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COORDINACIÓ
Maria Casado González, directora de l'Observatori de Bioètica i Dret de la
Universitat de Barcelona i titular de la Càtedra Unesco de Bioètica de la UB.
Rosa Ros Rahola, directora del Centre Jove d'Anticoncepció i Sexualitat de
Barcelona i membre de la Societat Catalana de Contracepció.

CONTINGUT
L’avortament ha tingut una llarga història de prohibició i de pràctica. La seva
repressió no ha aconseguit evitar-lo sinó, únicament, convertir-lo en un
procediment d’alt risc per a la vida i la salut de les dones. L’assumpció d’aquest
risc genera, a la vegada, una situació greument discriminatòria, que es produeix
no només entre dones i homes sinó també entre les mateixes dones, ja que la
possibilitat d’accedir a un avortament segur és molt diferent segons la capacitat
econòmica i cultural. Per aquest motiu, la llei ha de vetllar per garantir les
condicions d’equitat i oferir a totes les dones les mateixes oportunitats. En aquest
sentit, s’hauria d’evitar un excés de burocratització en el procés que s’estén entre
la decisió d’acollida a l’avortament i la seva pràctica. El recent canvi normatiu al
nostre país ha situat aquest problema a la primera plana de l’actualitat.
L’avortament és un dels temes més clàssics de la bioètica, i sovint comporta un
enfrontament d’absoluts, totalment inadequat per abordar un problema profund
que afecta les societats de tots els temps i que encara no hem sabut resoldre.
Juntament amb l’avortament és imprescindible parlar de la salut sexual i
reproductiva, com a qüestions preventives i, a la vegada, conjuntes. Així mateix,
l’objecció de consciència dels professionals sanitaris és un assumpte roent que,
en una societat democràtica, és cosa de tots que sigui tractat, debatut i resolt.

1. El problema de l’avortament i les seves implicacions bioètiques
Maria Casado González [en castellà]
Rosa Ros Rahola
Hildegard Mausbach Reisen, vicepresidenta de la Societat Catalana de Contracepció
de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears, Barcelona. [en castellà]

2. Salut sexual i reproductiva. La nova Llei de salut sexual i reproductiva i de la
interrupció voluntària de l’embaràs
José María Mena, exfiscal general de Catalunya. [en castellà]
Silvia Fernández, professora lectora del Departament de Dret Penal i Ciències Penals
de la Universitat de Barcelona.
Ramon Escuriet Peiró, tècnic del Pla estratègic d’atenció a la salut sexual i reproductiva
i d’atenció maternoinfantil de la Direcció General de Regulació, Planificació i Recursos
Sanitaris del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

3. Documents i recomanacions sobre l’avortament i l’objecció de consciència.
L’Observatori de Bioètica i Dret i el Comitè de Bioètica de Catalunya
Albert Royes Qui, professor del màster de Bioètica i Dret de la Universitat de
Barcelona.
Marc Antoni Broggi, metge i president del Comitè de Bioètica de Catalunya.
Mina Piekarewicz, membre del Col·legi de Bioètica de Mèxic. [en castellà]

4. L’objecció de consciència a l’avortament
Joaquín Martínez Montauti, coordinador d'Especialitats Mèdiques de l'Hospital de
Barcelona. [en castellà]
María Luisa Corcoy Bidasolo, catedràtica de Dret Penal de la Universitat de Barcelona.
[en castellà]
Neus Prat, presidenta de la Societat Catalana de Contracepció i responsable de
Coordinació de les unitats d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) en l'àmbit
Costa de Ponent de la Gerència Territorial Metropolitana Sud.
Maria Casado González [en castellà]

5. Casos i sentències sobre l’avortament al Tribunal Constitucional espanyol
(TC), al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) i a la Cort Iberoamericana
Florencia Luna, investigadora del Consell Nacional d'Investigacions Científques i
Tècniques (CONICET), Argentina. [en castellà]
Ana Sánchez Urrutia, professora de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona.
Rosa Ros Rahola

LOCALITZACIÓ
Edifici Històric de la UB. Barcelona

Dates: Del 4 al 8 de juliol
Horari: tarda, de 16 a 20.30 h
Durada: 20 o 30 h
Preus, descomptes i reconeixement amb crèdits: 
consulteu la "Informació general"

Amb la col·laboració de:


