
 
 
MANIFEST DE REBUIG I CONDEMNA A L’AGRESSIÓ SEXUAL 

PATIDA PER UNA VEÏNA DE LA COMARCA 
 
 
Havent tingut coneixement de l’agressió sexual que va patir a finals de 
setembre una veïna menor d'edat de Rosselló, municipi de la nostra comarca, 
el Consell Comarcal del Segrià vol manifestar el rebuig i la condemna més 
absoluta d'aquest fet. 
 
Les agressions sexuals són una violació dels drets humans fonamentals i un 
atemptat contra la llibertat i la dignitat de les persones. De fet, la violència 
sexual és una forma de violència masclista que afecta tota la ciutadania. 
 
La Llei 5/2008 del Dret de les dones a erradicar la violència masclista, reconeix 
la violència sexual com una de les possibles formes de violència que s'exerceix 
contra les dones. A més, la violència sexual és una de les manifestacions de la 
violència masclista més freqüent i una de les que és més invisibilitzada 
socialment. 
 
Per això, és imprescindible sumar esforços per rebutjar aquestes violències i 
actuar, davant les greus conseqüències socials i humanes que suposa la 
violència masclista. 
 
Fem una crida per seguir treballant conjuntament i coordinadament amb la 
implicació de totes les administracions i agents socials per erradicar totes les 
violències masclistes, donar suport a les víctimes i reconèixer la força, el 
coratge i la valentia de les dones que es troben en una situació de violència 
masclista, les que l’han superada i les que han estat assassinades. 
 
La nostra comarca no tolera cap tipus d’agressió sexual, sexista o lgtbifòbica i 
treballa per tal d’erradicar-les. 
 
El Consell Comarcal del Segrià, mitjançant els Serveis Socials Bàsics i Servei 
d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD), ha posat a disposició de la persona 
agredida i la seva família tots els recursos necessaris per a la seva atenció i 
recuperació. 

Així mateix, manifestem el nostre compromís i voluntat de continuar treballant 
per aconseguir una comarca lliure d’agressions i conductes sexistes i garantir 
l’atenció a les persones que les pateixen. 

 


