
Moció per a la creació d’una llei catalana de l’avortament, de suport a les feministes
encausades i pel la commemoració del dia internacional per la despenalització de l'avortament.

Atès que el 17 d'octubre de 2013 es va aprovar una moció en aquest consistori que establia: 1) Exigir
i vetllar pel desplegament total i efectiu de la Llei Orgànica 2/2010 de Salut Sexual i Reproductiva, i de
la interrupció de l'embaràs. Llei que en aquell moment no la modificava la Llei Orgànica 11/2015. 2)
Blindar  les  garanties  que estableix  la  Llei  Orgànica  2/2010 per  protegir  el  dret,  la  seguretat  i  la
confidencialitat de les dones professionals que practiquen una interrupció voluntària de l'embaràs. 3)
Rebutjar  i  combatre qualsevol  reforma regressiva de la Llei  orgànica 2/2010 per part del  Govern
espanyol. 4) Instar al Parlament de Catalunya perquè iniciï els treballs per aprovar una llei pròpia de
drets i salut sexual reproductiva. 

Atès que el 16 de gener de 2014 es va aprovar una moció en aquest consistori  que establia: 1)
Manifestar i fer arribar al Consell de Ministres i al Congrés de Diputats espanyol el rebuig d'aquest
Ajuntament a l’esmentada reforma. 2) Instar el Parlament de Catalunya perquè acceleri els treballs per
aprovar una llei pròpia de drets i salut sexual reproductiva. 3) Incloure entre les funcions dels diversos
espais d'atenció a la dona i al jovent (SIAD, ASSIR, Manresa Jove) la de facilitar a les dones que
vulguin avortar informació sobre les diverses possibilitats existents i donar-los suport, sigui quina sigui
la seva edat. Donar suport des dels Serveis Socials municipals, informar i orientar a les manresanes
que es vegin forçades a dirigir-se a altres estats que disposin de normatives més avançades en
matèria  d'interrupció  voluntària  de  l’embaràs,  i  facilitar-los  contactes  per  trobar  clíniques  de
confiança, per a poder vetllar per la salut, benestar i seguretat de la població de Manresa. 4) Incloure
informació sobre l'actual reforma de la llei de l'avortament a les activitats de sensibilització i educació
sexual  que  duen  a  terme  els  diferents  serveis  (SIAD,  ASSIR,  Manresa  Jove).  5)  Denunciar  les
situacions injustes i perilloses derivades d’aquesta reforma que pateixin les dones manresanes. 6)
Oferir suport legal als i les professionals de la medicina que vulguin combatre aquesta reforma en la
seva pràctica diària.

Atès  que  durant  el  procés  de  conformació  de  la  llei  Orgànica  11/2015  hi  va  haver  moltes
mobilitzacions,  entre elles la del 9 de febrer de 2014. Protesta que consistia en que un grup de
feministes entrés en una església del centre de Palma, amb una pancarta a favor d’un avortament
lliure i gratuït. El grup va restar dins l'església uns pocs minuts, ja que van ser expulsats de males
maneres  (hi  van  haver  agressions,  els  hi  van  tibar  els  cabells  i  les  van insultar)  per  alguns  dels
feligresos que es trobaven a la missa. Després d’expulsar-les, el bisbat de Mallorca va denunciar-les i
posteriorment hi va haver 7 detencions, una d’elles menor d'edat.

Atès que s’han fixat els pròxims 29 i 30 de setembre els dies per a la realització del judici, i que la
fiscalia  els demana 1 any i  6  mesos de presó i  que l’acusació  particular,  el  bisbat  de Mallorca,
demana 4 anys de presó per cada una. 

Atès que finalment la Llei  Orgànica 11/2015 de 21 de setembre, per reforçar la protecció de les
menors  i  dones  amb  capacitat  modificada  judicialment  a  la  interrupció  voluntària  de  l'embaràs,
elimina el punt 4 de l'article 13 de la Llei Orgànica 2/2010. Textualment diu: “en el cas de dones de
16 i 17 anys, el consentiment per a la interrupció voluntària de l'embaràs els correspon exclusivament
a elles d'acord amb el règim general aplicable a les dones majors d'edat”. Aquesta llei, estableix que



les  dones  menors  de  18  anys  no  podran  interrompre  l'embaràs  de  forma  voluntària  sense
l'autorització dels seus pares i/o tutors legals.  Atès que el permís d'avortar no recau en la futura mare
i per tant aquesta es veu obligada a què la decisió sobre el seu propi cos recaigui en altres, fa que el
gest d'ajuda a les dones menors de 18 sigui nul. Atès que les autoritzacions dels avortaments de
menors, responent a la Llei Orgànica 11/2015 de 21 de setembre, les han de firmar les professionals
mèdiques.

Atès que el punt 8 de l'annex de la Resolució 1/XI del  Parlament de Catalunya estableix que en
matèria de dret a l’avortament, el futur govern s’ha de regir pel que estipula la Llei 17/2015, del 21 de
juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes. A l'apartat f) de l'article 48 que parla de «Garantir que les
dones puguin rebre la prestació de la interrupció de l’embaràs, per mitjà dels centres de la xarxa
sanitària de responsabilitat pública, segons la normativa vigent.» Atès que aquest article acaba fent
referència a la Llei orgànica 2/2010. I per tant, el parlament de Catalunya no té cap llei referent a
l’avortament i s’ha de dirigir a les lleis espanyoles. 

Atès que la Comunitat Autònoma de Catalunya està immersa en un procés independentista, i que el
Parlament de Catalunya, amb el mandat democràtic sorgit de les urnes el passat 27 de setembre, ha
obert un termini de 18 mesos per la desconnexió amb l’estat espanyol, durant el qual el Parlament ha
d’elaborar una sèrie de lleis per tal de poder concloure el procés amb èxit.

Atès que des del Grup Municipal de la CUP 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. 

Atès  que des  de  la  CUP assumim com a pròpies  les  reivindicacions  del  feminisme organitzat  i
combatiu i continuarem defensant: 

− El dret a decidir sobre el propi cos, sense supòsits, sense indicacions, sense tuteles.

− Una educació sexual i afectiva igualitària, lliure, sana. 

− Anticonceptius gratuïts, no agressius amb el cos de la dona i a l'abast de tothom. 

− El suport entre dones i professionals i la creació de les caixes de resistència econòmica per a les
dones que vulguin avortar. 

Atès que actualment el protocol IVE farmacològica fins els 63 dies de l'embaràs, pel que fa al maneig
clínic,  i  segons  la  Llei  Orgànica  2/2010,  de  3  de  març,  de  Salut  Sexual  i  Reproductiva  i  de  la
Interrupció Voluntària de l’Embaràs, estableix que hi ha d'haver 3 visites. La primera de la segona ha
de ser com a mínim 3 dies després de què la dona hagi tingut la primera visita oficial  sol·licitant
avortar. Pel que fa a les dues visites que la primera es tracta de l'anamnesi, les exploracions, les
necessitats  i  la  informació  a  la  pacient  i  a  la  segona  l'administració  dels  fàrmacs.  No  té  cap
contradicció per tal de fer-ho al mateix dia. La tercera visita, al cap de 15 dies del subministrament de
la mifepristona i el misoprosol, es tracta de la confirmació de la finalització de l'embaras. Atès que a la
primera visita, la llei estipula que s'ha de donar informació de totes les ajudes que es poden rebre al
tenir un infant.  

Atès que el 28 de setembre és el dia internacional per la despenalització de l’avortament.



Des del grup municipal de la CUP de Manresa, proposem els següents acords:

1. Desenvolupar els acords presos que no s’han desenvolupat a les mocions de l’octubre de 2013 i
la del gener del 2014 que encara siguin vigents:

a) Exigir i vetllar pel desplegament total i efectiu de la Llei Orgànica 2/2010 de Salut Sexual i
Reproductiva, i de la interrupció de l'embaràs. Llei que en aquell moment no la modificava la
Llei Orgànica 11/2015.

b) Rebutjar i combatre qualsevol reforma regressiva de la Llei orgànica 2/2010 per part del
Govern espanyol.

c) Incloure entre les funcions dels diversos espais d'atenció a la dona i al jovent (SIAD, ASSIR,
Manresa Jove) la de facilitar a les dones que vulguin avortar informació sobre les diverses
possibilitats existents i donar-los suport, sigui quina sigui la seva edat. Donar suport des dels
Serveis  Socials  municipals,  informar  i  orientar  a  les  manresanes que es vegin forçades a
dirigir-se a altres estats que disposin de normatives més avançades en matèria d'interrupció
voluntària de l’embaràs, i facilitar-los contactes per trobar clíniques de confiança, per a poder
vetllar per la salut, benestar i seguretat de la població de Manresa.

2. Instar el Parlament de Catalunya perquè acceleri els treballs per aprovar una llei pròpia de drets i
salut sexual reproductiva. Aquesta llei ha de respectar totalment l'autonomia de la dona, incloent les
menors d'edat. Limitant-se a donar la informació que la dona demana. Pel que fa al temps de reflexió,
no establir cap termini. Finalment, caldrà desburocratitzar el procés.

3. Instar al Parlament de Catalunya perquè durant el temps que no hi hagi aquesta nova llei, s’eliminin
els 3 dies de reflexió, com la informació obligada de les ajudes per a tenir infants, per a les dones que
desitgin avortar, facilitant així el procés per a elles. Garantir també l'avortament lliure i gratuït per a les
menors d'edat deixant que consentiment els correspongui a només elles. Oferir suport legal als i les
professionals de la medicina que vulguin combatre aquesta reforma en la seva pràctica diària, mentre
no s’aprovi la nova llei catalana.

4. Manifestar el rebuig del procediment penal obert contra qualsevol persona que defensi el Dret a
l'avortament, i en concret al procediment contra les feministes encausades. 

5. Manifestar el rebuig a les penes interessades pel Ministeri Fiscal i pel Bisbat de Mallorca.

6. Reivindicar el dret de les persones a exercir el Dret de Manifestació, i expressar la solidaritat amb
les encausades feministes, els seus familiars i amics.

7. Instar al Ministeri Fiscal i a l’acusació particular, el Bisbat de Mallorca, a que retirin les acusacions
contra les feministes encausades de Palma, al no ser admissible en una societat democràtica que es
penalitzi  la  protesta,  la  dissidència,  i  menys  encara  que  es  sol·liciti  presó  per  exercir  Drets
Fonamentals.

8. Instar a l'Audiència Provincial de Mallorca la lliure absolució de les imputades pels fets anteriorment
esmentats. 



9. Penjar  una bandera feminista  cada 28 de setembre al  balcó de l’ajuntament de Manresa,  en
commemoració  del  dia  internacional  de  la  despenalització  de  l’avortament,  fins  que  sigui
despenalitzat.

10. Per tal de reduir el nombre d'avortaments i esdevenir una ciutat on l'anticoncepció emprada sigui
precoital, i no la postcoital (no es considera anticoncepció, però s'utilitza com a tal). L'ajuntament de
Manresa:

- Subministrarà mètodes anticonceptius gratuïts i de qualitat a l'abast de tothom. S'oferiran en tots
els equipaments municipals de la ciutat. També en els Instituts i en els Centres d'Atenció Sanitària.
Els subministrats en els CAP no només seran els de barrera, sinó els que es considerin. La partida
destinada als anticonceptius, estarà inclosa en els pressupostos del 2017.

- Instarà al  departament d'educació de la Generalitat  de Catalunya, que faci  curricular  l'educació
sexual i efectiva.

11. Que es trametin aquests acords al Parlament de Catalunya, i als seus grups parlamentaris, al
Parlament de les Illes, i als seus grups parlamentaris, al fiscal de Mallorca, al Bisbat de Mallorca, a
Alerta Solidària, i a les encausades feministes.

Amb tot, el Ple decidirà.

Jordi Masdeu Valverde         GM de la CUP            Manresa, 19 de setembre de 2016 


