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Les institucions berguedanes se
sumen a la concentració contra les
agressions sexuals
Ajuntament de Berga, Gironella i consell comarcal, entre altres, han fet explícit el
seu rebuig a la violència masclista després que en pocs dies la comarca hagi
registrat dues violacions

Bandera feminista. | AFT

L'Ajuntament de Berga, Gironella i el Consell Comarcal del Berguedà, entre altres, han fet públic
el seu rebuig a les agressions sexuals després que la comarca hagi registrat dues violacions en
menys de set dies de diferència. Les institucions berguedanes se sumaran aquest dilluns a la
concentració i marxa de rebuig a les agressions sexuals que es farà a les 8 del vespre amb punt de
sortida a la plaça de Sant Joan.
La regidora de Cultura i Joventut de Berga, Mònica Garcia, i el regidor de Drets Socials, Ivan
Sànchez, que presentaven aquest dilluns al migdia els actes del 8 de març, commemoració del Dia
Internacional de la Dona, han aprofitat l'avinentesa per anunciar que el consistori "se suma a la
convocatòria d'aquesta tarda organitzada pel Col·lectiu feminista del Berguedà". Garcia ha animat a
tothom a participar-hi.
Per la seva banda, Sànchez ha fet una crida a "la tranquil·litat" davant l'alarma generada per la
consecució de dues violacions en pocs dies a la comarca. Sànchez ha reflexionat sobre el fet que la
feina de sensibilització fa que les agressions masclistes siguin més denunciades que abans" i ha
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manifestat que "els casos de violència masclista, malauradament s'han donat sempre". Tot i així,
el regidor ha subratllat que les estadístiques d'atacs a dones als Països Catalans són certament
"preocupants".
Segons les dades facilitades per Ivan Sànchez, un informe de 2018 recull que l'últim any hi ha
hagut "un 30% més" de casos d'agressions als Països Catalans. Al país, es denuncien dues
agressions de caràcter sexual cada dia, ha afirmat. Els regidors cupaires també han explicat que
l'Ajuntament de Berga participarà de la vaga feminista del 8 de març i han animat als comerços i
empreses a fer el mateix. "El que s'està demanant és igualtat, que la dona sigui respectada", ha
fet èmfasi Mònica Garcia.
El Consell Comarcal del Berguedà ha enviat igualment un comunicat aquest migdia en el qual
expressa el seu rebuig a "qualsevol manifestació de violència envers les dones" i destaca "el
rebuig" de la institució "a la violència masclista en totes les seves formes". L'ens comarcal dona
també suport explícit a la marxa que tindrà lloc a Berga aquesta tarda. De la mateixa manera,
polítics, partits i persones de la societat civil berguedana han expressat també públicament el
seu suport a la concentració del col·lectiu feminista en les darreres hores.

El Consell Comarcal del Berguedà rebutja qualsevol manifestació de violència envers les dones,
expressa el rebuig a la violència masclista en totes les seves formes i dona suport a la
concentració ciutadana d'avui a les 20 h a la plaça de Sant Joan de Berga. #stopviolència
(https://twitter.com/hashtag/stopviol%C3%A8ncia?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/7md2FqbdvB (https://t.co/7md2FqbdvB)
? CC Berguedà (@ccbergueda) 25 de febrer de 2019
(https://twitter.com/ccbergueda/status/1100026862829555712?ref_src=twsrc%5Etfw)

Comunicat oficial de l'ajuntament davant la pressumpta agressió sexual produïda la passa nit a
Gironella ? pic.twitter.com/kxchUOARQA (https://t.co/kxchUOARQA)
? Ajuntament Gironella (@AjGironella) 24 de febrer de 2019
(https://twitter.com/AjGironella/status/1099777223169593345?ref_src=twsrc%5Etfw)
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