
	  
	  
	  
	  
Rebuig	  a	  la	  sentència	  del	  cas	  de	  “La	  Manada”	  
	  
L’Agència	  de	  Salut	  Pública	  de	  Barcelona,	  institució	  responsable	  de	  la	  salut	  pública	  de	  la	  ciutat,	  vol	  
manifestar	  el	  seu	  rebuig	  a	  la	  sentència	  dictada	  per	  l’Audiència	  provincial	  de	  Navarra	  als	  cinc	  
membres	  acusats	  en	  l’anomenat	  cas	  de	  “La	  Manada”,	  on	  s’obvia	  que	  es	  produís	  cap	  tipus	  
d’intimidació	  i	  violència.	  
	  
Cal	  fer	  evident	  que	  la	  violència	  de	  gènere	  és	  un	  clar	  problema	  de	  salut	  pública	  fruit	  de	  la	  societat	  
heteropatriarcal	  en	  la	  que	  vivim.	  La	  violència	  en	  totes	  les	  seves	  formes	  pot	  afectar	  negativament	  la	  
salut	  física,	  mental,	  sexual	  i	  reproductiva	  de	  les	  dones.	  L’Organització	  Mundial	  de	  la	  Salut	  estima	  que	  
prop	  d’una	  de	  cada	  tres	  dones	  de	  tot	  el	  món	  han	  patit	  violència	  física	  o	  sexual	  al	  llarg	  de	  la	  vida.	  
D’altra	  banda,	  el	  cinquè	  dels	  17	  Objectius	  de	  Desenvolupament	  Sostenible	  de	  Nacions	  Unides	  per	  
2030	  fa	  referència	  a	  la	  igualtat	  de	  gènere	  i	  destaca	  la	  importància	  d’eliminar	  	  totes	  les	  formes	  de	  
violència	  contra	  les	  dones	  i	  nenes	  en	  l'àmbit	  públic	  i	  privat,	  incloses	  la	  tracta	  i	  l'explotació	  sexual	  i	  de	  
tot	  tipus.	  A	  Barcelona,	  	  l’abordatge	  de	  la	  violència	  masclista	  és	  un	  dels	  objectius	  del	  Pla	  de	  Salut	  i	  de	  
la	  Mesura	  de	  Govern	  per	  Promoure	  la	  Salut	  Sexual	  i	  Reproductiva.	  	  
	  
La	  sentència	  del	  cas	  anomenat	  “la	  Manada”	  és	  del	  tot	  intolerable	  ja	  que	  minimitza	  els	  fets	  al	  no	  
considerar-‐los	  agressió	  sexual,	  posant	  el	  focus	  de	  la	  sentència	  en	  el	  comportament	  de	  la	  víctima	  i	  no	  
en	  el	  dels	  agressors,	  afavoreix	  la	  impunitat	  de	  les	  agressions	  masclistes,	  dona	  un	  missatge	  de	  
descrèdit	  de	  la	  vivència	  de	  les	  dones	  que	  pateixen	  aquestes	  agressions	  i	  posa	  de	  manifest	  la	  
incoherència	  d’entendre	  que	  l’abús	  sexual	  perpetrat	  tal	  com	  ha	  estat	  descrit	  en	  aquest	  cas,	  pot	  
haver-‐se	  produït	  sense	  violència.	  
	  
Des	  de	  l’Agència	  de	  salut	  Pública	  de	  Barcelona,	  no	  podem	  acceptar	  una	  sentència	  que	  no	  té	  en	  
compte	  la	  violència	  patida	  per	  la	  dona	  amb	  la	  conseqüent	  afectació	  de	  la	  seva	  salut	  física	  i	  mental.	  	  
Les	  relacions	  afectives	  i	  sexuals	  han	  de	  ser	  sempre	  lliures,	  volgudes,	  i	  absents	  de	  cap	  mena	  de	  
violència.	  
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