
«Si  ens  toquen  a  una,  ens  toquen  a  totes».  Una  realitat  que  es  fa  més  viva  i  literal  

quan l’agressió  sexual    a  una  dona  es  produïx  al  teu  poble  i  la  reacció  immediata  és  

de  ràbia,  de dolor,  d’indignació  i  alhora  de  paralització  en  la  resposta. Perquè  te  

n’adones  que  la  pròxima  pots  ser  tu  o  la  teua amiga  o  la  teua  filla.  Per  això  hem  

tardat  en  fer  públic  la  nostra  condemna  més  ferma  i contundent  dels fets ocorreguts a  

Pego.  La  condemna  i  el  rebuig  han  estat  presents  des del  moment  que  coneixíem  la 

notícia.  La  proximitat,  però,  ens  va  remoure  profundament.  Ens sentíem  i  ens  sentim  

tocades, corpreses  i fora de  joc.  Sense  paraules  per expressar-nos.  

 

En  recuperar-nos  de  l’impacte  volem  transmetre  que  sentim  admiració  per  les dones 

que posen la veu  d’alarma.  Que  s’atrevixen  a  trencar  el  silenci  i  a  denunciar.  Les   

recolzem  i les acompanyem  des  de  l’anonimat.  

 

Així  mateix,    si  es  confirmen  els  fets,  confiem  que  sobre  els  agressors  caiga  tot  el  

pes  de  la  llei. Perquè amb  la  vida  de  les  dones  no s’hi  juga.  I  fer-ho  té  un  cost.  Això  

és  el  que  ha  de  saber  la  ciutadania.  Això  és  el  que  ha  de garantir  la  justícia.    Les  

dones  hem  de  sentir  que  el  sistema  funciona.  Que  hi  ha  seguretat  real  i  efectiva. 

Només  així  podrem  deixar la por de  costat. 

 

És  necessari  que  l’educació  sexual  es  prioritze  en  les aules i en la resta d’agents 

socialitzadors. Posar  el  fre  quan  la dona  diu  no.  Si  el  “no”  s’accepta  en  altres  situacions, 

perquè  no  servix  durant  una  relació  sexual?  No és no. I  punt.  Si  un  home  no  fa  cas  

d’eixe  missatge,  comet  una  violació.  Davant  la  seua superioritat,  com  ens  podem  

defensar?   

 

Ens  preocupa  que  els  estímuls  sexuals  dels  joves  els  arriben  distorsionats  a  través  

de  la  música, amb  exemples  com  el  regató  o  el  pop,  dels  anuncis  de  publicitat  que,  

amb  subtilesa, incorporen  la  cultura  de  la  violació,  individual  o  grupal,  d’alguns  

programes  de  televisió  que reproduïxen  els  rols  de  gènere  del  masclisme o  de  la  

pornografia  que  mostra  models  de relacions  sempre  des  del  punt  de  vista  masculí  on  

la  dominació  de  l’home  i  el  desig  consumat és  el  d’ell.  Les  conseqüències,  la  

multiplicació  d’agressions  sexuals.  La  indefensió de les dones davant aquestes situacions. 

L’agressió  la  cometen  els homes  i la  patixen  les  dones, sense  distincions de classe social 

o nacionalitat. 

 

Des  de  Dones  Cabal  continuarem  sembrant  la  llavor  del  feminisme.  Amb  l’educació  

com  a bandera,  el  nostre  objectiu  és  escampar  la  igualtat  entre  dones  i  homes.  Només  

a  través  d’ella la  societat  estarà  capacitada  per  deixar  enrere  el  domini  d’un  sobre  

l’altra  i  cultivar  relacions entre  iguals.    

 

Per  tot  això,  el  grup  de  Dones  Cabal  ha convidat a la  ciutadania  de  Pego  a  concentrar-

se  hui dilluns,  1 d’abril,  a  la  plaça  Maria  Cambrils.  Volem  dir  alt  i  clar  que  condemnem  

tot  tipus d’agressions  masclistes.  Alhora  volem  que  les dones  que  han patit agressions  

sexuals  sàpiguen  que no  estan  soles  i que  «Si  ens  toquen a una,  ens toquen a  totes». 


