
28 DE SETEMBRE: DIA INTERNACIONAL PER LA DESPENALITZACIÓ DE L’AVORTAMENT 
 

El dret a l’avortament continua sent un privilegi 
 

Legislacions repressores i condicions desiguals d’accés impedeixen la garantia 

efectiva de la interrupció voluntària de l’embaràs  

 

La Campanya pel dret a l’avortament lliure i gratuït organitza a Catalunya 

accions reivindicatives que comptaran amb la participació de reconegudes 

activistes internacionals 

 

L’Organització Mundial de la Salut calcula que cada any es realitzen al voltant de 22 

milions d’avortaments en condicions perilloses a tot el món1. Aquesta xifra no només 

reflecteix la permanència de greus obstacles a la llibertat de les dones de decidir 

sobre la seva maternitat. També revela la innecessària imposició de greus riscos per a 

la salut de milions de dones. 

 

Amb motiu del Dia internacional per la despenalització de l’avortament, que se 

celebra cada any el 28 de setembre, la Campanya pel dret a l’avortament lliure i gratuït 

denuncia els diversos factors que, arreu del món, impedeixen a les dones decidir amb 

llibertat i seguretat sobre el seu cos. A la vegada, alerta de “l’ofensiva retrògrada, 

masclista i patriarcal” que, a nivell internacional, amenaça els drets de les dones. 

 

A l’Estat espanyol, la garantia efectiva del dret a la interrupció voluntària de l’embaràs 

(IVE) es veu limitada per dues qüestions essencials. D’una banda, hi ha diferències 

territorials que es tradueixen en un accés desigual a l’avortament. Les dones que viuen 

en zones més rurals s’enfronten a més dificultats a l’hora de rebre un tractament d’IVE 

amb garanties. D’altra banda, l’exigència del consentiment de pares i/o mares per a 

les joves d’entre 16 i 18 anys les aboca en moltes ocasions a tirar endavant un 

embaràs no desitjat o a avortar de manera clandestina. A Catalunya aquest factor és 

especialment greu, ja que es requereix el consentiment de tots dos progenitors per a 

aquests casos, tot i la moció parlamentària que des de principis d’any insta a la retirada 

d’aquesta restricció addicional2. 

 

El panorama és més alarmant si la mirada s’amplia a l’àmbit internacional, on la IVE 

pot arribar a comportar penes de presó. A Andorra, per exemple, les dones que 

decideixen avortar han de fer-ho a l’estranger; al país veí, l’avortament està totalment 

prohibit. Altres països europeus, com Malta, Irlanda o Polònia també disposen de 

legislacions molt restrictives. 

 



A l’altra banda de l’Atlàntic, a Amèrica Llatina, la situació és igualment escandalosa3. 

La recent reforma aprovada a Xile, que despenalitza l’avortament en tres supòsits, ha 

estat una petita victòria als corrents antielecció que es fan sentir amb força a tota la 

regió. La gran majoria de països llatinoamericans (amb l’excepció d’Estats com Cuba o 

Uruguai) imposen normes molt restrictives a la IVE. Els casos més flagrants són els 

d’Haití, Nicaragua i El Salvador, on l’avortament és totalment il·legal. 

 

En aquest últim país desenvolupa la seva lluita l’activista Morena Herrera, que visitarà 

Barcelona amb motiu de la commemoració del 28 de setembre. Herrera, que va ser 

situada l’any passat per la BBC entre les 100 dones més influents d’Amèrica Llatina4, 

treballa per la despenalització de l’avortament al seu país, on una vintena de dones 

estan empresonades amb l’acusació d’haver interromput el seu embaràs. 

 

Morena Herrera serà una de les activistes internacionals que participaran en les 

accions reivindicatives impulsades enguany a Catalunya per la Campanya pel dret a 

l’avortament lliure i gratuït. També hi seran l’hondurenya Erika García Cárcamo i la 

guatemalenca Cristina Chiquín. Totes elles estan disponibles per a entrevistes amb 

mitjans de comunicació. 

 

Per al dia 28, s’ha programat a les 6 de la tarda la xerrada “Dret a 

l’avortament: presó, prohibició i desigualtat en l’accés”, on intervindran Morena 

Herrera, Sílvia Aldavert i Sac Nicté (Stop Violències Andorra). L’acte, que se celebrarà a 

Ca la Dona (C/ Ripoll, 25), és no mixt comptarà amb una fila zero d’activistes 

d’Hondures, Xile, Guatemala i Mèxic. Posteriorment, a les 8 del vespre, s’ha 

convocat una concentració de protesta a la plaça Sant Jaume de 

Barcelona. El lema és clar: “Ni mortes, ni preses, ni 

clandestines. Ens volem vives i lliures!”. 
 

Campanya pel Dret a l'Avortament. Lliure i gratuit  

dretalpropicos@gmail.com 

 

 
1Organització Mundial de la Salut. Preventing unsafe abortion. Juny de 2017.  

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs388/en/  
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2Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears. El Parlament de Catalunya 

aprova per unanimitat la realització de campanyes de sensibilització sobre els Drets 

Sexuals i Reproductius. 31 de gener de 2017. 

http://apfcib.org/el-parlament-de-catalunya-aprova-per-unanimitat-la-realitzacio-de-

campanyes-de-sensibilitzacio-sobre-els-drets-sexuals-i-reproductius/ 

 
3Euronews. Despenalización del aborto en América Latina: ¿qué excepciones?. 25 

d’agost de 2017. 

http://es.euronews.com/2017/08/25/la-legalidad-del-aborto-en-america-latina-que-

restricciones  

 
4BBC. Quiénes son las 9 latinoamericanas en la lista de 100 mujeres del 2016 de la BBC. 

21 de novembre de 2016. 

http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-38051337   

 

 

 

Contacte: 

 

María Palomares Arenas Cabral 

Directora de Calala Fondo de Mujeres 

Telèfons: 93 301 17 93 / 687 259 424 

Correu electrònic: maria@calala.org   

 

 

Sílvia Aldavert Garcia 

Campanya dret a l’avortament 

Tel. 663 917 170 / 93 305 53 22 

dretalpropicos@gmail.com 
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ACTIVISTES INTERNACIONALS QUE TREBALLEN EN LA DEFENSA DEL DRET A L’AVORTAMENT 

ALS SEUS PAÏSOS D’ORIGEN 

 

De visita a Catalunya fins l’1 d’octubre. Disponibles per a entrevistes, que 

caldrà concertar prèviament amb la María Palomares Arenas (687 259 424 / 

maria@calala.org). 

 

 

Morena Herrera (El Salvador) 

 

És activista feminista i defensora dels drets humans, 

integrant de diverses expressions del moviment 

feminista a El Salvador i a Amèrica Central.  

 

Ha estat regidora de la capital del seu país, San 

Salvador, i diputada suplent de l’Assemblea 

Legislativa, a proposta d’un moviment cívic i polític 

anomenat Iniciativa Ciutadana. Abans dels Acords de 

Pau que van posar fi al conflicte armat de El Salvador, 

va integrar les files de la guerrilla i l’FMLN. 

 

Compta amb una àmplia experiència en el 

desenvolupament local, el municipalisme i la democràcia local. Ha treballat en 

polítiques públiques per impulsar la igualtat de gènere, la seguretat ciutadana i la 

prevenció de les violències contra les dones. Ha participat en processos de formació de 

la policia en qüestions vinculades a la igualtat de gènere. 

 

Un dels àmbits en els quals destaca el seu compromís és la defensa dels drets sexuals i 

reproductius de les dones, especialment de les dones criminalitzades per haver 

avortat. Forma part de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, de la 

Concertación de Mujeres de Suchitoto i de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras 

de Derechos de las Mujeres. És sòcia fundadora de Las Dignas i presidenta de 

l’Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto Terapéutico, Ético y 

Eugenésico.  

 

Doctora en Filosofia Iberoamericana, té també estudis de màster en Relacions de 

gènere i Desenvolupament local. Recentment, ha publicat investigacions sobre 

feminicidis; ciutadania i participació política de les dones; municipalisme i equitat de 

gènere; violència contra les dones; descentralització i drets de les dones; moviments 

socials de dones, i conseqüències de la penalització absoluta de l’avortament.  

Més informació 

mailto:maria@calala.org


 

Web de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local. 

http://colectivafeminista.org.sv/  

 

Pikara Magazine. Morena Herrera: “Vamos a sacar a ‘las 17’ de las cárceles de El 

Salvador”. 26 de maig de 2016. 

http://www.pikaramagazine.com/2016/05/morena-herrera-las-17-el-salvador/  

 

 

 

Erika García Cárcamo (Hondures) 

 

És advocada i activista feminista. Ha 

exercit la seva tasca de defensa dels 

drets de les dones en diversos àmbits i 

espais.  

 

Actualment és educadora en el Centro 

de Derechos de Mujeres de Tegucigalpa. 

Treballa en el marc d’un programa que 

pretén enfortir els lideratges de dones 

joves i universitàries, i s’encarrega de l’Escola de formació feminista.  

 

A més, forma part de la plataforma Somos Muchas, que defensa la llibertat i la vida de 

les dones i reclama la despenalització de l’avortament en tres supòsits. També és 

membre de la Red de Mujeres Jóvenes Feministas (RMJF), que integra des dels inicis 

del col·lectiu. De fet, García Cárcamo ha estat co-facilitadora de l’Escola política 

feminista de l’organització. La RMJF, que des del 2014 s’articula en el Foro de Mujeres 

por la Vida, treballa amb dones joves de la zona nord del país en l’àmbit dels drets 

sexuals i reproductius. 

 

En els anys més recents, García Cárcamo ha estat advocada i educadora en el Centro 

de Derechos de Mujeres de San Pedro Sula, on va treballar amb dones sindicalistes de 

les maquiles i va encarregar-se de la Escuela de Promotoras legales en derechos 

humanos laborales y género. Entre 2015 i 2016, l’activista va facilitar mòduls de gènere 

a la Escuela de Formación Política y Ciudadana del Equipo de Reflexión, Investigación y 

Comunicación (ERIC-SJ). 

 

Entre 2010 i 2014, García Cárcamo va formar part del col·lectiu Feministas 

Universitarias de la Universitat Nacional Autònoma d’Honduras a la Vall de Sula 

(UNAH-VS). Des d’aquest grup, va treballar amb altres estudiants en la defensa dels 

http://colectivafeminista.org.sv/
http://www.pikaramagazine.com/2016/05/morena-herrera-las-17-el-salvador/


drets sexuals i reproductius, específicament en relació a l’assetjament sexual, la 

píndola anticonceptiva d’emergència i l’avortament. A partir del 2012, i també fins al 

2014, va ser titular de la Secretaria d’equitat i gènere de l’Associació d’estudiants de 

Dret de la UNAH-VS. Va participar en la programació de capacitacions i en campanyes 

sobre els drets humans de les dones per a estudiants de la carrera de Dret. A més, va 

ser activista en defensa de l’educació pública, laica, gratuïta i no sexista. 

 

 

Més informació 

 

Pàgina de Facebook de la plataforma Somos Muchas. 

https://www.facebook.com/SomosMuchasHN/ 

 

Centro de Derechos de Mujeres. La utopía está en el horizonte. 13 de març de 2017 

http://derechosdelamujer.org/la-utopia-esta-en-el-horizonte/  

 

Honduprensa. ¿Una madre soltera puede sostenir su família con el salario de la 

maquila?. 2 d’agost de 2016. 

https://honduprensa.wordpress.com/category/centro-de-derechos-de-mujeres/  

 

https://www.facebook.com/SomosMuchasHN/
http://derechosdelamujer.org/la-utopia-esta-en-el-horizonte/
https://honduprensa.wordpress.com/category/centro-de-derechos-de-mujeres/

