Nota de premsa
SENTÈNCIA DE L'AUDÈNCIA DE LLEIDA

El Col·legi de Treball Social de Catalunya demana més contundència
judicial en defensa dels drets de les dones i major consciència dels
drets de les persones amb discapacitat




El col·lectiu professional condemna l'ús per part de la Justícia d'arguments que culpabilitzen
les víctimes d'agressions sexuals i reclama una major protecció dels drets i la dignitat de les
dones
El TSCAT considera que la sentència de l'Audiència de Lleida reflecteix desconeixement i
manca de sensibilitat cap a les persones amb discapacitat, que en el cas de ser dones
pateixen una doble discriminació

Barcelona | 8 de febrer de 2019
El Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya (TSCAT) manifesta la seva total disconformitat i
indignació amb la sentència de l'Audiència de Lleida que absol un dels acusats i condemna l'altre a
només dos anys per la violació múltiple d'una noia amb discapacitat intel·lectual en considerar que la
víctima "no va resistir-se amb prou contundència". El col·lectiu professional, que treballa tant amb
dones víctimes de violència de gènere com amb persones amb discapacitat, lamenta la manca de
contundència judicial en defensa dels drets i la dignitat de les dones i aprecia en els arguments
utilitzats en la sentència desconeixement i falta de consciència respecte als drets del col·lectiu de
persones amb discapacitat.
Des de l'expertesa en l'acompanyament a persones en situació de vulnerabilitat i específicament a
dones que han patit agressions sexuals, les treballadores socials alerten que qüestionar o relativitzar
el patiment i la resistència de les víctimes les culpabilitza i comporta una doble victimització que
suma la violència institucional a la violència masclista. El TSCAT demana posar fi a les justificacions i
els arguments que pretenen restar gravetat a agressions arrelades en un sistema patriarcal i
discriminatori per raó de gènere totalment inadmissible.
En el cas de Lleida, el fet que la víctima tingui una discapacitat intel·lectual del 69% i la sentència
addueixi una suposada ambigüitat en la seva resistència per rebaixar la pena als agressors, evidencia
la doble discriminació que pateixen les dones amb discapacitat. Les professionals del treball social
reclamen una major consciència en aquest sentit i se sumen a la repulsa expressada tant des de
l'àmbit de la discapacitat com des de la defensa dels drets de les dones.
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