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PRINCIPALS ENTITATS DEL

MOVIMENT ANTIELECCIÓ
Milers d’entitats ultraconservadores, la majoria petites i 
d’àmbit local, s’articulen per incidir en la vida pública de 
l’Estat i més enllà de les seves fronteres. Dins de la seva lluita 
contra el desenvolupament dels drets sexuals i reproductius, 
concentren molts esforços en la persecució de l’avortament

/ ANNA TORNER

La seva gran fita i targeta de 
presentació ha estat dur als tribunals 
el doctor Carlos Morín, condemnat 
per practicar 11 abortaments fora 
del supòsits de al llei de 1985. 
L’exconvergent Josep Miró i Ardèvol, 
conseller d’Agricultura en governs 
de Jordi Pujol, és el fundador 
d’aquesta entitat gestada per 
ampliar la presència de la concepció 
cristiana a la vida pública.

Gran agitadora del sector 
ultraconservador a través d’internet, 
neix inspirada en iniciatives 
nordamericanes per ampliar la 
presència dels postulats cristians a 
la política. 

L’activitat de la plataforma Derecho 
a Vivir és la que li ha dut major 
rellevància, al liderar multitudinàries 
manifestacions contra el dret a 
l’avortament. Des del 2013, compta 
amb el reconeixement d’entitat 
d’utilitat pública. 

HazteOír.org resulta estratègica per 
promoure les “escoles de rescat” i 
ampliar els grups d’autoanomenats 
“rescatadors”. 

Nascuda a Barcelona prop de 
quatre dècades enrere, entorn la 
primera entitat antielecció de l’Estat, 
avui n’aplega 33. Set, als Països 
Catalans. El seu principal camp 
d’acció és l’assistència a dones 
gestants o amb criatures. L’iniciador 
de les anomenades “escoles de 
rescat” a l’Estat, Jesús Poveda, n’és 
vicepresident. 

És una de les entitats fundadores 
del Foro de la Família i impulsora 
de CIDEVIDA. Algunes de les seves 
entitats són reconegudes d’utilitat 
pública i compta amb caràcter 
consultiu especial al Consell 
Econòmic i Social de l’ONU. 

Creada per reforçar la capacitat 
d’incidència política de les entitats de 
defensa de la família tradicional, es 
declara aconfesional, però les entitats 
que aplega −més de 5.000− i els seus 
principals actius són catòlics. Ha 
esdevingut un dels grup de pressió 
ultraconservador més potents, 
capaç d’encapçalar manifestacions 
multitudinàries −amb figures del PP 
i la Conferència Episcopal a primera 
línia−. L’any 2010 va ser declarada 
d’utilitat pública, amb govern 
socialista. El 2015, va comptar amb 
una subvenció de 51.000 euros del 
Ministeri de Treball i Assumptes 
socials. Més de 399.000 euros 
d’ingressos han estat donacions de 
particulars. 

Prop d’una cinquantena de centres 
que ofereixen recursos materials per 
a la cura dels bebès, allotjament, 
suport psicològic i acompanyament 
en la recerca de feina a les gestants 
es troben sota la marca Red Madre, 
impulsada pel Foro de la Família. 
Benigno Blanco, secretari d’Estat 
durant els governs de José Maria 
Aznar, n’és vicepresident. Fora del 
seu paraigua, trobem molts altres 
recursos assistencials vinculats 
a l’Església. És el cas de l’Hogar 
de María, associació vinculada a 
CIDEVIDA. A Barcelona, s’ubica a la 
Parròquia de la Mare de Déu de la 
Medalla Miraculosa, d’on sorgeix el 
grup de ‘rescatadors’ de la ciutat.

Espais 
d’aprenentatge 
del mètode per 
pressionar a les 
clíniques. En 
sorgeixen grups 
de “rescatadors”.

Ofereixen 
la xarxa de 
recursos 
assistencials.
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Lliura la batalla contra els DSiR a les 
institucions europees, posant de 
la mà organitzacions civils i figures 
polítiques antielecció, és l’objectiu 
d’aquesta federació europea 
antielecció que troba en l’exministre 
d’Interior i exeurodiputat del Partit 
Popular Jaime Mayor Oreja un dels 
principals actius. Entre les entitats 
impulsores, la Federación Española 
d’Asociaciones Provida, el Foro de 
la Familia, HazteOír.org i el Centro 
Internacional de la Vida (CIDEVIDA). 
Entre les col·laboradores, E-Cristians. 
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