
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Comunicat de la Plataforma unitària contra les 
violències de gènere 

 

8 de març. Les feministes, totes les dones, juntes i diverses, lluitem per 

unes vides dignes per a totes. El món serà feliç, civilitzat i lliure de 

violències quan conquerim la plena llibertat per a les dones! 

La reforma de la Llei de la llibertat sexual i el consentiment és 

profundament conservadora i reaccionària. Un salt enrere fruit de les 

pressions de la dreta i la ultradreta, dels poders patriarcals, la moral 

misògina i la judicatura masclista. 

O hi ha consentiment de la dona o no n’hi ha. 

La reforma de la Llei sobre la llibertat sexual i el consentiment, coneguda com 

llei del Només sí és sí, s’ha presentant per part del PSOE amb l’explicació de 

que només es modificaria sobre l’augment de les penes de les condemnes als 

agressors sexuals. 

El consentiment de la dona ha de ser el factor bàsic i determinant per davant 

de la violència i la intimidació.  

O hi ha consentiment de la dona o no n’hi ha. O hi ha reparació a la dona 

agredida, i mitjans per fer-ho, o no n’hi ha. 

La lliure decisió sobre el propi cos de la dona no és transferible, ni ha de ser 

apropiat per altres, siguin persones professionals o institucions o poders 

polítics i ideològics. 

El nucli decisiu de la llei no són les penes als agressors sexuals, sinó el canvi 

d’òptica vers la lliure decisió de les dones sobre el seu cos. Per tant, el que és 

cabdal és el consentiment de la dona, la seva credibilitat, la seva reparació. 

La llei fa el tomb a posar el focus en el lliure consentiment de la dona, en 

comptes de la qualitat o les circumstàncies de l’agressió (sigui amb violència 

o intimidació), on a la fi es jutjava, es victimitzava i s’escarnia a la dona 

agredida. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La proposta de reforma ahir aprovada al Congrés, votada pel PSOE, PP, Cs, 

PNB, i PDeCat incorpora la distinció entre “agressió sexual amb violència o 

intimidació o sense violència ni intimidació”, aquesta gradació de l’agressió 

introdueixen unes categories en les que es rebaixa, relativitza, s’esvaeix o 

anul·la el consentiment.  

No volem que es torni a victimitzar i atemorir a la dona agredida sobre si s’ha 

resistit, si ho ha volgut, si ha provocat, si s’ho ha buscat, si ha estat un malentès, 

si l’agressor és respectable, si no ho volia fer, si ha tingut un mal moment, si 

ha caigut a la temptació. No volem que es jutgi de fet a la dona per justificar o 

exculpar l’agressor. 

Volem que imperi un nou sentit comú, social, polític i jurídic, on tota relació 

sexual no consentida, per la raó que sigui, és consideri una agressió sexual.  

Alertem que som davant el curs d’una intensa reacció conservadora, patriarcal 

i misògina, centrades en sostenir el poder masclista sobre la dona.  

Recordem el lema del XVIII Fòrum contra les violències de gènere realitzat el 

novembre de 2022: “No va de sexe. Va de poder”. 

Companyes, Germanes, Alerta. 

Que no ens toquin el consentiment de la dona. 

Que no ens toquin la credibilitat. 

Volem cures i reparació. 

Les dones, empoderades i lliures, guanyarem! 

Visca el 8 de març i la lluita feminista! 

 

8 de març de 2023 

 

 


