NOTA DE PREMSA | 10 ANYS DE LA LLEI D’AVORTAMENT

«Més 22», nova campanya informativa per a dones que volen avortar
més enllà de les 22 setmanes de gestació
Des de L’Associació de Drets Sexuals i Reproductius i coincidint amb el 10è aniversari de
l’entrada en vigor de la Llei 2/2010 de Salut Sexual i Reproductiva i Interrupció Voluntària de
l’Embaràs, llencem una campanya informativa sobre el dret a l’avortament a partir de les 22
setmanes de gestació.
Diumenge 5 de juliol, després de 10 anys d’aplicació de la llei observem cada dia com les barreres
per accedir a l’avortament a l’Estat espanyol són múltiples i la informació que reben les dones
n’és una de les més importants. Existeixen centenars de dones que volen avortar passades les
22 setmanes de gestació i no a totes se’ls permet fer-ho, però qui coneix realment el
procediment?
A l’Estat espanyol, les dones poden avortar legalment al llarg de tot l’embaràs i les condicions
per fer-ho queden recollides en la llei, bàsicament condicionades a les setmanes de gestació. A
partir de la setmana 22 de gestació la llei restringeix l’accés a l’avortament i tot depèn d’un
comitè clínic hospitalari que confirmi que el fetus presenta anomalies greus i incurables o
incompatibles amb la vida. Aquesta és una situació totalment desconeguda per a la majoria de
la ciutadania i, per això, volem visibilitzar-la i garantir-ne, com a mínim, la qualitat de la
informació.
La campanya que llencem consisteix en la difusió de la informació per a dones que estiguin en
un embaràs avançat, ja sigui proper a les 22 setmanes de gestió o ja superades i vulguin
interrompre’l.1 La informació serà difosa a través de les xarxes socials i la web de L’Associació i
s’ofereix també l’acompanyament informatiu a cada situació per part de l’equip de l’entitat.
“Des de L’Associació rebem regularment consultes de dones perquè no saben què fer en
aquestes situacions. En la majoria de casos són embarassos desitjats als quals han detectat
anomalies fetals en algun moment i quan, després de totes les proves, la dona s’ha decidit per
interrompre l’embaràs resulta que la decisió no només és seva i l’obliga a passar per un comitè
clínic que no sempre confirma el diagnòstic per poder fer-ho. La negativa la pot obligar a marxar
a altres països, en el millor dels casos”, afirma Sílvia Aldavert, coordinadora de L’Associació. “Són
situacions molt dures perquè hi ha molt poc marge d’actuació; estem davant d’embarassos
molt desitjats i després de setmanes d’angoixa i incertesa per les proves i els diagnòstics fetals”,
afegeix Aldavert.
Per la presidenta de l’entitat, Imma Clarà, “els deu anys de llei han suposat un avenç
fonamental pel que fa a la sobirania corporal i al dret a decidir de les dones sobre el seu cos i
la seva vida. Però encara queden situacions que suposen barreres i vulneracions de drets com la
que volem abordar amb aquesta campanya informativa. Encara no podem dir que el dret a
l’avortament estigui garantit per a totes les dones. A nosaltres ens agradaria un canvi de llei
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que permeti el lliure exercici del dret al propi cos amb independència de les setmanes de
gestació”.

Les dones gestants de més de 22 setmanes és una de les diverses exclusions
Des de L’Associació s’assenyalem que avortar més enllà de les 22 setmanes de gestació és una
de les exclusions de la llei, però n’hi ha d’altres que també cal assenyalar com la dificultat
d’adolescents menors d’edat per accedir a l’avortament sense consentiment de progenitors, o
les persones sense targeta sanitària.
A més, hi ha molts elements que suposen desigualtats en l’accés a l’IVE com la manca de
coneixement del dret a l’avortament, la inequitat en la distribució territorial del recurs a
l’avortament o l’objecció de consciència -moltes vegades encoberta – per part de professionals.
Tots aquests aspectes han estat recollits en el 1r Informe de L’Observatori de Drets Sexuals i
Reproductius.
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ANNEX
AVORTAR MÉS ENLLÀ DE LES 22 SETMANES DE GESTACIÓ
EXEMPLES DE PREGUNTES FREQUENTS

Què puc fer si vull avortar més enllà de la setmana 22 d’embaràs?
A partir de les 22 setmanes d’embaràs, la llei a l’Estat espanyol t’obliga a exposar la situació a un comitè
clínic de professionals nomenats pel sistema públic de salut de la Comunitat Autònoma. Aquest comitè
valorarà cada cas que li arribi i, només si confirma que l’alteració del fetus és greu i incurable o
incompatible amb la vida, es podrà interrompre l’embaràs.
Si en els seguiments ordinaris de l’embaràs t’han donat un diagnòstic d’alteració del fetus, el metge o
metgessa que hagi emès aquest primer diagnòstic estarà obligat a informar-te dels tràmits necessaris pel
que fa a la sol·licitud del dictamen i el teu dret a escollir un dels metges especialistes o experts que
componen el comitè. (Vegeu pregunta: “Com puc defensar el meu cas davant del comitè?”).

Què és un comitè clínic?
El comitè clínic és un grup de professionals que es reuneixen a petició de la persona demandant per
confirmar/ratificar un diagnòstic de malformació fetal que sigui greu i incurable o incompatible amb la
vida. A Catalunya, les persones que formen part del comitè han estat designades pel Departament de Salut
i estan vinculades a un centre hospitalari de la xarxa pública. Està format per un equip de dos
metges/metgesses especialistes en ginecologia i obstetrícia i/o experts en diagnòstic prenatal i un/a
pediatra. Si tu fas la petició has de saber que pots designar un d’aquests tres professionals per tal que
sigui de la teva confiança i pugui aportar la seva opinió tècnica.

Com puc defensar el meu cas davant del comitè?
L’expedient mèdic detallat serà clau. Alhora, tens dret a poder designar un/a professional de la teva
confiança -del sector públic o privat- perquè formi part del comitè. Hauràs de notificar-ho en el moment
en què sol·licitis la revisió del teu cas per part del comitè i ho pots indicar en el mateix correu electrònic on
adjuntis la sol·licitud. El metge o metgessa designat haurà de tenir una de les següents especialitats:
ginecologia i obstetrícia, experts en diagnòstic prenatal o pediatra. I la seva tasca serà aportar la seva
visió tècnica de si és o no incurable o incompatible amb la vida.

Quins casos confirma el comitè?
La llei especifica que es podrà interrompre l’embaràs si es detecta en el fetus una malaltia extremadament
greu i incurable en el moment del diagnòstic. Sovint és difícil saber si un diagnòstic concret serà confirmat
o no pel comitè perquè una mateixa prova diagnòstica pot donar lloc a diverses interpretacions. Els criteris
del que es considera anomalia greu o incurable poden variar en funció de cada professional o comitè. Així
que en cas de dubte recomanem que facis arribar el teu cas al comitè i que demanis sempre la presència
del teu metge o metgessa de confiança perquè aporti la seva opinió tècnica.
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