
 
 
 
 
   NOTA DE PRENSA                       Barcelona,  06-04-2018 
 
 
 
Teodora Vásquez a Barcelona explica el seu cas i defensa la despenalització de 
l'avortament per a les dones salvadorenques, després de passar gairebé 11 anys a la 
presó per un avortament espontani. 
 
El proper dijous que ve 12 d'abril Teodora Vásquez estarà a Barcelona, en una gira 
per Europa que l'ha portat també al Parlament Europeu, per defensar la 
despenalització de l'avortament. Durant la seva estada realitzarà un esmorzar de 
premsa organitzat pel Il·lustri Col·legi de l'Advocacia de Barcelona i l'Associació 
CooperAcció que tindrà lloc a les 9:30hs a la seu del ICAB situada en Carrer de 
Mallorca, 283, 08037 Barcelona. I en el qual també contarem amb la participació de l 
advocada salvadorenca defensora dels Drets Humans Bertha de León, en l’exercici 
dels quals ha defensat a diverses dones acusades d’avortament.  
I el mateix dijous 12 d'abril a les 18:30hs Teodora Vàsquez participarà en un 
esdeveniment públic al costat de Bertha de León (advocada defensora de DD.HH), 
Carolina Egio (directora de CooperAcció), Fina Rubio (representant de Huacal), Alicia 
Rodríguez (representant de Entrepobles), Ernest Urtasun (Eurodiputat) i Alberto 
Romero (Agrupació Ciutadana per la Despenalització de l'Avortament - El Salvador). 
Serà en La Bonne, Centre de Cultura de Dons Francesca Bonnemaison (C/ Sant Pere 
Més, Baix 7, 3er Planta - Barcelona) 
 
El Salvador té una de les legislacions més restrictives del món en matèria 
d'avortament. La Constitució salvadorenca preveu la prohibició absoluta de 
l'avortament, sense excepcions. Dones que van tenir un avortament o un avortament 
espontani, es veuen condemnades com a assassines a fins a 35 anys o més de presó. 
Aquestes dones gairebé sempre viuen en situacions de pobresa. 
 
Al febrer del 2018 es va atorgar una commutació de pena a Teodora Vázquez, que 
havia estat condemnada a 35 anys de presó per un avortament espontani, i va ser 
alliberada després de passar gairebé 11 anys a la presó. Malgrat el seu alliberament i la 
sentencia donada a favor de Vásquez, la Cort Suprema encara no reconeix la 
innocència de la dona ja que per a la seva llibertat solament van aplicar la commutació 
de pena. 
Actualment són vint-i-tres les dones amb penes superiors als vint anys per homicidi, 
encara que diverses organitzacions que les recolzen assenyalen que tàcitament han 
estat condemnades per avortament. 
La legislació salvadorenca estableix penes d'entre sis mesos i dotze anys per a delictes 
relacionats amb la interrupció de l'embaràs, però els fiscals solen acusar d'homicidi o 



homicidi agreujat a les dones que sofreixen complicacions en la gestació que donen 
lloc a avortaments espontanis. 
 
A El Salvador, les dones que sofreixen avortaments espontanis o pateixen una 
emergència obstètrica són automàticament sospitoses d'haver-se sotmès a un 
avortament. L'avortament és delicte en qualsevol circumstància, fins i tot en casos de 
violació, incest i risc per a la vida de l'embarassada. Per això les dones temen demanar 
ajuda quan tenen problemes relacionats amb l'embaràs, la qual cosa inevitablement 
dóna lloc a més morts que podrien ser evitades. 
 
Teodora Vásquez és una de les dones que han estat afectades sota aquesta llei i ha 
expressat el seu suport a les seves companyes que encara segueixen a la presó: "Estic 
molt il·lusionada per seguir lluitant per altres dones que estan preses injustament". El 
dijous 12 d'abril podrem escoltar la seva experiència sobre la criminalització de 
l'avortament i les seves conseqüències en la vida de les dones d'El Salvador, així com la 
seva defensa per la despenalització de l'avortament. 
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