
 

MANIFEST EN RELACIÓ ALS FETS DEL 29 DE JUNY DE 2019  
 

 
La matinada de divendres 28 a dissabte 29 de juny, durant la celebració de la Festa Major de Sant 
Pere del Masnou, hi va haver una temptativa d’agressió sexual a una dona. Fruit de la denúncia 
dels fets per part de la víctima, es va produir la detenció d’un menor, que ha passat a disposició de 
la Fiscalia de Menors, que n’ha decretat tres mesos d'ingrés en un centre de justícia juvenil com a 
mesura cautelar.   
 
El Masnou hem estat sempre un municipi compromès amb la igualtat de gènere i en contra de 
qualsevol tipus de violència sexista. Des de fa anys, cada 25 de novembre hi commemorem el Dia 
internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones, amb accions de sensibilització i 
manifestos de rebuig i per tal de conscienciar masnovins i masnovines sobre aquesta xacra social. 
A més, comptem amb un protocol per als casos de violència masclista i, des de l’any passat, amb 
un protocol d’actuació contra les violències sexistes a les festes populars de la vila, i amb un punt 
lila per sensibilitzar, informar i denunciar en el cas que es produeixi qualsevol tipus d’actitud 
sexista. 
 
Es dona el cas que la persona detinguda en relació als fets ocorreguts, és un jove menor d’edat 
que està sota la tutela de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) i que 
l’agressió no es va arribar a consumar perquè amics del detingut, també menors tutelats, li van 
recriminar l'actitud i se'l van emportar. També s’escau que, en el marc de la Festa Major, es van 
produir determinades actituds incíviques, així com furts i intimidacions, atribuïdes de manera 
general al col·lectiu de menors no acompanyats.  
 
El municipi del Masnou hem estat històricament un poble acollidor amb les diverses comunitats 
que en formem part, treballant per a la integració de les persones, vinguin d’on vinguin. 
Recentment, arran de diferents crisis humanitàries, també hem expressat la nostra voluntat 
d’esdevenir un municipi acollidor. A finals del 2018, davant l’arribada massiva a Catalunya de 
menors nouvinguts sense referents familiars (coneguts com a MENA), la DGAIA, que té la 
competència en atenció als menors no acompanyats, va escollir l’Alberg Batista i Roca del 
Masnou com a centre d’acollida, i a finals d’any els menors varen ser empadronats al Masnou, 
amb la voluntat d’inserir-s’hi socialment com a veïns del municipi, amb el suport de les taules de 
treball (amb institucions) i d’acollida (amb entitats) creades a tal efecte.  
 
Arran dels lamentables fets produïts la matinada de divendres a dissabte, al Masnou s’hi han 
produït reaccions de tot tipus. D’una banda, majoritàriament condemnatòries de l’agressió sexual i 
de suport a la víctima. D’altra banda, en alguns casos de caràcter intolerant, racista i xenòfob 
envers el col·lectiu de menors migrats. 
 
Davant dels fets succeïts i de les reaccions suscitades, volem manifestar el següent: 
 
Primer. Condemnem enèrgicament l’agressió sexual i qualsevol altra tipus d’agressió de caràcter 
sexista, vingui de part de qui vingui, de qualsevol persona i nacionalitat, origen i condició. 
Tolerància zero davant dels agressors. Alhora, mostrem el nostre escalf i suport a la víctima. No 
en volem cap altra al Masnou. 
 



 

Segon. Rebutgem frontalment la generalització i criminalització en contra del col·lectiu dels 
MENA, unes sigles que s’han estigmatitzat. Tolerància zero també cap a les actituds intolerants, 
racistes i xenòfobes. Que cadascú respongui individualment pels seus fets, no com a col·lectiu.   
 
Tercer. Exigim a les institucions competents que ofereixin recursos als municipis acollidors, tant 
de suport per a la integració en la nostra societat dels joves migrats, com amb mesures que 
garanteixin la convivència en els nostres carrers. 
 
Quatre. Ens comprometem, com a masnovins i masnovines, a continuar treballant, cadascú de 
nosaltres des de la nostra parcel·la i possibilitats, per a l’eliminació al Masnou de la xacra social 
que representen les actituds sexistes i xenòfobes. Per a aconseguir una igualtat i una integració 
efectives, i que l’àmplia diversitat de les persones que conformem el Masnou hi puguem viure 
sense pors i amb plena llibertat.   


