
AMPLIAR L’AVORTAMENT? 

 

 

 

Soles i amb 16 anys 

Els pares no compten en la futura Llei de Salut Sexual i Reproductiva i de 
la Interrupció Voluntària de l'Embaràs. Oblida la responsabilitat del pare en 
l´origen del fill i només diu que cal “el consentimiento expreso y por escrito de 
la mujer embarazada” (Art. 13). A continuació es refereix a la “Interrupción del 
embarazo a petición de la mujer” (Art. 14) i res diu del pare. Ni una vegada surt 
la paraula pare, parella, home o baró, en aquest avantprojecte. 

El pare i la mare són necessaris per iniciar la vida del fill, però també per 
educar bé els fills. ¿On queda la responsabilitat de l’home, col·laborador 
necessari per donar vida a un nou ésser humà? L’home és, amb la dona, 
responsable de cuidar i educar i tenir cura de la llar. Una societat que cerca la 
igualtat de drets entre l’home i la dona, de forma estranya es trenca aquesta 
igualtat quan parlem de la procreació al buidar de responsabilitat a l’home. 

La dona, moltes vegades, es troba sola i desorientada per l´inesperat 
embaràs. En aquesta situació difícil, la càrrega de  la decisió es deixa sols a 
ella. Un “sobre tancat”, amb informació de les ajudes si es vol tenir el fill i, 
també, sobre els centres on avortar. Aquest punt és rebutjat en l´excel·lent 
informe del “Consejo Fiscal”. I proposa un assessorament obligatori realitzat 
per organismes independents. Aquests informarien dels “possibles riscos i 

seqüeles de l´avortament, les ajudes a les famílies i altres opcions como 
l´entrega en adopció".  

Aquest avantprojecte també provoca una gran preocupació perquè una 
noia de 16 anys, sense el consentiment dels pares, podria avortar. No pot 

comprar tabac, ni alcohol, ni pot conduir un cotxe… però, podria avortar. Els 
pares són els primers en estimar-la, són els més interessats en el seu bé, són 
els millors consultors per aconsellar i recolzar-la. La seva exclusió, en definitiva, 
trenca els vincles familiars i deixa a la dona més sola. 

 

Full del 30 d’agost. 


