
MOCIÓ DE LA CUP EN CONTRA DE LA REFORMA DEL CODI 
PENAL SOBRE EL DRET AL PROPI COS 

Atès que d’uns mesos ençà és públic el nou redactat que modificarà la Llei de l’avortament i, en conseqüència, del
Codi Penal espanyol, pel qual es preveuen diverses reformes que restringeixen els drets de les dones. 

Atès que, en concret, es modifiquen els articles que regulen en quines condicions i terminis poden avortar les
dones que desitgin interrompre un embaràs. És paradoxal que d’una banda, es restringeixi greument el dret a
decidir sobre el propi cos de les dones. I que de l’altra, el Govern hagi retirat la partida pressupostària destinada a
subvencionar les pastilles anticonceptives. Aquestes, a més d’evitar embarassos serveixen per a regular d’altres
aspectes de salut en molts casos.  

Atès que entenem que si es deroga la Llei de Salut Sexual i Reproductiva (SSR) i d’Interrupció Voluntària de
l’Embaràs (IVE) i el Codi Penal és modificat, hauria de ser-ho per a despenalitzar l’avortament.  

Atès que la pretesa reforma serà més restrictiva, no només en quant els terminis, sinó en quant a les opcions.
Deixarà d’existir el segon supòsit; l’opció d’avortament per malformació del fetus. I a més, restringirà el tercer
supòsit, en el qual s’acullen la majoria de dones que desitgen interrompre l’embaràs: el risc físic i psicològic per a
la mare (97% dels avortaments). En cas d’aprovació de la reforma, s’haurà de contrastar de manera rígida i estrica
(avaluable) quin és el risc físic i psicològic, obligant a les dones a seguir amb embarassos no desitjats. 

Atès que, a més,  la  reforma impedeix que les  dones de 16 a 18 anys puguin decidir  sobre si  tirar endavant
l’embaràs o no; sent la decisió  únicament i exclusiva dels pares o tutors legals. 

Atès que, des de la CUP, creiem que s’ha de vetllar per maximitzar els drets de les ciutadanes, i posicionar-nos en
contra del que és una prohibició encoberta ja que restringirà el tercer supòsit.  

Atès que creiem que l'avortament hauria de ser lliure i gratuït. Lliure, perquè la Llei hauria de permetre que 
cada dona es faci responsable del seu propi cos i prengui les decisions que consideri; tant per a ser mare, com per
a no ser-ho. Gratuït,  perquè el pagament suposa que les dones de la classe treballadora no puguin accedir-hi;
avortar ha de ser un dret i no un privilegi per a les qui s’ho puguin permetre. 

Per tot això, el grup municipal de la CUP proposa al ple municipal l’adopció dels següents ACORDS: 

1. Exigir i vetllar pel desplegament total i efectiu de la Llei Orgànica 2/2010 de Salut Sexual i Reproductiva, i de
la interrupció voluntària de l’embaràs. 

2. Blindar les garanties que estableix la Llei orgànica 2/2010 de salut sexual i reproductiva, i de la interrupció
voluntària  de  l’embaràs  per  protegir  el  dret,  la  seguretat  i  confidencialitat  de  les  dones  i  professionals  que
practiquen una interrupció voluntària de l’embaràs. 

3. Rebutjar i combatre qualsevol reforma regressiva de la Llei orgànica 2/2010 de Salut Sexual i Reproductiva, i
de la interrupció voluntària de l’embaràs per part del Govern espanyol. 

4. Instar el Parlament de Catalunya perquè iniciï els treballs per aprovar una llei pròpia de drets i salut sexual
reproductiva.

No obstant això, el ple decidirà.

   Adam Majó Garriga                GM CUP                          Manresa a 15 de setembre del 2013


