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MOCIÓ MUNICIPAL PER A MOSTRAR EL REBUIG A LA SENTÈNCIA DE 

L'AUDIÈNCIA PROVINCIAL DE NAVARRA EN EL CAS 'LA MANADA” 

 

 

En/Na................................................................ Portaveu del Grup 

Municipal d’Esquerra Unida en l’Ajuntament de............................... en nom i 

representació del mateix, i a l'empar del que estableix la normativa aplicable, 

per raons d'urgència, eleva al Ple de la Corporació, per al seu debat la següent 

Exposició de motius. 

 

Segons la sentencia nº 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 Rajada’ van perpetrar una menyspreable acció d'abús sexual 

contra una dona a Pamplona durant les festes de Sant Fermín de 2016.  

 

Es pretén justificar legalment que en aquesta acció no ha existit violència ni 

intimidació cap a la víctima pel que s'absol als cinc homes d'un delicte 

d'agressió sexual, obviant que es produirà cap tipus d'intimidació i violència.  

 

Una sentència, que com han valorat nombroses expertes i experts jurídics, 

entitats feministes, ONU dones, o el govern de Navarra entre uns altres:  

 

 minimitza els fets al no considerar-los agressió sexual, al no considerar 

l'agreujant de realitzar-se en grup,  

 

 situa la càrrega de la prova en la víctima en posar el focus de la 

sentència en el seu comportament i no en el comportament dels agressors, 
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 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 

revictimitza,  

 

 posa de manifest la incoherència d'entendre que l'abús sexual perpetrat 

en les condicions que es va produir, i que queda recollit en el relat dels fets, pot 

produir-se sense violència i/o intimidació; 

 

Després d'aquesta sentència, ha quedat de manifest, una vegada més, 

l'orientació patriarcal amb la qual membres de la Judicatura d'aquest país 

segueixen enjudiciant els delictes contra les dones. No es pot aplicar una doble 

victimització, ni que s'exigisca un plus de sofriment. A les dones no se'ls pot 

exigir que moren per a 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 quals 

han d'enfrontar-se. 

 

Hem assistit a un procés en el qual des de diferents àmbits judicials i 

mediàtics s'ha arribat a culpabilitzar a la dona agredida, en la qual fins i tot s'ha 

presentat com una prova admissible la “vida normal” de la víctima després de 

l'agressió. 

 

Però també hem assistit a una mobilització de sororitat i suport col·lectiu 

del feminisme denunciant aquesta sentència i visibilitzant el patriarcat que 

existeix en cada àmbits de la nostra societat: en la justícia, en els mitjans de 

comunicació, en l'ocupació…  

El moviment feminista ha respost unit en els carrers, posant el focus en les 

desigualtats i injustícies que segueixen vivint les dones.  

Aquesta sentència, torna a mostrar la necessitat de dur a terme polítiques 

municipals que posen el feminisme en el centre i possibiliten construir municipis 

on les dones puguen ser lliures.   
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Per tot açò i en virtut de l'exposat, l'Ajuntament de ……. 

 

ACORDA 

 

1. Mostrar el rebuig frontal davant la sentència dictada per l'Audiència 

Provincial de Navarra mitjançant la qual qualifica una clara violació múltiple i 

agressió perpetrada per la Rajada com un simple cas d'abús sexual i furt lleu. 

 

2. Instar al Congrés dels Diputats i Diputades i al Senat a la modificació del 

Codi Penal per a revisar el supòsit d'abús sexual així com la consideració 

jurídica de la violència en casos d'agressió sexual i violació, amb l'objectiu 

d'introduir la perspectiva de gènere en la tipificació dels delictes de violència 

sexual.   

 

3. Amb la finalitat de mostrar el suport i solidaritat incondicional a les 

víctimes, moltes vegades invisibles, de les agressions sexuals, aquest municipi 

durà a terme una campanya per a prevenir les diferents situacions de violència 

sexual que pateixen les dones, juntament amb les associacions feministes de la 

localitat.  

 

4. Recolzar les mobilitzacions que es duguen a terme en el municipi en 

relació a aquest lamentable cas, mostra de sororitat col·lectiva per a exigir la fi 

de les violències masclistes.  

 

5. Fer arribar aquesta moció a l'Audiència Provincial de Navarra, al 

Ministeri de Justícia i al Consell General del Poder Judicial. 

 

 

 

 

 


