
La maduresa cristiana davant la nova llei de l'avortament. 

 
 

La “Llei Orgànica de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs” ha 
passat els seus tràmits parlamentaris, És una llei que ens volen imposar. 

Ens situem enfront d'un panorama desolador per a l'ésser humà: 

a) Desprotecció absoluta del nen no nascut durant les seves primeres 14 setmanes de 
vida. 

b) Avortament molt fàcil fins a la setmana 22 d'embaràs a l'empara del “greu perill per a la 
salut psíquica”. 

c) Avortament eugenèsic fins al final de l'embaràs i sense cap límit de termini. 

d) Deixa la dona embarassada en situació problemàtica totalment abandonada, 
l'avortament la seva única sortida. 

e) No preveu mesures de suport a la dona embarassada. 

f) Les menors d'edat queden desprotegides les priven de la possibilitat de suport i d'ajuda 
dels seus pares davant l'embaràs, reduint el contingut de la pàtria potestat. 

g) Legalitza una ideologia particular: la visió de la sexualitat en clau de “salut sexual i 
reproductiva” amb perspectiva de gènere. Es pretén imposar oblidant el pluralisme 

ideològic i religiós de la nostra societat. 

h) Viola la llibertat d'educació. S’imposa des de l’ensenyament primari la ideologia de 
gènere, som si fos l’única educació sexual possible. 

i) Viola la llibertat professional del personal sanitari al restringir la llibertat de consciència 
enfront de l'avortament. També per imposar l'aprenentatge de la realització 
d’avortaments en els ensenyaments de medicina i, a més a més, fa obligatòria la 
perspectiva de gènere i de la salut sexual i reproductiva en el sistema sanitari. 

Davant aquest panorama dèiem en un article anterior que la societat no és quelcom abstracte; 
som nosaltres mateixos, tots junts, amb les orientacions, les regles i els representants que 
escollim, amb papers i responsabilitats diversos. 

Des de la Delegació de Família i Vida hem volgut aportar una mica de llum sobre el que 
s'estava tractant, donant una visió des de la vida cristiana. 

Ens preguntem, com pares, quina actitud prendre davant una educació afectiva i sexual dels 
nostres fills en l'escola que es fonamentarà en la ideologia de gènere i que arraconarà el nostre 
dret a educar als nostres fills. 

Cadascú, segons la seva responsabilitat, veurà quina actitud prendre per a fer tot el possible 
per a difondre l’Evangeli de la Vida. 


