
Campanya pel dret a l’avortament lliure i gratuit  

 
 

28 de maig, Día internacional per la salut de les dones 
ENTREGA D'AUTOINCULPACIONS I RODA DE PREMSA 

 
A les 12 h, davant el Jutjat de Guàrdia de Barcelona (passeig Lluís Companys 
3-6) 
 
La Campanya pel Dret a l'Avortament Lliure i Gratuït, en coordinació amb la 
Coordinadora estatal de organizaciones Feministas, i amb el suport de la 
Plataforma pel Dret a l'Avortament,  
 
CONVOCA a totes i tots, al lliurament d'autoinculpacions que farem el 28 de 
maig. 
 
Amb motiu de la celebració del Dia Internacional per la Salut de les Dones, 
reiterem públicament el nostre compromís en la defensa de la salut, la vida i la 
llibertat de les dones, i pel dret a decidir. 
Davant les citacions que el Jutjat de Tarragona està fent arribar aquesta 
setmana a les més de 400 persones que ens vam autoinculpar a aquella ciutat 
el passat 28 d'abril,  
 
– farem entrega de noves autoinculpacions, mostra del nostre rebuig a la 

minusvaloració de l'autonomia i capacitat de les dones 
– donarem l'inici a una campanya de recollida de signatures, a nivell estatal, 

que finalitzarà el 8 de març de 2009 amb el lliurament als parlaments català 
i estatal 

 
 
Ens resulta incomprensible la inhibició del govern davant els processos judicials 
i la persecució que està tenint un cost tan alt per a moltes dones i 
professionals, i creiem que el govern espanyol ha d'adoptar, d'immediat, el 
compromís de donar una sortida d'una vegada per totes, digna i respectuosa 
amb l'autonomia i drets de les dones davant l'avortament. 
 
Com a primer acte volem denunciar la situació a la què ens estem veient 
sotmeses algunes persones que entre els mesos de gener i febrer ens vma 
autoinculpar d'haver avortat o d'haver acompanyat a avortar, en solidaritat amb 
les dones i professionals imputades a diverses causes penals. 
 
Als jutjats de diferents ciutats es van entregar entorn 15000 autoinculpacions. 
En alguns casos els jutjats han procedit a arxivar-les, però en altres, com a 
València, Sevilla, Granada o Tarragona, ens estan citant a declarar. 
Aquests fets demostren, lamentablement, la situacó d'absoluta inseguretat i 
incertesa jurídica a la que sotmet l'actual despenalització parcial de 
l'avortament a les dones, així com l'interès d'algun*s jutges per dur fins l'extrem 
les més restrictives interpretacions de la llei, assetjant la llibertat i dignitat de les 
dones. Aquestes actuacions judicials són interessades, però són possibles 
perquè la llei ho permet. 
 



Campanya pel dret a l’avortament lliure i gratuit  

Som milers les dones que hem hagut d'interrompre un embaràs, i som milers 
les que així ho declarem. A què espera el govern per a despenalitzar un dret 
com és el de l'avortament? 
 
 
 
 

Més informació: 
dretalpropicos@gmail.com 

http://www.caladona.org/avortamentlliureigratuit.html 
http://www.caladona.org/avortamentlliureigratuit/ ,blog agenda de la campanya 

telf. 934 127 161, Ca la Dona, c/ Casp, 38, principal, 08010 Barcelona 


