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1º Introducció i programa de la Jornada 
pel Dret a Decidir  

JORNADA PEL DRET A DECIDIR: “EL PODER DE DECIDIR ÉS 
NOSTRE. INFORMADES, REARMADES, PREPARADES” 

El 28 de setembre la Coordinadora Feminista pel Dret a Decidir de 
València va organitzar la Jornada “El poder de decidir és nostre. 
Informades, rearmades, preparades” en el Palau de Pineda de 
València. Una Jornada de reflexió i debat al voltant del dret de les 
dones a decidir si volen ser mares o no. 

Un dret que a l’Estat espanyol actualment regula la llei de salut 
sexual i reproductiva aprovada en 2010 i que permet a les dones 
avortar lliurement fins a la setmana 14 de gestació. Després d’açò, es 
necessita un dictamen mèdic i complir certs requisits –risc per a la 
salut, fins a la setmana 22, i anomalies fetals greus o incompatibles 
amb la vida, sense termini–. Una llei que, encara que no respon a 
totes les expectatives de les dones, va reconéixer el dret de les dones 
a triar la seua pròpia maternitat. 

El ministre de Justícia, Alberto Ruiz Gallardón, ha anunciat que 
reformarà la llei per a substituir aquest termini lliure per un sistema 
de supòsits com el que va regir des de 1985 fins a 2010. Les dones 
hauran d’acreditar que es troben en els supòsits que determine la llei, 
que encara no han sigut detallats, per a poder interrompre l’embaràs. 

• Gallardón, a les ordres dels sectors més reaccionaris i de l’Església, 
vol tornar-nos a la llei de l’any 85, restrictiva, una llei de supòsits i no 
de terminis. 

• El dret a avortar està reconegut per l’Assemblea Parlamentària del 
Consell d’Europa: “ L’avortament és un dret, la llibertat de les dones 
a decidir sobre el seu cos ha de ser respectada i els governs han de 
garantir aquesta pràctica accessible i segura.” 

• La reforma anunciada per Gallardón va en contra del que l’OMS 
aconsella a tots els estats: facilitar un avortament asèptic per als 
supòsits fonamentals (violació, malformació del fetus i greu perill per 
a la salut física i psíquica de la mare). 

• Exigim un reconeixement absolut i no condicionat del dret de les 
dones a avortar, així com que les interrupcions voluntàries de 
l’embaràs siguen portades a cap pel sistema públic de salut de forma 
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totalment gratuïta. Avortament lliure, gratuït, segur i dins del sistema 
públic de salut. 

• Reivindiquem l’educació sexual com a forma de previndre els 
embarassos no desitjats. Dels cent mil avortaments anuals que es 
practiquen a l’Estat, la majoria són de joves. 

Amb aquesta jornada, la Coordinadora Feminista pel Dret a Decidir de 
València s’afig a les diferents accions, que a escala mundial, tindran 
lloc amb motiu de la commemoració del Dia d’Acció Global per 
l’Avortament Legal, Segur i Gratuït. Així mateix, la Coordinadora 
continuarà amb les mobilitzacions d’oposició a la reforma anunciada 
per Gallardón per al pròxim octubre. 
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2º Propostes dels grups de debat de la 
Jornada pel Dret a Decidir 
 

 

Aclariments inicials en relació amb les aportacions grupals: 
 
- Es detallen cadascuna de les aportacions dels grups de debat. 
 
- Es reprodueixen de manera literal. 
 
- S'ometen les estratègies i accions proposades, això per raons 
òbvies. 

 

 

 
APORTACIONS DEL GRUP N.1: 
 
El neoliberalisme generat pel PP, ha contribuït al sometiment de la 
població, i a una apropiació del cos de la dona. La crisi és la punta de 
l’iceberg, és l’excusa, no el motiu. El neoliberalisme s’aprofita de la 
conjuntura per traure’ns dels espais que havíem assolit i llevar-nos 
els drets que havíem atresorat. El PP ha posat l’excusa de la crisi, 
però els retalls cap a la dona són ideològics per què crisi hi ha també 
a Portugal i Grècia, i a cap dels dos estats se’ls ha ocorregut 
modificar la llei de l’avortament... I a l’estat espanyol ens preguntem 
per què modificar la llei de 2010, quan els avortaments han caigut un 
6%, i el Tribunal Constitucional encara no s’ha pronunciat sobre el 
recurs d’inconstitucionalitat. 
 
En l’educació, les relacions són asimètriques, cal incidir en l’educació, 
la coeducació, la formació i la informació de les relacions afectiu-
sexuals, tornar als programes PIES, demanar que als centres 
pediàtrics, quan es produïsca el canvi de pediatra a metgessa, 
s’informe amb materials divulgatius, del que sexo-afectivament pot 
ocòrrer a partir d’eixe moment. Cal contribuir a que el jovent tinga 
referents de contrast que fomenten la seua autonomia i qüestione el 
que li ve donat des de els mass media. 
 
Cal treballar sobre els mites de la maternitat per desmuntar un 
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llenguatge que amaga una realitat, per exemple: una dona 
embarassada no és una mare, és una gestant, i dins no porta un fill o 
una filla, si no un embrió fins les primeres 12 setmanes, i després un 
fetus.  
 
La dona és la única que pot decidir si parir o no parir, si la seua 
parella és tan feminista com ella, sabrà que la decisió és teua, tu, 
després la pots compartir o no, però ha de quedar clar que 
l’autonomia personal és la que capacita a cada ésser humà a decidir, 
les dones podem compartir la decisió, però no ens la poden imposar, 
per què som lliures i lliurepensants. 
 
Sobre la legislació, hem parlat sobre la necessitat de demanar 
l’acompliment d’allò que la  llei de 2010 ja deia: prestació de l’IVE per 
la xarxa del sistema públic sanitari, informa’t per igual a totes les 
parts del territori, i no en funció de qui governa ara o més endavant, 
obligatorietat de l’estudi per les carreres mèdiques. No admetrem la 
regulació de l’objecció de consciència, per què açò pertany a l’esfera 
de la moral i nosaltres reclamem un dret humà a un servei públic. 
 
 
APORTACIONS DEL GRUP N.2: 
 

NUESTROS DERECHOS EN RIESGO 

Es importante valorar como afecta la situación actual en este 
momento en que se genera el debate. 

Por tanto creemos que es esta nueva ley del aborto (y las anteriores) 
una estrategia más a todos los niveles: 

• Política ( gobierno de derechas) 

• Economía ( crisis inducida) 

• Iglesia ( conservadora y patriarcal) 

Cuando el discurso feminista no esta presente y la izquierda más 
progresista pierde fuelle , la derecha aprovecha esta situación para 
introducir sus posiciones ideológicas más conservadoras. 

EN MI CUERPO MANDO YO 

Hay que desmontar mitos como que la sexualidad  es maternidad, el 
instinto maternal, parir con dolor…Es  muy importante diferenciar las 
decisiones personales de los discursos que crean corriente y que 
impone a las mujeres una manera de ser y sentir. 

El problema es que el discurso de la sociedad es cíclico pero nosotras 
tenemos que tener muy claro cual es nuestro discurso que le hace 
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frente. 

Deberían existir los medios para tomar esas decisiones personales  
libremente y que aceptáramos las diferencias, si nos pasan la 
responsabilidad decidiremos nosotras, pero ante nuestras libres 
decisiones nos faltan las garantías por parte suya. 

Como desvincular la imagen de feto unida a persona con derechos? 
Es difícil desmontar algo que llevan muchos años trabajando como es 
hacer del feto una imagen de persona, por culpa de esta imagen el 
aborto se compara con un asesinato. 

Nuestra manera de contrastar seria desde la sensibilización, 
información…Un feto es un feto, una persona es una persona. 
Contrastaremos este discurso con la falta de  libertad de la mujer, con 
la falta de ayudas para hacer frente… 

 

LEGISLACION SOBRE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS , 
QUE QUEREMOS? 

Existe una contradicción entre la mayoria de edad para otras 
prácticas sanitarias y la del aborto. 

Contradicción entre la mayoria de edad para casarse y para 
consentimiento sexual y minoria de edadpara decidir libremente 
sobre la maternidad. 

Muy importante separar la reproducción de la sexualidad., maternidad 
de sexualidad. 

La anterior medida del Partido Popular de que la menor vaya 
acompañada de un menor legal, también fue errónea, hay que tener 
en cuenta que la comunicación de las adolescentes con los adultos no 
siempre es buena y además todo saldrá dependiendo del 
entendimiento de la familia de la adolescente. 

 

APORTACIONS DEL GRUP N.3: 
 

ELS NOSTRES DRETS EN RISC 

Clarament. Vivim un moment polític en què el capitalisme ens 
envaeix laboralment i ideològicament. Estem dirigides per un govern 
conservador neoliberal que pretén la divisió de rols i treballs relegant 
la dona a la llar. La crisi ha segut l'excusa per mantenir i reforçar 
l'estructura patriarcal: degut a la manca de treball i a recursos per 
destinar a les persones dependents, és la dona qui s'ha de fer càrrec 
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d'aquestes feines. 
 
Exemple d'involució es veu, amb motiu de preocupació, entre la gent 
jove, la qual de manera interioritzada respon al patró que se les 
demana. Ja no és per què l'home ho mana sinó en ares de l'amor i de 
l'esperit de sacrifici inherent a elles. El pes de responsabilitat i la 
pressió social les culpabilitza si no segueixen el que s'espera d'elles. 
És opinió general del grup que a la gent jove li falta informació per 
contrarestar, informació diferent que les dugue a pensar per si 
mateix. 
 
Fins i tot el llenguatge s'ha descurat. 

El dret de les dones a decidir, és un dret tan personal que és 
il�limitat. Què pot fer por. On està el límit de les seves llibertats? 
 
Considerem que el dret a decidir de les dones sobre el propi cos és 
especialment emblemàtic. Es tracta d’un dret molt íntim, donat que 
s’exerceix sobre el que és més íntim, el propi cos. D’aquesta forma, si 
s’accepta aquest dret a decidir es produeix un especial 
empoderament en les dones. S ielles poden decidir sobre el propi cos, 
com no van a decidir sobre altres aspectes de la seua vida, o inclús 
sobre altres qüestions que afecten al propi cos. 

La perduda de llibertat sobre el propi cos comporta la restricció d'un 
determinat estil de vida. 

Si la dona no és mare, no és res. El missatge que ens volen imposar 
és eixe. Una de les companyes compta l'anècdota personal de què el 
metge, quan ella li va explicar problemes en alguna part de l'aparell 
reproductiu, li diu que com ella ja és gran (té 44 anys) i no te pensat 
tenir criatures, el millor és llevar-li-ho tot (!!!!). És la màxima 
cosificació del cos de la dona. 

S'exerceix sobre la dona el màxim control: la dona lesbiana és 
reprimida i no se li dona el dret d'assistència a la reproducció. 
 
Parlem també de la involució en les polítiques educatives davant de la 
nova reforma LOMQE, que introdueix l'assignatura de religió 
(catòlica) com avaluables i lleva d'altres com 'educació per la 
ciutadania, que permetia tractar temes com la igualtat de gènere, la 
diversitat sexual, l'homosexualitat, l'educació afectiu-sexual ... 
Tampoc s'ha arribat a desenvolupar els plans d'igualtat als centres 
docents i ni tan sols el que mana la darrera llei educativa (LOE) de 
nomenar un/a agent d'igualtat dins del Consell Escolar de Centre. La 
dona continua invisibilitzada als llibres de text com a artista, 
científica, novel�lista o poeta ... 
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Resumidament, el moment actual actua com una excusa, una 
justificació. 
 
Tot i que la negació al dret a decidir i avortar és un mecanisme de 
foment de la maternitat i en els moments que hi ha mancança de 
treball productiu sembla que hi ha una tendència a què les dones 
tornen al treball domèstic en major intensitat, deixant el treball 
productiu. 
 
EN EL MEU COS MANE JO? 

- Desmuntant el màrqueting mediàtic actual. Anuncis de ràdio que 
associen el fetus amb un 
ésser viu (Provida): 'tu embrión oye y siente como tú'. Explicant que 
l'ésser viu es considera com a tal ésser independent quan ja ha 
nascut, segons la llei quan ja han passat 24h (?). 
 
– Desmuntant el discurs patriarcal de què l'avortament és una decisió 
difícil per la dona', que 'la dona que avorta és inculta'. 
 
– Revisió dels corrents biologicistes que parlen de trencament 
d'estereotips. 
 
– Reconstrucció de l'autoconcepte. Des de l'educació hem de 
reconstruir la figura de la dona que és l'ama de la seua vida, que té 
un paper en la vida i que ella té llibertat per decidir-ho. 
 
– Reforçar la idea de què els drets de les dones són drets humans (i 
sobretot per davant d'un fetus que ni tan sols és un ésser viu 
independent fins que naix) 
 
– Reprendre l'enfocament de despenalització de l'avortament i 
demanar que estiga dins de la cobertura sanitària. 
 
– Tampoc és un tema que s'haja d'abordar des del punt de vista de 
l'economia, sinó de la decisió lliure de la dona per construir el seu 
projecte de vida. El dret a decidir és una eina d'empoderament. 
 
– Desmitificació de la maternitat i reivindicar el dret a no ser mare i 
deixar de parlar de la força de l'instint maternal. 
 
Amb relació a l'edat de consentiment, no és una incoherència que es 
pretenga llevar tal capacitat per a una pràctica sanitària de baix risc 
com és l'avortament? No és una incoherència que no puguen decidir 
sobre les possibles conseqüències de l'ús del dret al consentiment 
sexual? 
 
S’evidència clarament eixa incoherència. Considerem que no hi hauria 
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d’haver limitació per edat. L’avortament deu contemplar-se des del 
moment en què es pot produir un embaràs. 
 

LEGISLACIÓ SOBRE ELS DRETS SEXUALS I REPRODUCTIUS, QUÈ 
VOLEM? 
 
 
Hi ha models més prop del nostre posicionament com Canada on es 
legisla que les xiquetes poden avortar a partir dels 12 anys que és 
quan se suposa que físicament poden ser mares. A més a la llei 
queda explicitat que l'última decisió és de la dona. 
 
Hi ha països com Xile, que tot i que és un país avançat en molts 
aspectes, l'avortament està penalitzat. 

D'una banda tenim el dret de la ciutadania a rebel�lar-se contra el 
poder legislatiu quan la llei és injusta. 

D'altra banda hauríem de denunciar lleis de l'avortament com la de 
Gallardón per què limita el dret de la dona a decidir sobre el propi 
cos. Hauríem de denunciar davant la Comissió europea i parlar del 
dret de la dona a l'avortament com un dret humà. 
 
Caldria també especificar a la legislació tots aquells drets més 
concrets de la dona, reprenent el que postulava Marcela Lagarde: 
 
– El dret a tindre història. 

– El dret a tenir un espai lliure, d'oci. 

– El dret a viure sense violència. 

– ... 

Seria interessant plantejar l’avortament com una limitació a l’exercici 
dels drets humans de les dones. La maternitat suposa una limitació 
en els projectes vitals de les dones, en el seu desenvolupament 
laboral, professional, social i econòmic. En eixe sentit, el dret a 
decidir garantix en major mesura la protecció del propi projecte vital i 
la limitació a decidir d’aquest dret i la llei que es planteja, caldria ser 
denunciada com a tal davant dels tribunals europeus que 
corresponguen. 
 

APORTACIONS DEL GRUP N.4: 
 

La ofensiva integrista contra els drets de les dones a decidir 
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lliurement sobre el seu cos, te molt a vore amb la situació de 
restricció de drets que s’està donant a Europa.  Ara be, la 
contrareforma de l’avortament que anuncia el govern del PP i el seu 
ministre Alberto Ruiz-Gallardón, és clarament ideològica.  Darrere 
d’aquesta contrareforma està la Conferencia Episcopal Española i la 
ultradreta.  Aquest és, a més, un projecte personal del Sr. Ruiz-
Gallardón. 
 

“Está en nuestro programa electoral”, aquesta frase no para de 
repetir-la el Sr. Ruiz-Gallardón i ens sorprèn la seua miopia.  Com és 
possible que no s'haja adonat que el seu govern està incomplint 
sistemàticament el seu programa electoral (prestacions d’atur, 
persones depenents, pensions, copagament, etc., etc., etc.) sense 
cap tipus de conflicte ètic?  També és estrany que una persona 
formada ignore la relació entre lleis restricives i mort de dones. 
 

A més, es dóna la paradoxa de que és vol impedir a una dona 
interrompre un embaràs que no desitja i és vol impedir a una dona 
que desitja quedar-se embarassada l’accés a les tècniques de 
reproducció assistida si ella no compleix el model hetero-normatiu, és 
a dir, si vol ser mare sense una parella home. 
 

Dins d’aquest panorama el nostre model. respecte a la 
interrupció voluntària de l’embaràs, és Canadà, malgrat que som 
conscients que hem de defensar la actual llei i lluitar contra 
l’aprovació de la contra-reforma d’Alberto Ruiz-Gallardón. 
 

També pensem que, malgrat que no podem llegir encara el 
projecte de contra-reforma, per allò que estem sentint als mitjans de 
comunicació, una estratègia d’aquest govern podria ser presentar una 
llei molt restrictiva per a aprovar finalment una llei semblant a la del 
85 i que la societat pense que “no és per a tant”. 
 

En resum, la contra-reforma de la llei de l’avortament és: 
 

- Una restricció molt greu (dramàtica) dels drets de les dones. 
- Ho patim les dones però afecta a tota la societat, perquè els 

drets de les dones són drets humans i, per tant, s’hauria de 
tractar com un atac als drets humans. 

- Una llei de classe (les dones riques continuaran avortant i les 
dones més vulnerables –migrants, joves, pobres- es jugaran la 
vida). 
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APORTACIONS DEL GRUP N.5: 
 

- ELS NOSTRES DRETS EN RISC? Hi ha relació entre el moment 
actual i que es reobriga el debat de l’avorament? Qui esta 
forçant el redebat? 

 
 Influència de l’Esglèssia. 
 Efectes de la crisi en el sentit de l’escalatge de la pobressa 
en les dones, augmentant la pèrdua dels drets. 

 Governs socialistes recullen guant dels col�lectius feministes. 
L’opinió social és que ja ho hem aconseguit. 

 Les dones sempre som la moneda de canvi de les polítiques 
neolliberals. 

 Autocrítica: Anys sense polítiques de conscienciació i 
informació. No havia debat, noe stava a les agendes 
feministes. La reforma socialista no ha calat en l’imagnari i 
per tant ara no s’aprecia la retallada. 

 Les dones i el seu treball són clau per al sistema capitalista. 
Capitalisme i patriarcat van units. 

 Que la llei siga del 2010 impedeix que hi hagen valoracions. 
 La societat i especialment les dones, no han abandonat la 
doble moral de que l’avortament no és un tema privat. 

 Falta consens col�lectiu sobre el dret a l’avortament. 
 Cal eliminar la incomoditat al parlar del fet d’avortar o 
d’haver avortat: eixir de l’armari. 

 Abandonar el discurs justificatiu: per què he avortat. Quan 
s’exerceix un dret no és donen explicacions. 

 Cal desvictimitzar, evitar el discurs de que és un fet dolorós i 
trist. 

 Incorporar el dret al discurs quotidià, per normalitzar-lo. 
 Incidir en l’educació. 
 Reclamar recursos abans i desprès de l’avoratment: 
planificació i atenció. 

 Evitar caure al parany del debat que s’usa com un mètode 
anticonceptiu, si és un exercici d’un dret no tenim per què 
qüestionar l’ús. 

 La involució del dret a l’avortament forma part de la 
retallada en educació i sanitat. 

 Estar alerta per a que no s’incloga el dret dels homes a 
decidir si les dones podem avortar o no. 

 
- AL MEU COS MANE JO. Model de la dona per part de la dreta. 

Edat de consentiment. 
 

 Trencar l’estereotip de la mare vinculada als homes, hi ha 
altres maternitats. 
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 Importància de les veus autoritzades en el trasllat del 
discurs: qui diu que. 

 No criminalitzar. 
 Dificultats per a l’exercici de la maternitat i paternitat. 
 Canviar el model de treball. 
 Tindre un fill no ´s un dret que haja de passar per 
damunt de la societat. 

 
- LEGISLACIÓ. Si ha d’existir o és un tema sanitari més. 

 
 Ordenació sanitària i despenalització. 

 

APORTACIONS DEL GRUP N.6: 
 
Situació actual:  
 
El control sexual és el control de classe. Considerem que la sexualitat 
i el cos són un tabú dins la societat conservadora que ens envolta 
sobretot tenint en compte l’enorme influencia  de l’educació judeo-
cristiana i el pes de l’església catòlica. La coeducació és la única 
manera d’arribar a canviar les mentalitats des de l’origen. 
 
Creiem que les dones no tenen els seus drets bàsics assegurats hui 
en dia, del nostre cos no manem nosaltres sinó la mentalitat judeo-
cristiana que impregna la societat.  Pel que fa a la regulació de l’edat 
avortiva, pensem que les menors deurien  poder avortar perquè si 
són prou madures per a tenir relacions sexuals són prou madures per 
decidir sobre el seu cos. Ara bé, cal una educació basada i 
fonamentada amb el desig, la sexualitat no te una finalitat 
reproductiva sinó relativa al plaer, el qual s’ha d’entendre i explicar a 
les joves. S’ha d’entendre que una bona educació sexual implica 
l’autoconeixement del propi cos i la no criminalització de la 
masturbació. Pel que fa al tema de la nova legislació de l’avortament, 
coincidim en que hi ha un deliberat ocultisme,  la qual cosa no ha de 
parar de denunciar-se. 
 
 
APORTACIONS DEL GRUP N.7: 
 
 
Els nostres dret, en risc?  
 
 * Estem en un moment delicat, de recessió i crític, n'hi ha que 
menejarse, conforme avança el neoliberalisme més reculem. 
 
* Es vol reduir a la dona al paper de mare 
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 * Tenim la dependència de les lleis i del partit que goberna 
  
* Ni auria que intentar que nosaltres no són moneda de camvi i que 
els nostres drets siguen inamobibles, es a dir un pacte d'estat 
 
* El nostre cos s'ha convertit en política 
 
* L'esglesia, els poders económics la societat 
 
* El dret a l'avortament afecta a la societat ja que nosaltres formem 
part d'ella 
 
* Com es reconeguen els drets de les dones, afecta al conjunt de la 
societat, es a dir, tolerància social 
 
* Pronunciament a favor de l'avortament, que es considera un tama 
"tabu", esta mal vist influenciat per les religions 
 
En el meu cos mano jo?  
 
Com desvincular dona-mare, fetus-drets:  
 
* Amb co-educació 
 
* Trasmetre el dret a decidir i protegir la persona que ja existeis i no 
avocar-la a fer coses que no corresponen, (avortaments clandestins) 
 
* Millorar els comportaments socials: mijans de comunicació, escoles, 
etc... 
 
* Edat de consentiment: se pot decidir relacions sexuals, perque no, 
decidir l'abortament 
 
Legislació  
 
Realitat de l'ordenament jurídic: Estem d'acord amb la llei actual, 
però, amb millores, com amb el "Aborto Blanco" Aquell avortament 
que es produeix per productes fitosanitaris, on la dona avorta per 
aquests.  
 
En el codi penalte que desapareixer la penalització de l'avort i 
apareixer la regularització del "aborto blanco"  
 
El dret contra els drets   
 
* la llei passa per damunt dels drets a la vida de les dones. 
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* Trencar amb la propietat patriarcal del cos de la dona 
 

 
APORTACIONS DEL GRUP N.8: 
 

1, 2, 3 Els tres primers punts s'ha treballat i parlat conjuntamente: 
 

• Legalment, es tracta d'una clara involució. És un propòsit 
ideològic. Es pren com a exemple a tenir present a Canadà. 
• La necessitat de legislació es demostra perquè els països 

amb legislació avançada tenen més educació en aquest 
àmbit i menys avortaments. 

• Es tracta de plantejar-se com es valora el fetus. 
• Es reclama l'avortament segur en totes les condicions, 

• Orígens. Culpables: Església, govern actual i sectors que ho han 
permès. En definitiva, el sistema capitalista, i per tant, 
patriarcal. 
• Surt en aquest moment, temps de crisi, per descol�locar 

encara més la població. Per tant, també es tracta d'una 
qüestió de classe: el poder adquisitiu no té dificultats en 
aquest àmbit, però sí la classe treballadora, que no té tants 
recursos i els necessita igual. Açò representa una doble 
moral: el sector poderós també avorta o té més mitjans per 
evitar-ho. 

• Canvi de llenguatge: no mare i no nen; sí dona i sí embrió. No 
grups provida. Parlen de maternitat de vida quan volen dir 
maternitat imposada. 

• Mentides. Diuen que si vols tenir un fill donen ajudes, però a la 
pràctica és mentida.  
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3º Propostes generals 
de la Jornada pel Dret a 

Decidir 
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3º Propostes generals de la Jornada pel 
Dret a Decidir 

Resum de conclusions de la jornada extretes de les 
aportacions verbals de les relatores i llegit en la clausura de la 
Jornada 

Conclusions de la Jornada 

 El neoliberalisme és el brou de cultiu per a l’apropiació del cos de 
les dones i la crisi és una excusa per a retallar els nostres drets. Una 
excusa que obeeix al rearmament ideològic del patriarcat. En aquest 
rearmanent forman part activa esglèsia i institucions. És una 
campanya missògina a nivell europeu, però a l’Estat espanyol és 
pitjor per les forces reaccionaries de la dreta i l’esglèssia catòlica. EL 
NOSTRE COS, LA NOSTRA DECISIÓ! 

 La reforma que preten Gallardón és ideològica i classista, perquè 
marcarà més les diferències de classe entre les que tinguen recursos 
econòmics per a poder avortar sense risc i les que no els tinguen i 
hagen de fer-lo posant en perill la seua vida. Si la reforma es porta a 
terme no va a baixar el nombre d’avortaments però sí ho farà el de 
dones que moran a causa d’avortaments clandestins i en risc. 
DEFENSEM LA VIDA! 

 El control del cos de les dones pel patriarcat – a més dels nostres 
úteros- passa pel concepte de familia i models de sexualitat i 
identitats. Només es contempla la relació heterosexual i la sexualitat 
amb finalitat reproductiva. SOM ÚNIQUES I DIVERSES! 

 Patim una apropiació del llenguatge per part del patriarcat. Els 
binomis fetus-persona i dona-mare. Hem de canviar aquests 
conceptes i deixar de nombrar “provida” perquè eixos grups no estan 
a favor de la vida, sino de la llibertat de les dones a decidir. Per tant 
hem de dir “antielecció”. Hem de continuar lluitant desde el 
feminisme, aquest és el motor del canvi. RECUPEREM EL 
LLENGUATGE! 

 Continuem revindicant la despenalització de l’avortamen. Quant a la 
legislació que volem és la de terminis, entenent el termini per a poder 
avortar el més ample possible i apropat al model canadenc. Si bé la 
llei actual del 2010 no respon a totes les nostres espectatives, la 
defensem front a la reforma que vol imposar-nos Gallardón. NO A LA 
REFORMA! 
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 Poder avortar en condicions segures és un dret de les dones, un 
dret humà fonamental i la clau per a ser lliures. ELS DRETS DE LES 
DONES SÓN DRETS HUMANS! 

 L’educació és l’eina per a canviar idees i esterotips. Cal coeducar 
des de l’Escola. Cal una educació afectiu sexual més enllà de la 
prevenció d’embarassos o MTS, cal ensenyar en el respecte a la 
diversitat d’orientació sexual i identitat de gènere, però també dels 
diferents models de relació i família. Cal informar i conscienciar a la 
societat en conjunt. EDUCACIÓ AFECTIU SEXUAL. 

 Estem en contra de l’objecció de consciència que només porta la 
desatenció a les dones que acudeixen a avortar. Exigiem que la 
Interrupció Voluntària de l’embaràs es practique dins del sistema 
públic sanitari i sense distinció ni discriminació per a cap dona. 
AVORTAMENT LLIURE, GRATUÏT, SEGUR I DINS DEL SISTEMA 
PÚBLIC DE SALUT. 

 El feminisme ha de ser el motor del canvi, això continuem fent 
xarxa per tal d’expandir totes aquestes premises al conjunt de la 
societat. EL MÓN SERÀ FEMINISTA O NO SERÀ! 

Estrategies: 

 Cal la unitat intergeneracional, de dones, de professionals, 
d’associacions feministes. Hem de fer xarxa i anar sumant i 
transmetent als moviments socials i partits polítics la necessitat de 
lluitat contra la reforma de la llei i posicionar-se a favor del dret a 
decidir. FER XARXA DIFONENT EL NOSTRE MISSATGE. 

 Hem d’exigir als partits polítics i sindicats el seu posicionament 
públic al respecte de l’avortament i la difusió en xarxes i campanyes. 
DEFENSEU EL DRET A DECIDIR! 

 L’acció directa i reividicativa als carrers continúa sent necessària 
per tal de fer-nos visibles. UNIDES EN LES XARXES, COORDINADES 
EN LES PLACES!  
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4º Fotografies de la 
Jornada pel Dret a 

Decidir 
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Fotografies de Ángela Escribano Martínez. Més fotografies: 
https://www.dropbox.com/sh/3yq6mhst16bn2ja/LRTHARYuXt 
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 Fotografies de Mª Ángeles Bustamante Ruano. Més fotografies: 
http://www.lrmcidii.org/es/category/derechos-sexuales-y-

reproductivos/ 
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 Fotografies de Macu Gimeno Mengual. Més fotografies: 
https://www.dropbox.com/sh/kblmbmc4xlk4cbf/KglCF3pKHC#/
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5º Material audiovisual 
de la Jornada pel Dret a 

Decidir 
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5º Material audiovisual de la Jornada pel 
Dret a Decidir 
 

 

 

Video Jornada 

https://www.facebook.com/photo.php?v=102020943694224
47 

Video performance 

http://www.lrmcidii.org/es/lrm-cidii-destaca-jornada-pel-
dret-a-decidir-el-poder-de-decidir-es-nostre-informades-
rearmades-preparades-fotos/ 

http://www.youtube.com/watch?v=Lz3ZQkgTWWA
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6º Annexos 
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6.1 Recopilació de premsa i Webs  

6.1.1 LA INDEPENDENT 

Conclusions de la Jornada 

http://www.laindependent.cat/index.php?option=com_content&view=
article&id=3894%3Aconclusions-de-la-jornada-el-poder-de-decidir-
es-nostre-informades-preparades-
rearmades&catid=166%3Acomunicats&Itemid=268&lang=ca 

Convocatòria 

http://www.laindependent.cat/index.php?option=com_content&view=
article&id=3828%3Ajornada-a-valencia-sobre-el-dret-de-les-dones-a-
decidir-sobre-el-seu-cos&catid=204%3Aopinio-
salut&Itemid=248&lang=ca 

 

6.1.2 PÚBLICO 

Madrid se tiñe de violeta para pedir la despenalización del 
aborto 

Organizaciones feministas convocan una manifestación esta tarde 
para protestar contra la contrarreforma de Gallardón y recordarle al 
ministro que "las mujeres deciden" 

PÚBLICO Madrid 27/09/2013 07:55 Actualizado: 27/09/2013 07:55 
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Contra Alberto Ruiz Gallardón, Ana Mato y José Ignacio Wert, el lema 
"Nosotras parimos, nosotras decidimos". Las organizaciones 
feministas de Madrid tienen reclamaciones para todos los ministros 
que, como denuncian, contribuyen a hacer de los derechos de las 
mujeres un simple papel mojado. 

En Justicia, por su proclamada reforma de la ley del aborto; 
en Sanidad, por la posibilidad de dejar la interrupción voluntaria del 
embarazo fuera de la cartera de servicios básicos (y gratuitos); y 
en Educación, por retomar el impulso de la asignatura de Religión en 
lugar de garantizar "una educación afectivo-sexual libre de 
estereotipos sexistas". 

Por todo ello, el Movimiento Feminista de Madrid -compuesto por 
numerosos colectivos, grupos del 15-M y plataformas- ha organizado 
una manifestación, esta tarde, que recorrerá buena parte del centro 
de la ciudad. Quienes acudan a teñir las calles de violeta -color que 
representa al movimiento- reclamarán una reorganización del sistema 
en la que "las mujeres deciden, el Estado garantiza, la sociedad 
respeta y la Iglesia no interviene". 

Así lo expresan en el manifiesto que han preparado para conmemorar 
el 28 de septiembre, Día Internacional por la despenalización 
del aborto [ver pdf, aquí]. A los numerosos actos organizados en 
varias ciudades españolas este sábado se suma, así, la marea violeta 
de esta tarde en la capital. Los manifestantes recorrerán, desde 
las 19.00 horas, las calles de San Bernardo, Gran Vía y Alcalá hasta 
llegar a la Puerta del Sol. La plataforma convocante anuncia, además, 
"sorpresas" durante la celebración de la protesta. 

Entre sus reclamaciones está, principalmente, la de pedirle a 
Gallardón que no cumpla su inminente amenaza de restringir la ley 
del aborto aun más que la existente en 1985. A día de hoy, la 
interrupción del embarazo es una decisión libre hasta las 14 o las 22 
semanas de gestación, según los casos. Pero el ministro de Justicia 
pretende volver, según ha anunciado en medios de comunicación sin 
llegar a concretarlo en un anteproyecto de ley, a la normativa 
posfranquista en la que se permitía sólo en tres supuestos: 
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malformación fetal, violación o grave peligro para la salud de la 
madre. Es más, Gallardón quiere incluso eliminar el primero de ellos.  

Frente a ello, el Movimiento Feminista de Madrid va más allá y 
reclama más libertad: "que la interrupción voluntaria del 
embarazo deje de estar tipificada como delito en el Código 
Penal y que su prestación se proporcione dentro de la red sanitaria 
pública, independientemente del origen, edad, orientación sexual o 
situación administrativa de quien lo solicite". Asimismo, piden que 
la Ley para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) "garantice 
el acceso a una educación afectivo-sexual libre de estereotipos 
sexistas, sana y placentera", así como una "regulación efectiva" de la 
objeción de conciencia de profesores y médicos. 

Asimismo, exigen que se garantice "el acceso a la reproducción 
asistida a mujeres solas y parejas de lesbianas" y "el acceso a 
métodos anticonceptivos sin que prime exclusivamente el criterio 
económico en la sanidad pública". Ambas cuestiones han sido 
restringidas recientemente por la ministra de Sanidad, que considera 
que "la falta de varón no es un problema médico" y ha 
desfinanciado ocho píldoras de las más utilizadas. 

Protestas en toda España 

Este viernes Barcelona y León también acogerán diversos actos a 
favor del "aborto libre" y, ya el sábado, numerosas ciudades se 
sumarán a la conmemoración del Día por la despenalización del 
aborto.  

En Valencia, la Coordinadora Feminista pel Dret a 
Decidir organiza la jornada de debate titulada "El poder de decidir es 
nuestro. Informadas, rearmadas, preparadas" en el Palau Pineda, a 
partir de las 10.00 horas. En Murcia será una performance sobre "El 
ministro y el cardenal que odian a las mujeres" la que denuncie 
la situación actual, y en Málaga habrá una lectura de textos en la 
plaza de la Marina. Y en Burgos, Córdoba, Cantabria y Alicante las 
organizaciones feministas han convocado concentraciones en las 
calles céntricas de cada ciudad. 
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En Barcelona, la manifestación se llevará a cabo frente 
al Departament de Salut y en Madrid habrá una performance por la 
mañana y, por la tarde,  una "fiesta por el derecho de las mujeres a 
decidir" bajo el lema "My vagina, my rules" ("Mi vagina, mis 
reglas"). Se puede consultar el listado de actos preparados para este 
sábado en la página web de la plataforma Decidir nos hace libres. 

 

 

http://www.publico.es/470776/madrid-se-tine-de-violeta-para-pedir-
la-despenalizacion-del-aborto 

 

6.1.3 EL PAÍS 

Las feministas valencianas organizan una jornada sobre el 
derecho a decidir 

La Coordinadora Feminista pel Dret a Decidir abre un debate 

contra la reforma del aborto 

La idea principal será 'El poder de decidir és nostre. Informades, 

rearmades, preparades' 
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Las jornadas tendrán lugar el próximo 28 de septiembre en el 

Palacio Pineda de Valencia 

 

 

EL PAÍS Valencia 24 SEP 2013 - 19:58 CET 

 

La Coordinadora Feminista pel Dret a Decidir de Valencia ha 

convocado para el próximo sábado 28 de septiembre una jornada en 

defensa del aborto libre y gratuito y en contra de la reforma de la 

ley anunciada por el ministro de justicia para el mes de octubre. Con 

el nombre "El poder de decidir és nostre. Informades, rearmades, 

preparades", la plataforma feminista pretende informar, debatir y 

encontrar estrategias y argumentos de defensa del aborto libre y 

gratuito. Esta convocatoria coincide con una jornada estatal de 

protestas con motivo del día internacional por la despenalización del 

aborto. 
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Las jornadas, que tendrán lugar en el Palacio Pineda de Valencia, 

incluyen trabajos en grupo y debates sobre temas como el derecho a 

decidir, las estrategias de resistencia feminista y los objetivos de la 

legislación de derechos sexuales y reproductivos. Los objetivos de las 

jornadas son suscitar un debate para y en la calle e idear estrategias 

para la acción. 

La coordinadora asegura que la reforma anunciada por Gallardón va 

en contra de lo que la OMS aconseja y exigen el reconocimiento 

absoluto y no condicionado del derecho de las mujeres a abortar. 

Además, reivindica la educación sexual como forma de prevenir los 

embarazos no deseados, ya que la mayoría de los 100.000 abortos 

que se practican al año en España son de jóvenes. 

 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/09/24/valencia/1380038782_5724
94.html 

 

6.1.4 LA VEU PV 

El dret de les dones a decidir si volen ser mares o no 

El 28 de setembre la Coordinadora Feminista pel Dret a Decidir de 
València organitzarà la Jornada ‘El poder de decidir és nostre. 
Informades, rearmades, preparades’ al Palau de Pineda de València. 
“Una jornada de reflexió i debat al voltant del dret de les dones a 
decidir si volen ser mares o no”, expliquen des de l’organització. 
 
Un dret que a l’Estat espanyol actualment regula la llei de salut 
sexual i reproductiva aprovada en 2010 i que permet a les dones 
avortar lliurement fins a la setmana 14 de gestació. Després d’açó, 
es necessita un dictamen mèdic i complir certs requisits –risc per a la 
salut, fins a la setmana 22, i anomalies fetals greus o incompatibles 
amb la vida, sense termini–. Una llei que, encara que no respon a 
totes les expectatives de les dones, va reconèixer el dret de les 
dones a triar la seua pròpia maternitat. 
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El ministre de Justícia, Alberto Ruiz Gallardón, ha anunciat que 
reformarà la llei per a substituir aquest termini lliure per un sistema 
de supòsits com el que va regir des de 1985 fins a 2010. Les dones 
hauran d’acreditar que es troben en els supòsits que determine la 
llei, que encara no han sigut detallats, per a poder interrompre 
l’embaràs. 
 
“Gallardón, a les ordres dels sectors més reaccionaris i de l’Església, 
vol tornar-nos a la llei de l’any 85, restrictiva, una llei de supòsits i 
no de terminis”, lamenten des de la Coordinadora. 
 
El dret a avortar està reconegut per l’Assemblea Parlamentària del 
Consell d’Europa: “L’avortament és un dret, la llibertat de les dones a 
decidir sobre el seu cos ha de ser respectada i els governs han de 
garantir aquesta pràctica accessible i segura.” 
 
La reforma anunciada per Gallardón “va en contra del que l’OMS 
aconsella a tots els estats: facilitar un avortament asèptic per als 
supòsits fonamentals (violació, malformació del fetus i greu perill per 
a la salut física i psíquica de la mare)”. 
 
“Exigim un reconeixement absolut i no condicionat del dret de les 
dones a avortar, així com que les interrupcions voluntàries de 
l’embaràs siguen portades a cap pel sistema públic de salut de forma 
totalment gratuïta. Avortament lliure, gratuït, segur i dins del 
sistema públic de salut”, expliquen en el manifest. 
 
“Reivindiquem l’educació sexual com a forma de prevenir els 
embarassos no desitjats. Dels cent mil avortaments anuals que es 
practiquen a l’Estat, la majoria són de joves”. 
 
Amb aquesta jornada, la Coordinadora Feminista pel Dret a Decidir 
de València s’afegeix a les diferents accions, que a escala mundial, 
tindran lloc amb motiu de la commemoració del Dia d’Acció Global 
per l’Avortament Legal, Segur i Gratuït. Així mateix, la Coordinadora 
continuarà amb les mobilitzacions d’oposició a la reforma anunciada 
per Gallardón per al pròxim octubre. 
 
Inscripció obligatòria i gratuïta: jornadadretadecidir@gmail.com 
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http://www.laveupv.com/noticia/4969/una-jornada-de-reflexio-al-
voltant-del-dret-de-les-dones-a-decidir-si-volen-ser-mares-o-no 

 

 

6.1.5 AMECOPRESS 

Jornada en Valencia “El poder de decidir es nuestro. 
Informadas, Rearmadas, Preparadas 
 

Pretende reforzar la argumentación en cuanto a derechos sexuales y 
reproductivos, para provocar el debate en la calle y estudiar 
estrategias para la acción 
Autonomías, Comunicados, Movimiento feminista, Encuentros y 
Jornadas, Aborto, Valencia, Martes 24 de septiembre de 2013, 
por Redacción AmecoPress 
 

Valencia, 24 sep. 13. AmecoPress.- El próximo día 28 se celebrarán 
en Valencia las Jornadas “El poder de decidir es nuestro. Informadas, 
rearmadas, preparadas”, organizada por la Coordinadora Feminista 
por el Derecho a Decidir de Valencia. Será una jornada de reflexión y 
debate alrededor del derecho de las mujeres a decidir y que pretende 
reforzar la argumentación en cuanto a derechos sexuales y 
reproductivos, para provocar el debate en la calle y estudiar 
estrategias para la acción. 

El lema de la jornada plantea, más allá del derecho a decidir –
cuestionado y en peligro de perderlo para cederlo de nuevo a obispos 
y gobernantes– que decidir empodera a las mujeres. Porque 
realmente si las mujeres no pueden decidir si quieren o no ser 
madres, como y cuando serlo, no tendrán control sobre sus vidas. 

Ahora, el gobierno quiere reformar la legislación actual –que no 
responde en absoluto a sus expectativas, pero que es importante 
porque reconoce el derecho a decidir como suyo– para volver a 
adoptar la legislación del 85, una ley de supuestos y no de plazos, 
como el actual. 

Las mujeres tendrán que acreditar que se encuentran en los 
supuestos que determine la ley, que todavía no han sido detallados, 
para poder interrumpir su embarazo. E incluso el ministro de Justicia 
anuncia que los casos de malformación fetal no serán causa para la 
interrupción. 
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La pretensión del Partido Popular es quitar poder a las mujeres, 
hacerlas personas sumisas, eternas dependientes de los hombres: 
padres, maridos, gobernantes, sacerdotes... cómo se ha hecho 
patente en tantas ocasiones. Mujeres sin poder de decisión en una 
sociedad patriarcal en qué o son madres o no tienes espacio. 

Por eso, la Coordinadora Feminista reivindica el poder, informada de 
los derechos de las mujeres y del peligro de perderlos. Están 
preparadas para la lucha, la reivindicación. Rearmadas. Porque esta 
lucha ya la llevan a término desde hace años y ahora tienen que 
reemprenderla, indican. 

Plantean la jornada como un punto de encuentro, de reflexión y 
debate que informe y empodere a las mujeres, que les de los 
argumentos y la fuerza para continuar en el activismo por su derecho 
a decidir. 

 

http://www.amecopress.net/spip.php?article10098 

 

6.1.6 COORDINADORA ESTATAL DE 
ORGANIZACIONES FEMINISTAS 

Coordinadora Feminista por el Derecho a Decidir de 
Valencia 
Viernes 20 de septiembre de 2013 

Hola a todas 

Cómo sabéis el ministro de Justicia ha anunciado para octubre a 
reforma de la ley de la interrupción Voluntaria del embarazo actual 
por otra tan restrictiva que supondrá decaer en su derecho a decidir 
si queremos ser madres y cuando y cómo. 

Ante este disparate tenemos que levantar la voz defendernos y decir 
no. 

Para informarnos, debatir y encontrar estrategias y argumentos de 
defensa desde la Coordinadora Feminista por el Derecho a Decidir de 
Valencia hemos organizado una Jornada para el día 28 de septiembre 
"El poder de decidir es nuestro. Informadas, rearmadas, preparadas” 
en el Palacio de Pineda de Valencia de 9’30 a 18 h. 

INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA Y GRATUITA (plazas limitadas) HASTA 
EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE, A La DIRECCIÓN: 
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jornadadretadecidir@gmail.com 

Tienes que indicar:  
 Nombre y apellidos,  
 Organización a la que se pertenece (Casa de la mujer,etc.)  
 Teléfono  
 y decir si te quedas a comer (el precio de la comida se de 11€, y se 

paga el mismo día). 

Teneis toda la información ( cartel, díptico y manifiesto) en los 
archivos adjuntos. 

Hola a totes 

Com sabeu el ministre de Justicia ha anunciat per a octubre a 
reforma de la llei de la interrupció Voluntària de l’embaràs actual per 
una altra tan restrictiva que suposarà perdre el dret a decidir si volem 
ser mares i quan i com. 

Davant aquest desficaci hem d’alçar la veu defendre’ns i dir no. 

Per informar-nos, debatre i trobar estratègies i arguments de defensa 
des de la Coordinadora Feminista pel Dret a Decidir de València hem 
organitzat una Jornada per al dia 28 de setembre "El poder de decidir 
és nostre. Informades, rearmades, preparades” 

en el Palau de Pineda de València de 9’30 a 18 h. 

INSCRIPCIÓ OBLIGATÒRIA I GRATUITA (places limitades) FINS EL 
DIA 24 DE SETEMBRE, A L’ADREÇA: 

jornadadretadecidir@gmail.com 

Has d’indicar:  
 Nom i cognoms,  
 Organització a la que es pertany (Casa de la dona,etc.)  
 Telèfon  
 i dir si et quedes a dinar (el preu del dinar es d’11€, i es paga el 

mateix dia). 

Tenieu tota la informació ( cartell, díptic i manifest) al arxius adjunts. 

més informacions http://www.nodo50.org/xarxafeminist... 

 

http://www.feministas.org/spip.php?article772 
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6.1.7 REVISTA NONADA 

Ser o no ser mare. Podem decidir?, por Elena Cívico 

A Maria se li va remoure l’estómac quan es va adonar de què estava 
embarassada. No sabia què fer ni a qui acudir. Arrencava la dècada 
dels 80 i per aquells dies avortar a l’estat espanyol encara era un 
delicte. 
 
Ni tenia una família acomodada. Ni la sort de què algú li prestara els 
diners per a viatjar a l’estranger a interrompre el seu embaràs com 
feien, per aquells temps, milers de joves en Amsterdam o en 
Londres. Així que va optar per acudir a una espècie de clínica 
clandestina. Maria mai va poder quedar-se prenyada de nou, recorda, 
i encara avui arrossega un llarg historial clínic que evidencia les 
conseqüències d’aquella carnisseria. 

 
Manifestació pel dret de les dones a decidir / per la despenalització de 
l’avortament en 2008. Madrid, Puerta del Sol. Foto: Gaelx 

El 28 de setembre la Coordinadora Feminista pel Dret a Decidir de 
València organitza la jornada ‘El poder de decidir és nostre. 
Informades, rearmades, preparades’ en el Palau de Pineda de 
València. Una ocasió per a reflexionar sobre el dret de les dones a 
decidir si volem ser mares o no. Al damunt de la taula, el debat sobre 
l’avortament. 
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La llei de terminis 
Després de dècades de lluita social i política, en l’any 2010 es va 
aprovar la llei que permetria a les dones decidir si volien continuar 
avant amb el seu embaràs establint un període de 14 setmanes per a 
pensar-ho lliurement. 

Passades les 14 setmanes es necessitaria un dictamen mèdic i 
complir certs requisits, com que significara un risc per a la salut (fins 
a la setmana 22) o que el fetus presentara anomalies greus o 
incompatibles amb la vida (sense termini) per a poder avortar 
legalment. 

Una llei de terminis, vigent des de fa tres anys, que ara està essent 
amenaçada per la reforma que prepara el ministre de Justícia, Alberto 
Ruiz Gallardón. Des de la Coordinadora Feminista pel Dret a Decidir 
de València expliquen que aquesta llei, encara que no responia a 
totes les expectatives, va reconéixer el dret a triar la seua pròpia 
maternitat a la dona. Un pas endavant respecte a la llei de 1985 que 
despenalitzava la interrupció de l’embaràs només en tres supòsits. 

Una qüestió ideològica 
Amb la reforma que Gallardón pretén aprovar en octubre d’enguany 
sembla que la llei de terminis quedaria suprimida definitivament i que 
es tornaria al model de supòsits despenalitzats aprovats al 1985, és a 
dir, violació, malformació del fetus o risc per a la mare, encara que 
amb modificacions. 

De les declaracions que ha estat fent el ministre els darrers mesos, 
Gallardón s’ha encarregat d’emfatitzar algunes idees, com que els 
drets de la dona no poden estar per sobre dels del nasciturus (no 
nascut). Una afirmació de la qual s’extreu que el supòsit de 
malformació del fetus podria quedar suprimit en la majoria dels 
casos. 

Per altra banda, el ministre de Justícia també ha insistit en què, amb 
la reforma, s’exigirà a les menors, sense excepció, el permís dels 
seus tutors per avortar quan ara les joves de 16 i 17 anys poden fer-
ho sense consentiment dels seus pares. 

Des de les clíniques avortistes adverteixen que aquesta reforma serà 
un pas enrere i que questes intervencions tornaran a la clandestinitat 
condemnant a les pacients i als professionals a la inseguretat jurídica. 
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L’avortament és un dret mai un delicte. Foto: Coordinadora pel Dret a 
Decidir València. 

Avortament lliure i gratuït 
Macu Gimeno, portaveu de la Coordinadora Feminista pel Dret a 
Decidir, opina que aquesta reforma es “absolutament ideològica” i 
que prové directament de l’església i dels sectors més conservadors. 
“Ací l’única que no té dret a decidir és la dona, decideixien els 
metges, els pares, l’església, tots excepte la dona”, lamenta. 
Per això des de la plataforma pel Dret a Decidir exigeixen “un 
reconeixement absolut i no condicionat del dret de les dones a 
avortar, així com que les interrupcions voluntàries de l’embaràs 
siguen portades a cap pel sistema públic de salut de forma totalment 
gratuïta”. I reivindiquen l’educació sexual com a forma de prevenir 
els embarassos no desitjats. 

A més, amb la celebració de la jornada, al Palau de Pineda el 28 de 
setembre, s’afigen a les diferents accions que a escala mundial 
tindran lloc amb motiu de la commemoració del Dia d’Acció Global per 
l’Avortament Legal, Segur i Gratuït per tal de fer realitat una consigna 
tan coneguda com obvia: ‘Nosaltres parim, nosaltres decidim’. 

http://www.nonada.es/2013/09/avortament-ser-o-no-ser-mare-
podem-decidir.html 

 

6.1.8 LRM CIDII 

FOTOS Y VIDEOS 

http://www.lrmcidii.org/es/lrm-cidii-destaca-jornada-pel-dret-a-
decidir-el-poder-de-decidir-es-nostre-informades-rearmades-
preparades-fotos/  
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Convocatòria 

http://www.lrmcidii.org/es/jornada-pel-dret-a-decidir-el-poder-de-
decidir-es-nostre-informades-rearmades-preparades/ 

 

6.1.9 GRUP DE DONES DE LA MARXA MUNDIAL 
VALÈNCIA 

Tota la informació: 

http://www.nodo50.org/xarxafeministapv/?JORNADA-PEL-DRET-A-
DECIDIR 

 

6.1.10 RADIOS 

Radio Mézclate conmigo 

25-9-2013 Audio de la entrevista a partir del minuto 40’39 

http://www.canalblau.cat/mezclate-conmigo-25-09-2013/ 

Ràdio Plèiades 

20-9-2013 Audio dela entrevista 

http://mediaserver01.upv.es/UPRTV/Radio/Pleiades/2013-09-

20%20pl%C3%A8iadesss%20PL%C3%88IADES%2020%20SEPTIEM

BRE%2013.mp3 

Radio Malva 

19-9-2013 Audio de la entrevista a partir del minuto 7´55 

http://radiomalva.org/tag/enredadas-mujeres/ 
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6.2 Documentació lliurada a la Jornada pel Dret a 
Decidir 

 

 
 
 

 
Índex 
 

A)  DESPENALITZACIÓ DE L'AVORTAMENT. 
 
28 de setembre, Dia d’Acció Global per l’accés a l’avortament amb 
seguretat, legalitat i gratuïtat. 
 

B) MANIFEST 2009, MOVIMENT FEMINISTA PV. 
 

C) LA OMS ADVERTEIX A GALLARDÓN: “RESTRINGIR 
L’AVORTAMENT SOLAMENT PROVOCA MÉS MORTALITAT 
MATERNA, 47.000 DONES MOREN CADA ANY AL MÓN PER 
INTERROMPRE L’EMBARÀS DE MANERA CLANDESTINA I 
INSEGURA; LA MAJORIA, EN PAÏSOS AMB LLEIS 
RESTRICTIVES AL RESPECTE. “ 
 

D) ESTADO ESPAÑOL, LEGISLACIÓN ACTUAL QUE PRETENDE 
REFORMAR GALLARDÓN. 
 

E) RESUMEN DE LA LEGISLACIÓN MUNDIAL SOBRE LA 
INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO. 
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Aº) DESPENALITZACIÓ DE L'AVORTAMENT 
 
28 de setembre, Dia d’Acció Global per l’accés a l’avortament 
amb seguretat, legalitat i gratuïtat. 
 
Al novembre de 1990, durant la Vena trobada de Feministes 
Llatinoamericanes i del Carib a l’Argentina, al taller sobre 
l’avortament, realitzat per la Comissió pel dret a l’avortament 
d’Argentina i per Catòliques pel dret a Decidir d’Uruguai, s’acorda 
elegir un dia per la coordinació d’accions de reivindicació per la 
DESPENALITZACIÓ de l’AVORTAMENT, havent constatat que les lleis 
restrictives no prevenen ni eviten l’avortament, pel contrari, exposen 
a les dones a recórrer a la clandestinitat i inseguretat, causant 
l’augment de la mortalitat de les dones. 
 
S’elegeix la data del 28 de setembre en memòria de l’abolició de 
l’esclavitud en Brasil, i per analogia a l’esclavitud de moltes dones 
que no tenen reconeguda la llibertat per a decidir sobre el seu cos i 
projecte de vida. 
 
A l’any 2012, la Xarxa Mundial de Dones pels Drets Reproductius 
decidí solidaritzar-se amb les companyes de la Xarxa de Salut de les 
Dones Llatinoamericanes i del Carib, que venien coordinant accions 
permanents des de 1992 tots els 28 de setembre, denunciant 
l’augment de la morbilitat i mortalitat de les dones especialment en 
els països on la llei és més restrictiva degut a la promoció de drets al 
“no nascut” per sobre dels drets a la salut de les dones. 
 
Durant els últims anys s’ha fet evident la necessitat d’unir esforços I 
enfortir els moviments feministes internacionals per a rebatre i posar 
fre a la creixent amenaça de forces polítiques i conservadores que 
tracten d’impedir i dificultar els reconeixement dels drets reproductius 
com aspecte essencial per arribar a un desenvolupament just i humà 
de la societat, en el qual les dones siguen reconegudes com a 
protagonistes de les polítiques públiques i no com a objecte de les 
mateixes. 
 
Recentment, en diversos països llatinoamericans les dones han sofert 
un atac als seus drets sexuals i reproductius, arribant a penalitzar 
l’avortament en qualsevol circumstància, eliminant-se tots els 
supòsits i eximents que existien anteriorment (El Salvador, Nicaràgua, 
Xile). També, en diversos països es dificulta l’accés als serveis 
sanitaris de prevenció i atenció a la salut reproductiva, dificultant la 
prevenció d’embarassos no desitjats, eliminant, per exemple, l’accés 
als anticonceptius d’última generació, com és el cas d’Hondures, i a 
partir de l’1 d’agost de 2013 a Espanya. 
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Fonts: http://www.28deseptiembre.org/ y 
http://www.mujeresparalasalud.org/spip.php?article275 
 
 
B) MANIFEST 2009, MOVIMENT FEMINISTA PV: 
 

• LA REGULACIÓ DE L’AVORTAMENT MITJANÇANT UNA LLEI 
ESPECÍFICA I NO TIPIFICAT COM UN DELICTEregulat dins del 
Codi Penal, sempre que no es realitze contra la voluntat de la 
dona o per imprudència. 
 

• LA GARANTIA DE LA PRESTACIÓ PER A L’AVORTAMENT EN LA 
XARXA SANITÀRIA PÚBLICA. 
 

• La regulació de l’objecció de consciència del personal sanitari 
que garanteixe l’avortament en la totalitat dels centres sanitaris 
públics. 
 

• L’equitat territorial mitjançant l’elaboració d’un protocol comú 
per a tot el Sistema Nacional de Salut, que assegure la 
prestació efectiva de la interrupció voluntària de l’embaràs 
(IVE) en la xarxa sanitària pública. 
 

• La confidencialitat de les dades de les persones que sol•liciten o 
realitzen un avortament, i el respecte al conjunt deprofessionals 
que practica efectivament els avortaments. 
 

• El seguiment mèdic mitjançant un protocol després de 
l’avortament, amb la finalitat de fomentar pràctiques sexuals 
segures entre les dones i els homes. 
 

• La GARANTIA DEL DRET DE LES DONES A DECIDIR. Si la nova 
llei farà una regulació de l’avortament per terminis i supòsits, 
aquesta ha d’assegurar un termini de lliure decisió que estiga -
com a mínim- d’acord amb els models més progressistes. 
Quant als supòsits de malformacions fetals i risc per a la salut 
de la dona, no hi ha d’haver cap límit per a la I’ avortament.  

 
• La implantació amb caràcter obligatori d’una EDUCACIÓ 

AFECTIU SEXUAL I REPRODUCTIVA en els currículums de 
l’ensenyament de primària i secundària, de forma transversal i 
amb perspectiva de gènere, per a educar en el respecte de 
decisió sobre el propi cos, la sexualitat independent de la 
reproducció i la diversitat d’identitat i orientació sexual. 

 
• L’ELIMINACIÓ DEL PERÍODE DE REFLEXIÓ PRÈVI A 

L’AVORTAMENT, que només qüestiona la capacitat de decisió de 
les dones. 
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• Que la INFORMACIÓ SOBRE LES AJUDES I DRETS LABORALS 
PER A LA MATERNITAT es faciliten a qualsevol persona en edat 
reproductiva, o no restringir-les a les dones que han decidit 
avortar. 
 

• El RECONÈIXEMENT DE L’AUTONOMIA EN LA DECISIÓ DE LES 
DONES A PARTIR DELS 16 ANYS, sense que siga necessària cap 
autorització externa per a practicar-se un avortament. 
 

• L’ACCÉS LLIURE I GRATUÏT ALS MÈTODES ANTICONCEPTIUS i 
la seua difusió per assegurar-lo així com a l’anticoncepció 
d’emergència. 
 

• La FORMACIÓ A PROFESSIONALS amb la inclusió dels protocols 
d’atenció a l’avortament en els estudis de medicina, infermeria i 
altres professions sanitàries i psicosocials, que garanteixe la 
preparació del conjunt de professionals que la porten a terme. 

 
• UNA INTERLOCUCÍÓ FLUIDA, sistemàtica i en igualtat de 

condicions, entre els partits polítics i les organitzacions 
feministes a l’hora de debatre l’avantprojecte de Llei, amb la 
finalitat de que es tinguen en compte les nostres aportacions de 
la mateixa manera que es fa amb la resta d’interlocutors. 

 
• Que les ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES tinguen responsabilitat 

i respecte amb l’espai i els fons públics, POSANT FI A LA 
FINANCIACIÓ A L’ESGLÉSIA. El dret a decidir de les dones és 
un dret humà les garanties del qual ens situen en una societat 
lliure i igualitària 

 
 
C) LA OMS ADVERTEIX A GALLARDÓN: “RESTRINGIR 
L’AVORTAMENT SOLAMENT PROVOCA MÉS MORTALITAT 
MATERNA, 47.000 DONES MOREN CADA ANY AL MÓN PER 
INTERROMPRE L’EMBARÀS DE MANERA CLANDESTINA I 
INSEGURA; LA MAJORIA, EN PAÏSOS AMB LLEIS 
RESTRICTIVES AL RESPECTE. “ 

 
Casi la mitad de los abortos que se realizan en el mundo son 
inseguros. La mayoría tienen lugar en África, Asia y América Latina. 
Como consecuencia de ello, 47.000 mujeres mueren a causa de las 
complicaciones de este tipo de intervenciones. Y, pese a los 
argumentos de algunos gobiernos, los datos de los expertos 
demuestran que el número de interrupciones del embarazo no 
disminuye cuando se restringen las leyes al respecto. 
 



Dossier recopilatori “Jornada pel Dret a Decidir”, Coordinadora Feminista pel Dret a 
Decidir de València, València 2013 

53 DE 86 

 

Estas son las principales conclusiones de la jornada sobre Leyes 
restrictivas y aborto provocado que ha tenido lugar hoy en el 
Congreso de los Diputados, organizada por el grupo parlamentario 
socialista en colaboración con la Asociación de Clínicas Acreditadas 
para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (Acai). Al acto han 
acudido ponentes como la doctora Bela Ganatra, especialista del 
departamento de Salud Reproductiva e Investigación de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), que ha recordado los datos 
del último informe de la institución sobre aborto seguro. 
 
Así, Ganatra recordó el aumento del número de abortos entre 1990 y 
2008, que pasó de 19 millones a 21,6 -algo "no sorprendente, dado 
que aumentó también la población femenina"- y alertó sobre el 
correspondiente incremento del porcentaje de interrupciones 
inseguras: del 44 al 49%, respectivamente. Asimismo, también 
mostró las gráficas [en la imagen adjunta] que demuestran que el 
número de interrupciones voluntarias del embarazo en países con 
leyes restrictivas y en zonas con leyes más liberales no varía en 
exceso, mientras la diferencia en el número de intervenciones 
inseguras sí es muy significativa. 
 
"En Argentina hay 500.000 abortos clandestinos al año que provocan 
80.000 ingresos hospitalarios y 400 muertes anuales", ejemplificó 
Santiago Barambio, presidente de Acai. 
 
"Como no tienen aborto, tienen muertas y, si no mueren, tienen un 
número importante de mujeres estropeadas", ironizó. 
 
Además, según un estudio realizado en España en 2002, "el 62% de 
las mujeres españolas que han abortado volvería a hacerlo aunque 
fuese ilegal: el 38%, clandestinamente, el 24%, en el extranjero", 
expuso Barambio. En 2012, dicha asociación ratificó este año casi los 
mismos datos con un estudio propio: el 62,35% volvería a abortar 
aunque cambiase su situación. 
 
Barambio también rememoró los tiempos en los que en España no se 
podía interrumpir el embarazo. "En 1976, según datos del propio 
Ministerio de Justicia, se producían 100.000 abortos clandestinos y 
morían entre 200 y 400 mujeres al año", aseguró. Con la ley de 
supuestos de 1985, a pesar de ser "un poco ambigua por permitir la 
interrupción, pero según se interpretara la norma", la mortalidad 
materna se redujo a un 0,6 por cada 100.000 mujeres, según Acai. 
Aun así, el actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ya ha 
anunciado su intención no sólo de suprimir las libertades de la Ley de 
2010 (que permite el aborto libre entre las 14 y las 22 semanas), 
sino que pretende volver a la normativa de 1985. Es más, será aún 
más restrictiva: si finalmente se aprueba su reforma del Código Penal 
-prevista para finales de año- las mujeres no podrán abortar en caso 
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de malformación fetal. 
 
"La aspiración del grupo popular por restringir el acceso al aborto en 
España viene de antiguo", recordó Barambio, en alusión al padre de 
Gallardón, que recurrió ante el Constitucional un primer borrador de 
la antigua ley, datado en 1983. "Ahora su hijo quiere acabar con el 
derecho de la mujer a decidir", lamentó el presidente de Acai. 
 
"¿Derecho a la vida?" "Siempre que se debate sobre el derecho al 
aborto, oigo elargumento del derecho a la vida, pero ¿quién defiende 
el derecho a la vida de esas mujeres que se ponen en manos de 
aficionados, en condiciones insalubres, intentando ejercer su derecho 
a no tener un hijo no deseado?", se preguntó, por su parte, la 
portavoz Parlamentaria del PSOE, Soraya Rodríguez. “En esto, en la 
lucha por este derecho, no nos Puede quebrar la política del PP”, 
animó la socialista. 
 
Su compañera de partido y portavoz del grupo socialista en la 
Comisión de Igualdad, Carmen Montón, insistió, además, en que la 
ley actual "es equiparable a la de los países de nuestro entorno". 
"Francia, Holanda, Bélgica, Portugal e incluso Italia, donde pesa la 
influencia del Vaticano, tienen legislaciones parecidas, fundamentadas 
en conclusiones de la ONU y la OMS que instan a los Gobiernos a 
proporcionar servicios accesibles para la interrupción del embarazo", 
argumentó. 
 
En este sentido, la doctora Ganatra, recordó que el término ’aborto 
inseguro y clandestino’, para la ONU, no sólo hace referencia a 
aquellos que conllevan peligros para la salud de la mujer, sino 
también a los que son "discriminatorios" porque "niegan a las 
mujeres conseguir su derecho a la información, su derecho a la vida y 
su derecho a la libertad". 
 
Por este motivo, abogó por eliminar las "barreras legales, políticas y 
prácticas" que impiden el acceso libre al aborto como "la autorización 
de terceras partes (progenitores, parejas, consejos hospitalarios) o la 
objeción de conciencia de los médicos, que debe estar reconocida 
siempre que no suponga un impedimento para acceder a la 
intervención de forma efectiva". "El aborto clandestino no es un 
problema sólo de salud, sino de derechos humanos", concluyó la 
experta de la OMS. 
 
En esta misma línea se expresó también Purificación Causapié, 
secretaria de Igualdad del PSOE, que recordó al movimiento feminista 
-"impulsor de la lucha por los derechos sexuales y reproductivos"- y 
cuestionó la necesidad de reformar la actual ley. "El aborto ya está 
aceptado en la sociedad, a excepción de los sectores eclesiásticos", 
sentenció. 
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Por último, un portavoz del instituto Guttmacher, de Nueva York, 
incidió en que "el 13% de las muertes maternas se deben a un aborto 
inseguro" y demostró, con cifras, que "las leyes restrictivas no están 
relacionadas con tasas de aborto más bajas". De hecho, "las tasas 
más bajas están en Europa" -la zona con leyes más permisivas al 
respecto- [ver gráfico] y la línea directa que relaciona disminución de 
abortos con la reducción de embarazos no deseados pasa por el 
aumento del uso de anticonceptivos. Y para ello es necesario una 
"mejor educación sobre salud sexual y un mayor acceso a la 
información, tanto en los colegios como en los centros de salud", 
concluyeron varios ponentes. 
 
Font Público: http://www.publico.es/espana/444756/la-oms-advierte-
a-gallardonrestringir-el-aborto-solo-provoca-mas-mortalidad-materna 
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D) ESTADO ESPAÑOL, LEGISLACIÓN ACTUAL QUE PRETENDE 
REFORMAR GALLARDÓN 
 
“Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la 
interrupción voluntaria del embarazo”. 
 
El principio fundamental que contempla la nueva ley es que el aborto 
será libre dentro de las 14 primeras semanas de gestación, 
informando previamente a la mujer sobre los derechos, prestaciones 
y ayudas públicas que tiene la maternidad. 

 

Aparte de ello, se amplía el plazo para abortar hasta las 22 semanas 
de gestación por causas médicas, cuando concurran algunas de las 
siguientes circunstancias: 

 

- Que exista un grave riesgo para la vida o salud de la embarazada; 

- Que existan anomalías graves en el feto; 

- Que exista presencia de anomalías fetales incompatibles con la vida, 
o cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente 
grave e incurable en el momento del diagnóstico. 

Bastará, para acreditar estas circunstancias, con el dictamen de un 
médico. 

 

La principal novedad de ésta ley es que las mujeres menores de edad 
podrán solicitar la práctica del aborto del mismo modo que si fueran 
mayores de edad. El artículo 13.4 de la ley establece que "en el caso 
de las mujeres de 16 y 17 años, el consentimiento para la 
interrupción voluntaria del embarazo les corresponde exclusivamente 
a ellas de acuerdo con el régimen general aplicable a las mujeres 
mayores de edad". 

 

En cuanto a la información que deben recibir los padres, la ley fija 
que al menos uno de sus progenitores o tutores tienen que ser 
informados de la decisión, salvo "cuando la menor alegue 
fundadamente que esto le provocará un conflicto grave, manifestado 
en el peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, 
malos tratos, o se produzca una situación de desarraigo o 
desamparo". Es decir, las menores podrán abortar sin que ni siquiera 
lo sepan sus padres. 

 

La Ley establece además un conjunto de garantías relativas al acceso 
efectivo a la prestación sanitaria de la interrupción del embarazo y a 
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la protección de la intimidad y confidencialidad de las mujeres. 

 

Con estas previsiones legales se pretende dar solución a los 
problemas a que había dado lugar el actual marco regulador tanto de 
desigualdades territoriales en el acceso a la prestación como de 
vulneración de la intimidad. 

 

Font: http://www.clinicasabortos.com/ley-del-aborto-en-
espana/sec18 
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E) RESUMEN DE LA LEGISLACIÓN MUNDIAL SOBRE LA 
INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO 
 
1.- ALEMANIA Legislación: Combina el sistema de plazos con el de 
indicaciones. Detalle sobre Plazos e indicaciones: 12 ó 22 
semanas – embarazadas situación especial necesidad – + 
asesoramiento – mínimo 3 días antes intervención. Indicaciones: 2 
tipos: médico, criminológico. 
 
2.- AUSTRIA Legislación: Combina sistema de plazos, con otro de 
indicaciones. Detalle sobre Plazos e indicaciones: 12 semanas (+ 
indicaciones de tipo médico o menor de 14 años en el momento 
quedar embarazada.). 
 
3.- BÉLGICA Legislación: Sistema mixto, de plazos y causal. 
Detalle sobre Plazos e indicaciones: Mujer en situación de angustia 
(détresse), 12ª semana de gestación. Será como mínimo 6 días 
después de la primera consulta médica. La mujer debe ratificar por 
escrito. Superado el plazo de 12 semanas, sólo motivos médicos. Se 
requerirá la opinión de dos facultativos. 
 
4.- BULGARIA Legislaciójn; Los requisitos y el procedimiento y los 
criterios se determinan por disposición del Ministerio de Salud. 
Detalle sobre Plazos e indicaciones: 1) 12 semanas de 
gestación. 2) 20 semanas x riesgos salud: (peligro muerte o 
malformaciones feto). Se determina también las obligaciones de los 
especialistas en medicina. 
 
5.- CANADÁ Legislación: Carece de una regulación expresa y no 
tiene restricciones legales a su aplicación. Detalle sobre Plazos e 
indicaciones: Las mujeres mayores de 12 años pueden acceder al 
sistema sin autorización paterna. Sistema más abierto del mundo 
occidental: en 1989, la Corte Suprema negó el derecho del padre a 
evitar la interrupción voluntaria del embarazo, cediendo el derecho de 
decidir únicamente a la mujer. Dos años después, la Corte Suprema 
confirmó que el no nacido no tenía condición de persona, por lo que 
no era sujeto de la Carta de Derechos. 
 
6.- COLOMBIA Legislación; Aborto legal y seguro. Detalle sobre 
Plazos e indicaciones: a) riesgo salud, b) malformaciones feto y c) 
criminología  
 
7.- DINAMARCA Legislación; Aborto libre (anterior a las 12 primeras 
semanas de embarazo). Detalle sobre Plazos e indicaciones; más 
12 semanas: permiso al Consejo Médico de la región danesa 
competente. La decisión podrá ser apelada a la Comisión de 
Reclamaciones de Aborto. Sin necesidad de permiso: Riesgo 
enfermedad feto. Riegos salud mujer, inmadurez o por características 
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mentales determinantes de ésta. Y riesgo presión psicológica 
insoportable para la mujer. 
 
8.- FINLANDIA Legislación; Se basa en seis supuestos, requisito 
autorización de 2 médicos , y con un plazo de doce semanas 
(ampliable hasta 20 casos especiales). Equivale a una ley de plazos. 
Detalle sobre Plazos e indicaciones: Supuestos 12 semanas: 
 

1. Peligro vida o salud madre. 
2. Maternidad carga apreciable circunstancias sociales, familiares,  

 especiales.  
3. Criminología. 
4. Menor 17 años momento concepción o mayor 40 o con más 

 de 4 hijos.  
5. Malformaciones, enfermedades feto. Y 
6. Incapacidad física, psíquica madre o padre.+ 12 semanas: el 

caso pasa a la Autoridad Nacional para Asuntos Legales Médicos 
de Finlandia (TEO en sus siglas en finlandés) donde se forma un 
tribunal que realiza un estudio individualmente. 

 
9.- FRANCIA Legislación: Límite de 12 semanas, plazo que sólo 
puede ser superado por causas médicas. Detalle sobre Plazos e 
indicaciones: 12 semanas: Dos médicos de un equipo 
multidisciplinar acrediten peligro vida y salud de la madre o 
enfermedad, malformaciones del feto. Toda menor de edad no 
emancipada tiene que acudir a una consulta con un asesor de un 
centro de planificación familiar (para mayores de edad la consulta es 
optativa). Y deberá contar con el consentimiento de al menos uno de 
sus padres, o si deseara mantener el secreto, podrá estar 
acompañada por un mayor de edad de su elección. 
 
10.- GRAN BRETAÑA Legislación: 24 semanas libre +24 
semanas. Detalle sobre Plazos e indicaciones: Antes de las 24 
semanas de gestación. Casos aborto legal después de 24 semanas: 
Salvar la vida de la madre. Prevenir un daño grave a nivel físico o de 
salud mental madre. Y riesgo feto anomalías/daños físicos o mentales 
que supusieran una seria discapacidad o minusvalía. 
 
11.- GRECIA Legislación: Determinadas condiciones: 12 semanas 
libre. Detalle sobre Plazos e indicaciones: 1. Doce semanas. 2. 
Riegos salud madre, salud feto: 24 semanas. 3. Peligro físico o moral 
irreversible para la mujer embarazada. 4. Criminología, diecinueve 
semanas. Y 5. Si la embarazada es una menor, se necesita el 
consentimiento de uno de los padres o del tutor. 
 
12.- HOLANDA Legislación: Ley de plazos: 24 primeras semanas. 
Entre consulta médica e intervención lapso mínimo de cinco días. 
Detalle sobre Plazos e indicaciones: La mayoría de los abortos se 
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llevan a cabo dentro de las 22 semanas. Solo los abortos por razones 
médicas se extienden a la semana 24. El límite de las 24 semanas 
para la práctica del aborto está relacionado con el momento en que el 
feto es viable fuera del vientre materno, momento a partir del cual el 
aborto se tipifica como delito en el Código Penal. 
 
13.-ITALIA Legislación: Plazo de 90 días desde la concepción. 
Detalle sobre Plazos e indicaciones: Más 90 días: si existen graves 
motivos físicos o psíquicos, certificado médico.Las menores de 
dieciocho años necesitarán la autorización de ambos progenitores o 
del juez de menores para interrumpir el embarazo. 
 
Fuente: http://nosotrasdecidimos.org/legislacion/ 
 
Mapa Mundial http://www.worldabortionlaws.com 
 
 
 
 
L’Edat de consentiment i l’avortament (resum de dades): 
 

− 16 anys casament  i 14 amb autorització judicial. 
 

− 13 anys relacions sexuals consentides. 
−  

(El Govern vol posar l'edat de consentiment sexual dels 13 anys  als 
16, com també en el cas de casament). 
 

− 16 anys majoria d’edat sanitària. 14 anys amb autorització 
judicial. 

−  
 Excepte l’avortament, les tècniques de reproducció i assaigs 
clìnics. 
 

− 18 anys majoria d’edat legal. 
 
Cal recodar que hi ha una gran diversitat de situacions personals i 
familiars. 
 
Un 5% del total de dones que avorten tenen menys de 18 anys. 
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6.3 Manifiest pel Dret a Decidir 
 

La Coordinadora Feminista pel Dret a Decidir de València, 
contra la retallada dels drets de les dones que suposa la 
reforma de la llei d'Interrupció Voluntària de l'embaràs 
anunciada pel Ministre de Justícia 
 
La coordinadora s’oposa rotundament a aquesta retallada de drets de 
les dones, ja que considera que el dret a l’avortament està reconegut 
-entre d’altres- per l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa en 
la resolució que exigeix als 47 estats que pertanyen a la institució 
“despenalitzar l’avortament sinó ho han fet encara”... ” l’objectiu és 
que la societat protegesca les dones que no desitgen finalitzar el seu 
embaràs”...“l’avortament és un dret, la llibertat de les dones a 
decidir sobre el seu cos ha de ser respectada, i els governs 
han de garantir aquesta pràctica accessible i segura”. 
 
Amb una legislació arcaica i restrictiva, després dels anys de lluita 
feminista en l’Estat Espanyol pel dret a decidir sobre els nostres 
cossos, a l’any 2010 es va aprovar una Llei que amplia els 
nostres drets en salut sexual i reproductiva, en sintonia amb 
les lleis més avançades d’altres països europeus. 
 
En aquest sentit, la proposta del Sr. Gallardón, fidel als ordres de 
l’església catòlica, suposa un enorme retrocés.  Des dels Moviments 
Feministes de tot l’Estat s’està mostrant la indignació a la reforma 
proposada. Les dones no anem a consentir que ens lleven els 
nostres drets i ens facen retrocedir a aquells anys que havien d’eixir 
de l’estat per avortar. 
 
Per tot això, la Coordinadora Feminista Valenciana pel Dret a Decidir 
ha fet diferents actes de carrer i les I Jornades de reflexión. La lluita 
continúa dia a dia. No s'aturem, volem que la societat ens 
acompanye, que totes les dones -les més joves, les més majors-
sàpiguen que el dret a un avortament lliure, segur i dins de la sanitat 
pública és un dret que ens correspon. 
 
La lluita conjunta és essencial, per això s’estan coordinant accions de 
les diferents organitzacions dels territoris de l’Estat. Hem 
calendaritzat una sèrie d’accions i actes encaminats a conscienciar al 
conjunt de la societat de la necessitat de mobilitzar-se per aquest 
dret fonamental, per a mostrar la nostra protesta i repulsa per la 
reforma anunciada. La Coordinadora Feminista pel dret a Decidir de 
València convida a totes les persones a participar d’aquests actes, les 
convocatòries dels quals anirà fent públiques. 
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EDUCACIÓ SEXUAL PER A PREVENIR, ANTICONCEPTIUS PER A NO 

AVORTAR, AVORTAMENT LLIURE, GRATUÏT I SEGUR PER A NO 
MORIR!! 

 
NOSALTRES DECIDIM SI PARIM O NO PARIM! 

 
Més informació: 

http://www.nodo50.org/xarxafeministapv/ 
Grup en Facebook: 

https://www.facebook.com/groups/558918724153332/ 
Twitter: @DretaDecidirVlc 

#IVE #DretaDecidir #AvortamentLliureiGratuït 
#IVE #DerechoaDecidir #AbortoLibreyGratuito 

 

 

 

 

 

 

 



Dossier recopilatori “Jornada pel Dret a Decidir”, Coordinadora Feminista pel Dret a 
Decidir de València, València 2013 

63 DE 86 

 

 

6.4 Recopilació de les accions de la Coordinadora 
Feminista pel Dret a Decidir de València 
 
Accions 
 
a) Manifestació 1er de maig. 

b) Marxes 12 M, València. 

c) PP escrache. 

d) La Coordinadora Feminista pel Dret a Decidir de València, contra la 
reforma de la Llei d’Interrupció Voluntària de l’Embaràs llança la campanya 
“Avortament Lliure i Gratuït”. 
 
e) Pallassescarrers, València. 
 
f) La Coordinadora Feminista pel Dret a Decidir de València, contra la 
reforma de la Llei d’Interrupció Voluntària de l’Embaràs llança la campanya 
“Avortament Lliure i Gratuït”. 
 
g) Passacarrers a la Fira Alternativa. 
 
h) A l’Orgull LGTBIQ. 
 
i) Carta oberta “Beatriz”. 
 
j) Jornada pel Dret a Decidir. 
 
k) Per l’educació sexual. 
 
l) 28 O, Concentració a la Mare de Deu. 
 
m) V Jornades Feministes Acontracorrent: som roínes, podem ser pitjors. A 
la Universitat de València. 
 
n) 15 J. 
 
o) Intervenció al carrer. 
 
p) 20 D, no a la contrarreforma dels drets sexuals i reproductius i del IVE 
 
q) No a la contrarreforma del Gallardón 
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a) Manifestació 1er de maig 

 
 
Més fotografies: http://www.lrmcidii.org/es/manifestacion-del-1o-de-mayo/ 

 
b)Marxes 12 M, València 

 

Més fotografies: http://www.lrmcidii.org/es/marchas-del-12m-valencia/ 
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c) Escrache PP 
 

 
 

 
Més fotografies: http://www.lrmcidii.org/es/breve-cronica-fotografica-del-

escrache-feminista-frente-a-la-sede-del-pp-valencia/escrache-feminista-9/ 
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d)La Coordinadora Feminista pel Dret a Decidir de 
València, contra la reforma de la Llei 
d’Interrupció Voluntària de l’Embaràs llança la 
campanya “Avortament Lliure i Gratuït” 
 

 

 

Més fotografies: https://www.facebook.com/groups/558918724153332/?ref=ts&fref=ts 

 

 

Descarrega la imatge, uneix-te al grup de Facebook i puja una 
foto teva amb el cartell 

 
https://www.facebook.com/groups/558918724153332/ 

 
Moltes gràcies per compartir 
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e) Pallassescarrers, València 
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Més fotografies i video: http://www.lrmcidii.org/es/iia-trobades-de-pallasses-

amb-a-payasas-con-a-payasacalles-pallassescarrer/ 
 

f) 28 M Concentració: no a la reforma de LO 
2/2010, de salud sexual y reproductiva y de la 
IVE 
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Més fotografies i video: http://www.lrmcidii.org/es/28-m-concentracion-no-a-la-

reforma-de-la-lo-22010-de-salud-sexual-y-reproductiva-y-de-la-ive/ 
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g)Passacarrers a la Fira Alternativa 
 

 
 

 
 

Més fotografies:  http://www.lrmcidii.org/es/pasacalles-en-contra-de-la-reforma-de-la-

ley-del-ive-en-la-feria-alternativa/ 
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h) A l’Orgull LGTBIQ 
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Més fotografies:  http://www.lrmcidii.org/es/manifestacion-del-orgullo-lgtbiq-2013/ 
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i) Carta oberta “Beatriz” 
 

 
 
La Coordinadora Feminista pel Dret a Decidir de 
València va recolçar a aquesta dona 
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j) Jornada pel Dret a Decidir 
 

 

Més fotografiesi videos:  http://www.lrmcidii.org/es/lrm-cidii-destaca-jornada-pel-dret-

a-decidir-el-poder-de-decidir-es-nostre-informades-rearmades-preparades-fotos/ 

 
k) Per l’educació sexual  
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Més fotografies: http://www.lrmcidii.org/es/24-de-octubre-huelga-general-de-

ensenanza/ 
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l) 28 O, Concentració a la Mare de Deu 
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Més fotografies: http://www.lrmcidii.org/es/28-de-octubre-nosotras-decidimos/ 

 
m) V Jornades Feministes Acontracorrent: som 

roínes, podem ser pitjors. A la Universitat de 
València 
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Més fotografiesi videos: http://www.lrmcidii.org/es/coordinadora-feminista-pel-dret-a-

decidir-valencia-universitat-de-valencia/ 
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n) 15 J 
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o) Intervenció al carrer 
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p) 20 D, no a la contrarreforma dels drets sexuals i 

reproductius i del IVE 

 

 

 

 

 

Més fotografies i videos: http://www.lrmcidii.org/es/no-a-la-contrarreforma-de-la-ley-

de-los-derechos-sexuales-y-reproductivos-y-del-ive/ 



Dossier recopilatori “Jornada pel Dret a Decidir”, Coordinadora Feminista pel Dret a 
Decidir de València, València 2013 

85 DE 86 

 

 

q) No a la contrarreforma del Gallardón 
 

 

 

 

 

Més fotografies i videos: http://www.lrmcidii.org/es/no-a-la-contrarreforma-de-

gallardon/
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Elaborat per la Coordinadora Feminista pel Dret a Decidir de 
València 

València 2013 

 

@DretaDecidirVlc. Estem al facebook: 

https://www.facebook.com/groups/558... 

Al twitter: https://twitter.com/DretaDecidirVlc 

E-mail: jornadadretadecidir@gmail.com 

Tot: http://www.nodo50.org/xarxafeministapv/?JORNADA-PEL-

DRET-A-DECIDIR 

 

MOLTES GRACIES A TOTES 

 


