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Què tal? Com estàs?

Si ens aturem a pensar, resulta que contestar sincerament, de veritat, aquesta

senzilla pregunta formal és complicat per a totes: Estem bé? Ens trobem bé? Si

voltem pel carrer, si treballem, si ens reunim..., pot semblar que sí, que estem bé

o prou bé per fer el que fem. Però, atenció, la qüestió és molt més complexa per-

què estem parlant de la nostra salut, de la salut de les dones, i des d’una

visió feminista.

Com sempre, cal començar reivindicant una genealogia de dones

sàvies, llevadores i bruixes, que tenien i tenen un coneixement espe-

cial de la vida i de la mort, de la salut i de la malaltia, del benestar i

del malestar de viure en el món amb un cos de dona. Després és

essencial partir del dret de les dones al propi cos i exigir els recursos

necessaris per poder-ne gaudir.

Al llarg dels anys, el moviment feminista ha fet un vast camí des dels grups

inicials d’autoajuda, des de la implantació dels primers centres de planificació,

des de les mobilitzacions a favor de l’avortament lliure i gratuït i altres episodis

engrescadors o frustrants fins arribar a la consciència actual i a la creació i la

interacció d’una xarxa de dones per la salut.

Una societat androcèntrica, que té l’home com a mesura i patró de la salut, ten-

deix a medicalitzar la diferència i a considerar el ser dona com si fos una malaltia.

Enfront d’això, des d’una perspectiva feminista promovem un concepte de salut

global, entès com a autonomia personal solidària i joiosa, que ens permet a les

dones decidir el grau d’implicació biològic, psicològic i social que tenim sobre el

nostre entorn, la nostra vida i el nostre cos.

Per a les feministes la salut suposa la capacitat plaent de decidir sobre el propi

cos i benestar, i la malaltia és una oportunitat d’aprofundir en el coneixement

personal, en els propis recursos i en la relació amb altres dones que la pateixen.

Totes les dones, des de les professionals de la salut fins a les que pertanyen als

col·lectius més vulnerables, hem de participar en la promoció de la salut, exercir

els nostres drets, exigir els recursos necessaris per gaudir del propi cos i aconse-

guir una societat més saludable.
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“Lesbiana? Encantada és un plaer”, el

guió d'una pel·lícula

Enmig del clima d'eufòria que ha marcat

la celebració del 28J, el lema que la

Comissió Unitària 28 de Juny (CU28J) va

decidir per enguany ha estat reinterpre-

tat de diverses formes. Una primera via

per difondre'l va ser a través de la imat-

ge guanyadora del concurs del 28J, en

què dues joves lesbianes i andrògines es

fan un petó. També s'ha difós amb el pri-

mer espot solidari sobre el Dia per

l'Alliberament Lèsbic, Gai i Transsexual,

que es va emetre a la televisió pública

catalana i a diverses televisions locals. En

la producció de l'espot vam tractar de

plasmar el missatge del lema en 18

segons, sense prescindir de la seva com-

plexitat, per visibilitzar les realitats

menys conegudes: les lesbianes (vs. els

gais), la gent gran (vs. la gent jove) i les

mares lesbianes. El guió original i el

muntatge de la Núria Olivé-Bellés, el

treball d'Elisabeth Prandi –directora de

fotografia de la Sevigné de Marta

Balletbó-Coll– i un nombrós grup de

bones actrius i actors i de col·laboradors

van generar un esquetx de situació que

transcorre en una residència de gent

gran, d'ambient bucòlic i surrealista. En

aquest espot, qui revela l'opció sexual de

la mare lesbiana es troba amb la respos-

ta positiva d'una dona gran, que excla-

ma: "Lesbiana? Encantada, és un plaer",

una escena que és observada atenta-

ment per la resta d'àvies i avis i per la

infermera, que també reaccionen amb

sorpresa i complaguts. Com a lesbianes

desitgem que aquest sigui a partir d'ara

el guió de les nostres pel·lícules quoti-

dianes (1).

Sota el pes de la llei

Aquest 28 de Juny ha tingut una reper-

cussió mediàtica que no havíem conegut

fins ara, motivada pels recents canvis

legislatius relacionats amb l'adopció i el

matrimoni. Els governs i els grups gais

més reformistes ens han volgut fer creu-

re que amb aquests canvis ja hem asso-

lit les grans fites del moviment lèsbic i

gai i la igualtat de drets. Res més lluny de

la realitat: aquesta pretesa igualtat jurí-

dica no és tal, atès que aquestes refor-

mes no han posat en qüestió les posi-

cions androcèntriques.

Així, a Catalunya, s'ha legalitzat l'adopció

per part de parelles del mateix sexe però

no s'ha modificat el Codi de Família per

permetre que, en el cas d'una parella de

lesbianes que optin per tenir una filla o

un fill mitjançant l'embaràs, totes dues

puguin inscriure's com a mares directa-

ment al Registre civil, sense necessitat

d'adoptar. En les parelles heterosexuals

que recorren a tècniques de reproducció

assistida amb donant, l'home és recone-

gut com a pare sense necessitat d'adop-

tar, però, en la mateixa situació, les

dones hem de requerir el vistiplau d'un

jutge que ens reconegui com a mares.

Aquest fet representa una discriminació

en l'àmbit simbòlic, però també com-

porta nombroses discriminacions en la

vida quotidiana durant el temps de tra-
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mitació de l'adopció. A més, s'han vincu-

lat del dret i del revés el matrimoni i l'a-

dopció com dues qüestions estretament

relacionades, un debat que ja crèiem

superat (2). La conseqüència d'això és que

la legislació espanyola –no així la catala-

na– permet adoptar conjuntament a

parelles del mateix sexe només si estan

casades, un requisit que no es demana a

les parelles heterosexuals. Un altre gran

exemple d'igualtat! Per acabar, els nous

projectes de llei que s'estan preparant

també introdueixen discriminacions

contra les lesbianes, com és el cas de la

llei sobre  conciliació de la vida personal,

familiar i laboral i la llei estatal de tècni-

ques de reproducció assistida.

La Trobada de Lesbianes de Catalunya

Dins el procés del 28J es va convocar la

Trobada de Lesbianes de Catalunya, en la

qual van participar més de cent dones de

diversos grups. A banda de les discrimi-

nacions legals també vam parlar d'altres

temes: la violència del capitalisme, i com

ens afecta com a dones lesbianes; la les-

bofòbia; l'exclusió de les lesbianes de les

polítiques sobre violència de gènere; la

privatització de la maternitat; la manca

de polítiques públiques que parteixin de

les necessitats de les lesbianes; els mit-

jans de comunicació; l'exclusió de les

lesbianes en l'educació; l'homogeneïtza-

ció del lleure i les dificultats per crear i

mantenir espais de relació i lleure inde-

pendents de les grans cadenes del capi-

tal rosa, etc. Aquest procés ha servit per

reactivar el debat dins del moviment i

concretar les nostres reivindicacions i

per potenciar la creació d'una xarxa  dels

diferents grups de lesbianes als Països

Catalans ((33)).

La criminalització del moviment lès-

bic i gai transformador

Un fet repugnant d'aquest 28J ha estat

la criminalització del moviment lèsbic i

gai més transformador, que han dut a

terme alguns representants del capital

rosa i alguns personatges que, a l'empa-

ra del joc polític, s'han fet un lloc com a

defensors dels drets de lesbianes i gais.

Amb motiu d'uns aldarulls que van tenir

lloc al Gaixample, es va organitzar una

campanya de criminalització del Grup de

Lesbianes Feministes (GLF) i d'altres

grups que també se situen en una posi-

ció antagònica al capitalisme i el patriar-

cat. És prou revelador el comunicat de la

sectorial de Llibertats Sexuals del PSC,

que, amb el títol d'"El feixisme té moltes

cares", relaciona aquests aldarulls amb

les posicions i accions crítiques amb el

capital rosa que sostenim alguns grups

de lesbianes, gais i transsexuals (GLT) i

que no hi tenen res a veure. Com ja vam

dir al seu moment, les formes d'acció

política del GLF són feministes i defugen

les actuacions de la violència patriar-

cal (4).

El camió de Kill Bias en la manifesta-

ció reivindicativa

El foc creuat encetat per la jerarquia de

l'església i la dreta conservadora cap al

col·lectiu GLT van provocar que la mani-

festació del 2005 fos la més multitudi-

nària, ja que va convocar més de 50.000

persones. Aquesta manifestació no es va

fer per l'orgull ni per "celebrar" el matri-

moni, sinó per reivindicar els drets i lli-

bertats GLT. En la línia de desmarcar-nos

de les carrosses espectaculars i estereo-

tipades que patrocinen els empresaris a

Madrid, el GLF i LesFATALes vam guarnir
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un dels dos camions de la manifestació

a Barcelona, que feia referència a un

tema de pel·lícula, com ja havíem fet

amb el camió de Gaimatrix, dos anys

abans. Aquest cop, la núvia de Kill Bill i la

seva conyoneta han estat la plataforma

per al lema "Kill Bias o Mata el prejudi-

ci", i ens ha permès comunicar la llista

dels cinc que han de morir: el patriarcat,

el capitalisme, l'heterocentrisme, la les-

bofòbia i el sexisme. Va ser una manifes-

tació atípica en el panorama GLT, perquè

sense rendir-nos als models gai-norma-

litzadors més neoliberals, moltes dones

lesbianes van sortir al carrer, i també

perquè es va consolidar l'esperit de crida

a la transformació social a través de la

reivindicació dels drets i llibertats GLT.

La festa sostenible i l'enigma de la

(y)2

Aquest any, hem consolidat el model

assembleari de funcionament de la

CU28J estenent la participació a grups

GLT de tot el territori català, i apostant

per accions de comunicació i materials

de promoció com a eines de visibilitat.

Mentre l’agenda política feia preveure

una alta presència del debat sobre els

drets GLT, totes estàvem disposades a

demostrar que les nostres reivindica-

cions miren més enllà del melic i tenen a

veure amb pràctiques per construir

entorns sostenibles i vincles personals

basats en la cura, lluny de batalles per

aconseguir una quota de poder al mer-

cat del consum o de la política (5). El tema

de la visibilitat va ser un dels eixos i clau

de l’èxit d'aquesta convocatòria, visibili-

tat no només de les lesbianes, sinó de la

CU28J com a entitat que se situa

enfront del consumisme i a favor de

l’autogestió.

La festa al carrer va apel·lar a la respon-

sabilitat de totes per ser sostenibles en

el finançament i el medi ambient.Així, es

va prendre la decisió de produir gots reu-

tilitzables amb el logo de la CU28J, a fi

de limitar les llaunes i minimitzar els

residus generats, i afavorir la consciència

cívica. I vam impulsar la creació de

materials promocionals, com les sama-

rretes, xapes i postals de la (y)2, que  han

ajudat a il·lusionar i cohesionar a

tothom entorn d'un logo comú (6). El

nombre de gent que s'implica en la festa

va creixent cada any i la reacció dels i les

participants és molt positiva, tant al mis-

satge ecosostenible com al model de

manifestació reivindicativa que defen-

sem la majoria de grups GLT al nostre

país. Pel que fa als materials de promo-

ció, la sorpresa, l’expectació i la compli-

citat que han generat han recompensat

amb escreix les dificultats de posar-ho

tot en marxa. Hem de ser conscients que

no tothom està en condicions de

col·laborar a primera fila en l’acció polí-

tica, i que oferir alternatives de diferents

tipus enriqueix el teixit de suport amb

què podem comptar. En conjunt, l’expe-

riència del 28J ha estat engrescadora,

esgotadora, emotiva, estimulant... Hem

destapat idees a les quals ens costarà

molt renunciar, així que us necessitem a

totes! 

1. Podeu baixar-vos l'espot i les fotografies

del making of de <www.28juny.org>. També

hi trobareu les tres falques de ràdio gravades

pel Grup de Lesbianes de Girona i el FAGC.

2. Hem exposat la nostra posició al docu-

ment Més enllà del matrimoni, que podeu

consultar a <www.lesbifem.org>.

3. Si no teniu el llibret editat amb les conclu-

sions de la Trobada de Lesbianes de

Catalunya 2005, el podeu demanar a la

secretaria de Ca la Dona.

4. Al web del 28 de Juny, hi trobareu els

comunicats que es van elaborar per fer front

a les declaracions i rumors que van engegar

aquesta criminalització.

5. El manifest que es va llegir enguany va

rebre el suport de més de quaranta entitats

vinculades als moviments socials i posava

l'èmfasi en aquestes reivindicacions.

6. El disseny del logo (y)2 va ser la imatge

finalista del concurs de cartells. No hi bus-

queu un significat biologicista o ocult; és una

eina conceptual i visual pensada des d'una

mirada lèsbica, sexual i irreverent.
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Dret a la lliure disposició del propi cos i com a mitjà principal per aconseguir-ho:

>> Educació sexual.

>> Anticonceptius per a homes i dones a càrrec de la Seguretat Social.

>> Legalització de l’avortament i inclusió en la Seguretat Social.

>> Supressió de la llei de perillositat i rehabilitació social, que persegueix con-

ductes com l’homosexualitat, la prostitució, etc.

Aquest és el punt 10 de les conclusions de les Primeres Jornades Catalanes de la Dona. Han

passat 29 anys des d’aquelles jornades i seguim demanant l’avortament lliure i gratuït, per-

què encara no és ni una cosa ni l’altra.

La llei actual compleix 20 anys i és una llei on es despenalitza l’avortament només en tres

supòsits: malaltia greu del fetus (tant física com psíquica), perill de la vida o la salut física o

psíquica de la dona embarassada (amb dictamen mèdic, etc.) o en cas que l’em-

baràs sigui conseqüència d’un delicte de violació (prèvia denúncia).

No sempre ha estat així; el 1936 i de la mà de la ministra Frederica

Montseny (el centenari del naixement de la qual ara celebrem ) es va pro-

mulgar la llei anomenada de reforma eugenèsica de l’avortament. Aquesta llei

incorporava el respecte a les dones a decidir, però el triomf franquista després de la guerra civil

va convertir de nou l’avortament en un delicte.

Després de les Primeres Jornades Catalanes de la Dona, les dones ens van atrevir a pensar i

reivindicar qüestions relacionades amb el nostre cos.Vam haver de conjuminar temes relacio-

2200  aannyyss  ddee  ddeessppeennaalliittzzaacciióó
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dona i salut. comissió pel dret a l’avortament.
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nats amb el cos i els drets sobre el nostre cos. I el verb decidir va anar sempre lligat a les rei-

vindicacions del cos.

L’octubre de 1979 es va anunciar el judici contra 11 dones a Bilbao, acusades, com ja sabeu,

d’avortament. Aquest fet va marcar una fita important en el moviment feminista: hi va haver

una forta resposta i el judici es hi va ajornar en més d’una ocasió. El ressò en l’opinió pública

també va ser important.

L’avortament era un tabú per a la societat i les dones jutjades vivien una situació angoixant

des del punt de vista econòmic i social. El moviment feminista i les comissions pel dret a l’a-

vortament, van optar per parlar de la situació d’aquestes dones i del perquè de la seva deci-

sió d’avortar. Es va combinar la demanda d’amnistia per a aquestes dones i la defensa de totes

les dones que es trobaven amb un embaràs no desitjat.Això ens va donar molta força per par-

lar no només del tabú sinó de la relació de les dones amb el seu cos, de tot el que ens havien

amagat, dels possibles desitjos; ens va portar a repensar la nostra relació amb el cos, a dema-

nar més informació, etc.

Vam separar dos conceptes que fins aquell moment eren indissociables: la sexualitat i la repro-

ducció. Com a dones tenim la capacitat de portar nenes i nens a aquest món i ens correspon

a nosaltres decidir si volem fer ús d’aquesta capacitat.Això no és contradictori amb desitjar la

sexualitat com a font de plaer. Amb la legalització de l’avortament defensàvem el nostre dret

a decidir tenir nenes i nens, quants i en quin moment. O si no en volíem. El dret a l’avorta-

ment era -i és- la defensa irrenunciable del dret de les dones a una sexualitat lliure i autòno-

ma, a disposar lliurement del nostre cos.

"Anticonceptius per no avortar, avortament lliure per no morir" va ser un dels

lemes més cantats i més sentits per les dones. Resumeix molt bé el dret a

decidir:

>> volíem informació sexual que recollís les diferents formes d’expressió de la

sexualitat i no les reduís a la relació sexual entre home i dona centrada gairebé en el coit;

>> volíem la despenalització dels anticonceptius, i tenir-hi accés lliure i gratuït, la recerca de

nous anticonceptius que    no afectessin la salut de les dones, i la recerca d’anticonceptius

masculins;

>> volíem el dret a l’avortament per no morir.Volíem decidir més enllà del que diguessin jut-

ges, metges, polítics de torn, pares, marits o companys.

Per a una dona avortar mai és un fet banal,

sinó que acostuma a ser un esdeveniment

vital i rellevant. És un esdeveniment que

s’inscriu en un moment concret de la seva

vida, en una realitat concreta, en un context

social, laboral, cultural, familiar, afectiu i

emocional; i són tots aquests factors, junta-

ment amb els purament físics, els que s’en-

trellacen en el moment de decidir un avor-

tament. La maternitat és una possibilitat

que enriqueix les nostres vides, però en

algunes ocasions, malgrat les compensa-

cions afectives, pot ser un factor de sobrecà-

rrega de treball, d’aïllament social, de

dependència econòmica, etc.

I a més es segueix discriminant les dones

amb fills, casades, amb parella, soles o sepa-

rades i s’impedeix la incorporació als llocs de

treball a les dones després de la maternitat.

La informació sexual, l’educació sexual és

una eina fonamental per conèixer el nostre

cos, per decidir el que volem, però general-

ment l’educació que arriba a l’escola

no compleix aquesta premissa, no

s’educa per a una sexualitat lliu-

re. El marc legal possibilita una

educació sexual a l’escola, però

no la garanteix i sovint depèn de la

voluntat dels professors i professores; per

tant, hi ha moltes dificultats. A la resta de

mitjans tampoc hi ha informació o està

esbiaixada. El lloc on les dones tenien mol-

tes oportunitats de parlar, de demanar

informació, d’aprendre i un llarg etcètera
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Avui dia la llei, que ha tingut un llarg recorregut en el Parlament, en els tribunals, etc., no garan-

teix la interrupció d’un embaràs no desitjat i afegeix moltes ambigüitats en la posterior nor-

mativa sobre l’objecció de consciència. No dóna resposta a la demanda de les dones que s’a-

cullen als tràmits legals i segueix possibilitant processaments i judicis a dones que avorten o

a persones que fan avortaments. Es viola la intimitat de les dones en permetre que els seus

historials clínics surtin dels centres sanitaris i passin a dependències judicials.Tenim enfront la

doble moral, la hipocresia social, i l’avortament es despenalitza sempre que no es noti gaire.

L’acreditació dels centres privats per a la pràctica d’avortaments suposa una "solució" al dret

de les dones. Les dones que treballen en aquests centres han expressat en més d’una ocasió

el seu malestar pel desprestigi que tenen davant la resta de professionals de la salut.

Podríem dir que s’ha avançat en el dret a decidir de les dones; crec que hi ha consens social

i entre les dones això és un fet inqüestionable i el que és més important, no coneixem morts

ni infeccions greus associades a l’avortament clandestí. Però al mateix temps les dones hem

assumit els nostres drets com ciutadanes de segona, la llei ens ha abocat a avortar en centres

privats pagant una quantitat de diners gens menyspreable i a més la majoria tenim "proble-

mes de salut mental" per poder acollir-nos a la llei. El sistema públic ens fereix tant en el pro-

cés que algunes dones que podrien acollir-s’hi prefereixen anar als centres privats (1).

Ens han privat dels espais on compartir, on aprendre, on preguntar sobre la nostra salut repro-

ductiva i afectiva.

Voldríem expressar el desig que totes les dones coneguessin el seu cos, expressessin els seus

desitjos, tinguessin una bona relació amb el seu cos, que la sexualitat fos una font de plaer no

supeditada a ningú, que la informació ens fes més lliures i que la paraula decidir fos una de les

més importants en el nostre llenguatge.

La Xarxa de dones per a la salut, (http://www.xarxadedonesperlasalut.org/)

que aplega a molts grups de dones per a la salut i que es reuneix a Ca la

Dona és l’instrument més valuós que hem creat els darrers anys per seguir

reflexionant, actuant, vigilant i sobretot gaudint del nostre cos, de la nostra

sexualitat posant en pràctica el dret de les dones a decidir.

eren els Centres de Planificació Familiar. La

seva incorporació a la sanitat pública ha

suposat moltes passes enrere i canvis nega-

tius en les prestacions.

Actualment no hi ha espais on les dones

puguin adreçar-se, la seva salut reproducti-

va i afectiva no compta i el sistema sanitari

només està interessat a fer negoci de la

salut i dels processos fisiològics que van des

de l’anticoncepció fins al naixement passant

ara per la menopausa i l’absència de control

sobre les noves tecnologies de reproducció.

No hem abandonat l’exigència de  l’avorta-

ment lliure i que la dona no sigui limitada

per ningú ni per res. No hem volgut accep-

tar limitacions ni per motius d’edat, d’estat

civil, de nacionalitat, ni per la intromissió de

metges o psicòlegs, ni per al·legar causes o

supòsits. Això va ser una decisió política

presa amb molta responsabilitat. El dret a

decidir, el dret al propi cos està per sobre de

qualsevol altra consideració.

Una de les eines de denúncia que

vam utilitzar el 1985 va ser fer

avortaments i fer-los públics.

Vam implicar una part de socie-

tat i consolidar la xarxa entre cen-

tres de planificació, treballadores i treballa-

dors de la sanitat, sindicats i partits. No van

estar mai interessats a fer-nos cas, i en vam

fer uns quants! 1. A Catalunya hi ha deu centres privats que realitzen avortaments fins a les 12 setmanes i dos

d’aquests entre les 12 i 22 setmanes. Amb seguretat hi ha dos hospitals públics que realitzen

avortaments i, segons declaren, 11 més, però només representen el 3,4% del total d’avorta-

ments de Catalunya.



Algunes dades per pensar (1)

>> A Catalunya al 2003, el 96,6% de les IVE es fan a la privada. La causa és perill per a salut

física o psíquica de la mare.

>> El 13,8% són noies entre 15 i 19 anys.

>> D’aquestes IVE un 21,4% són finançades amb diner públic, la majoria en un 25% del

total.

>> Una mica més del 50% no ha anat mai a un centre de planificació familiar.

>> Només un 16% de noies adolescents utilitzen preservatiu.

>> Un 50% de les noies que es dirigeixen als centres per a joves demanen la píndola del dia

següent.

>> Les dones menors de 25 anys representen el 40% de les persones infectades pel VHI

adquirit predominantment per relacions heterosexuals sense protecció.

>> El percentatge de parts per cesària ha sofert un increment progressiu des de 1993 i ha

arribat al 26,2% l’any 2002.

>> Es manté la tendència a medicalitzar processos naturals com l'embaràs o la menopausa.

>> El 9,8% de les dones i el 5% dels homes prenen tranquil·litzants.

>> S’observa un augment en el percentatge de població que declara dolors crònics. Una ter-

cera part de les dones declaren patir amb freqüència dolor moderat o molt dolor.

>> S’observa que en les dones el percentatge d’anèmies és més de 7 vegades superior al dels

homes; el mateix passa amb l’osteoporosi (el 5,9% de les dones i el 0,6% dels

homes) i els problemes de la tiroides (el 4,5% de les dones i el 0,7% dels

homes).

>> La violència contra les dones és un problema evident i les denúncies

en aquest sentit van augmentant. Cal posar de manifest la manca de

recursos públics tant preventius com de tractament, recuperació i suport per

a les dones maltractades.

Des del nostre grup i amb les dones de la xarxa, hem aprés que l’avenç més important que

hem aconseguit ha estat el què i com hem canviat nosaltres al llarg dels anys, desmarcant-

nos de les polítiques i "preteses ciencies mèdiques oficials". Hem après juntes a conèixer i tenir

cura del nostre cos i de les persones que ens envolten; i ho hem fet tenint present totes les

aportacions de les dones des de les seves

experiències personals en relació amb la

salut, i també de les professionals i investi-

gadores que des d’un mirada de dones han

anat fent camí en la concepció de la salut

des d’una perspectiva integral.

I és des d’aquesta concepció de salut com a

dret a gaudir d’una autonomia personal,

solidària i joiosa que ens queda encara molt

camí per fer en tots els terrenys, en el de la

recerca, la formació, l’atenció, la participació

de les dones, el reconeixement de les apor-

tacions...

A les Jornades dels XX anys de feminisme, el

balanç no va ser gaire positiu i la majoria de

coses queden per fer però s’han mogut

alguns temes que ens poden ajudar a créi-

xer.

En l’àmbit simbòlic "oficial", el canvi més

important és que l’Institut Català de les

Dones, en el punt 5 del Pla d'acció i desen-

volupament de les polítiques de dones a

Catalunya 2005-2007, inclou:

>> Introduir la perspectiva de

gènere en els sistemes d'informa-

ció sanitària i fomentar la recerca

sobre les desigualtats de gènere en la

salut.

>> Introduir la perspectiva de gènere en els

plans de salut i de prevenció de riscos labo-

rals i dissenyar polítiques de disminució de
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llaa  ssaalluutt  ddee  lleess  ddoonneess::
aavveennççooss  ii  rreepptteess



risc que tinguin en compte les diferències i

desigualtats de gènere.

>> Garantir una assistència sanitària que

tingui en compte la perspectiva de gènere.

>> Garantir el dret de les dones al propi

cos.

És a dir, és un compromís del Govern, que

s’ha fet amb la participació dels grups de

dones i que comporta una visibilitat dels

drets a la salut de les dones, no com quel-

com separat de tots els altres drets sinó des

d’una perspectiva integral, i una necessitat

de posar-hi remei.

Ara que fa 20 anys de la despenalització

parcial de l’avortament, ressaltar la voluntat

de garantir el dret al propi cos –tal com

dèiem ja a les I Jornades Catalanes de la

Dona– ens deixa més oberta la porta per

avançar en aquest dret, poder decidir sobre

la nostra maternitat, ser protagonistes de la

nostra vida, aconseguir l’autonomia neces-

sària per gaudir i ser conscients del

nostre cos de dones.

I si parlem de salut reproductiva

també és veritat que hi ha més

professionals formats (però no

suficients), que existeix el Centre Jove i

les hores joves, però que no és suficient...

També és un avenç que el PAD (Programa

d’Atenció a les Dones ) ara es digui PASSI

(Programa d’Atenció a la Salut Sexual i
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| programa dones, salut i qualitat de vida del CAPS. (DSQ-CAPS)(2)

Reproductiva), ja que la salut de les dones no es pot reduir a la salut reproductiva.

També s’ha aconseguit que la píndola del dia següent sigui més accessible, però l’accés a l’an-

ticoncepció continua sent desigual i cara per a les i als joves...

Les IVE (interrupcions voluntàries de l’embaràs) encara es fan emmascarades pel supòsit

"perill per a la salut física o psíquica" i fora de la xarxa sanitària, com quelcom separat i no

integrat.... i evidentment sense garantir el dret a decidir....

El coneixement de la morbiditat diferencial, una realitat tan important per al nostre grup,

encara no és reconeguda, ni forma part de la formació dels i les professionals i per això se

segueix no tractant-nos adequadament en molts casos...

La medicalització de les nostres vides sovint és encara massa present, i en lloc de tenir cura

de nosaltres se’ns fa callar i se’ns medica cada part separada del cos... a totes les etapes de

la vida....

I a més la salut mental és una de les ventafocs del sistema sanitari, sense recursos suficients

a la xarxa pública per a un abordatge integral i feminista.

Però aquest any amb molt de camí fet, amb una xarxa de dones per la salut consolidada i

que abasta la gran majoria de vivències de la salut i la malaltia: la recerca, l’ajuda mútua, la

formació, la violència, la maternitat, l’alletament, el dolor, la vellesa, l’anticoncepció, la sida,

el càncer, la salut mental, la salut laboral i els drets a la salut, els efectes dels pesticides sobre

la salut, les discapacitats, les situacions de migració, de treball, de prostitució, etc.

I l’enfrontem també mantenint relacions amb xarxes estatals i internacionals

de recerca i acció que han consolidat el dia 28 de maig com una data inter-

nacional per reflexionar i aplegar esforços perquè totes les dones, grups i

governs es comprometin amb la salut de les dones i donin protagonisme a

tota la feina feta.

1. El nostre grup forma part de la Xarxa de Dones per la Salut des de l’inici.

2. Aquestes dades estan extretes de: Izabella Rhofls et al., Informe de desigualtats en salut, CAPs,

cap. 6, i de Globalitzacio i salut, publicat per la FADSP.
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LLaa  rreegguullaacciióó  lleeggaall  ddee  
ll’’aavvoorrttaammeenntt::  uunn  tteemmaa  ppeennddeenntt

1. Subsisteix un problema penal? 

Si tenim en compte el nombre de condemnes per avortament consentit (l’únic en torn el qual

gira el debat social i jurídic i, per tant, el present article) podríem arribar a la conclusió que

estem davant d’un problema penal inexistent. Com es recull al debat del Congrés dels Diputats

suscitat a propòsit de les últimes proposicions de llei "Incluso en el País Valenciano, donde

gobierna el Partido Popular, hay cierta paz social sobre el aborto, una especie de pacto civil que

es real; parece ser que desde el año 1997 no ha habido ningún juicio que haya implicado a muje-

res o profesionales por llevar a cabo interrupciones del embarazo" (intervenció del Sr. Cerdà

Argent) (1). Raó per la qual podríem arribar a pensar que la nostra llei penal està en perfecta

sintonia amb la demanda social d’avortar, i que el baix nombre de condemnes per aquest fet

respon als supòsits realment intolerables, com l’avortament imprudent (i per tant no consen-

tit) o l’avortament inicialment consentit que finalment causa lesions a la mare, etc.

Tanmateix, la pràctica absència de condemnes no pot llegir-se com la inexistència d’un greu

problema penal i, en definitiva, d’un igualment greu problema social.

Els casos que no arriben al sistema penal deuen la seva sort més a la voluntat de qui jutja o

fins i tots dels òrgans polítics (quan es concedeix l’indult) que a la de la llei. Inversament, els

casos que hi arriben i que podrien ser considerats exemples d’aplicació estricta de la llei, poden

acabar per ser percebuts com d’aplicació discriminatòria d’aquesta llei a un o una

pobra cap de turc atès el tracte favorable que dispensen els jutges en la resta

dels casos. I al meu entendre això en sí mateix constitueix un problema o

disfunció del nostre sistema penal –sense que tanmateix sigui aquest l’ú-

nic punt que pugui ser considerat necessitat de reforma de la nostra regu-

lació–, ja que sotmet la sort de les dones així com de tots els que intervenen en

aquesta operació (personal sanitari, assistents socials, etc.) al criteri qui jutja enlloc de al cri-

teri de la llei i, per tant, crea inseguretat jurídica a uns i altres amb conseqüències indesitja-

bles.

En primer lloc, les dones que arriben a avortar, ho fan sempre sota l’amenaça de la sanció

penal i en la majoria dels casos havent d’assumir la consideració mèdica de desequilibrades

per poder gaudir de la indicació terapèutica

de greu perill per la seva salut mental (2). En

segon lloc i com ja he avançat, les dones que

pateixen alguna de les poques condemnes

poden considerar-se injustament discrimi-

nades, perquè malgrat es pugui afirmar que

són objecte de l’aplicació estricta de la llei,

no gaudeixen del general tracte permissiu

que s’aplica a la majoria (3). Per fi, aquesta

inseguretat jurídica té com a conseqüència

que les dones no puguin reclamar amb con-

tundència a la sanitat pública el dret d’avor-

tar dins els supòsits legals senzillament per-

què no estan clars, situació que les expulsa

a la sanitat privada, on trobem la "complici-

tat" necessària per a la realització d’un acte

sempre sospitós d’il·legalitat en un percen-

tatge que arriba segons alguns càlculs al

97,53% d’ús de la sanitat privada (4). No cal

recórrer a cap estadística complementària

per arribar a la conclusió que la proporció

d’ús de la sanitat privada supera amb escreix

el grau mig d’ús d’aquesta per la població en

altres tipus d’intervencions mèdiques, en

total contraposició amb la Resolució

del Parlament europeu sobre salut

sexual i reproductiva de 3 de

juliol de 2002, que insta als

"Governs dels Estats membres i

països candidats que s’esforcin a

aplicar una política sanitària i social que

permeti una inflexió del recurs a l’avorta-

ment... mitjançant la prestació de serveis i

assessorament de planificació familiar i l’o-

ferta d’ajut material i econòmic a les dones
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embarassades que es trobin en dificultats i

que considerin la pràctica d’avortaments en

condicions inadequades un assumpte de

salut pública del major interès".

Però d’on deriva tal inseguretat jurídica? 

Aparentment la norma legal (art. 417 bis CP

1973 en vigor en virtut de la Disp. Der.

Única.1 CP 1995) és clara, ja que recull en el

marc de l’anomenat sistema d’indicacions

(previsió expressa dels motius legals per

avortar) tres supòsits molt concrets en què

es permet l’avortament consentit per la

mare (el perill per a la vida o salut de la

mare, la previsió de malformació del fetus, o

el fet que l’embaràs sigui fruit d’una viola-

ció), que a més estan regulats de manera

molt detallada i desenvolupats de manera

encara més reglamentista (RD 2409/1986,

de 21 de novembre).

Tanmateix, a la pràctica, el fet de contrariar

la voluntat de la mare s’acaba considerant

base suficient per pronosticar perill per a la

seva salut psíquica i acaba sent el

fonament real de l’apreciació de

la indicació terapèutica, quan

teòricament el nostre sistema

no concedeix valor autònom a la

voluntat de la mare atès que la fa

dependre de la concorrença de requisits

afegits (perill per a la salut de la mare, del

fetus, etc.).

Això al meu entendre constitueix un proble-

ma. No vull dir que sigui un problema per-

metre els avortaments en els casos en què

actualment es permet, sinó de la forma legal en què es permet. Si efectivament s’està dispo-

sat a legalitzar l’avortament sempre que l’embaràs sigui indesitjat, com a mínim dins deter-

minats terminis, s’ha de dir clarament a la llei. Qualsevol altra solució passa, com en l’actua-

litat, per fer dependre aquesta solució de la voluntat de qui jutja i si aprecia o no el desequi-

libri mental de la gestant.

Tanmateix, el debat sobre l’avortament encén encara les sensibilitats més contraposades i

retarda de manera inaudita la seva reforma. Malgrat els innombrables projectes de reforma,

l’actual regulació de l’avortament, que perllonga de mode excepcional la regulació del Codi

anterior, continua sent la mateixa que al 1985 quan la LO 9/1985, de 5 de juliol va recollir al

Codi penal la possibilitat d’avortar, prèviament reconeguda a la polèmica STC 53/1985, d’1

d’abril.

2. Punts pendents de reforma 

Existeixen aspectes de la regulació que no serien discutits per ningú, que són purament defec-

tes tècnics i grossos, com per exemple:

a) La previsió del termini de 22 setmanes per a l’apreciació de la indicació eugenèsica, que és

més curt que el que mèdicament és necessari per detectar tots els defectes del fetus als que

es refereix.

b) La limitació de la indicació ètica als embarassos producte d’una violació, que deixa fora la

resta d’agressions sexuals amb penetració però sense violència o intimidació.

Més enllà d’aquests defectes tècnics els punts que poden ser considerats necessitats de refor-

ma poden anar des de l’ampliació de l’actual sistema d’indicacions (per afegir, per

exemple, la indicació socioeconòmica) fins a la substitució d’aquest pel siste-

ma de terminis, la regulació del dret a l’objecció de consciència i simultà-

niament del dret de la dona a obtenir el servei de la sanitat pública, etc.

De totes maneres no vull aquí sintetitzar l’estat actual del debat en tots els sec-

tors implicats, perquè a aquestes alçades cadascú té ja bastant clar el model pel que opta

i no hi ha novetats substancials quant a nous arguments mèdics o filosòfics. A continuació

intentaré solament donar notícia de les actuals propostes legislatives de reforma del Codi

penal per saber en quin punt ens trobem i què és el que legítimament encara queda per exi-

gir als nostres polítics.

iii
iii
iii
iii
ii

| míriam cugat mauri
professora titular de dret penal
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3. Últimes propostes de reforma, valoració crítica i  perspectives de futur

El 2 d’abril de 2004 es va presentar la Proposició de Llei de d’Esquerra Republicana de

Catalunya (Proposición de Ley de modificación de la disposición derogatoria única a) de la Ley

Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (Orgánica) (122/000023).Tot seguit

el 5 d’abril de 2004 es van presentar les Proposicions de llei d’Izquierda Verde-Izquierda Unida-

Iniciativa per Catalunya Verds (Proposición de Ley de regulación de la interrupción voluntaria

del embarazo (Orgánica) (122/000037); i del Grup Mixt (Proposición de Ley Orgánica sobre

interrupción voluntaria del embarazo (122/000042). Les tres es van debatre conjuntament el

28 d’abril de 2004 (D.S. Congreso, 34) i rebutjar el mateix dia.Veiem què proposaven cada una

d’elles i els principals punts que contenien.

Començant per la Proposició de llei d’Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya

Verds, els supòsits en què preveu la pràctica legal de l’avortament són els següents:

A. Fins les catorze setmanes, sempre que existeixi consentiment de la dona i informació sufi-

cient i a més concorri un dels dos supòsits següents (5):

a) que l’embaràs sigui conseqüència d’un delicte sexual o de reproducció assistida no consen-

tida, o 

b) que, a judici de la dona, suposi un conflicte per a ella de caràcter personal, familiar o social

que li impedeixi continuar amb l’embaràs.

B. Fins les 22 setmanes, quan concorri la indicació eugenèsica, és a dir que sigui presumible

que el fetus neixi amb malformacions físiques o psíquiques.

C. Sense termini quan concorri la indicació terapèutica, en què s’inclou expressament el perill

per a la salut  psíquica de l’embarassada i el fet que aquesta pertanyi a un grup considerat de

risc a la salut pública.

Quant als aspectes generals de la proposta cal dir que es tracta d’un siste-

ma d’indicacions fet amb mala consciència, ja que vol donar a la dona la

possibilitat de determinar quan l’embaràs és insuportable per a ella (art.

3º.1,d) (Cuando a juicio de la mujer, la continuación del embarazo le suponga

un conflicto personal, familiar o social que le impida proseguir dicho embarazo), però no

renuncia a enunciar el contingut del que tradicionalment ha integrat les indicacions (ètica,

terapèutica i eugenèsica).Això porta a l’absurd perquè, per bé que en un sistema d’indicacions

tingui sentit recollir per exemple el fet que l’embaràs sigui fruit d’un delicte sexual, és redun-

dant mantenir aquest supòsit legal d’avortament si n’hi ha prou amb al·legar que aquest com-

porta un conflicte per a la dona. I aquesta paradoxa no es pot saldar pensant que tal redun-

dància no molesta, ans al contrari assegura

completament la possibilitar d’avortar. El

principi de coherència de l’ordenament jurí-

dic tolera malament les repeticions i invita a

trobar un sentit a l’aparent repetició, que en

el pitjor dels casos podria conduir una vega-

da més a donar un significat restrictiu a

aquesta indicació i sotmetre novament el

judici de la dona al judici de qui jutja.

Pel que es refereix a qüestions més puntuals

cal lloar la substitució de la referència al

delicte de violació per "delicte contra la lli-

bertat sexual" per les raons apuntades més

amunt, així com la introducció de la referèn-

cia als supòsits en què l’embaràs sigui con-

seqüència de l’aplicació de tècniques de

reproducció assistida sense consentiment

de la dona  (recollida a l’art. 161 del Codi

penal com a delicte des de 1995). Així

mateix, cal lloar el fet que en la indicació

eugenèsica es rebaixi el nombre d’especia-

listes exigits, perquè ja no calen dos dictà-

mens mèdics emesos per metges o metges-

ses diferents de qui practica la inter-

venció, sinó que n’hi ha prou amb

que ho sigui un.

Per últim, i pel que fa a la garantia

del servei públic, cal lloar que el

reconeixement del dret de formular reserva

del personal sanitari, metges,ATS i altre per-

sonal facultatiu vagi acompanyat de l’ex-

pressa prohibició de realitzar aquests tipus

d’intervencions en altres centres públics o

privats; així com que simultàniament preve-
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gi la garantia dels serveis públics a les dones

que el sol·licitin.

Pel que fa a la Proposició de llei del Grup

Mixt, els supòsits que recull són els

següents:

A. Fins a les setze setmanes, per decisió lliu-

re de la dona.

B. Fins a les vint-i-dues setmanes, quan con-

corri la indicació eugenèsica.

C. Sense termini, quan concorri la indicació

terapèutica, en què no es fa cap referència

expressa a la salut psíquica però sí que

s’al·ludeix al risc per a la salut pública.

En qualsevol cas s’exigeix que el consenti-

ment de la dona sigui lliure i exprés, que la

petició consti per escrit, figuri en els regis-

tres oficials i consti en un escrit firmat per

personal facultatiu de la xarxa sanitària

pública que ha estat informada i assessora-

da sobre la seva petició.

Paradoxalment, la proposta d’aques-

ta agrupació política és més arris-

cada que l’anterior i planteja el

pas a un sistema de terminis

fins a les últimes conseqüències,

és a dir concedint la decisió última

sobre la interrupció de l’embaràs a la

dona, sempre que es realitzi dins les prime-

res setze setmanes. Decisió que cal lloar per

tot el que suposa de reconeixement de la

dignitat de la dona i la major seguretat jurí-

dica que ofereix. Amb aquest sistema cap

dona ni cap metge o metgessa, etc., pot tenir por a persecucions penals si es practica l’avor-

tament dins el termini legal.

Pel comentari dels dos darrers supòsits faig extensible el que he dit més amunt a propòsit de

la Proposició de llei d’Izquierda Unida.

Per últim, desconeixem els detalls del model de regulació d’Esquerra Republicana: la Proposició

de llei que presenta es limita a sol·licitar la derogació de l’actual normativa (en concret la

norma de remissió a l’antic sistema: Disposició  Derogatòria del Codi Penal vigent) i declarar

genèricament que l’hipotètic sistema alternatiu s’hauria de cenyir a sancionar els supòsits d’a-

vortament no consentit, imprudent, o efectuat per personal no autoritzat.

A la votació, la Proposició de llei de Esquerra Republicana de Catalunya va obtenir 21 vots a

favor, 302 en contra i 11 abstencions; la Proposició del Grup Mixt, 21 a favor, 299 en contra i

14 abstencions, i la d’Izquierda Unida, 20 a favor, 297 en contra i 15 abstencions.

En l’actualitat tot sembla indicar que el PSOE, un cop modificat el Codi civil per permetre el

matrimoni homosexual no tornarà a obrir cap altre meló de polèmiques, cosa que pot fer pen-

sar que tenen més por al tema de l’avortament que no pas al del matrimoni gai. Ara bé, això

no és suficient per donar per tancat –ni que sigui provisionalment– un tema tant sagnant que

aquest mateix partit ha declarat que cal reformar. Si és cert que el motiu fonamental del

rebuig de les anteriors propostes va ser el de la necessitat d’una proposta millor, esperem que

sigui així i que el Grup Socialista al Govern faci realitat les seves paraules (Sra. López Rodríguez,

Diario de Sesiones. Congreso, 34, de 28 de abril de 2004, pàg. 1.451) :

Abordaremos una regulación completa y exhaustiva, que contemple y refleje la

jerarquía de valores de nuestra sociedad y exprese las distintas sensibilidades,

porque este país y esta sociedad son plurales y diversos. Configuraremos un

ordenamiento jurídico penal y moderno adaptado a la realidad, pero respon-

diendo también a las demandas y exigencias sociales de contemplar todas las

situaciones de conflicto con las que se puede encontrar la mujer a causa de un embarazo no

deseado.

Señorías, en esta Cámara, en la sociedad, se debe abrir un debate en profundidad sobre la nueva

regulación de la interrupción voluntaria del embarazo. Las mujeres reclamamos el derecho a

decidir y a elegir en libertad, derecho que forma parte de la esencia de cualquier Estado demo-



Seria molt reiteratiu incidir sobre la creixent població immigrada que ha desplaçat el seu lloc

de residència a Espanya en els darrers anys. Les xifres són prou conegudes i les projeccions per

al futur també. Tanmateix, si no es presta una atenció especial i detallada es cometria l’error

d’observar els fluxos migratoris des d’una única òptica malgrat el pas del temps. De la matei-

xa manera que un altre fenomen dinàmic, el fenomen de la migració canvia i es transforma,

s’adapta a noves situacions socials, polítiques i econòmiques tant dins del país emissor com

del receptor.

En aquest sentit, ens sembla molt important assenyalar el que les sociòlogues i els sociòlegs

anomenen la "feminització de la migració". Només Catalunya acull el 23% de tota la pobla-

ció immigrada amb residència legal a Espanya i, d’aquesta, el 60,15% són dones

i criatures. Si a aquestes quantitats hi afegim l’estimació de qui es troba en

situació irregular, la xifra s’incrementa de tal manera que es fa encara més

evident que les necessitats d’atenció i promoció de la salut maternoinfan-

til són prioritàries.

En termes generals, el nombre de dones immigrades ha augmentat en els darrers anys pro-

porcionalment més que el dels homes.Aquesta migració prové, majoritàriament, de països lla-

tinoamericans, i es caracteritza per ser una població jove i sana, en edat reproductiva i amb

capacitat d’integrar-se en el mercat laboral.

Quines necessitats sanitàries tenen aquestes dones?, quins costums i concepcions porten dels
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crático. Compartiendo en esencia el fondo

de las proposiciones presentadas, nos com-

prometemos a un cambio tranquilo, basado

en el consenso y en el diálogo, sin improvisa-

ciones legislativas.

seus països d’origen?, quina capacitat real

d’accés tenen als recursos diversos i al siste-

ma?, quins riscos comporta una inapropiada

atenció a la salut sexual i reproductiva?

Aquestes i altres són preguntes que tota

persona immersa en l’àmbit de la salut i la

immigració (actualment termes gairebé

inseparables) tenim l’obligació de formular-

nos i procurar donar resposta des de la prò-

pia experiència.

El Programa d’Atenció a la

Maternitat en Risc de l’associació

Salut i Família està destinat a

dones i famílies que es troben en

situacions psicosocials i sanitàries

vulnerables. S’hi promou la maternitat i

paternitat responsables mitjançant el finan-

çament selectiu de l’IVE; la informació i opció

d’implantació del DIU per a les usuàries amb

dificultats per utilitzar els serveis públics de

planificació familiar; i el consell familiar.

1. Diario de Sesiones. Congreso, 34, de 28 d’abril
de 2004, pàg. 1.442.
2. "STS de 14 de desembre de 1992”.
3. “STS 5 de juliol de 1993, STS d'1 d'abril de
1998”, “SAP de Barcelona de 26 de novembre de
1994"
4. Sra. Fernández Dávila, D S, cit., pàg. 1.444.
5. El redactat de la Proposició és defectuós ja que

planteja quatre condicions per avortar i barreja
les que són necessàries en tot cas (les dues pri-
meres) i les que poden concórrer alternativament
(les dues segones). Per això interpreto que en
contra del que sembla dir la llei (que concorri
alternativament consentiment de la dona o infor-
mació suficient, o delicte sexual o conflicte perso-
nal), el que es volia dir és l’expressat més amunt.
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| mariana isla | coordinadora del programa de compatriota a compatriota
| cristina nieto | coordinadora del programa atención a la maternidad en riesgo

Entre l’any 2000 i l’abril del 2005 s’han atès

un total de 17.076 dones, el 55% de les

quals (9.409) són immigrades i, d’aquestes,

el 61,28 (5.766) provenen de

Llatinoamèrica. L’accés directe a una mostra

tan àmplia de població de dones immigra-

des a través d’entrevistes semiestructurades

ens ha permès detectar una sèrie de neces-

sitats i patrons comportamentals que difi-

culten una adequada atenció en salut sexual

i reproductiva, i que són comunes en moltes

de les dones. És important ressaltar que les

conclusions que s’avancen a continuació no

són generalitzables a altres grups de dones

immigrades.

Les carències principals trobades fan refe-

rència al desconeixement dels sistemes d’a-

collida, tant pel que fa als drets d’accés com

del seu funcionament. Moltes d’aquestes

dones es troben al marge de la xarxa sanità-

ria, bé sigui pel desconeixement, bé sigui per

dificultats legals i administratives que els

impedeixen accedir-hi. Això no obstant,

també s’ha observat un gran nombre de

dones que, tot i tenir la possibilitat d’ac-

cedir al sistema, no en fan ús per-

què mantenen comportaments,

apresos en el país d’origen, de

infrautilització dels recursos

sanitaris. El motiu és que en la

majoria dels països de procedència

d’aquestes dones, la sanitat pública és molt

limitada, cosa que obliga la població a haver

d’accedir a serveis mèdics de pagament i,

consegüentment, en restringeix l’accés,

especialment pel que fa als serveis orientats

a la prevenció en l’àmbit de la sexualitat,

l’embaràs i el part.Tot això genera una elevada incidència de parts prematurs, baix pes en néi-

xer, major índex de morbilitat i mortalitat perinatal entre els nounats de dones immigrades (1).

Comparant-ho amb les dones autòctones, les dones immigrades han tingut un major nombre

de parts previs (65% de les immigrades ha tingut al menys un part, davant el 50% de les

autòctones). La majoria d’elles tenen encara els seus fills i filles al país d’origen, on les famí-

lies acostumen a ser més nombroses a causa de, entre altres raons, l’elevada valoració atorga-

da a la maternitat dins el desenvolupament personal de la dona, l’ampli nucli familiar que es

converteix en un xarxa de suport important, el menor índex d’utilització d’anticonceptius, etc.

En relació amb aquest darrer punt, s’observa que la majoria de les dones immigrades ateses

per aquest servei (55%) no utilitza cap mètode anticonceptiu. Això denota una important

manca d’informació i d’educació sexual, tot i que és important remarcar que moltes d’aques-

tes dones no valoren la contracepció com una prioritat en aquests moments de les seves

vides. La major part del seu temps i recursos van destinats a necessitats que consideren més

prioritàries, com per exemple la inserció laboral i trobar un habitatge. D’altra banda, s’ha

observat també que aquestes dones s’enfronten a una incertesa major cap al futur, cosa que

els impedeix fer projeccions a mig i llarg termini en relació amb la planificació familiar, a l’ús

d’anticonceptius que suposin compromís i constància per part seva i fins i tot a les visites

mèdiques amb mesos de temps. De la mateixa manera, s’ha observat que un important nom-

bre de dones immigrades es mostra reticent a la utilització del DIU. Existeixen moltes creen-

ces relacionades amb els riscos físics que suposa aquest mètode, i la decisió de preferir altres

mètodes contraceptius reflecteix la prioritat atorgada a la cura de la pròpia salut. Segons la

procedència de les dones, en molts casos es deu al fet que en els seus països d’origen la

col·locació del DIU es fa en situacions molt precàries, i si no els ha passat a elles mateixes

coneixen algú que ha tingut complicacions amb aquest mètode.

Finalment, és necessari remarcar que un alt nombre d’aquestes dones conviu

amb amistats o compatriotes en una situació gairebé d’amuntegament, cosa

que genera una font important de retroalimentació i reforç de creences i

patrons culturals de comportament relatius a la sexualitat i la contracepció.

Creiem que aquesta és una primera, i molt particular, pinzellada pel que fa a la

salut sexual i reproductiva de les dones immigrades. És necessari generar investigacions més

profundes que ens permetin detectar amb major precisió les característiques i necessitats d’a-

questes dones, delimitant també les diferències i particularitats dels diversos col·lectius, i evi-

tant així generalitzacions tan freqüents com inútils.

1. Font : Institut Municipal de Salut de Barcelona.
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Julieta Kirkwood és, sens dubte, pionera en

l’elaboració teòrica feminista a Xile i una

de les responsables de la visualització i

reconeixement de la saviesa feminista llati-

noamericana. Aquesta llicenciada en socio-

logia i ciències polítiques (Universitat de

Xile, 1969) no sols va produir  els seus

coneixements i va formular les seves pro-

postes en àmbits acadèmics sinó que les va

saber articular des d’una activa participació

política i social.

Juntament amb altres dones va refondre a

Xile el moviment feminista en plena dicta-

dura militar i va crear una gran xarxa

entorn del lema “Democracia en el país y

en la casa”. Des d’allà, a més de lluitar con-

tra la dictadura i la forma en què aquesta

va reforçar el sistema patriarcal, va qüestio-

nar la subordinació del feminisme a l’inte-

rior dels partits polítics i altres moviments

socials.

Mitjançant el feminisme, Julieta ho va inte-

rrogar tot: els vells paradigmes de gènere

legitimats per les ideologies polítiques i

religioses, el poder dels partits polítics per

posar en crisi militància i haver de ser ideo-

lògic, els rígids rols de gènere i les contra-

diccions entre conductes públiques i priva-

des. D’alguna forma l’estat de crisi social

que vivia Xile en aquella època li van per-

metre posar en dubte totes les veritats i

totes les certeses.

Entre les principals aportacions de la Julieta

a la teoria feminista es troba la seva refle-

xió sobre els llocs d’enunciació dels saberes

feministas i el que va anomenar los nudos

de la sabiduría feminista.

La producció dels sabers feministes, parti-

cularment a Llatinoamèrica, no es van fer

des de l’acadèmia sinó que van néixer de

l’experiència quotidiana de visualitzar un

subjecte que no ho era, davant les dones

mateixes i davant la societat. Per a la

Julieta la producció de sabers del feminis-

me es va fer anomenant el que fins aquell

moment no tenia nom, produint discursos

propis, evidenciant la distància entre teoria

i pràctica. Així, en anomenar el fet privat en

clau política era possible convertir allò per-

sonal en un projecte col·lectiu:

(...) idéntico giro en el lenguaje: los temes

de pesillo se tornan temáticas de asam-

blea; lo privado, la mujer misma, se hace

punta de tabla y del debate social. Se rea-

liza una nueva mezcla de política y vida

cotidiana. Se ha producido una desclasifi-

cación de los códigos, una inversión de los

términos de lo importante. La participa-

ción se ha hecho acto, social, real y concre-

to (…) (Kirkwood, 1987)

En el feminisme els temps d’acció son més

ràpids que els temps de reflexió; això fa que

pràctica i teoria no sempre vagin al ritme

de la seva pròpia història. A aquesta incon-

gruència Julieta la va anomenar "els nusos

de la saviesa feminista". El sabers feminis-

tes es nodreixen i es perfilen des dels dub-

tes, les frustracions, les dificultats, que a la

vegada deixen pràctiques que són proces-

sos d’afirmació d’aquests sabers. La reflexió

dels nusos surt de les tensions i dinàmiques

contradictòries del moviment feminista i

ofereix al mateix temps una metodologia

d’anàlisi i de producció de coneixement:

(...) los nudos se pueden deshacer siguien-

do la inversa trayectoria, cuidadosamente,

jjuulliieettaa  kkiirrkkwwoooodd  bbaaññaaddooss::
ssaavviieessaa ffeemmiinniissttaa
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...con el hilo que hay detrás, para detectar

su tamaño y su sentido; o bien se pueden

cortar con presas de cuchillos o espadas

para ganarse de inmediato el imperio de

las cosas en disputa. De allí surge, creo, la

primera brutal divergencia entre conoci-

miento y poder (…) (Kirkwood, 1986)

(…) El feminismo es tanto el desarrollo de

su teoría como su práctica, y deben inte-

rrelacionarse. Es imposible concebir un

cuerpo de conocimientos que sea estricta-

mente no práctico (…)

En la seva obra, Julieta va proposar una

aproximació a la construcció de l’actoria

social de les dones, un ordenament del

moviment feminista i una problematització

de les relacions del que és femení amb el

poder i el saber. El seu pensament es va

veure reflectit a diverses publicacions de

l’època però es poden trobar compilades

principalment en dues publicacions:

Tejiendo rebeldías. Escritos feministas de

Julieta Kirkwood hilvanados por Patricia

Crispi (1987). Recopilació de diversos texts

a través dels quals es pot reconstruir la his-

tòria dels processos i vivències de les inci-

pients organitzacions de dones a Xile, del

feminisme i de la política. Hi reflexiona

sobre el feminisme com a pràctica i teoria;

hi situa com elements conceptuals el gène-

re i la classe social, la conducta, el saber i el

poder.Aquest últim en el context del model

patriarcal i les manifestacions que té en la

vida pública i privada: el poder de l’acció, el

poder polític, el poder del saber.

Ser política en Chile. Las feministas i los

partidos (1986). (Va ser reeditat l’any 1990

amb el nom Ser política en Chile. Los nudos

de la sabiduría feminista). Conjunt d’assaigs

en què analitza el moviment feminista

durant els últims 50 anys. Entre els seus

propòsits hi trobem: recuperar i desvetllar

la història invisible de les dones i desenvo-

lupar una elaboració teòrica dels contin-

guts i demandes que surten de les organit-

zacions tenint en compte els postulats uni-

versals d’igualtat i les vivències concretes

d’opressió que experimenten les dones.

En la saviesa de Julieta es troba plasmada

una unitat integradora del fet acadèmic i el

polític; per un costat, l’acció intel·lectual, el

seu saber i reflexió crítica; per l’altre, l’acció

i la necessitat de transformar la cultura

política i el Xile que li tocava viure. Per a

ella el saber va ser pràctica (creació de pen-

sar, producció), i el fer va ser la projecció

situacional d’aquest saber. El seu projecte

des de la dona i allò popular estava centrat

en la tasca de recompondre el teixit social

desmembrat durant la dictadura. Per això

es va declarar a si mateixa socialista/femi-

nista i feminista/socialista, segons l’espai i

l’èmfasi; i és que la seva recerca era de

moviments amplis, heterogenis, amb un

horitzó obert que permetés una doble

resistència: al patriarcat i a la dictadura

militar.

Julieta va ser una militant i una líder políti-

ca i des d’aquesta postura va reflexionar, va

desfer nusos i va teixir rebel·lies. Quan era

gairebé impossible va fer teoria feminista,

va crear un llenguatge particular i va desco-

brir una forma singular d’aproximar-se als

problemes socials.Va ser una de les artífexs

del pensament feminista llatinoamericà, la

seva influència es manté fins el dia d’avui i

les seves reflexions esdevenen cada vegada

més vigents. Va morir el 8 d’abril de 1985.
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La dona valenta

Acostumades, com estem, a la literatura de

consum ràpid, a les històries que tenen com

a únic objectiu entretenir qui llegeix però

que no deixen pòsit un cop hem tancat el

llibre, la darrera novel·la de l’escriptora Maria

Mercè Roca ens retorna a la literatura que

commou, que regira i compleix aquell

objectiu que, per Kafka, havia de complir la

bona literatura: "trencar el mar glaçat dins

nostre".

A la seva darrera novel·la, Els dies difícils, l’es-

criptora gironina s’endinsa en la quotidiani-

tat d’accions i sentiments de la Joana, una

dona de mitjana edat que viu instal·lada en

una eterna paradoxa de sentiments: la ràbia

i el desig, la culpabilitat i el dret a ser feliç, la

responsabilitat de ser una bona mare –mal-

grat la malatia de la filla– i una bona filla

–malgrat la demència senil

de la mare–, i el dret a ser

també una bona amant.

Una novel·la que protago-

nitzen els personatges

femenins: dones que par-

len, en to intimista i com-

plicitat, de les seves tragè-

dies quotidianes, dels seus

fantasmes personals, dels

seus “dies difícils", dels

seus comptes corrents en hores baixes, con-

tractes temporals mal retribuïts, relacions de

parella descompensades i expectatives frus-

trades. I malgrat tot, la Joana manté una

actitud vital que la duu a buscar els seus

propis espais, a no llençar la tovallola, a bus-

car un horitzó, i a la vegada a combatre la

solitud amb un home que no defugi el com-

promís i vulgui compartir amb ella "factures

i rebuts".

L’escriptora gironina aprofundeix, així, en la

complexitat de sentiments que duen els

personatges a utilitzar les seves armes per

prendre decisions valentes, arriscades. Com

va fer la seva àvia, al camp d’Argelers des-

prés de la Guerra Civil, com va fer la seva

mare en temps del franquisme i com haurà

de fer la seva filla adolescent, víctima d’una

estranya malaltia que el lector no coneix

fins al final de llibre. La

novel·la recupera la

memòria històrica i, a par-

tir dels relats que la Joana

va coneixent a mida que

transcorren les pàgines,

retrata quatre generacions

de dones amb vides ple-

nes de sacrificis que fan

front a les adversitats

totes soles, i que ens

demostren que la quoti-

dianitat no està renyida amb l’heroïcitat en

una societat encara masclista.

L’autora és valenta perquè parla, amb since-

ritat, de sentiments íntims políticament

incorrectes, d’allò que tothom sent però que

ningú gosa verbalitzar, com ara la ràbia que

sent la protagonista ocupant-se d’una mare

malalta d’Alzheimer que ja no és responsa-

ble dels seus actes; la dependència emocio-

nal que sent vers un home que, probable-

ment, no mereix l’atenció que ella li dedica;

els moments de debilitat que la confonen i

la desorienten. Sentiments particulars que

són, de fet, universals.

No ens ha de sorprendre la valentia de la

Joana, el fruit literari de l’escriptora Maria

Mercè Roca que aplica, amb coherència, la

mateixa valentia en la seva vida personal i

professional, i en la seva faceta de parla-

mentària a la Cambra Catalana.

Els dies difícils és una novel·la formalment

impecable, una prosa rica però que no

embafa, una narració suggerent, i una trama

argumental ben dosificada, que capta l’inte-

rès en tot moment i depara un final sorpre-

nent, escruixidor, valent. Valent com les

dones del llibre i com tantes altres dones de

carn i ossos que sobreviuen, amb valentia,

als seus particulars "dies difícils".
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Properes trobades de LA

XARXA FEMINISTA:

IGUALADA, dissabte 1 d’oc-

tubre de 2005

En el camí emprès Cap a la

Gran Trobada de Dones del

2006 ens aturarem a la

Biblioteca Central d’Igualada,

ubicada a l’emblemàtica Plaça

de Cal Font on s’hi varen reunir

les dones vaguistes l’any 1881 i

que recull una fotografia his-

tòrica que il·lustra el nostre

present a partir del nostre pas-

sat. En aquest espai volem ofe-

rir una  mirada del treball de

les dones treballadores de casa

nostra, des del segle XIX fins a

l’actualitat que, amb els pro-

blemes de la globalització de

la indústria del tèxtil, ha supo-

sat el gradual tancament

d’empreses on hi treballaven,

directament o indirectament,

la majoria de dones de la

comarca.

Serà una jornada de treball i

també lúdica on la mobilitza-

ció de les dones pot esdevenir,

també, una demanda als

agents econòmics per tal que

donin una resposta, una alter-

nativa als centenars de llocs de

treball perduts. I no només

això; la indústria del tèxtil és

també un element cultural i el

seu declivi trenca amb l’ances-

tral tradició de treball de la

dona d’Igualada i comarca.

Aquesta tradició l’havia dotada

d’una idiosincràsia personal,

aquella que ha marcat la vida

de la majoria de les famílies de

casa nostra perquè hi han tre-

ballat les mares i àvies des de

sempre. Una empremta que ha

deixat una petja invisible del

saber i del fer de les dones.

FALSET, dissabte 22 d’octu-

bre de 2005

A vegades només és suficient

un espurnall per donar vida a

un gran incendi. En aquests

mesos que ens separen de les

Jornades del 2006, l’espurnall

que a la província de Tarragona

pretén reagrupar els col·lectius

de dones al voltant de les

Jornades ja és actiu. Es tracta

de l’Associació de Dones de la

Quartera de Falset i altres

grups de la comarca del

Priorat, que han decidit treba-

llar fins al juny de l’any que ve

per construir la presència de

les dones de Tarragona a

aquesta cita del moviment

feminista català.

Parlem d’espurnalls i d’incen-

dis (potser un símil no gaire

apropiat en aquests temps)

per intentar donar una imatge

de la nostra situació: a tota la

província existeixen molts

grups i col·lectius de dones,

arrelats a les poblacions, actius

i amb una experiència d’anys.

El problema és que aquest uni-

vers de dones no ha trobat mai

l’oportunitat (o la raó) de

coordinar-se, de dur a terme

iniciatives plegades, de sortir

una mica de les activitats  quo-

tidianes –petites i grans– que

es fan als pobles i ciutats de la

província.

Quan les dones del Priorat

vàrem començar a parlar de

les Jornades del 2006 i de la

Xarxa Feminista, no teníem

una idea molt clara d’aquesta

realitat que hem descrit: a la

comarca hi havia des de fa

temps alguns grups actius i

amb ganes d’anar més enllà

del dia a dia, de començar a

parlar de feminisme. Amb

aquestes ganes, hem dissenyat

un projecte que hem proposat

(i estem proposant) a tots els

grups de la província: organit-

zar una trobada de preparació

a la cita del 2006. La sorpresa

agradable que ens hem trobat

ha estat no només la bona

acollida de l’idea, sinó el fet

que al nostre territori existeixi

un teixit associatiu de dones

tan dens i disposat a involu-

crar-se en una iniciativa comu-

na.

Estem preparant un ample

programa de discussió. Hi

haurà comissions i tallers que

tractaran diferents temes: vio-

lència de gènere, els treballs

de les dones, la participació,

les dones i la cultura, les dones

agendaagendaagendaagendaagenda
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immigrades i, finalment, ens

interessa molt començar una

discussió sobre les dones al

món rural, la seva condició i les

seves perspectives. És una

necessitat urgent, perquè pen-

sem que el món rural, fins i tot

dintre del moviment de les

dones, no ha tingut fins ara ni

un gran espai ni un gran nivell

de coneixement, ni tant sols de

curiositat. De totes maneres,

volem portar aquest debat a

les Jornades del 2006.

Preveiem una participació d’u-

nes 450-500 dones: atès el

grau d’interès que hem trobat

entre els grups de dones, ens

sembla una possibilitat realis-

ta.

Curset de Defensa Personal,

Nivell II

Aquest curs segueix el treball

del nivell I, que s’ha d’haver fet

anteriorment (i que tornarem

a editar el 2006). Seguim tre-

ballant per desenvolupar la

calma, l’autoconeixement, la

intuïció, l’autoestima i la cons-

ciència de l'espai per veure les

situacions conflictives abans

que sorgeixin, i aprenem a

enfocar-les i resoldre-les, fins i

tot quan ja són situacions de

violència; perfeccionarem tèc-

niques i n’aprendrem de noves;

treballarem amb situacions de

més d’un agressor; i planteja-

rem també com afrontar un

agressor amb arma blanca. El

nivell físic que aquest curs

requereix és lleugerament més

alt que el del nivell I.

El curs consta de 18 hores de

classe i la seva estructura bàsi-

ca és la següent:

1. Presentacions personals i

repàs dels conceptes bàsics.

2. Profunditzar en la comuni-

cació visual, la distància entre

les persones, el moment d'en-

trar en contacte -fins i tot el

contacte físic-, la presa.

3. Treballar la respiració per

ajudar a cridar millor.

4. Aprendre a colpejar amb la

mà i a empènyer.

5. Perfeccionar les sèries de

moviments.

6. Treballar a terra, com utilit-

zar tot el cos, com caure, com

donar cops de peu des de

terra, com sortir quan un altre

s'ha tirat a sobre nostre -

noves tècniques.

7. Treballar més a fons la cai-

guda: cap enrere, de costat i

cap endavant.

8. Sensibilitzar-nos pel movi-

ment de l'altre, veure la inten-

ció de l'altre, el combat.

9. Conscienciejar-nos de l'es-

pai amb diverses persones -

especialment amb més d’un

agressor-, integrar i assimilar

cops, crits, presses i maneres

de desfer-se de les presses.

10. Integrar-ho tot, reforçar

els conceptes, retornar a la

relaxació i integrar-la amb el

moviment.

Logística: començarem el 30

de setembre i acabarem el 27

de gener. S’ha de dur roba i

sabates d’esport. Tindrà lloc a

Ca la Dona, els divendres, de

19.30h a 21h. No hi haurà

classe els dies següents: 7 i 15

d’octubre, 9 i 23 de desembre,

6 de gener.

Cost: El preu del curs és de

80 ¤ si es paga tot el curs al

principi, 90 ¤ si es paga en dos

cops (al principi del curs i al

principi de desembre), i 100 ¤

si es paga 25 ¤ cada mes

(setembre, novembre, desem-

bre, gener). Les dones que no

són sòcies de Ca la Dona

paguen una matrícula de 15 ¤,

que pot ser la primera quota si

es volen fer sòcies de Ca la

Dona. Aquest curs té un cost

major que el nivell I, ja que hi

haurà una altra persona treba-

llant amb la professora com a

mínim la tercera part de les

classes.

Informació i inscripcions: a la

secretaria de Ca la Dona, de

dilluns a dijous, de 10 a 14 i de

16 a 20h.
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