
La Comissió de Dones Advocades del Col·legi de Barcelona, expressem la 

més absoluta repulsa a la reforma proposada pel Ministre Ruiz Gallardón a 

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

la Interrupció Voluntària de l’ Embaràs”. 

 

El dret de les dones a decidir si volen o no tenir fills, és un dret reconegut 

com a dret sexual i reproductiu inclòs dins els drets humans.  

L’avortament forma part del dret a la salut de les dones. 

El Consell d’Europa en la seva Resolució 1607/2008 reconeix l’avortament 

com un dret. 

Als països on la llei d’avortament és més avançada, té una taxa 

d’avortaments molt més baixa. 

Als  països on la llei d’avortament és més restrictiva, hi ha més mortalitat i 

morbiditat materna. 

La Reforma de la llei d’avortament proposada per Ruiz Gallardón, ens 

porta a la cua dels països europeus, i ens fa retrocedir més de 30 anys. 

La reforma de la llei d’avortament proposada per Ruiz Gallardón aboca  les 

dones a avortaments clandestins, per tant, això provocarà més mortalitat 

de dones. 

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya (2006) en l’article 41, estableix que 

els poders públics  en les seves competències han de vetllar perquè la 

lliure decisió  de la dona sigui determinant en tots els casos que en puguin 

afectar la dignitat, la integritat i el benestar físic i mental, en particular pel 

que fa al  propi cos i a la seva salut reproductiva i sexual. 

La Comissió de Dones Advocades del Col·legi de Barcelona.  

Demanem al Parlament de Catalunya  i en base a la Resolució pel Dret al 

Propi Cos Aprovada pel Parlament català el dia 27 de setembre d’enguany, 

amb els vots d’ ICV-EUIA, CDC, ERC, PSC i CUP, prengui les mesures per tal 

que, amb urgència,  



El Parlament de Catalunya elabori i desenvolupi una llei pròpia de 

drets i salut sexual reproductiva, en la que es reguli la interrupció 

voluntària de l’embaràs dins d’un sistema de terminis, tal com està 

previst en les legislacions europees més avançades. 
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