DECLARACIÓ INSTITUCIONAL QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA
CUP-PA PER TAL DE DENUNCIAR LA SENTÈNCIA JURÍDICA DEL CAS «LA
MANADA»
La sentència de l’Audiència de Navarra sobre el cas de ‘la Manada’ pot fer creure a alguns
homes que aquella relació sexual va ser consentida. Pensem que és una situació
subjectivament perillosa i objectivament humiliant per una dona que pot ser entesa per alguns
homes com una relació sexual consentida. De fet, també considerem que el vot particular d’un
dels tres magistrats a favor dels acusats obre una porta molt àmplia perquè no es puguin
arribar a condemnar aquest tipus de delictes.
Cal constatar que els fets provats de la sentència fan una descripció de l’escena de la violació en un
espai asfixiant, una situació en la qual la víctima no tenia fugida, es trobava reclosa en un espai per
cinc homes que la superaven en número, força bruta i volum. Vista aquesta situació se’ns fa difícil
d’entendre que es pugui valorar que una situació així no és de caràcter intimidatori com a mínim.
Però, a més, hi va haver aplicació de la força, perquè tota l’estona tenien la noia agafada i per ella
era impossible marxar.
Aquest procés judicial, des de l’inici i fins a la sentència, s’ha centrat en valorar i jutjar el
comportament de la víctima, abans, durant i després de l’agressió per tal d’escatir quina tipologia
delictiva seria imputable als acusats, en lloc de centrar-se en el comportament d’aquests abans,
durant i després dels fets. Aquesta és la visió patriarcal que impera avui a la judicatura,
especialment en els casos violacions, agressions o abusos sexuals, i més encara quan les víctimes
són dones o infants. Resulta del tot pevers i inadmissible que en fets com aquests, que comporten
greus conseqüències i poden deixar seqüeles de per vida, el sistema judicial situï automàticament la
sospita damunt la víctima, obligant-la a demostrar que ella no va fer res per merèxier l’agressió de
la que ha estat objecte.
Així doncs, i després de conèixer la sentència del cas de “La manada” ens trobem altra vegada
amb l'evidència que el sistema judicial és clarament patriarcal i vulnera el dret de les dones a
viure una vida digna i lliure.
• En primer lloc, considerem un despropòsit jurídic i polític minimitzar el que va ser un
delicte de violació grupal a un abús sexual. Un abús sexual es produeix sense el
consentiment de la dona, però implica negar la violència i la coacció evident que impliquen
les penetracions anals, vaginals i orals de cinc homes en un espai reduït.
• En segon lloc, tot el procés judicial ha estat en si una mostra de la violència institucional que
vivim les dones quan denunciem per violència masclista. No podem tolerar la vulneració del
relat de la persona agredida i del seu dret fonamental a la intimitat atacat per uns mitjans de
comunicació còmplices de la justícia patriarcal.
• Finalment, davant l'evidència d'un sistema judicial que ens ataca en comptes de protegir-nos,
legitimem l'autodefensa feminista davant les agressions masclistes que dia a dia patim les
dones. Fem una crida a recuperar l'esperit de la Vaga Feminista del passat 8 de març i a

autorganitzar-nos per respondre amb contundència a un sistema judicial i a un estat que ens
vol callades, atemorides i submisses.

Amb aquesta exposició, demanem que el ple municipal del Masnou acordi els punts següents:

1. Donar i explicitar tot el suport a la víctima de «la manada».
2. Declarar persones Non grates als violadors, José Ángel Prenda, Alfonso Jesús
Cabezuelo, Jesús Escudero, Ángel Boza i Antonio Manuel Guerrero.
3. Donar suport a l’acusació particular, que manté que els fets són constitutius d’un
delicte d’agressió sexual , violació, i no tan sols d’abús sexual com ha acordat la
sentència.
4. Esdevenir municipi lliure de violència masclista, en la que el consistori es posicioni
sempre a favor de qualsevol víctima de violència de gènere ocorreguda en el
municipi.
5. Oferir suport, atenció del servei jurídic i allotjament a les víctimes de violència
masclista al municipi.
6. Publicar a tots els mitjans de difusió i comunicació habituals del consistori els
acords aprovats.
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