Ainhoa Ruiz, en la seva condició de consellera del Grup Municipal de CUP-Capgirem Barcelona
al districte de Sant Martí , actuant en el seu nom i representació exposa la següent:

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE SUPORT A LES FEMINISTES ENCAUSADES
El consell plenari del Districte de Sant Martí DECLARA:
El 9 de febrer de 2014 es va realitzar una acció de protesta per defensar el dret a
l’avortament, en un context de commoció en el moviment feminista per l'aprovació imminent
de la reforma de la llei de l’avortament per part del Partit Popular. L’acció va consistir en
l’entrada d’un grup de persones en una església del centre de Palma, amb una pancarta a favor
d’un avortament lliure i gratuït.
Després d'expulsar-les, el Bisbat de Mallorca va denunciar-les. Posteriorment hi va arribar a
haver 7 detencions entre les quals un menor.
Després de gairebé dos anys, la instrucció del cas s’ha tancat i s'han fixat els dies 29 i 30 de
setembre per a la realització del judici. La fiscalia demana 1 any i 6 mesos de presó per a les 6
encausades (el menor ja va ser condemnat a través de la fiscalia de menors), i l’acusació
particular, el Bisbat de Mallorca, demana 4 anys de presó per a cadascuna.
En relació als antecedents exposats es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Expressar el suport per part del Consell Plenari del Districte de Sant Martí cap a totes
les dones que lluiten pel dret al seu cos i pel avortament lliure i gratuït.
Segon.- Instar a les administracions corresponents a que es procedeixi a retirar l’acusació de
les dones encausades de Palma.
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