
MANIFEST DE L’ACTE DE SUPORT A LA VÍCTIMA DE LA MANADA 

DE MANRESA I CONTRA LES AGRESSIONS SEXUALS 
 
 

 

Avui, 8 de juliol de 2019 ens adherim a les concentracions de rebuig 

convocades  davant dels Ajuntaments per expressar la més enèrgica 
condemna d’uns fets intolerables en relació a la violació en grup que 

va patir una menor de 14 anys a Manresa l’octubre de 2016.  
 

En primer lloc, volem deixar constància de la nostra solidaritat amb la 
víctima i amb totes les dones víctimes de la violència masclista. 

 
Les violències masclistes són una xacra i un problema social 

d’extraordinària magnitud contra el qual els poders públics hem 
d’oferir una resposta ferma, inequívoca i urgent.  

 
La setmana passada va començar a l’Audiència Provincial de 

Barcelona el judici contra els set homes de l’anomenada “manada de 
Manresa”. 

 

Un cop escoltats els acusats la Fiscalia ha presentat acusació per un 
delicte d’abús sexual per a sis d’ells, mentre que al setè se l’acusa 

d’un delicte d’omissió del dret de socors. 
 

Com ja va passar durant el judici a la “Manada de Pamplona”, posar 
el focus en el comportament de la víctima i no en el comportament 

dels agressors afavoreix la impunitat de les agressions masclistes i 
envia un missatge de descrèdit de la vivència de les dones que 

pateixen aquestes agressions i les converteix doblement en víctimes. 
  

Algunes interpretacions del Codi Penal no protegeixen de forma 
efectiva les dones de les violacions ni de les múltiples expressions de 

violència a les quals han d'enfrontar-se. De nou, aquest cas evidencia 
la necessitat de modificar el Codi Penal amb l'objectiu d'introduir la 

perspectiva de gènere a la tipificació dels delictes de violència sexual. 

Cal revisar el supòsit d'abús sexual així com la consideració jurídica 
de la violència en casos d'agressió sexual i violació. 

 
En aquest sentit demanem a la Fiscalia que replantegi la seva 

acusació i presenti acusació d’agressió sexual i no d’abús sexual. 
 

Per tot això, ens sentim apel·lats com a societat, com a poble, com a 
veïns i veïnes a una mobilització de solidaritat i suport col·lectiu del 

feminisme denunciant aquesta situació i visibilitzant el patriarcat que 
existeix en cada àmbit de la nostra societat: en la justícia, en els 

mitjans de comunicació, en l'ocupació…  



 

Des del municipi de Castellar del Vallès ens reafirmem en el 
compromís permanent en la lluita contra qualsevol forma de violència 

exercida contra les dones i mostrem tota la nostra solidaritat a les 

víctimes d’agressions sexuals i les seves famílies. 
 

No permetrem més manades!  
 

No és abús! És violació! 
 

            
                      Castellar del Vallès, 8 de juliol de 2019 


