic de Greuges, així com a la Campanya pel dret de 
les dones al propi cos. 
 
 
 
 
 
 
 
No obstant això, el Ple decidirà 
 
 
 
 
 
 
 
Vic, 23 de març de 2009 
 
 
 
 
 

 
 


