
AMPLIAR L’AVORTAMENT? 

 

 

Avortament fins la setmana 14, la 22 o fins al final. 

L’Avantprojecte de Llei de Salut Sexual i Reproductiva i de la Interrupció 
Voluntària de l’Embaràs ha estat enviat al Congrés per ser aprovat. Imposa, en 
primer lloc, que l’avortament provocat és un dret, quan realment no existeix el 
dret a matar. Hi ha el dret de l’ésser humà a viure. Provocar la mort va en 
contra de la pau, la concòrdia entre les persones, la continuïtat de la societat i, 
també, del respecte a la vida donada per Déu amb la col·laboració dels 
esposos. 

En segon lloc cal explicar que, a la pràctica, hi haurà avortament lliure 
fins la setmana 22 d’embaràs. Aquest avantprojecte permet l’avortament 

provocat, només per decisió de la dona, fins la setmana 14 d’embaràs. Però 
també, fins a la setmana 22, si hi ha un risc greu per la vida o la salut de 
l’embarassada. 

El 97% dels avortaments provocats fins ara són fets dient que hi ha un 
perill greu per la «salut psíquica» de la mare. Es pot preveure que, coneixent la 
facilitat actual per obtenir el certificat del psiquiatre, i malgrat que es demanaran 
dos certificats, no serà complicat i la llei permetrà fàcilment avortar fins la 
setmana 22 d’embaràs. 

Cal ressaltar que es defineix la salut com el «benestar físic, mental i 
social» i no es tracta tan sols d’absència d’afeccions o malalties. Així, és 

necessari el benestar social per tenir un fill i es podria justificar l’avortament per 
no haver assolit aquest benestar. Es pot preguntar, llavors, com i qui definirà 
objectivament el benestar social? Un minusvàlid té benestar social? I un aturat? 
I una persona gran dependent? 

Finalment, si el fetus està malalt perd el dret a viure. Després de la 
setmana 22 i fins el dia abans de néixer, la vida del fetus pot estar amenaçada 
si no té bona salut. Depèn d’un comitè d’experts que, format només per 
persones que no s’hagin manifestat contra l’avortament, dóna el vist i plau. 
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