MOCIÓ de CRIDA PREMIÀ DE DALT
DE REBUIG A LA SENTÈNCIA DE “LA MANADA”
EL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT – CUP – PA, AMB REPRESENTACIÓ A L’AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE
DALT, PRESENTA, A FI QUE SIGUI DEBATUDA I, SI S’ESCAU, APROVADA EN EL DECURS DEL PROPER PLE ORDINARI
DE L’AJUNTAMENT, LA SEGÜENT MOCIÓ, QUE FEM EXTENSIVA A LA RESTA DELS GRUPS MUNICIPALS, I QUE ESTÀ
OBERTA A LES ESMENES QUE S’HI VULGUIN PROPOSAR:

Davant la publicació de la sentència dictada per l’Audiència provincial de Navarra als
cinc membres acusats en l’anomenat cas de “la manada”, ens trobem altra vegada amb
l'evidència d’un sistema judicial clarament patriarcal i que vulnera contínuament el dret
de les dones a viure una vida digna i lliure.
La sentencia els condemna a penes de 9 anys de presó i a 5 de llibertat vigilada per abús
sexual, però no els condemna per violació, ja que, incomprensiblement, el tribunal no
contempla el delicte d’agressió sexual perquè no considera que es produís cap tipus
d’intimidació i violència.
És a dir, el tribunal considera que l’abús sexual perpetrat en les condicions en què es va
produir, que queden recollides en el relat dels fets, pot produir-se sense violència ni
intimidació, demostrant una incoherència i irrealitat absoluta.
El tribunal no considera tampoc l’agreujant de realitzar-se en grup.
La sentència situa la càrrega de la prova en la víctima, posant el focus de la sentència en
el seu comportament i no en el comportament dels agressors.
A més, la sentència inclou el vot particular d’un magistrat en què demana l’absolució de
tots els acusats a excepció del delicte lleu de furt.
Tot això permet, afavoreix i promou la impunitat de les agressions masclistes, envia un
missatge de descrèdit de la vivència de les dones que pateixen aquestes agressions,
generant una doble victimització, i arribant a poder fer creure que una violació en grup
va ser una relació sexual consentida.
Amb la sentència i amb el vot particular, s’obre encara més una porta per a què no es
puguin arribar a condemnar aquest tipus de delictes.
Tot el procés judicial ha estat en si una mostra de la violència institucional que viuen les
dones quan denuncien 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.
Davant l'evidència d'un sistema judicial que ataca les dones en comptes de protegir-les,
legitimem l'autodefensa feminista davant les agressions masclistes que dia a dia pateixen
les dones. Fem una crida a recuperar l'esperit de la Vaga Feminista del passat 8 de març i
a l’autoorganització per respondre amb contundència a un sistema judicial i a un estat que
vol les dones callades, atemorides i submises.
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Per tot això, proposem l’adopció dels següents
ACORDS

Donar suport incondicional a la víctima d’aquest cas, així com a totes les
víctimes, moltes vegades invisibles, de violacions i agressions sexuals.

PRIMER.-

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.

SEGON.-

TERCER.-

judicial.

Manifestar el suport a totes les mobilitzacions en contra d’aquesta sentència

QUART.- Declarar persones non grates al nostre municipi els violadors de “La Manada”,
José Ángel Prenda, Alfonso Jesús Cabezuelo, Jesús Escudero, Ángel Boza i Antonio
Manuel Guerrero.
CINQUÈ.- Instar a impulsar els canvis legislatius o noves legislacions necessàries, i
especialment el canvi d’actitud de la justícia patriarcal en la interpretació i aplicació de
la legislació existent, per a evitar futures sentències com aquesta i d’altres similars que
es donen massa sovint.

Declarar Premià de Dalt municipi lliure de violències masclistes, i manifestar la
voluntat de seguir avançant, conjuntament Ajuntament, societat civil i ciutadania, en la
lluita per l’erradicació d’aquestes violències i de totes les formes d’expressió del
masclisme i el patriarcat.

SISÈ.-

SETÈ.- Publicar i difondre aquests acords, i traslladar-los a l’Audiència Provincial de
Navarra, al Ministeri de Justícia i al Consell General del Poder Judicial, així com a

l’acusació particular en aquest cas.

Premià de Dalt, Països Catalans, 4 de maig de 2018
Grup Municipal Crida Premià de Dalt – CUP – PA
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