Tomeu Ballester Salas, com a regidor i portaveu del Grup MÉS a l’Ajuntament
d'Algaida present –amb caràcter d’urgència- la següent moció per a què sigui
debatuda i votada al proper ple municipal:

MOCIÓ DE POSICIONAMENT SOBRE LA SENTÈNCIA DE “LA
MANADA”
Segons la sentència núm 000038/2018 de la Secció Segona de l'Audiència Provincial de
Navarra queden com a fets provats que els cinc homes del grup conegut com 'La Manada'
varen perpetrar una menyspreable acció d'abús sexual contra una dona a Pamplona
durant les festes de San Fermín de 2016.
Es pretén justificar legalment que en aquesta acció no va existir violència ni intimidació
cap a la víctima, per la qual cosa s’absol els cinc homes d'un delicte d'agressió sexual.
Òbviament no és tasca d'aquest Ajuntament interferir en les competències del Poder
Judicial, però sí que tenim l'obligació de reaccionar i fixar posicions polítiques davant fets
de transcendència per a la ciutadania. I amb aquesta sentència es crea un gravíssim
precedent que entra en contradicció amb les mocions i declaracions polítiques aprovades
en aquest Consistori.
Hem de denunciar la doble moral que vergonyosament segueix plasmada en el Codi
Penal, que considera que poden existir escomeses sexuals d'homes contra dones que,
sense existir el consentiment de les dues parts, no suposin violència i intimidació. Això
dinamita tota la feina feta per l’Àrea de Serveis Socials i el propi Ajuntament en Ple en
contra de les violències masclistes.
Si no hi ha consentiment hi ha violència. La sentència evidencia que encara queda molt
per fer en la defensa dels drets fonamentals de les dones, en la protecció de la integritat i
en la batalla contra la violència.
Un cop més, ha quedat de manifest l'orientació patriarcal amb la qual membres de la
Judicatura d'aquest país segueixen enjudiciant els delictes contra les dones.
No pot aplicar una doble victimització, ni que s'exigeixi un plus de patiment. A les dones
no se'ls pot exigir que morin per demostrar així que sí es resisteixen davant una agressió
sexual. S'ha comprovat que el Codi Penal no protegeix de forma efectiva a les dones de
les violacions ni de les múltiples expressions de violència a les que s'han d'enfrontar.
Hem assistit a un procés en el qual des de diferents àmbits judicials i mediàtics s'ha
arribat a culpabilitzar la dona agredida (ha fet a bastament per oposar-se a l’agressió?), i
fins i tot s'ha presentat com una prova admissible la "vida normal" de la víctima després
de l'agressió.

Per tot això:
1.-L'Ajuntament d'Algaida manifesta el seu suport, afecte i solidaritat a la víctima.
2.-L'Ajuntament d'Algaida mostra el seu profund desacord amb la decisió de la sentència,
que qualifica una clara violació múltiple com un simple cas d’abús sexual i furt lleu.
3.-L'Ajuntament d'Algaida mostra comprensió amb la decepció ciutadana com a
conseqüència d'aquesta decisió judicial, s'uneix al clam popular davant aquesta sentència
que no compartim, i demana al Govern de l’Estat i a les Corts espanyoles polítiques
actives, capacitat pressupostària i modificacions legislatives per a què no es tornin a
repetir ni la sentència ni els fets que la motiven.
4.-L'Ajuntament d'Algaida reivindica el dret de tota dona a la seva plena llibertat i, al
mateix temps, declara que Algaida és un municipi que no tolera cap tipus d'agressió
contra cap dona.
5.- L’Ajuntament d'Algaida manifesta que en les relacions interpersonals “no” és “no”, i que
si no hi ha un “sí” també és “no”.
5.-L'Ajuntament d'Algaida es reafirma en el compromís de continuar treballant en
col·laboració amb el teixit associatiu i la ciutadania en general, a favor de la igualtat i en
defensa dels drets de les dones, i per a l'erradicació de les desigualtats i els diferents
tipus de violència que pateixen les dones.

Algaida, 10 de maig de 2018
Tomeu Ballester Salas

