
CAMPANYA PEL DRET A L'AVORTAMENT LLIURE I GRATUÏT
dretalpropicos@gmail.com

MANIFESTACCIÓ A TARRAGONA
concentració i lliurament d'autoinculpacions.

Materials de difusió. Parades de sant Jordi

MATERIALS per a fer-ne difusió, especialment pensant en aprofitar el 23 d'abril, a les
parades de sant Jordi:

– programa provisional
– convocatòria provisional
– autoinculpacions:

– implicacions penals. Explicació actual campanya de recollida.
– apunts processals
– document d'autoinculpació per haver avortat
– document d'autoinculpació per haver acompanyat

– manifest de la Campanya, amb les signatures actualitzades (17 d'abril de 2008)
– cartell: el tindrem aviat

Si algun grup teniu dificultats per a poder reproduir el material, poseu-vos en contacte
amb altres grups de la Campanya que si que ho poden fer.

La proposta és que tots els grups que puguem muntem parades per sant Jordi o duguem
els materials a les parades dels grups que coneguem.

A més d'aquests texts, hi ha les xapes “Jo també he avortat”, ara en tenim (estan a Ca
la Dona), i el 22, que hi ha reunió de la Campanya, en tindrem més. Valen 1 € i sempre
que sigui possible és millor pagar-les per avançat.

A més de tots els materials que cada col·lectiu vulguem posar.

I, és clar, que fem tota la difusió que puguem per les vies possibles: a cada municipi, a
premses locals o no locals, a les amigues, als carrers..................



DRET DE LES A  DONES A DECIDIR. 
SOLIDARITAT AMB LES DONES IMPUTADES PER HAVER AVORTAT O PER 

HAVER-SE AUTOINCULPAT

EL DIA 26 ANEM A TARRAGONA A PRESENTAR AUTOINCUPACIONS

Des de la Campanya pel Dret a l'Avortament Lliure i Gratuït denunciem que continuen 
les citacions a les dones imputades en les causes de la clínica del Dr. Morín i de la 
clínica Isadora de Madrid. Les imputacions judicials aboquen les dones a rememorar el 
seu  avortament,  considerant-les  presumptament  delinqüents.  Això  no  fa  més  que 
augmentar  la  por  i  la  inseguretat  per  a  totes  les  dones  que  necessiten  recórrer  a 
l’avortament, i que en molts casos han estat derivades de la sanitat pública a la privada 
per què, per negligència de la xarxa sanitària pública,  han excedit els terminis permesos 
legalment.

A més, a nivell judicial, a Tarragona s’està fent anar a declarar a les persones que 
s’han autoinculpat, a diferència d’altres llocs com a Barcelona on s’ha considerat arxivable 
i, per tant es torna a abundar en la pressumpció de delicte de les dones que hem avortat
També denunciem l’assetjament continu que estan vivint, per part dels sectors més 
reaccionaris i conservadors, els i les professionals que practiquen avortaments en clíniques 
especialitzades del nostre Estat. En concret, a partir del requeriment notarial d’E-Cristians 
contra la clínica Tutor i el Dr. Barambio; o de l'assetjament per part de la Guàrdia Civil a la 
Clínica Isadora. Mentrestant, la sanitat pública actua amb completa  irresponsabilitat en 
no assumir ni els avortaments de més risc, derivant-los a les clíniques que les organitzacions 
anti-elecció han posat en el focus judicial.

Per tot això EXIGIM

Que es  garanteixi la seguretat, el dret,  i la confidencialitat de les dones que han avortat i 
de  les  professionals  que  estan  fent  avortaments,  que  s'aturin   els  interrogatoris   i 
compareixences

Fora l’avortament del Codi penal. Despenalització ja. Que l’avortament sigui una prestació 
sanitària dins la xarxa pública i que es prenguin les mesures per posar-lo en pràctica.

TOTES I TOTS A TARRAGONA EL DIA 26 D’ABRIL. 
Recollim autoinculpacions per a lliurar al Jutjat de Tarragona el 26 d'abril

CAMPANYA PEL DRET A L'AVORTAMENT 
LLIURE I GRATUÏT

més informació a dretalpropicos@gmail.com
934127161, c/Casp, 38, principal, 08010 

Barcelona (Ca la Dona)

imatge: campanya per la salut sexual i reproductiva a Xile
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AUTOINCULPACIONS: IMPLICACIONS PENALS

 L'article 145.2 del Codi Penal castiga amb pena de presó de sis mesos a un any o multa 
de sis a vint-i-quatre mesos ( l' opció per la pena de multa o de presó és del jutjat) a " la 
mujer que produjere su aborto o consinstiere que otra persona se lo cause, FUERA DE 
LOS CASOS PERMITIDOS POR LA LEY”.
Els casos permesos per la llei són: 

● quan sigui necessari  per a evitar un greu risc per a la vida o la salut físiqca o 
psíquica de la dona embarassada (sense terminis),

● quan l'embaràs és el resultat d'una violació (fins les 12 setmanes de gestació) 
● i quan es presumeixi que el fetus neixerà amb greus tares físiques o psíquiques 

(fins les 22 setmanes de gestació).
L'autoinculpació no té, en principi, riscos. Per condemnar per un delicte cal certesa i 
determinació dels fets. A més el termini de prescripció en aquests “””“delicte””””” és de 
3 anys. És a dir, passats tres anys des de l'avortament no es pot perseguir.
Posant-nos en el pitjor dels supòsits podem pensar en un interrogatori judicial, en el qual 
la dona o home autoinculpat, si és imputada, es negui a contestar al jutjat o tribunal, i 
puguin incoar una acció penal contra ella per desobediència a l'autoritat judicial.  Ens 
sembla un risc remot, però existent.
Aquesta és la situació que s'està produint a Tarragona, on moltes dones i homes 
autoinculpades han estat citades a declarar en qualitat de testimonis (no com a 
imputades).  Per  això  hem  elaborat  el  document  “apunts  processals  sobre 
l'avortament”.  Una vegada  més,  abortar  és  convertit  pel  Dret  i  la  justícia  en 
pressumpció de delicte.

PER A AUTOINCULPAR-SE:
Hi ha persones i grups implicades a la campanya a diferents llocs de Catalunya. Si vols 
recollir autoinculpacions, la proposta és coordinar que el lliurament sigui col·lectiu, com 
a acte polític i  simbòlic.  Fixar data i lliurar-les al jutjat, de forma col·lectiva, de cada 
població o comarca, o bé participar al lliurament col·lectiu que es farà a Tarragona el 26 
d'abril  als  jutjats  a  les  13,30.  Hi  ha  preparada  tota  una  jornada  d'actes  (vegeu  la 
convocatòria).
Si  lliureu  les  autoinculpacions  al  vostre  municipi,  es  pot  informar  a 
dretalpropicos@gmail.com del  lloc,  data,  hora  del  lliurament,  i  el  nombre 
d'autoinculpacions, per a poder comptabilitzar-les a nivell català.

(PERÒ atenció, si estàs en tràmits d'obtenir permís de residència i/o treball o qualsevol altre  
tràmit relatiu a la teva situació administrativa, i figures com a imputada en alguna causa penal,  
paralitzen  l'expedient  i  et  demanen  explicacions  sobre  el  tema  penal.  Després  de  fer  les  
al·legacions  pertinents,  normalment  segueixen el  tràmit  normal  de  l'expedient,  però potser  és  
millor que no et posis en situació de risc.)
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APUNTS PROCESSALS SOBRE L'AVORTAMENT
L'avortament està contemplat al Codi Penal com un delicte castigat amb la pena de presó 
de sis mesos a un any, o amb multa de sis a vint-i-quatre mesos (article 145.2).
Els supòsits d'avortament despenalitzats són els següents:

- Quan és necessari per a evitar un greu perill per a la vida o la salut física o psíquica 
de l'embarassada (amb informe psicològic previ).

- Quan l'embaràs sigui conseqüència d'una violació i l'avortament es practiqui dins les 
dotze primeres setmanes de gestació (és necessari denunciar la violació).

- Quan es  presumeixi  que el  fetus naixerà  amb greus tares  físiques o psíquiques, 
sempre que l'avortament es practiqui dins de les vint-i-dues primeres setmanes de 
gestació (amb informe mèdic).

TERRITORIALITAT DE LA LLEI PENAL
La jurisdicció penal només pot conèixer i jutjar les interrupcions voluntàries de l'embaràs 
realitzades a territori espanyol. Els avortaments realitzats a l'estranger no poden perseguir-
se a l'estat espanyol.

PRESCRIPCIÓ DELS DELICTES 
Els  delictes  no  poden  perseguir-se  quan  ha  passat  un  termini  de  temps  determinat. 
Concretament, el  delicte d'avortament prescriu als 3 anys. Passat aquest temps s'extingeix 
l'acció penal.

DRETS DE LA PERSONA INCULPADA
Les persones imputades per un delicte tenen el dret a no declarar, a no declarar contra si 
mateixes i a no confessar-se culpables. La declaració s'ha d'efectuar sempre en presència 
d'advocada/cat.

DECLARACIÓ EN QUALITAT DE TESTIMONI
Les persones citades a declarar en qualitat de testimonis tenen obligació de dir veritat i de 
declarar sobre els fets que coneixen. La seva declaració no necessita assistència lletrada, 
però  si  dels  fets  que  relata  es  desprèn  responsabilitat  penal,  el  jutjat  té  obligació 
d'interrompre la declaració per a canviar la seva situació processal per la d'imputada/tat.

SIMULACIÓ DE DELICTE 
El Codi Penal castiga amb pena de multa de sis a dotze mesos (article 457) a qui simuli ser 
responsable o víctima d'una infracció penal o denunciï un delicte inexistent.

CONDEMNA PENAL 
La condemna penal exigeix certesa i determinació dels fets. No és possible condemnar per 
fets  que  no  estiguin  acreditats  per  un  conjunt  de  proves.  Totes  les  persones  estan 
emparades  per  la  presumpció  d’innocència,  que  només  pot  ser  desvirtuada  mitjançant 
proves dels fets pels que s'acusa. Una bona tàctica de defensa és no facilitar dades a les 
acusacions.

RECOMANEM
En el cas de ser citada/t a declarar, ja sigui com a imputada o com a testimoni, assistir 
sempre  amb  l'assessorament  previ  d'una  advocada  feminista.  Els  col·lectius  de  dones 
organitzats en les campanyes pel dret a l'avortament disposem d'advocades que poden fer 
l'assessorament i, fins i tot, en ocasions, acompanyar als jutjats i comissaries.



Campanya pel dret a l’avortament lliure i gratuït
dretalpropicos@gmail.com   934127161 Casp, 38, principal 08010 Barcelona

Associació Ca la Dona; Associació de Dones Ecofeministes; Associació de Dones Immigrades 
YEMANJÀ (membre de la Xarxa de les Dones Immigrades a Catalunya); Associació de Dones 
Juristes; Associació de Dones "L'Aurora" de Lloret de Mar; Associació de Dones Montserrat 
Roig; Associació de Dones Periodistes de Catalunya; Associació Dones i  Progrés -Olesa de 
Montserrat; Associació de Dones Progressistes d'Eivissa i Formentera; Associació per als Drets 
Humans  a  l'Afganistán  (ASDHA);  Associació  per  la  Igualtat  Dones.com de  Barberà;  Atena 
Dones de  Sant  Cugat;  Casal  de  la  Dona de Sant  Feliu  de  Llobregat;  Casal  de la  Dona de 
Terrassa; Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison; Col·lectiu 8 de març i dones de 
l’Alcoià i el Comtat;  Comissió de Dones Advocades del Col·legi de Barcelona; Comissió 8 de 
març -Barcelona; Coordinadora de Dones del Vallès;  Dona, Salut i Qualitat de Vida del CAPS; 
Dones de  Badalona;  Dones  de  Lleida;  Dones  d’Enllaç  -Vocalia  de  Dones de  l'Esquerra  de 
l'Eixample; Dones del Sac; Dones en Xarxa.cat; Dones i Treballs; Dones x Dones; Dones per la 
Igualtat-El Masnou; Drac Màgic; E'Waiso Ipola; El Safareig; Federació de Dones per la Igualtat 
del Baix Llobregat; Genera; Grup de Dones Òvul de Rubí; Grup de Dones de Revolta Global; 
Grup  Feminista  de  Ponent;  HERSTORY;  Les  Webis  -  Associació  Dones  per  les  Noves 
Tecnologies; Lobby de Dones de Catalunya; Luna zine; Marxa Mundial de Dones de Catalunya; 
Marxa Mundial de Dones de València; Organización Femenina Popular -Colòmbia; Plataforma 
Catalana de Suport al Lobby Europeu de Dones; Plataforma Unitària contra la Violència de 
Gènere; Plataforma de Dones de Blanes; Ruta Pacífica de Mujeres de Colombia; Tamaia. Dones 
contra la violència; Tres voltes rebel -Badalona; Vocalia de Dones de l'AVV Vila de Gràcia; 
Xarxa de Dones Immigrades; Xarxa Feminista; Secretaria de la Dona de CCOO; Secretaria de 
la Dona de la Federació d'Ensenyament de CCOO; Secretaria de la Dona de la CGT; Secretaria 
de  la  Dona  de  la  Intersindical  Alternativa  de  Catalunya  (CATAC,  USTEC-STEs,  FTC…); 
Secretaria  de  la  Dona  de  USTEC-STEs;  Àrea  de  la  Dona  d’Esquerra  Unida  i  Alternativa; 
Comissió de la Dona Lina Odena del PCC; Dones amb Iniciativa;  Dones Rojes/Corrent Roig; 
Secretaria de la Dona del PSUC-viu; Secretaria Nacional de la Dona d’ERC. 

DONEN SUPORT: 
ACAI; ACSUR Las Segovias -Catalunya; ADDAN (Associació per la Defensa del Dret A la Nuesa); 
Aleteia (Drets Sexuals i Llibertat per vestir-se); A.P. Octubre Casal Independentista del Poblenou; 
Associació  Cultural  La  Fona  -Gironella;  Associació  d’Amistat  amb  el  Poble  de  Guatemala; 
Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears (APFCiB); Associació de Terrassa per a la 
Tercera República; Associació Els Verds Esquerra Ecologista; Asociación Nuevos Colectivos; ATC 
Libertad  -  Asociación  de  Transexuales  e  Intersexuales  de  Cataluña;  Ateneu  La  Torna;  Casal 
Independentista  Manel  Viusa  de  Vic;  Casal  Popular  Panxampla  de  Tortosa;  Col·lectiu  de 
Treballadores i  Treballadors de les Escoles Bressol  Municipals  de Barcelona;  Col·lectiu Gai de 
Barcelona;  Colla  de  xaramiters  i  tabaleters  de  Novelda,  Xaramita  Cana;  Cooperacció;  Creación 
Positiva; Ecogais; En Lluita; Entrepobles; Espais per la Igualtat; Federació d'Associacions de Veïns 
i Veïnes -FAVB; Fundació Maria Aurèlia Capmany; Grup de recerca “Gènere, Grups i Societat” de 
la Universitat de Barcelona; Grup de suport al Colectivo de Mujeres de Matagalpa; Grup de Suport 
al  Colectivo de Mujeres de Nicaragua;  Guerrilla  Travolaka;  H2O Col·lectiu de lesbianes,  gais  i 
persones  transsexuals  i  bisexuals  del  Camp  de  Tarragona;  Icaria  editorial;  Infogais;  Intered 
Catalunya; Riereta.Net, Associació cultural i taller tecnològic; Socialisme s.XXI; CCOO Catalunya; 
CGT de  Catalunya;  Espai  Jove  de  la  Intersindical-CSC;  Intersindical  Alternativa  de  Catalunya 
(CATAC,  USTEC-STEs,  FTC…);  UGT  Catalunya;  Avalot  -Joves  de  la  UGT  de  Catalunya; 
Alternativa  Jove  –  Joves  d’EUiA;  Assemblea  d'EUiA de  Sants-Montjuïc;  Candidatura  d’Unitat 
Popular de Sallent; CUP de Badalona; Col·lectiu de Lluita de Gènere Margarida Abril de la Joventut 
Comunista – CJC; ERC- Secció local de Sant Celoni i la Batllòria; ERC- Vocalia de Coeducació i 
Gènere de la  Sectorial  d'Ensenyament;  EuiA;  EUiA Bages/Bergueda;  EUiA de L'Hospitalet  de 
Llobregat; Joves Comunistes; Joves d'Esquerra Verda; Moviment de Defensa de la Terra; Partit dels 
Comunistes de Catalunya; Partit Obrer Revolucionari; PSUC-viu. 
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AL JUTJAT DE GUÀRDIA DE TARRAGONA 
 
 

 
Na ............................................................................................ (nom i cognoms), 

amb DNI/NIF....................................................., major d'edat, veïna de 

....................................., amb domicili a efectes de notificacions a 

............................................................................................................................... 

 
 
Davant d’aquest Jutjat comparec i 
 
 
DECLARO haver interromput voluntàriament el meu embaràs per decisió 
pròpia, de forma conscient i responsable. 
 
DENUNCIO la persecució a la que s’està sometent a les dones i  
 
EXIGEIXO que es garanteixi la pràctica del Dret a l'Avortament i a la Salut 
Sexual i Reproductiva, reconeixent el dret de les dones a decidir; 
que la pràctica de l'avortament surti del Codi Penal; 
que l'avortament sigui una prestació sanitària normalitzada dins la Xarxa 
Sanitària Pública  . 
 
 
 
 
.........................., a......................de ..............................de  2008 
 
 
 

Signat     
 
 



AL JUTJAT DE GUÀRDIA DE TARRAGONA 
 
 
 
En............................................................................................. (nom i cognoms), 

amb DNI/NIF................................................................, major d'edat, veí de 

..................................................., amb domicili a efectes de notificacions a 

............................................................................................................................... 

 
 
Davant d’aquest Jutjat comparec i 
 
 
DECLARO haver acompanyat a una dona a interrompre voluntàriament el 
seu embaràs 
 
 
DENUNCIO la persecució a la que s’està sometent a les dones i  
 
 
EXIGEIXO que es garanteixi la pràctica del Dret a l'Avortament i a la Salut 
Sexual i Reproductiva, reconeixent el dret de les dones a decidir; 
que la pràctica de l'avortament surti del Codi Penal; 
que l'avortament sigui una prestació sanitària normalitzada dins la Xarxa 
Sanitària Pública . 
 
 
 
 
.........................., a......................de ..............................de  2008 
 
 
 

Signat     
 
 



PEL DRET A L’AVORTAMENT LLIURE I GRATUÏT
LES DONES PARIM, LES DONES DECIDIM

NOSALTRES TAMBÉ HEM AVORTAT

PROU PERSECUCIÓ CONTRA LES DONES

Després de més de 30 anys d’accions, reflexions i mobilitzacions pel dret a l’avortament hem acabat i començat 
l’any a Barcelona i a Madrid amb greus atacs als drets de les dones.

Seguim essent considerades delinqüents, i algunes hem hagut de suportar com la Guàrdia Civil entra a casa 
nostra dient que hem avortat i hem d’anar a declarar sense respectar la nostra privacitat ni el nostre dret a 
decidir sobre la pròpia maternitat.

Tot això enmig d’una campanya de la dreta i l’Església més reaccionària, amb intimidacions i denúncies a les 
clíniques acreditades per a fer els avortaments, que han acabat amb detencions de professionals de les clíniques 
i desenes de dones anant a declarar als jutjats. Amb l’agreujant que les institucions estatals i catalanes no han fet 
el necessari davant la seva responsabilitat de protegir els drets de les dones.

Jo també he avortat era  un dels  lemes  escollits  per solidaritzar-nos amb les  dones que ho havíem fet  i 
demostrar tot el nostre suport per canviar aquesta legislació i perquè la societat ens reconegui com a subjectes 
de dret en relació a les decisions que prenem sobre el nostre cos i sobre la nostra vida.
Jo també he avortat és un lema per fer justícia.

Anticonceptius per a no avortar i dret a l’avortament per a no morir.

Per això, continuem exigint:

• Que l’avortament surti immediatament del Codi Penal

• Que es canviï la llei per una que reconegui el dret de les dones a decidir sobre el propi cos i la pròpia vida.

• Que l’avortament sigui una prestació sanitària normalitzada dins la sanitat pública, garantint que es pugui 
practicar i regulant l’objecció de consciència a cada centre públic. Recordem que a Catalunya, a diferència 
d’altres comunitats autònomes, només es financen (i parcialment) un 20% dels avortaments amb diner 
públic, a banda del 3% que es fan directament a la pública.

• Com  a  acció  pal·liativa,  demanem  que  els  governs  estatal  i  català,  mentre  no  es  modifiqui  la  llei, 
garanteixin  que les dones puguin exercir  els  seus drets  i  que les professionals  puguin exercir  la  seva 
professió, sense intimidacions ni difamacions que obstaculitzin i criminalitzin la lliure pràctica d’aquest 
dret.

• Que es garanteixin els drets sexuals i reproductius de les dones, entre els que trobem:
o Que hi hagi informació sexual i afectiva a tots els nivells d’ensenyament per a noies i nois.
o Que diferents mètodes anticonceptius siguin gratuïts i de fàcil accés.

Recordem que el dret a decidir i a la salut sexual i reproductiva està reconegut  i ratificat per l'Estat espanyol 
des de la Conferència Internacional de Població i Desenvolupament de les Nacions Unides del Caire (1994) i 
de la  IV Conferència Mundial de la Dona de Beijing (1995).

TOTES HEM AVORTAT
AVORTAMENT LLIURE I GRATUïT



CAMPANYA PEL DRET A L’AVORTAMENT:
Associació Ca la Dona; Associació de Dones Ecofeministes; Associació de Dones Immigrades YEMANJÀ 
(membre de la Xarxa de les Dones Immigrades a Catalunya); Associació de Dones Juristes;  Associació de 
Dones "L'Aurora" de Lloret de Mar; Associació de Dones Montserrat Roig; Associació de Dones Periodistes 
de Catalunya; Associació Dones i Progrés -Olesa de Montserrat; Associació de Dones Progressistes d'Eivissa i 
Formentera; Associació per als Drets Humans a l'Afganistán (ASDHA); Associació per la Igualtat Dones.com 
de Barberà; Atena Dones de Sant Cugat; Casal de la Dona de Sant Feliu de Llobregat; Casal de la Dona de 
Terrassa; Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison; Col·lectiu 8 de març i dones de l’Alcoià i el 
Comtat;   Comissió  de  Dones  Advocades  del  Col·legi  de  Barcelona;   Comissió  8  de  març  -Barcelona; 
Coordinadora de Dones del Vallès; Dona, Salut i Qualitat de Vida del CAPS; Dones de Badalona; Dones de 
Lleida; Dones d’Enllaç -Vocalia de Dones de l'Esquerra de l'Eixample; Dones del Sac; Dones en Xarxa.cat; 
Dones i Treballs; Dones x Dones; Dones per la Igualtat-El Masnou; Drac Màgic; E'Waiso Ipola; El Safareig; 
Federació de Dones per la Igualtat del Baix Llobregat; Genera; Grup de Dones Òvul de Rubí; Grup de Dones 
de Revolta Global; Grup Feminista de Ponent; HERSTORY; Les Webis - Associació Dones per les Noves 
Tecnologies; Lobby de Dones de Catalunya; Luna zine; Marxa Mundial de Dones de Catalunya; Marxa Mundial 
de Dones de València; Organización Femenina Popular -Colòmbia; Plataforma Catalana de Suport al Lobby 
Europeu de Dones; Plataforma Unitària contra la Violència de Gènere; Plataforma de Dones de Blanes; Ruta 
Pacífica de Mujeres de Colombia; Tamaia. Dones contra la violència; Tres voltes rebel -Badalona; Vocalia de 
Dones de l'AVV Vila de Gràcia; Xarxa de Dones Immigrades; Xarxa Feminista;  Secretaria de la Dona de 
CCOO; Secretaria de la Dona de la Federació d'Ensenyament de CCOO; Secretaria de la Dona de la CGT; 
Secretaria de la Dona de la Intersindical Alternativa de Catalunya (CATAC, USTEC-STEs, FTC…); Secretaria 
de la Dona de USTEC-STEs;  Àrea de la Dona d’Esquerra Unida i Alternativa; Comissió de la Dona Lina 
Odena del  PCC; Dones  amb Iniciativa;  Dones  Rojes/Corrent Roig;  Secretaria  de la  Dona del  PSUC-viu; 
Secretaria Nacional de la Dona d’ERC. 

DONEN SUPORT:
ACAI; ACSUR Las Segovias -Catalunya; ADDAN (Associació per la Defensa del Dret A la Nuesa); Aleteia 
(Drets Sexuals i Llibertat per vestir-se); A.P. Octubre Casal Independentista del Poblenou; Associació Cultural 
La Fona -Gironella; Associació d’Amistat amb el Poble de Guatemala; Associació de Planificació Familiar de 
Catalunya  i  Balears  (APFCiB);  Associació  de  Terrassa  per  a  la  Tercera  República;  Associació  Els  Verds 
Esquerra  Ecologista;  Asociación  Nuevos  Colectivos; ATC  Libertad  -  Asociación  de  Transexuales  e 
Intersexuales  de  Cataluña;   Ateneu  La  Torna;  Casal  Independentista  Manel  Viusa  de  Vic;  Casal  Popular 
Panxampla  de  Tortosa;  Col·lectiu  de  Treballadores  i  Treballadors  de  les  Escoles  Bressol   Municipals  de 
Barcelona;  Col·lectiu  Gai  de  Barcelona;  Colla  de  xaramiters  i  tabaleters  de  Novelda,  Xaramita  Cana; 
Cooperacció;  Creación  Positiva;  Ecogais;  En  Lluita;  Entrepobles;  Espais  per  la  Igualtat;  Federació 
d'Associacions de Veïns i Veïnes -FAVB; Fundació Maria Aurèlia Capmany; Grup de recerca “Gènere, Grups i 
Societat” de la  Universitat  de Barcelona; Grup de suport  al  Colectivo de Mujeres de Matagalpa;  Grup de 
Suport al Colectivo de Mujeres de Nicaragua; Guerrilla Travolaka; H2O Col·lectiu de lesbianes, gais i persones 
transsexuals  i  bisexuals  del  Camp de  Tarragona;  Icaria  editorial;  Infogais;  Intered  Catalunya;  Riereta.Net, 
Associació cultural i taller tecnològic; Socialisme s.XXI; CCOO Catalunya; CGT de Catalunya; Espai Jove de la 
Intersindical-CSC; Intersindical Alternativa de Catalunya (CATAC, USTEC-STEs, FTC…); UGT Catalunya; 
Avalot  -Joves de la UGT de Catalunya;   Alternativa Jove – Joves d’EUiA; Assemblea d'EUiA de Sants-
Montjuïc; Candidatura d’Unitat Popular de Sallent; CUP de Badalona; Col·lectiu de Lluita de Gènere Margarida 
Abril  de la  Joventut  Comunista – CJC; ERC- Secció local  de Sant Celoni i  la  Batllòria;  ERC- Vocalia de 
Coeducació i Gènere de la Sectorial d'Ensenyament; EuiA; EUiA Bages/Bergueda; EUiA de L'Hospitalet de 
Llobregat;  Joves  Comunistes;  Joves  d'Esquerra  Verda;  Moviment  de  Defensa  de  la  Terra;  Partit  dels 
Comunistes de Catalunya; Partit Obrer Revolucionari; PSUC-viu.

Per a informació i adhesions:
dretalpropicos@gmail.com

934 127 161, c/ Casp, 38, principal, 08010 Barcelona

mailto:dretalpropicos@gmail.com
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