
COMUNICAT DAVANT LA CRIMINALITZACIÓ DE COL·LECTIUS DESAFAVORITS 

DEL MASNOU 

Primer de tot volem solidaritzar-nos amb la víctima d'un intent de violació aquest passat cap de 

setmana de Festa Major. Contra les agressions masclistes no hi ha fissures.  

Des dels nostres col·lectius, defensem l'apoderament de les persones sigui quin sigui el seu gènere, 

orientació sexual, origen o classe. També ens solidaritzem amb totes les víctimes de violència 

masclista que aquella mateixa nit van patir una agressió, dissortadament no hi va haver només una 

agressió i això és el que ens hauria de fer reflexionar com a societat. El focus, però, s'ha posat només 

en una d'elles.  

Fem aquestes premisses, perquè sabem del cert que hi ha qui ens posarà en el mateix sac dels 

assetjadors i violadors pel simple fet de no voler generalitzar i mantenir-nos ferms en l'acollida i 

l'antiracisme.  

Sabem que un atac com aquest causa i causarà malestar i indignació. A nosaltres els primers. Però no 

volem deixar passar l'oportunitat de trencar una llança a favor dels col·lectius més vulnerables que 

tenim al nostre poble: dones, infants i joves, i persones migrades.  

Com a dones hem de poder tornar tranquil·les, soles, sense por, com qualsevol altre, cap a casa o cap 

allà on ens sembli, sense haver de pensar en si passo per aquí o per allà. El nostre poble té un llarg 

camí per recórrer, tan llarg com el que ha de recórrer encara la nostra societat.  

Com a infants i joves hem de poder créixer en espais on la nostra dignitat estigui al centre de les 

nostres vides. Sense penúries ni violències de cap tipus.  

En un entorn segur, proper i amorós, on poder créixer.  

I com a persones migrades, tenim el dret a poder optar a una vida millor, més digna, ja sigui perquè 

hem hagut de fugir o perquè la vida ens ha dut a cercar la millora lluny de la nostra terra d'origen.  

Aquests col·lectius, ens donem avui les mans per denunciar un doble crim: l'intent de violació a una 

noia, i l'intent de criminalitzar a tot un col·lectiu de joves migrats.  

La primera denúncia l'hem fet evident en aquest mateix escrit a les seves primeres línies.  

La segona la tornem a posar de manifest ara mateix. Volem ser l'altaveu d'aquells col·lectius, que per 

la seva vulnerabilitat, no tenen opcions de defensar-se. I ho direm tants cops com faci falta. No es pot 

criminalitzar tot un col·lectiu per la horrible acció d'una persona. Qualsevol atac a tot el col·lectiu, per 

nosaltres, serà entès com un atac racista, mancat de realitat i carregat d'odi.  

No tolerarem cap actitud racista, cap manifestació ni cap expressió que no sigui la del suport total cap 

a l'agredida, el rebuig total a l'agressor i el suport total al col·lectiu d’infants i joves que migren sols, 

que res tenen a veure amb aquesta agressió.  

Construïm entre tots i totes un Masnou feminista, acollidor i antiracista!  

No passaran!  

Xarxa d'Acollida Popular del Masnou  

El Masnou Antifeixista  

Ple de Totes 

Xarxa d’Habitatge 

El Masnou, 3 de juliol de 2019 


