
 

 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

SOBRE A SENTENZA DITADA NO DENOMINADO “CASO DA MANADA” 

 

O 26 de abril de 2018, a Audiencia Provincial de Navarra emitiu 

sentenza a respecto do xuízo coñecido mediáticamente como o “caso da 

manada”, sobre unha agresión sexual cometida en Pamplona o 7 de 

xullo de 2016, durante as festas de San Fermín, por un grupo de 

cinco homes contra unha muller de 18 anos.  

  

A muller foi retida, introducida nun espazo reducido, sen 

escapatoria e sen testemuñas, e sometida a prácticas sexuais sen o 

seu consentimento, mentres se atopaba en estado de shock emocional 

que lle impedía reaccionar. Foi obxecto, ademais, dun trato 

vexatorio como mero obxecto sexual, con desprezo da súa dignidade 

por parte dos agresores, que ademais lle roubaron o teléfono móbil 

para impedir a súa reacción tras os feitos. 

  

Os autores da violación son condenados por abuso sexual, e non por 

agresión. A razón alegada é que  non se puido probar que os 

condenados aplicaran violencia física, que non se lle causaron 

lesións graves e que a vítima non manifestou unha resistencia 

activa. Estes argumentos resultan totalmente obsoletos e a propia 

Nacións Unidas leva anos defendendo que cando se fala de violencia 

non só se trata diso, senón tamén de violentar a vontade individual.  

  

Desta decisión derívase indirectamente que a Xustiza española esixe 

ás mulleres que se resistan, e que os violadores empreguen a 

violencia física, para que  este feito se considere  agresión nun 

xuízo. Por outra parte,  supón impoñer unha múltiple penalidade ás 

vítimas: despois da violación, son revitimizadas,teñen que sufrir un  

longo proceso xudicial no cal son cuestionadas polo seu actuar tanto 

durante os feitos como posteriormente, para finalmente ser 



 

“culpabilizadas” por non ter actuado correctamente: por non 

defenderse, ou mesmo por ter refeito as súas vidas.  

  

Ante a  sentencia do denominado “caso da manada” ,xa valoraron 

numerosos expertos e expertas xurídicas, asociacións feministas e de 

mulleres, ONU mulleres, ou o goberno de Navarra entre outros, que:  

  

-Minimiza os feitos ao non consideralos agresión sexual, ao non 

considerar o agravante  de realizarse en grupo. 

 

- Sitúa a carga da proba na vítima ao poñer o foco da sentenza no 

seu comportamento e non no comportamento dos agresores. 

 

- Favorece a impunidade das agresións machistas e envía unha 

mensaxe de descrédito da vivencia das mulleres que padecen 

agresións e vitimízaas. 

 

- Pon de manifesto a incoherencia de entender que o abuso sexual 

perpetrado nas condicións que se produciron, e que queda 

recollido no relato dos feitos, pode producirse sen violencia 

e/ou intimidación. 

  

Por todo iso, o Pleno do Concello de Santiago de Compostela ACORDA:  

  

1-Expresar a súa solidariedade coa muller vítima da violación 

cometida por “La Manada”, así como con todas aquelas outras que 

viron como o seu lexítimo dereito á Xustiza se vía ferido pola 

concepción patriarcal da mesma. 

  

2-Instar ao Congreso dos Deputados e ao Senado á modificar o 

Código Penal para revisar o suposto de abuso sexual así como a 

consideración xurídica da violencia en casos de agresión sexual e 

violación. 

 



 

 

3-Instar a que se formen todos os operadores xurídicos 

nomeadamente xuices e xuizas en materia de xénero cunha formación 

continuada e adaptada a realidade social que axude a incluir a 

perspectiva de xénero no dereito coa finalidade de evitar que se 

volva a ditar sentenzas coma estas. 

  

4-Dar soporte a todas as mobilizacións de crítica social en 

contra desta sentenza xudicial. 

 

5-Dar traslado desta declaración institucional á Audiencia 

Provincial de Navarra, ao Ministerio de Xustiza e ao Consello 

Xeral do Poder Xudicial.  

 

 

  

Santiago de Compostela, 24 de maio de 2018. 

 

 

 

Marta Lois González                      Agustín Hernández Fernández 

 

 

                          

Voceira do grupo municipal CA            Voceiro do grupo municipal PP 

 

 

 

 

Francisco Reyes Santiás                   Rubén Cela Díaz 

 

 

  

Voceiro do grupo municipal PSOE           Voceiro do grupo municipal BNG 


