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Quan parlem de l’ampliació de l’avortament, referint-nos a la llei que el govern 
espanyol ha proposat, potser ens descuidem que el seu títol és “Llei Orgànica 
de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs”. Sovint 
ens centrem en allò que veiem més immediat i greu, l’avortament. I, potser 
descuidem la primera part del títol, llei de salut sexual i reproductiva. 

Però, què volen dir amb salut sexual i reproductiva? 

Des de la Quarta Conferència Mundial sobre la Dona (Pekín 1995) s’interpreta 
com l’accés als mètodes anticonceptius, contraceptius i avortament. 

La llei preveu promoure les polítiques educatives per aconseguir l’accés 
universal als serveis de salut sexual i reproductiva, per tant a l’avortament, als 
mètodes anticonceptius i contraceptius que permetin regular la fecunditat (cf. 
Capítol III). 

Avui ja intervenen en l’educació dels nostres fills persones alienes al claustre 
de professors, que des de l’àmbit sanitari imparteixen conferències de “salut 
sexual” des de la perspectiva que hem explicat independentment del criteri dels 
pares. Però hi ha pares que no volen renunciar al dret d’educar els seus fills 
segons les seves conviccions i, per tant, no participen en aquestes xerrades. 
Quan estigui aprovada aquesta llei estaran desobeint una llei orgànica. 

Tota l’acció sobre l’educació no acaba aquí, encara més caldrà veure com 
quedarà l’Estratègia Nacional de Salut Sexual i Reproductiva (cf. Capítol IV). 
Pot arribar a esdevenir un pla de formació en determinats comportaments 
sexuals, com ja apunta el conveni signat entre la Federació Estatal de 
Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals amb la Confederació Espanyola 
d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes. 

Les famílies, els cristians i totes les persones de bona voluntat haurem d’anar 
assumint la nostra responsabilitat en la societat actual, el Papa ens ho recorda 
en el seu missatge de 21 de gener de 2.008 a la diòcesi de Roma sobre 
l’emergència educativa: “(...) les idees, els estils de vida, les lleis, les 
orientacions globals de la societat que vivim, i la imatge que dóna de si mateixa 
a través dels mitjans de comunicació, exerceixen gran influència en la formació 
de les noves generacions per al bé, però sovint també per al mal. 

Ara bé, la societat no és quelcom abstracte; a la fi, som nosaltres mateixos, tots 
junts, amb les orientacions, les regles i els representants que triem, encara que 
els papers i les responsabilitats de cadascun siguin diversos. Per tant, es 
necessita la contribució de cadascun de nosaltres, de cada persona, família o 
grup social, perquè la societat, començant per la nostra ciutat (...), arribi a crear 
un ambient més favorable a l'educació.” 

 


