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la Societat Espanyola d’Andrologia, 
d’experts en bioètica i d’històrics 
professionals de la contracepció 
com Santiago Barambio. També 
s’ha encarregat una anàlisi a la di-
rectora de l’Observatori de Bioètica 
i Dret de la UB, Maria Casado, sobre 
la legislació que apliquen estats fe-
derals i regions europees. 

Els primers a intervenir seran re-
presentants de Salut i professionals 
que treballen en programes de salut 
sexual. Les compareixences podri-
en començar el 17 de juny i es treba-
lla amb l’horitzó d’emetre un infor-
me a finals de juliol. “Al Parlament 
hi ha voluntat política real, amb al-
gunes excepcions, per buscar espais 
legals per si es produís la reforma”, 
assegura Geli. 

També la societat civil s’ha posi-
cionat en contra de la polèmica llei. 
La Xarxa de Dones per la Salut ha de-
manat al Govern que adopti les me-
sures necessàries perquè la llei no ti-
ri endavant i, en cas que sigui així, 
que defineixi un circuit perquè les 
interrupcions de l’embaràs es pu-
guin continuar practicant amb segu-
retat. Per evitar que les dones que 
vulguin avortar hagin de peregrinar 
per diferents hospitals per aconse-
guir la firma de dos metges, s’articu-
larà, com va avançar l’ARA, un cir-
cuit entre diferents nivells assisten-
cials per facilitar els tràmits a les do-
nes, però encara no s’ha dissenyat a 
l’espera de conèixer el text definitiu. 
“Demanem al Govern que es planti 
amb la mateixa força amb què com-
bat altres lleis, com la d’educació”, 
diu Carme Catalán, de la Xarxa de 
Dones per a la Salut.e

Metges catalans apel·len a Europa  
per frenar la llei de l’avortament

El Parlament acorda un pla de treball i un calendari per tirar endavant una normativa pròpia

PROTESTES CONTRA LA REFORMA  
La reforma de la llei de l’avortament que impulsa 
el govern del PP ha fet sortir al carrer la societat 

civil, que s’hi ha posicionat en contra. CÈLIA ATSET

SALUT

Front comú català contra la llei de 
l’avortament. Societat civil, profes-
sionals mèdics i la classe política 
s’han unit per frenar la reforma que 
impulsa el ministre de Justícia, Al-
berto Ruiz-Gallardón. Psiquiatres 
i ginecòlegs catalans ja s’havien po-
sicionat en contra del nou avant-
projecte de llei, però ara s’hi han su-
mat una trentena de societats mèdi-
ques més  integrades a l’Acadèmia 
de Ciències Mèdiques i de la Salut 
de Catalunya i Balears. En un gest 
unitari, els metges han presentat un 
manifest en què alerten que la re-
forma que proposa el govern espa-
nyol tindrà “conseqüències negati-
ves en la salut de la població”. I en 
un intent d’esgotar totes les possi-
bilitats, també apel·laran a Europa: 
ja han enviat el manifest al Parla-
ment Europeu. “Hem d’aprofitar 
totes les vies al nostre abast i totes 
les estratègies perquè la llei no tiri 
endavant”, argumenta el president 
de la Societat Catalana de Sexologia, 
Manuel Honrado. El manifest, que 
s’ha enviat al president Mas, també 
insta a acabar de desenvolupar l’ac-
tual llei de salut sexual i reproducti-
va, sobretot la branca de prevenció 
i contracepció, que amb la reforma, 
diuen, queda “totalment anul·lada”. 

Llei pròpia o frenar la reforma 
I paral·lelament a la croada dels 
metges, el Parlament ha constituït 
un grup de treball, no pas ponència, 
per explorar les escletxes legals que 
hi ha per no aplicar la nova llei, en 
cas que s’aprovi, o per impulsar-ne 
una de pròpia. “Hem de veure si te-
nim prou base per fer una llei cata-
lana estirant al màxim les compe-
tències estatutàries”, explica a 
l’ARA l’exconsellera de Salut i dipu-
tada socialista, Marina Geli. 

Una altra de les vies que s’explo-
ra per no aplicar la llei és la de l’ob-
jecció de consciència dels professi-
onals. Però cal blindar molt bé els 
metges, ja que la nova llei preveu 
sancions. Així mateix, com que mol-
tes de les interrupcions de l’emba-
ràs que es fan a Catalunya són far-
macològiques (amb la píldora RU-
486), també s’explora si la “pres-
cripció de medicaments pot ser una 
altra via” per continuar practicant 
avortaments, afegeix Geli. 

Aquest grup de treball, integrat 
per representants de tots els grups 
parlamentaris, va aprovar la setma-
na passada per unanimitat un pla de 
treball i un calendari de comparei-
xences per analitzar si hi ha possibi-
litats legals de no aplicar la reforma. 
Els diputats escoltaran les opinions 
de les societats científiques, d’enti-
tats de dones, del Col·legi de Farma-
cèutics, de llevadores, de juristes, de 
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Setmana clau: informe del 
CGPJ i Consell Interterritorial

dones que volen interrompre un 
embaràs. Justícia està recollint in-
formes de diversos organismes per 
completar la polèmica reforma. 

Les comunitats, però, s’han re-
bel·lat en contra. Andalusia, Astúri-
es i Canàries han demanat la retira-
da de l’informe de l’ordre del dia del 
consell en considerar que s’ha in-
clòs “a última hora i d’amagat”, va 
dir la consellera de salut andalusa, 
María José Sánchez Rubio. El go-
vern asturià assegura que això de-
nota “el secretisme” amb el qual el 
govern espanyol actua amb la llei de 
l’avortament. Els consellers de sa-
lut demanen que el debat es faci un 
cop es coneguin tots els informes 
preceptius per a la seva tramitació. 

Recurs d’inconstitucionalitat  
El departament de Salut de la Gene-
ralitat manté que l’actual llei de 
l’avortament funciona bé i, per tant, 
no cal canviar-la. En un acte recent 
de la Xarxa de Dones per la Salut, el 
secretari de Participació Local del 
departament, Francesc Sancho, va 
manifestar el compromís del Go-
vern per fer front a la reforma. Els 
professionals mèdics, entitats de 
dones, juristes i representants polí-
tics presents a l’acte van demanar al 
Govern que pressioni les sessions 
del Consell Interterritorial per fre-
nar la llei i que presenti un recurs 
d’inconstitucionalitat.e

Després de conèixer-se els dos in-
formes del Consell General del Po-
der Judicial (CGPJ), el de la ponent 
conservadora i el de la progressis-
ta, divendres que ve se celebrarà el 
ple extraordinari que ha d’informar 
sobre l’avantprojecte de reforma de 
la llei de l’avortament. Sobre la tau-
la, els vocals tenen la proposta re-
dactada per la ponent Pilar Sepúlve-
da, que demana la retirada de la llei, 
i la de Carmen Llombart, menys crí-
tica. Tot i això, retreu que calgui 
l’aval de dos metges per avortar i 
considera innecessari haver de do-
cumentar, pel dany psicològic que ja 
comporta, el supòsit “d’anomalia 
fetal incompatible amb la vida”. 
L’informe no serà vinculant, però es 
debatrà i es votarà divendres. 

Així mateix, demà se celebra a 
Toledo una nova reunió del Consell 
Interterritorial de Salut, que aplega 
els consellers del ram de totes les 
comunitats autònomes. En l’ordre 
del dia, la ministra de Sanitat, Ana 
Mato, ha inclòs un punt sobre la re-
forma de la llei de l’avortament per 
debatre un informe, que va sol·lici-
tar el ministeri de Justícia, sobre 
l’impacte que la nova normativa tin-
drà en la sanitat, ja que obligarà a fer 
canvis en l’atenció que ara reben les 
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Oposició  
Una trentena 
de societats 
mèdiques  
han elaborat 
un manifest 
contra la llei

Resposta  
Salut prepara 
un circuit per 
facilitar els 
tràmits per 
avortar amb 
la nova llei
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