
CAMPANYA PEL DRET A L'AVORTAMENT. Calendari (parcial, veureu que no tenim 
totes les dades).

A més d'aquestes activitats, s'estan organitzant moltes altres arreu de Catalunya. Si 
en voleu fer difusió a través de dretalpropicos, feu-nos arribar la informació.

RESUM

recollida  d'autoinculpacions:  a  molts  municipis,  per  diferents  col·lectius: 
vegeu  signants  del  comunicat  pel  Dret  a  l'avortament,  la  majoria  estan 
organitzant recollides als seus municipis.

16 de febrer, 7 de març. TERRASSA. Dones del Sac, Casal de la Dona, Biterna. 
Recollida i lliurament autoinculàcions.

18 de febrer. BARCELONA. Comissió de Dones Advocades. Taula rodona: els 
partits polítics davant l'avortament.

18  de  febrer.  BARCELONA.  Plataforma  Unitària  contra  les  violències  de 
gènere. Recollida d'autoinculpacions.

19 de febrer. BARCELONA. Reunió de coordinació de la Campanya pel Dret a 
l'Avortament. 

19  de  febrer.  BARCELONA.  APFCIB.  Presentació  Observatori  dels  Drets 
Sexuals i Reproductius.

22  de  febrer.  BARCELONA.  Comissió  d'Igualtat  de  Dones  Juristes.  Taula 
rodona: té límits el nostre dret?

22 de febrer. BARCELONA. Comissió 8 de març. Taller de lemes i demés per 
animar la mani del 8 de març.

22  de  febrer.  BARCELONA.  Revolta  Global.  Xerrada  Pels  drets  sexuals  i 
reproductius, avortament lliure i gratuït!

23  i  24  de  febrer.  BARCELONA.  avortatutambe@gmail.com.  Recollida 
d'autoinculpacions.

25 de febrer. SANT CUGAT. Atena, Dones de Sant Cugat. Tertúlia sopar

27 de febrer. BARCELONA. Comissió 8 de març. Coordinació mani del Dia 
Internacional de les Dones

26  de  febrer.  BADALONA.  Tres  Voltes  Rebel.  Concentració,  recollida 
d'autoinculpacions i moció al ple de l'Ajuntament.

28 de febrer. CATALUNYA. Lliurament d'autoinculpacions

1 de març. BADALONA. Xerrada organitzada per Tres Voltes Rebel. Ha d'estar 
regularitzat l'avotament?

4 de març. BALEARS. Jornades. 

6 de març. BARCELONA. Acte central. Pel Dret al propi cos, avortament lliure 
i gratuït. Comissió 8 de març.

6 de març. BARBERÀ. Casa de Cultura de l'Ajuntament.

7 de març. BARCELONA. Vocalia de Dones de l'Esquerra de l'Eixample. Drets 
de les Dones a decidir. Hem avançat el que ens pensàvem?

7 de març. BADALONA. Acte de Revolta Global
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8  de  març.  BARCELONA.  Mani  Pel  Dret  al  propi  cos,  avortament  lliure  i 
gratuït. 18H a plaça Universitat.

8 de març. BARCELONA. Festa de dones, amb LeSFATALeS. Comissió 8 de 
març.

8 de març. MATARÓ. Ajuntament per la tarda.

15 de març. RUBÍ. ÒVUL Grup de Dones. Xerrada, circ i festa.

15 de març. BADALONA. Tres Voltes Rebel. Peli i sopar popular.

Assessorament jurídic
Article: Observatori de les Dones als Mitjans de Comunicació 
Manifest: l'avortament a Lituània

(podeu fer arribar les vostres informacions a dretalpropicos@gmail.com)
----------------------------------------------------------------------------------------

[RECOLLIDA AUTOINCULPACIONS]
des  dels  col·lectius  feministes  de  Terrassa  DONES  DEL SAC,  CASAL  DE LA DONA I 
BITERNA  us  convoquem  a  la  concentració  +  roda  de  premsa  +  expo  +  recollida 
d'autoinculpacions.  
16  de  febrer  a  les  19h  a  la  Plaça  Vella:  CONCENTRACIÓ  PEL  DRET  A 
L'AVORTAMENT
7 de març a les 11 h als jutjats de Terrassa: ENTREGA D'AUTOINCULPACIONS 

Dones del Sac, Casal de la Dona i Biterna 

[TAULA RODONA] Els partits polítics davant l'avortament
18 de febrer de 2008, 19.30 h. Pati de Columnes (c/ Mallorca, 283, Barcelona)
Participen: 
CIU - Mercè Pigem i Palmés, diputada al Congrés.
ERC - Georgina Oliva i Peña, candidata al Congrés dels Diputats per Barcelona i secretaria 
nacional de la Dona d'Esquerra.
ICV - Mercè Claramunt i Bielsa, presidenta de Dones amb Iniciativa.
PSC  -  Lourdes  Muñoz  i  Santamaria,  secretaria  de  Polítiques  de  les  Dones  del  PSC  i 
diputada al Congrés.
PP – pendent de confirmar
Modera:
Pilar Rebaque i Mas, advocada i presidenta de la Comissió de Dones Advocades de l'ICAB.
Organitza: Comissió de Dones Advocades
És  necessari  confirmar  l'assistència  per  correu  electrònic  (comissions@icab.es) o 
personalment a Comissions ( 4a planta de la seu col·legial)

[CONCENTRACIÓ]  Contra  la  violència  masclista  i  recollida 
d'autoinculpacions. Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere
Coincidint  amb  el  tercer  dilluns  de  mes,  el  dia  18  de  febrer,  a  les  20  hores,  la 
Plataforma  Unitària  contra  les  Violències  de  Gènere  convoca  la  concentració  mensual 
d'homenatge a les dones assassinades i contra la violència masclista.
En  aquesta  ocasió  organitza  l'activitat  Dones  x  Dones.  Més  informació: 
prouviolencia@yahoo.es
S'aprofitarà la concentració per recollir  AUTOINCULPACIONS d'haver avortat, dins la 
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campanya Pel  Dret  d'Avortament  Lliure i  Gratuït,  amb la  finalitat  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 i  que l'avortament 
sigui una prestació sanitària normalitzada dins la Xarxa Sanitària.
Les autoinculpacions seran lliurades al jutjat de Barcelona el proper dia 28 de febrer. Hi ha 
formulari per dones i també per homes. La campanya necessita quantes més millor.
Aquí  us  podeu  baixar  el  formulari  per  dones: 
 http://www.caladona.org/avortamentlliureigratuit/autoinculpacions_dones.doc
i  aquí  el  formulari  per  a  homes: 
http://www.caladona.org/avortamentlliureigratuit/autoinculpacions_homes.doc
Compte! Els formularis han d'anar signats. 
Si no has signat, encara hi ets a temps!
Vine dilluns 18 a Sant Jaume! 
Les dones parim, Les dones decidim!

19 de febrer, a les 19.00, a Ca la Dona.  REUNIÓ DE COORDINACIÓ 
DE  LA  CAMPANYA  PEL  DRET  A  L'AVORTAMENT a  la  zona  de 
Barcelona. Preparació de la roda de premsa del dia 28 i de l'acte del 6 de març 
(dins els actes del Dia Internacional de les Dones).

[NOU  PROJECTE]  PRESENTACIÓ  DE  L'OBSERVATORI  DELS  DRETS 
SEXUALS  I  REPRODUCTIUS.  Associació  de  Planificació  Familiar  de 
Catalunya i Balears
Una  nova  eina  per  millorar  la  informació  sobre  la  salut  sexual  i  reproductiva  de  les 
persones, fomentar la recerca relacionada amb aquests temes i, a la vegada, reivindicar 
l'acompliment dels 12 Drets Sexuals i Reproductius reconeguts com a Drets Humans.
La presentació és durà a terme el dimarts 19 de febrer a les 18.30 h a la Casa 
Golferichs (Gran Via 491 Barcelona)
Per més informació: http://observatori.apfcib.org/presentacio.html
Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears

[TAULA  RODONA].  TÉ  LÍMITS  EL  NOSTRE  DRET?  Comissió  d'Igualtat  de 
l'associació Dones Juristes.
Les dones front a l'avortament: té límits el nostre dret ? Participaran:
Francesca Puigpelat, degana de la Facultat de Dret de la UAB 
Maria Casado, directora del Centre d'Investigació Observatori de Bioètica i Dret 
Professora de Filosofia del Dret de la UB (pendent de confirmar la seva assistència) 
Isabel Iserte, vicepresidenta de l'Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears 
Mercè Molina, advocada vicepresidenta de Dones Juristes
Dia:  22  de  febrer  de  2008  a  les  16  h.  Lloc:  Ca  la  Dona,  carrer  Casp,  38, 
principal, Barcelona 

[TALLER]  LEMES,  MÚSICA  I  PARAFERNÀLIES  PER  L'ANIMACIÓ  DE  LA 
MANIFESTACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES. Comissió 8 de 
març.22 de febrer a les 19 hores, a Ca la Dona. 
Busquem  idees,  cançons,  música,  malabars,  lemes,  i  tot  allò  que  se'ns  acudeixi  per  a 
dinamitzar  i  coordinar la mani  del  8 de març.  TEMA: avortament lliure i gratuït. 
Dret al propi cos.

[XERRADA] Revolta Global.  Pels drets sexuals i  reproductius de les dones. 
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Avortament lliure i gratuït!
Divendres 22 de febrer, a les 19 h. CC Pati Llimona (c/ Regomir, 3, Barcelona - 
metro L4 Jaume I)
Intervindran:
Adriana  Lopera,  de  Bloco  d'Esquerda  i  campanya  pel  "sí"  a  la  despenalització  de 
l'avortament a Portugal.
Estela Fernández, de Revolta Global.
Montserrat Cervera, de Ca la Dona.
Sandra Campañón, de Revolta Global.
"Allunyeu els vostres rosaris dels nostres ovaris"
Més info a www.revoltaglobal.cat

[CAMPANYA  DE  RECOLLIDA  D'AUTOINCULPACIONS] 
avortatutambe@gmail.com. 
Els dies 23 i 24 de febrer es muntaran parades informatives als barris per recollir escrits 
d'autoinculpacions.  De  moment,  estan  confirmats:  Clot,  Sant  Andreu,  Sants,  Sagrada 
Família i Gràcia. Busquem dones per a Plaça Sant Jaume i per a tots els barris que volgueu!
Si voleu donar un cop de mà, podeu escriure a avortatutambe@gmail.com

[TERTÚLIA SOPAR] ATENA, DONES DE SANT CUGAT. Serà el 25 de febrer. 

[CONCENTRACIÓ I RECOLLIDA AUTOINCULPACIONS] 26 de febrer a partir 
de  2/4 de 6 de la tarda a la  Plaça de la Vila de BADALONA. Tres Voltes Rebel  ( 
tresvoltesrebelbdn@gmail.com)

 Concentració per reclamar el dret al propi cos i lectura del manifest.
 Recollida  d’autoinculpacions  en  solidaritat  amb  les  companyes  detingudes  per 

haver avortat.
 Presentació  al  Ple  de l’Ajuntament  de  Badalona d’una moció  per  instar  als  i  les 

representants polítiques a prendre part  públicament a  favor de la Campanya pel 
dret a l’avortament lliure i gratuït.

[REUNIÓ ]27 de febrer a les 19 hores, reunió de coordinació de la Mani del 8 
de març. Comissió 8 de març. A Ca la Dona.

[LLIURAMENT D'AUTOINCULPACIONS] 28 de febrer.
A Barcelona, Campaya pel Dret a l'avortament. A les 12h davant del jutjat de 
guàrdia, passeig Lluís Companys. Roda de premsa i lliurament.
A  Tarragona,  Col·lectiu  de  les  Comarques  de  Tarragona  pel  Dret  a 
l'Avortament. A les 19h.

[XERRADA I DEBAT] A Badalona, organitzada per Tres Voltes Rebel, l'1 de 
març a les 18h al Casal Antoni Sala i Pont (Riera d’en Matamoros 103)
“Ha  d’estar  regularitzat  l’avortament?”.  Amb  la  participació  de  Montse 
Cervera,  membre de la Campanya pel Dret a l’avortament,  de Ca la Dona i 
Xarxa  de  Dones  per  la  Salut  entre  altres  associacions  feministes. 
(tresvoltesrebelbdn@gmail.com)

[JORNADES] A Palma de Mallorca, a la Universitat IB, el dia 4 de març a les 
12h del matí. 

[XERRADA] A la Casa de Cultura de l'Ajuntament de Barberà, el 6 de març.
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[DEBAT]  PEL  DRET  AL  PROPI  COS:  AVORTAMENT  LLIURE  I  GRATUÏT. 
ACTE CENTRAL DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES. Comissió 8 de 
març. Dijous 6 de març, 19 hores. CCCB sala 1 (c/ Montalegre, 5, Barcelona)

[DEBAT]  DRETS  DE  LES  DONES  A  DECIDIR.  Hem  avançat  com  ens 
pensàvem? Què ens queda per fer? VOCALIA DE DONES DE L'ESQUERRA DE 
L'EIXAMPLE. 
Divendres 7 de març a les 19h30. Centre Cívic Golferixhs (Gran Via, 491)
amb Cristina Martinez Bueno, responsable PASSIR - Manso
cal inscipció previa tel. 93.323.77.90

[ACTE] 7 de març. REVOLTA GLOBAL BADALONA. Dades per confirmar.

[MANIFESTACIÓ]  PEL  DRET  AL  PROPI  COS:  AVORTAMENT  LLIURE  I 
GRATUÏT. Dissabte 8 de març 18 hores, Plaça Universitat
Convocatòries per pujar cap a la mani:
– a 2/4 de 6 de la tarda a l’estació de la Renfe, Badalona
– a  ¼ de 6 de la tarda, a l'estació de FGC de Rubí
– ...
I a la nit...  FESTA DE DONES!  A les  22 hores,  al  Bar del CCCB, amb LeSFATALeS. 
Comissió 8 de març

[JORNADA] GRUP DE DONES DE RUBÍ ÒVUL. Dissabte 15 de març, Nosaltres 
parim, nosaltres decidim!
Xerrada, malabars, circ, exposició, i festa... per l'avortament lliure i gratuït.

[PELI  I  SOPAR  POPULAR]  15  de  març al  Casal  Antoni  Sala  i  Pont  de 
BADALONA a partir de les  8 del vespre, TRES VOLTES REBEL convida al passi 
de la pel·lícula  “El secreto de Vera Drake”  i,  a  partir  de  2/4 d’11 de la nit  sopar 
popular (el  preu  del  sopar  són  8  euros  i  s’ha  de  fer  la  reserva  de  tiquets  al  telèfon 
695552863 o al correu electrònic tresvoltesrebelbdn@gmail.com)

[ASSESSORAMENT JURÍDIC]

L'Institut  Català  de les  Dones ofereix  assessorament  jurídic  gratuït  i  confidencial  a  les 
dones citades judicialment com a testimonis, o imputades judicialment, per haver realitzat 
una interrupció voluntària de l'embaràs.

Les  dones  interessades  poden  demanar  dia  i  hora  per  ser  ateses  presencialment  per 
advocades especialitzades a les seus de les Oficines d'informació i atenció a les dones que 
l'ICD té a les demarcacions de Barcelona, Tarragona, Terres de l'Ebre, Lleida i Girona. 

Per concertar les visites cal trucar al telèfon gratuït, que funciona 24 hores i 365 dies l'any, 
de la Línia d'atenció a les dones 900 900 120, o enviar un correu electrònic a l'adreça 
900900120@gencat.cat.

----------------------------
[ARTICLE] LES DONES, LES ÚLTIMES A DECIDIR SOBRE ELLES MATEIXES

En les darreres setmanes hem assistit amb astorament i indignació a la campanya contra 
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l'avortament,  que  en  algunes  ciutats  de  l'Estat  espanyol  s'ha  radicalitzat  de  manera 
alarmant. Els grups antiavortistes ja no en tenen prou manipulant l'opinió pública amb 
missatges  sensacionalistes,  sinó  que  han  endegat  una  autèntica  persecució  contra  els 
centres mèdics on es practiquen les interrupcions voluntàries de l'embaràs i les dones que 
hi acudeixen. Personal sanitari amenaçat i agredit, un metge empresonat, dones obligades 
per  la  Guardia  Civil  a  declarar  per  presumptes  avortaments  il·legals,  són fets  que ens 
recorden els viscuts l'any 1985, quan els i les activistes antiavortament es van acarnissar 
contra les dones com a protesta per la llei que s'acabava d'aprovar.
Cal  recordar  que,  tot  i  que  aquella  precària  llei  només  despenalitzava  parcialment  la 
interrupció de l'embaràs i que situava les dones i els centres que els donaven suport en un 
buit jurídic evident, va suposar un primer pas per acabar amb la situació de clandestinitat 
existent  fins  aleshores  i  que  imaginàvem  que  portaria  al  reconeixement  del  dret  a 
l'avortament lliure.
Però, paradoxalment, no només no ha estat així, sinó que s'ha obert un debat sobre els 
límits de la llei actual que suposa un clar retrocés en el camí cap al reconeixement dels 
drets de les dones. És evident que, més enllà dels aspectes legals, aquesta campanya de 
criminalització de les dones forma part d'una estratègia per recordar-nos qui té el poder i 
el control sobre el cos femení. Perquè les dones que han exercit el dret a decidir lliurement 
sobre elles mateixes, en aquest cas per interrompre un embaràs no desitjat, ho han fet des 
de  l'autoritat  que  elles  mateixes  s'atorguen  sobre  el  seu  cos.  I  d'elles  és  el  dret  a  la 
maternitat lliurement escollida.
En aquest sentit, la decisió d'avortar representa la transgressió més gran a la llei patriarcal, 
perquè restitueix a les dones el control sobre un poder, el reproductiu, que n'és un dels 
pilar fonamentals. Interferir en la presa de decisions de les dones sobre el seu cos (com 
s'explicaria, si no, la inexistència de cap forma de regulació sobre el cos i la sexualitat dels 
homes?) és una forma de mantenir el domini masculí.
D'aquí  que  algunes  de  les  accions  que  han  tingut  lloc  aquests  dies  han  consistit  a 
intensificar els dispositius tradicionals d'aquest domini (policial, mediàtic, legal, religiós...) 
obligant les clíniques a tancar, moltes dones a marxar a l'estranger i deixant clar, un cop 
més, quin és el nostre lloc i a qui pertoca decidir per nosaltres. No fos cas que per uns 
moments se'ns oblidés i penséssim que les coses han canviat gaire.
I encara una altra reflexió, davant certes postures acarnissades en el tractament mediàtic; 
com sempre, els debats en què els drets de les dones es posen en qüestió, si no ocupen una 
esfera  allunyada  de  les  prioritats  de  l'agenda  informativa,  es  tenyeixen  d'una  aroma 
sensacionalista en què exemples i  postures fatalistes converteixen les possibilitats de la 
contradicció en el màxim exponent del terrorisme ideològic.

www.observatoridelesdones.org
Febrer 2008

Observatori de les Dones

-------------------------------------

L'AVORTAMENT A LITUÀNIA, EN PERILL
PAVILIONIEN Marija
6 febrer 2008

En nom del grup parlamentari «Població i Desenvolupament, Drets i Salut reproductiva» 
de la República de Lituània, en nom de totes les dones i homes progressistes d'aquest país, 
m'adreço  a  vosaltres  per  sol·licitar  el  vostre  suport  moral  i  la  vostra  solidaritat  per 
bloquejar  la  temptativa dels  diputats conservadors i  d'un cert  nombre d'organismes de 
penalitzar l'avortament. Un projecte de llei que té per objectiu preservar la vida del fetus, 
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obligar les dones a parir un fill amb deficiències, criminalitzar l'avortament, ve de l'església 
catòlica lituana que nega els drets reproductius de les dones.
Després d'haver recuperat la independència política i d'haver entrat a la Unió Europea, 
Lituània ha ratificat totes les convencions internacionals, i decretat noves lleis que tenen 
per objectiu eliminar qualsevol forma de discriminació contra les dones.
La igualtat entre les dones i els homes es un principi fonamental dels drets humans i un 
valor  essencial  del  nou  tractat  europeu.  Els  drets  reproductius  de  les  dones  són  part 
integrant dels drets humans. Cada dona, cada parella ha de poder decidir lliurement i amb 
total  responsabilitat el moment i lloc dels naixements i el nombre de fills.
Ni els polítics de mentalitat estreta ni l'església catòlica poden posar traves al dret a la 
planificació familiar, a l'accés als mètodes moderns per regular els naixements, a l'educació 
sexual.  La decisió de tirar endavant un embaràs o d'avortar és per a les dones un dret 
garantit per les lleis –nacionals i internacionals- a la no discriminació, a l'autonomia, al 
control dels seus reproductius, a la protecció de la seva integritat física.
Si  el  parlament lituà criminalitza  l'avortament  o limita aquest dret,  haurà d'assumir la 
responsabilitat  de  que  les  dones  lituanes  recorrin  als  avortaments  clandestins  i,  en 
conseqüència, de les morts prematures de dones en edat de tenir fills.
La set de poder polític i religiós en detriment dels drets humans i dels valors fonamentals, 
per a la defensa dels dogmes més reaccionaris, de les mentalitats familiars i socials més 
retrogrades, enfonsa els nous Estats membres de la Unió Europea en la regressió cultural i 
social i condemnen per això el conjunt de Europa al retrocés.
Tots  els  progressistes,  dones  i  homes  d'Europa,  han  de  reaccionar  davant  d'aquesta 
evolució.

• Publicat a Le Courrier de la Marche Mondiale des Femmes contre les Violences et la Pauvreté, núm. 
100 - 6 febrer 2008. Text facilitat per IFE i traduït al català per Dones d'Enllaç.

• Marija Pavilionien és membre de SEINMAS de la República de Lituània


