Volem avortar a les Terres de Ponent:
El dret a l’avortament, és un dret garantit a la Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut
sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs, on al seu títol III es
determina que l'accés a l’avortament ha de ser proper i segur. Aquesta seguretat està en
mans de la Generalitat de Catalunya, ja que segons la Constitució Espanyola, primer, i
l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, en el seu article 162, la sanitat és competència de la
comunitat autònoma. És per això que la JSC de Ponent volem alçar la veu per dir que a
les Comarques de Lleida no es compleix, ja que recentment, a Lleida, es va dur a terme
una manifestació davant la delegació de salut, per exigir el dret a l’avortament quirúrgic
al hospital Arnau de Vilanova. Per donar una dada, l’Associació de Drets Sexuals i
Reproductius indica que al llarg del 2018 van haver de desplaçar-se 482 dones per avortar.
La sanitat pública ha de permetre-ho i ha de ser en un espai més proper a la dona per
evitar desplaçaments, i això al nostre territori no s’està complint. L’administració i les
institucions públiques no han garantit que les dones tinguin accés a l’avortament a les
seves terres igual que la tenen en altres províncies de Catalunya, deixant-les en clara
desigualtat. Al Pirineu, la situació es encara més greu, ja que molts metges, emparant-se
en la objecció de consciencia es neguen a practicar qualsevol forma d’avortament.
Nosaltres, la JSC Terres de Ponent, com a organització clarament feminista, i que a més
a més forma part del partit que va aprovar la interrupció voluntària del embaràs, reclamem
al govern de la Generalitat de Catalunya:
•Que la Consellera Vergés acabi el procés de selecció de personal mèdic no
objector que va prometre a l'inici de mandat, per assegurar aquest dret fonamental
a les dones de les Comarques de Lleida, Pirineu i l’Aran.
•Reforçar el teixit sanitari de les nostres terres amb un augment del pressupost
autonòmic per la nostra província. Lleida no és un territori de segona i no volem
que sigui la única província catalana que no tingui l'opció d'interrompre l'embaràs
quirúrgicament.
•Demanem una solució competent i urgent per part de les administracions perquè
la dona pugui decidir lliurement d'avortar i no tingui obstacles per interrompre
l'embaràs.

•Que totes les dones, independentment de la seva classe social puguin avortar als
hospitals públics del territori sense que hagin d'anar a les clíniques privades.
LES DONES RURALS NO SOM CIUTADANES DE SEGONA, ELS DRETS DE
LA DONA NO ES QÜESTIONEN!

