
AMPLIAR L’AVORTAMENT? 

 

 

Obertura a la vida i desenvolupament 

“L’obertura a la vida està al mig del veritable desenvolupament. Quan una 
societat es posa en camí vers la negació i la supressió de la vida, acaba per no 
trobar la motivació i l’energia necessària per esforçar-se en el servei del 
veritable bé de l’home.” Són paraules del papa Benet XVI en la seva última 
encíclica Caritat en la Veritat (CV, 28). 

Si s’aprova l’avantprojecte de la llei de l’avortament, es perdrà sensibilitat 
personal i social per acollir una nova vida i, també, es marciran altres formes 
d’acollida profitoses per a la vida social, ja que s’ataquen els valors de la 
dignitat de la persona, la justícia i la pau. 

L’avantprojecte estableix que es doni informació de les ajudes a 
l’embarassada. Però, quines són les ajudes que hi ha? Són molt poques i les 
administracions públiques quasi no n’informen. A tall d’exemples, durant el 
2008, Càritas a la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat va ajudar 298 famílies 
amb nadons fins a 1 any, amb alimentació, bolquers, etc.  La Fundació Provida 
Catalunya va donar ajudes a 265 dones embarassades i els seus fills durant 
uns 14 mesos. El treball d’institucions com aquestes i altres mira d’arribar allà 
on les ajudes públiques no aconsegueixen donar resposta. 

L’any 2.007, segons el Ministeri de Sanitat, es van provocar 112.138 
avortaments. El 67,63% van ser fills de mares solteres, el 23,76% de mares 
casades i el 8,61% d’altres situacions. Així doncs, es constata que un fill de 
dona casada té més probabilitats de néixer. 

Per reduir el nombre d’avortaments caldria considerar especialment dos 
vessants: la primera és potenciar i donar suport a la parella d’esposos, que 
s’acullen mútuament i que estan oberts a la vida (cf. CV 15). La segona és 
protegir tota vida concebuda, ja que “si no es respecta el dret a la vida i a la 
mort natural, si es fa artificialment la concepció, la gestació i el naixement de 
l’home, si se sacrifiquen embrions humans a la investigació, la consciència 
comuna acaba perdent el concepte de l’ecologia humana i amb això el de 
l’ecologia ambiental. És una contradicció demanar a les noves generacions el 
respecte a l’ambient natural, quan l’educació i les lleis no els ajuden a 
respectar-se a elles mateixes ” (CV, 51). 
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