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L’Assemblea Feminista de Vilassar de Mar davant la sentència dictada per la 

Sala Segona de l’Audiència Provincial de Navarra per la qual es jutjava 5 homes per 

un cas de violació grupal a una jove de 18 anys, i que condemna els 5 homes de 

l’anomenat grup de “La Manada” per delictes continuats d'abús sexual amb 

prevalença 

 

 

DECLAREM 

 

El ferm rebuig a la resolució de la sentència de l’Audiència Provincial de Navarra al 

considerar el delicte jutjat com abús sexual i no com agressió sexual tal i com 

demanava la fiscalia i l’acusació particular (el govern de Navarra).  

 

El tribunal no ha considerat el delicte d'agressió sexual perquè considera que no hi 

ha hagut ni intimidació ni violència. L’Assemblea Feminista de VdM entenem que en 

qualsevol delicte d’abús sexual es produeix sempre la intimidació i/o la violència.  

 

La nostra sorpresa i disgust pel fet que les associacions de jutges i jutgesses hagin 

mostrat malestar per les manifestacions que la ciutadania està fent en contra 

d’aquesta sentència. No són els jutges i jutgesses qui estan en perill, qui està en 

perill som les dones.  

 

 

 DENUNCIEM 

 

• La justícia que, com a reflex de la societat a la qual representa, continua 

sent patriarcal, afavorint la impunitat de les agressions masclistes i 

fomentant també la violència institucional. 

 

• La sentència accepta com a provats els fets que van succeir per després 

negar els noms que veritablement els descriuen: AGRESSIÓ SEXUAL o 

VIOLACIÓ.  

 

• Les reformes legals són necessàries però encara ho és més lluitar contra els 

estereotips i la cultura patriarcal que impregnen tots els àmbits de la societat 

actual. De poc serviran les lleis si la interpretació d’aquestes es fa des d’una 

perspectiva heteropatriarcal. 

 

• La sentència revela impunitat absoluta davant determinats actes de violència 

contra les dones i obre una bretxa profunda entre el món judicial i el món de 

les dones.  

 

• La justícia en el nostre estat valora els delictes d’agressions sexuals segons 

la resistència que hagi sigut capaç de mostrar la supervivent i no amb la 

gravetat del delicte.  

 

• Aquesta sentència deixa com a mera anècdota les violències sexuals que el 

món feminista està intentant visibilitzar i corrobora la cultura de la violació 

instal·lada a la nostra societat.   
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• Sobre el vot particular del jutge Ricardo Javier González González, 

denunciem la misogínia que es desprèn de l’argumentació d’aquest jutge i la 

seva falta d’empatia i d’humanitat que el fan incompetent per l’ofici de jutjar. 

El Sr. González degrada, humilia, ofèn i fa escarni públic d'una dona que 

denuncia una violació.  

 

• La justícia continuarà sent cega i injusta mentre no miri amb perspectiva de 

gènere.  

 

 

 

DEMANEM 

 

La revisió del Codi Penal per a l’abolició del supòsit d’abús sexual, ja que és una 

categoria que posa en perill les dones i no garanteix els seus drets. Aquesta 

diferenciació entre abús sexual i agressió sexual és una prova més de la manca de 

perspectiva de gènere que impera en el món judicial. 

 

La dotació dels pressupostos necessaris per a la formació en perspectiva de gènere i 

violències patriarcals a tots els agents que s’han d’ocupar de dones supervivents de 

violència masclista en totes les seves variants.   

 

Dotar pressupostàriament per la seva implementació als jutjats de violència contra 

les dones i formar-ne a les persones que se’n fan càrrec. 

 

La implicació de l’administració local en general i en particular l’Ajuntament de 

Vilassar de Mar, amb la posada en marxa de les eines i els pressupostos necessaris 

per l’educació en igualtat, la perspectiva de gènere en els òrgans dependents i la 

lluita per l’eradicació del masclisme. 

 

 

I ACORDEM 

 

• Donar suport incondicional a totes les víctimes, moltes vegades invisibles, de 

les agressions sexuals. 

 

• Donar suport a totes les mobilitzacions dels moviments feministes en contra 

d’aquesta sentència judicial i en contra de les violències vers les dones.  

 

• Fer arribar aquesta declaració a:  
 

Ajuntament de Vilassar de Mar 

Mitjans de comunicació de Vilassar de Mar 

Associacions Feministes de Vilassar de Mar 

Audiència Provincial de Navarra 

Tribunal Superior de Justícia de Navarra 

Ministeri de Justícia 

Consell General del Poder Judicial 

 Ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat 

 

 

Vilassar de Mar, 30 d’abril de 2018 


