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MOCIÓ AMB MOTIU DEL 28S, DIA D’ACCIÓ GLOBAL PER UN AVORTAMENT LEGAL, GRATUIT I 

SEGUR 

A L´Estat Espanyol l'avortament és un dret de totes les dones des de fa més de 12 anys, gràcies 

a la Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, de Salut Sexual i Reproductiva i de la Interrupció 

Voluntària de l'Embaràs. No obstant això, moltes de les dones que han d'enfrontar-se a aquesta 

decisió es continuen trobant, a dia d’avui, amb obstacles que dificulten el seu exercici lliure, sent 

el fet més evident, que els avortaments a Espanya segueixen sense practicar-se a la xarxa 

sanitària pública.  

Així ho demostren les dades: segons l'últim informe del Ministeri de Sanitat sobre aquest tema, 

al 2020, més del 87% de les Interrupcions Voluntàries de l'Embaràs (IVE) es van realitzar en 

entorns extra hospitalaris (més del 78% d'ells, en centres privats). Això es tradueix en molts 

casos en desplaçaments a centenars de quilòmetres del lloc de residència per a poder accedir al 

que és un dret reconegut, sense oblidar que les dones de 16 i 17 anys, necessiten encara, el 

consentiment dels seus pares i mares per a poder avortar. Aquestes raons fan evident la 

necessitat de reformar aquesta llei per a adaptar-la a la nova generació de drets feministes 

impulsada pel Ministeri d'Igualtat i a la realitat de la ciutadania del nostre temps, però no només 

això: 

Segons una enquesta recent de la Societat Espanyola de Contracepció sobre sexualitat i 

anticoncepció entre els joves espanyols d'edats compreses entre els 16 i els 25 anys, el 68,5% 

dels estudiants de secundària declaren que l'educació sexual que han rebut no els ha estat útil, 

considerant com a fonts més adequades Internet (47,8%) o els amics i amigues (45,5%). Cap 

societat avançada i preocupada per la igualtat pot deixar en aquestes mans l'educació sexual de 

la seva joventut. No podem obviar en aquest context l'augment de les Infeccions de Transmissió 

Sexual (ITS) al país: entre 2020 i 2021, s'han donat increments fins del 150% en algunes d'elles. 

D'altra banda, es torna urgent parlar sense por de salut menstrual, perquè així ho reclamen les 

dones. Segons la Enquesta sobre Menstruació i Entorn llançada per Intimina, el 69% de les 

enquestades creu que els dolors associats al cicle menstrual estan estigmatitzats a l'entorn del 

treball i el 67% d'elles està a favor de les baixes menstruals. Fins a un 26% d'aquestes dones 

reconeix que ha faltat al seu lloc de treball per dolors insuportables associats al seu cicle 

menstrual. A totes elles cal protegir-les blindant el dret a quedar-se a casa quan fa mal. 

 

Finalment, aquesta norma ha de posar el focus també en l'àmbit de les violències reproductives 

i obstètriques, que existeixen, i apostar pel reforç dels bons tractes i les bones pràctiques per a 

complir amb els acords en el Conveni d'Istanbul: l'eliminació de totes les violències contra les 

dones. 
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Per tot l'anteriorment exposat, i tenint en compte que afecta directament a les dones del 

nostre municipi, Premià En Comú Podem sol·licita al ple l'adopció dels següents 

 

ACORDS 

PRIMER. 

- Que l'Ajuntament de Premià de Mar amb motiu de la celebració del 28 de setembre del “DIA 

D'ACCIÓ GLOBAL PER UN AVORTAMENT LEGAL I SEGUR”, doni suport a la reforma de la “Llei 

orgànica 2/2010, del 3 de març, de Salut Sexual i Reproductiva i de la Interrupció Voluntària de 

l'Embaràs”. 

 

SEGON. 

-  Que l'Ajuntament de Premià de Mar insti a les Corts Generals a accelerar els tràmits 

parlamentaris per a aprovar la reforma de la Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, de Salut Sexual 

i Reproductiva i d'Interrupció Voluntària de l'Embaràs, que: 

 • Garantirà l'accés a l'avortament en centres qualificats de la xarxa sanitària pública, tenint a 

més en compte un criteri de proximitat perquè les dones no hagin de desplaçar-se per a poder 

exercir el seu dret.  

• Eliminarà l'obligatorietat per a les dones de 16 i 17 anys de comptar amb el consentiment 

matern i patern per a avortar.  

• Impulsarà la creació d'un registre d'objectors de consciència públic com ja ha avalat el Tribunal 

Constitucional en la seva sentència 151/2014, de 25 de setembre de 2014, o com assenyalen els 

diferents organismes europeus per a garantir que en cada centre públic hi hagi professionals 

que puguin practicar avortaments.  

• Acabarà amb els 3 dies de reflexió i altres obstacles que avui dia continuen existint a l'hora 

d'accedir al dret a l'avortament.  

• Transformarà la societat amb un nou model d'educació sexual integral, de qualitat i que 

normalitzi la diversitat que serà obligatori en totes les etapes vitals de les nenes i nens, 

adolescents i joves.  

• Assegurarà la distribució gratuïta de mètodes anticonceptius de barrera en centres educatius, 

centres penitenciaris i centres socials, que inclourà el finançament amb càrrec a fons públics 

dels anticonceptius hormonals, inclosos els mètodes reversibles de llarga durada, i que apostarà 

per reforçar la recerca de la píndola masculina.  
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• Reconeixerà el dret a la baixa laboral d'aquelles dones que tinguin diagnosticada una 

menstruació incapacitant, així com per a la recuperació després d'un avortament voluntari o 

involuntari.  

• Posarà en valor les bones pràctiques ginecològiques i obstètriques recollint per primera vegada 

que s'han d'evitar les intervencions inadequades o innecessàries en aquest àmbit. 

 

TERCER.- Traslladar aquests acords al Consell Municipal de la Dona, a les entitats feministes del 

municipi, al Ministeri d'igualtat del govern espanyol, al Parlament de Catalunya i als grups 

parlamentaris del Congrés dels Diputats. 

 


