
AMPLIAR L’AVORTAMENT? 

 

La incorporació de la ideologia de gènere. 

L’actual Projecte de Llei Orgànica de salut sexual i reproductiva i de la 

interrupció voluntària de l’embaràs reconeix el dret a la maternitat lliurement 

decidida (cf. Art. 3.2), per aconseguir aquest dret ofereix l’avortament com un 

dret universal (cf. Art. 3.3). 

A l’àmbit educatiu els poders públics desenvoluparan polítiques educatives i 

socials per promoure l’accés a mètodes segurs i eficaços per regular la 

fecunditat (cf. Art. 5), ¿s’utilitzarà l’educació per promoure l’avortament com un 

d’aquests mètodes? 

Promou des de l’educació el reconeixement de la diversitat sexual (cf. Art. 9), 

en lloc de referir-se a la diferència sexual entre l’home i la dona. Potser això és 

intencionat per poder parlar de cinc gèneres en lloc de dos sexes. 

Amb els seus plantejaments desvincula la sexualitat de la procreació, seguint 

els postulats de la ideologia de gènere. Per aconseguir-ho promou l’avortament 

i una sexualitat indeterminada que cada jove adquirirà amb el temps en funció 

dels gustos, els genitals o els cromosomes ja no importen. 

¿L’objectiu d’aquesta llei és l’alliberament de la dona desvinculant-la de la 

maternitat? Això és el que postula el feminisme més radical que no aposta per 

la igual dignitat de l’home i la dona amb funcions diferents i complementàries 

sinó per la substitució i imitació del home per part de la dona. 

L’ésser humà és sexuat, home i dona, i aquesta diferència és una riquesa. Una 

complementarietat, dos diversitats incompletes i parcials per elles mateixes que 

es recolzen una en l’altra. 

La Mare Teresa de Calcuta va fer arribar un missatge a la Quarta Conferencia 

Mundial de la Dona (Pekín 1995) on deia «Déu ens va dir "Estima els altres 

com a tu mateix". Primer he d'estimar-me jo mateix i després estimar al meu veí 

d'igual manera. Però com puc estimar-me a mi mateix tret que m'accepti com 

vaig ser creat per Déu? Aquells que neguen les belles diferències entre homes i 

dones no s'estan acceptant a sí mateixos com Déu els va crear, i per tant no 

poden estimar al seu proïsme. Ells solament portaran divisió, tristesa i 

destrucció de la pau al món.» 

Full dominical del 27/12/2009 


