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L a lluita per la despenalització de l’avortament al Prin-
cipat d’Andorra que va iniciar l’associació feminista 
Stop Violències el 2014 està comportant greus con-
seqüències per a la psicòloga social i presidenta de 
l’entitat, Vanessa Mendoza Cortés, a qui el govern an-

dorrà va denunciar el 2020 arran de la participació de l’activista 
al Comitè per a l’Eliminació de la Discriminació contra la Dona 
(CEDAW) de l’ONU, el 2019. Inicialment, la Fiscalia l’acusava de 
tres càrrecs de difamació i calúmnies que comportaven penes de 
fins a quatre anys de presó i 30.000 eu-
ros de multa, però, davant els reclams 
de prestigiosos organismes, com Am-
nistia Internacional, el ministeri públic 
ha retirat les acusacions penals contra 
Vanessa M. Cortés. Tot i això, l’enviarà 
a judici per un presumpte delicte me-
nor continuat contra el prestigi de les 
institucions andorranes.

Com ha assenyalat la psicòloga social 
i activista en conversa amb EL TRIANGLE, encara “no m’han tret 
l’espasa de Dàmocles”. “Es podria pensar que és un alleujament 
no anar a la presó, però no és així. Ens han generat un problema, 
i donar la solució menys negativa no és solucionar l’assumpte. No 
m’haurien d’haver denunciat mai”, manifesta . Els activistes que, 
com la presidenta de Stop Violències, lluiten per la defensa dels 
drets humans disposen d’una protecció especial reconeguda per 
diversos convenis internacionals. Però, tot i això, la Fiscalia andor-
rana ha decidit dur fins al final les acusacions contra Vanessa M. 

PERSECUCIÓ JUDICIAL CONTRA UNA ACTIVISTA PELS DRETS DE LES DONES

STOP VIOLÈNCIES, SOTA LA 
LUPA DE LA FISCALIA

Cortés. Concretament, segons ha pogut saber EL TRIANGLE, el 
ministeri públic basa els càrrecs contra l’activista andorrana en 
les declaracions que va fer a la Cadena SER, en el documental “El 
mirall andorrà” emès per TV3 i davant del CEDAW.

Per la presidenta de Stop Violències, anar a judici per les decla-
racions que ha fet en mitjans de comunicació i, sobretot, davant 
d’organismes internacionals com l’ONU, del qual Andorra forma 
part voluntàriament, és “un atemptat contra la llibertat d’expres-
sió”, una consideració que comparteix Amnistia Internacional. El 

Principat va acceptar adherir-se a la 
CEDAW i, per tant, que ciutadans i as-
sociacions del país puguin exposar da-
vant del comitè les situacions que viuen 
les dones, com va fer la presidenta de 
Stop Violències el 2019. Però el govern 
andorrà no tolera les crítiques per la 
penalització de l’avortament i va denun-
ciar Vanessa M. Cortés. “És una mena 
de mordassa perquè no parli més”, as-

senyalen a EL TRIANGLE fonts properes a la seva defensa jurí-
dica. El delicte del qual s’acusa l’activista i psicòloga social com-
porta una pena de multa fins a 30.000 euros i la inhabilitació per 
a l’exercici de càrrec públic fins a quatre anys, i l’acte assenyala 
també la responsabilitat civil tant de la presidenta de Stop Vio-
lències com de la mateixa associació.

Des que va conèixer la denúncia del govern andorrà contra Va-
nessa M. Cortés, Amnistia Internacional ha reclamat a l’executiu 
que lidera Xavier Espot que retiri l’acusació contra l’activista. De 

L’acusació contra 
Vanessa M. Cortés és, 

per Amnistia,  “un intent 
vergonyós i deliberat” de 
coartar la seva llibertat 

El copríncep Vives és una  
rèmora que ja no té sentit
La prohibició de l’avortament, en tots els seus supòsits, està 
fixada en la Constitució del 1993 i en el Codi Penal vigent. 
Aquesta greu anomalia, pel que fa als drets de les dones, és 
conseqüència directa de la pressió del copríncep episcopal, 
càrrec que ocupa, des de l’any 2003, l’arquebisbe Joan-En-
ric Vives. En nombroses ocasions, aquest prelat ha ame-
naçat de dimitir i provocar una greu crisi institucional si el 
Consell General aprova la despenalització de l’avortament. 
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fet, aquest 2022, l’organisme ha inclòs Andorra per primera ve-
gada a la llista negra de països que conculquen els principis esta-
blerts per les Nacions Unides a causa dels càrrecs que la Fiscalia 
va presentar contra l’activista i psicòloga social, del manteniment 
de la penalització de l’avortament en tots els casos –fins i tot per 
violacions o quan corre perill la vida de la mare– i per la manca de 
llibertat d’expressió que hi ha al país. 

“La denúncia inicial, el processament i l’acusació formal poste-
rior de Vanessa Mendoza Cortés després de la seva participació 
legítima en un òrgan expert de l’ONU és senzillament un intent 
vergonyós i deliberat d’impedir-li manifestar les seves opinions i 
castigar-la per parlar sobre l’avortament i els drets de les dones”, 
manifesta Mònica Costa, encarregada de campanyes d’Amnistia 
Internacional. L’organisme assegura que Andorra “no hauria d’ha-
ver arribat fins a aquest punt” d’enviar a judici la presidenta de 
Stop Violències, i manté que les declaracions per les quals s’acu-
sa l’activista i psicòloga social s’emparen en la llibertat d’expres-
sió. Costa també assenyala que els delictes de difamació i calúm-
nies a Andorra no s’ajusten a les normes internacionals de drets 
humans, ja que es dirigeixen a institucions i càrrecs públics, els 
quals han d’estar “sotmesos a un nivell crític més elevat”, recorda 
la responsable d’Amnistia. 

L’organisme internacional constata que la tendència a Europa 
pel que fa a la despenalització de l’avortament “és positiva”, mal-
grat els diversos problemes d’accés que hi ha, i assegura que An-
dorra s’està quedant a la cua en aquest aspecte, “sacrificant els 
drets de la meitat de la població”. El Principat, Malta i el Vaticà 
són els únics Estats europeus on l’avortament és il·legal en tots 
els supòsits, malgrat que, com destaca Costa, “avortar és un dret 
i una qüestió de salut pública”.

III Jornada pels 
drets sexuals i 
reproductius

Aquest divendres 16 de desembre, l’as-
sociació feminista Stop Violències ha 
celebrat la III Jornada pels drets sexu-
als i reproductius de les dones d’Andor-
ra, un esdeveniment que ha fet possible 
la primera visita d’Amnistia Internacio-
nal al Principat. En una roda de prem-
sa, Mònica Costa, encarregada de cam-
panyes de l’organisme internacional, ha 
corroborat el que tantes vegades ha de-
nunciat la psicòloga social i presidenta 
de l’associació, Vanessa Mendoza Cor-
tés, encausada arran d’una denúncia 
del govern andorrà: que la penalitza-
ció de l’avortament obliga les nenes i 
dones a parir, és a dir, a una maternitat 
forçada, sobretot quan no tenen recur-
sos econòmics. “Cada any, unes 30.000 
dones i nenes del món moren per avor-
taments clandestins, i són moltes més 
les que recorren a aquests mètodes no 
segurs”, ha destacat Costa. 
 La jornada ha comptat també amb 
una taula rodona sobre el paper de les 
dones com a defensores dels drets hu-
mans en la qual han participat la presi-
denta de Stop Violències, l’activista 
polonesa Justyna WydrzyÐska –que 
s’enfronta a tres anys de presó per do-
nar suport a dones que necessitaven 
avortar a Polònia– i una activista irani-
ana, la Mina, qui ha lamentat que, com 
en el cas de l’Iran, el govern andorrà 
tracti de “controlar el cos de les dones 
i decidir sobre aquest i els seus drets”.



La psicòloga social 
i presidenta de 
Stop Violències 
ha participat 
aquest juliol en 
el Fòrum Polític 
d’Alt Nivell sobre 
Desenvolupament 
Sostenible (HLPF) 
de l’ONU. 
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El preu d’avortar 
a l’estranger

L’altra cara de la prohibició total de l’avor-
tamnent a Andorra és la situació de les 
dones que, pel motiu que sigui, es veuen 
en la necessitat o l’obligació d’interrom-
pre l’embaràs. És un tema tabú. Només 
se sap que, l’any 2020, un total de 116 do-
nes procedents d’Andorra van avortar en 
centres públics dependents de la Genera-
litat de Catalunya. Quantes van fer-ho en 
clíniques privades o van anar a França?

Aquesta situació d’il·legalitat provoca 
que es produexin abusos. Per exemple, 
que hi hagi centres de Barcelona que de-
manen 3.000 euros per practicar l’avor-
tament a les dones andorranes. O que, 
tal com ha pogut comprovar EL TRIAN-
GLE, l’hospital de la Seu d’Urgell, que 
presideix l’alcalde de la localitat, reclami 
300 euros a les andorranes per dispensar 
la píndola avortiva, sense fer-se respon-
sable de les complicacions clíniques que 
pugui tenir la dona a posteriori. 

El Govern andorrà ha posat en marxa el 
Servei Integral d’Atenció a la Dona  (SIAD) 
amb l’objectiu, entre d’altres, d’orientar 
les dones que volen interrompre l’emba-
ràs i que han de fer-ho fora del país. Però 
el cert és que el SIAD, per la malfiança 
que desperta –recordem que l’avortament 
està perseguit penalment–, només rep una 
mitjana de tres consultes al mes.



El conseller 
general Carles 
Enseñat, hereu 
de la nissaga 
Reig, té una filla 
pel sistema del 
“ventre de lloguer” 
juntament amb 
la seva parella, 
l’exalcalde de 
la Seu d’Urgell i 
exdiputat català 
Albert Batalla.

Andorra s’ha convertit 
en el ‘paradís’ dels 
nadons per subrogació
La hipocresia d’Andorra resulta, sovint, insuportable. En especi-
al, pel que fa a la presència d’un alt representant de la jerarquia 
catòlica –l’arquebisbe d’Urgell, Joan-Enric Vives– a la cúspide de 
l’Estat. Les contradiccions entre els valors cristians i la doctrina 
de l’Església vaticana, que se suposa que encarna, amb la realitat 
del Principat són, en massa ocasions, ferotges i feridores.

 Un d’aquests punts de fricció més calents és el de la gestació 
subrogada; és a dir, els nadons nascuts de “ventres de lloguer” 
que són “comprats” i “apropiats” per parelles infèrtils o d’homo-
sexuals. Sobre el paper, aquesta pràctica està prohibida a An-
dorra. Així ho explicita l’article 12 de la Llei 12/2019 de tècniques 
de reproducció humana assistida.

Però, feta la llei feta la trampa. En el seu article 4, aquest text 
legislatiu matisa: “En la resolució de les sol·licituds d’inscripció 
de títols que acrediten una relació de filiació constituïda a l’estran-
ger mitjançant gestació subrogada i en què quedi constatat el vin-
cle biològic com a mínim amb un dels sol·licitants, s’ha d’atendre 
amb caràcter preferent a l’interès superior del menor”. 

Amb aquesta argúcia, Andorra s’ha convertit en un “paradís” 
per als homosexuals que volen tenir un nadó pel sistema del “ven-
tre de lloguer”, tal com deixa establerta la jurisprudència que ha 
fixat la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia. Val a dir que la 
gestació subrogada està totalment condemnada pel Vaticà i que la 
majoria dels països europeus no només la rebutgen, sinó que pro-
hibeixen que aquests nadons puguin entrar al país i ser inscrits 
al Registre Civil. A les parelles homosexuals o infèrtils que desit-
gen tenir un fill se’ls ofereix la via de l’adopció. Aquest escàndol, 
que afecta importants personalitats andorranes, compta amb la 
incomprensible i activa complicitat del copríncep Vives. 

Amb el suport de:
Generalitat de Catalunya
Departament
de la Presidència
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