
RESULTAT DE L’ANÀLISI FETA RESPECTE DEL MANIFEST SOBRE L’AVORTAMENT. 
 
És un goig per al Col·lectiu haver rebut les adhesions que ha provocat el nostre Manifest i això 
fa que donem públicament les gràcies a totes les persones que han ajudat a la seva 
elaboració, que no ha esta cap cosa fàcil. 
 
Oportunament i sensibles a les problemàtiques entorn de les dones, tant a nivell social com 
molt especialment a nivell eclesial, el Col·lectiu va decidir iniciar un procés d’estudi i 
aprofundiment sobre aquest tema per poder oferir a quantes persones ens demanaven 
conèixer la nostra posició una resolució conscienciada i participada amb totes les companyes 
que hi van participar. 
 
Grup de Formació.- Les seves components han estat les responsables de l’organització de 
diferents actes com van ser : 
  

 xerrada que ens va oferir Paloma Alonso del Grup “Mujeres por el derecho a decidir” 
de Madrid, amb el nom “La consciència i el dret a dissentir, 

 
 taller format per equips, per descobrir el punt de vista que sobre l’avortament existia 

en les persones que hi participaven, 
 

 jornada dedicada a tractar i aprofundir en quin moment s’inicia la vida; ens hi va 
acompanyar  Joan Carrera,  metge i doctor en Teologia Moral de la Facultat de 
Teologia de Catalunya 

 
 va ser Ivone Gebara qui va tancar la roda amb el tema “Drets humans: la dona 

marginada”. 
 
La conclusió d’aquestes activitats ha estat un recull dels conceptes expressats per tothom que 
hi va participar. (Aproximadament al voltant de 40 persones en cadascun dels actes, a 
excepció de l’últim que passaren de les 125 assistents). 
 
Grup de Comunicació.- Ha recollit la gran tasca realitzada pel Grup de Formació, ha fet el 
format final del Manifest i l’ha divulgat a totes les persones a les quals té accés el CDE.  
 
Com dèiem al començament ha estat sorprenent la rebuda que ha tingut i així us podem dir 
que han arribar adhesions de : 
 

 alumnes que han passat per la Universitat en els cursos de Teologia Feminista, 
 diverses entitats,  
 persones responsables de programes de mitjans de comunicació,  
 preveres, 
 diverses religioses del Col·lectiu REPAR (Religioses per la paritat), 
 teòlegs/teòlogues, i 
 algunes persones a nivell particular. 

 
Volem esmentar especialment dues Parròquies una, el va publicar en el seu Full Informatiu 
del Diumenge de Pasqua i una altra, l’ha publicat en la seva revista mensual del mes de maig. 
Finalment dir-vos que ens consta que ha estat traduït a diversos idiomes. Gràcies a tothom. 
 
 
No volem finalitzar aquesta explicació sense expressar-vos el nostre desig de voler-nos 
acompanyar en aquest caminar d’anar manifestant obertament el pensar de les dones 
creients. Nosaltres  treballem amb la meta fixada d’acostar-nos cada dia més al compliment 
de les ensenyances de Jesucrist mantenint sempre una actitud oberta a canvis a la claror de 
la ciència i de l’Evangeli. 
 
No cal que us diguem que com més opinions tinguem, més enriquidor serà el treball final. US 
HI ESPEREM. NECESSITEM LES VOSTRES APORTACIONS. 
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