
                                         
 
 
 

28 de Setembre Dia Internacional per la Despenalització de l’Avortament 

 

1 de cada 3 dones catalanes avortaran de manera voluntària 
almenys una vegada a la vida 

Tot i així, la Interrupció Voluntària de l’Embaràs continua marcada per l’estigma, el 
tabú i la desinformació 

A Catalunya avorten al voltant 20.000 dones cada any. Tanmateix, per posar aquesta xifra en 
perspectiva i valorar-ne la seva magnitud i impacte, des de L’Associació de Drets Sexuals i 
Reproductius s’ha volgut estimar quantes dones hauran avortat al llarg de la seva vida fèrtil. 
Amb la col·laboració de la Laia Ferrer, doctora en demografia, amb 15 anys d'experiència en 
recerca en salut sexual i reproductiva, s’ha estimat que fins a un 33% de les dones avortaran 
almenys una vegada a la vida Catalunya.1 

Des de L’Associació s’ha volgut fer pública aquesta dada per reivindicar, un cop més, la 
necessitat de visibilització i priorització del disseny de les polítiques públiques en aquest àmbit 
que sempre s’ha mantingut a la cua malgrat l’impacte que té en el global de la població. 

A l’Estat espanyol, amb dades de l’Estadística de Interrupciones Voluntarias del Embarazo 
(Ministerio de Sanidad, 2019), s’obté que el 24%, o gairebé un de cada quatre dones, hauran 
avortat almenys una vegada a la vida. En d’altres contextos les xifres són similars. A Gran 
Bretanya, per exemple, la xifra també se situa en una de cada tres dones mentre que als Estats 
Units seria una de cada quatre. 

Enguany L’Associació de Drets Sexuals i Reproductius ha fet públic l’Informe “El acceso al aborto 
voluntario en el Estado español: principales barreras”, que posa de manifest l’incompliment per 
part de les institucions de les seves obligacions de protegir i fer efectiu el dret a la informació 
sobre l’avortament; entre d’altres barreres d’accés que s’hi troben com la iniquitat territorial; 
l’objecció de consciència; les agressions de grups fonamentalistes o les imposicions d’una llei 
que necessita reformar-se i abolir els 3 dies de reflexió, la tutela de menors de 16 i 17 anys, les 
condicions per avortar més enllà de les 22 setmanes de gestació o la mateixa penalització de 
l’avortament. Donem per fet que a Catalunya avortar és un dret garantit i efectiu, però encara 
es produeixen un gran nombre de vulneracions que provoquen violència institucional. 

 
1 Mètode de càlcul. La dada presentada per L’Associació de Drets Sexuals i Reproductius amb la 
col·laboració de la Dra. Laia Ferrer és resultat del càlcul de l’índex sintètic d’avortament 
(considerant els avortaments de rang 1 o primers avortaments a cada grup d’edat) obtingut amb 
dades del Registre d’Interrupció Voluntària de l’Embaràs (Departament de Salut, 2019) que ens 
diu el nombre de dones que hauran avortat entre els 15-44 anys si elles experimentessin a totes 
les edats la taxa d’avortament per edat calculada l’any 2019. 

 



                                         
 
 
D’entre les barreres d’accés assenyalades per accedir a la Interrupció Voluntària de l’Embaràs, 
cal destacar: 

 INIQUITAT TERRITORIAL: Un mínim de 6.407 dones i persones gestants han de 
desplaçar-se cada any fora de la seva província, la seva illa o, fins i tot, la seva 
comunitat o ciutat autònoma per poder accedir a la interrupció voluntària de 
l’embaràs. 

 ELECCIÓ DE MÈTODE: La majoria de les CCAA ofereixen tots dos mètodes per a la 
interrupció de l’embaràs, instrumental i farmacològic, però les dades totals són d’allò 
més dispar. Limitar l’oferta a un dels mètodes, imposar algun d’ells o bé oferir una 
informació incorrecta o esbiaixada suposa restringir la llibertat de decisió de la dona i 
vulnerar els seus drets.  

 AGRESSIONS FONAMENTALISTES: Més de 8.000 dones i persones amb capacitat per 
gestar han patit assetjament a les portes de les clíniques acreditades per a la 
interrupció voluntària de l’embaràs (IVE)  des de l’aprovació de Llei Orgànica 2/2010, 
segons l’estudi de ACAI. 

 RECURS D’INCONSTITUCIONALITAT: Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març, de Salut Sexual 
i Reproductiva i de la Interrupció Voluntària de l’Embaràs va ser recorreguda per 71 
diputats del Partit Popular (PP) al juny d’aquest mateix any davant el Tribunal 
Constitucional (TC). Aquest va admetre a tràmit el recurs i li va conferir caràcter prioritari 
a la seva tramitació i resolució. El recurs d’inconstitucionalitat de l’avortament imposat 
pel Partit Popular porta més de 10 anys guardat en un calaix, sent el recurs 
d’inconstitucionalitat que més temps porta sense resoldre a l’Estat espanyol i 
suposant una amenaça constant que pot acabar com el cas de Polònia. 

 JUDICIALITZACIÓ DEFENSORES: La judicialització i les agressions a les defensores de 
Drets Sexuals i Reproductius és una de les formes més utilitzada per eliminar l’exercici 
dels Drets Sexuals i Reproductius. Les entitats se solen enfrontar a investigacions 
administratives i les defensores a investigacions penals, relacionades directament amb 
les seves activitats. El grup fonamentalista Abogados Cristianos porta anys 
judicialitzant a les defensores i als col·lectius feministes. 

 

 


