La Plataforma Unitària Contra les Violències de Gènere proposa als
ajuntaments a donar suport a una moció arrel de la sentencia del cas “La
Manada”.
Compromís d’accions per la prevenció i erradicació de les violències
sexuals. Així com suport a la revisió de la sentència.

Des de la Plataforma Unitària contra les violències de gènere demanem el suport de tots
els ajuntaments de Catalunya per tal de mostrar la nostra disconformitat amb la sentència
del dia 26 d’abril sobre la violació grupal durant les festes de San Fermín del 2016.
Aquesta sentència ha significat un punt d'inflexió en el sentir social, que ha expressat
massivament la seva la indignació, ràbia i rebuig social. Milers de persones encapçalades
pel moviment feminista, han alçat la veu contra la responsabilitat dels agressors en els fets,
la de la societat que banalitza i legitima les violències, la de l'Estat que no mostra suficient
voluntat política ni esforç pressupostari i la del sistema judicial en l’abordatge de les
violències envers les dones.
La sentència de la Manada és representativa d'un sistema de justícia patriarcal que degut a
la manca de perspectiva de gènere ha negat l'existència d'intimidació i ha condemnat per
abús enlloc de per agressió, amb les conseqüències que se’n deriven tant per la víctima com
a nivell de penal.
El missatge que transmet la sentència a la societat és de que si aquella situació no és una
agressió, molt poques ho seran considerades.
El “NO és NO” ha deixat pas al “Només Sí és Sí” o “CAL un SÍ” i ha generat la creació
per part de col·lectius feministes de protocols de resposta en cas d'agressió en festes i barris
per assolir unes “festes lliures de violències masclistes”. Alguns ajuntaments han donat
suport a aquesta iniciativa, creant protocols propis per als esdeveniments festius incentivant
la formació i adhesió del gremi del lleure nocturn.
Instem als ajuntaments catalans i els grups polítics que els conformen, a donar suport a la
revisió de la sentència per a que tingui en compte l'existència d'intimidació i, per tant,
l'existència d'agressió enlloc d'abús.
Entre els acords que proposem que prenguin els consistoris, també els encoratgem a
denunciar qualsevol desprotecció de la seguretat i de la intimitat de la jove que suposi la
seva victimització secundària i a atorgar reconeixement i suport a la tasca del moviment de
dones i així com a facilitar recursos a les dones del seu municipi que pateixin violències
masclistes, incloses les agressions sexuals, establir protocols de barris i pobles lliures de
violència masclista i adherir-se a la Declaració del Parlament de Catalunya en defensa de la
integritat de les dones de 4 de maig del 2018.
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