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Santa Coloma de Gramenet, 
a 13  de desembre de 2022 

 

 

Deute històric 

Aquest 25 de novembre ha estat el Dia Internacional de l´Eliminació de la Violència contra les 

Dones 

Aquest dia ens recorda un deute històric i la necessitat vital de no fer un pas enrere en la 

denúncia de totes les violències que ens oprimeixen. 

Com esmenar les fractures en la possibilitat que les dones tinguem una vida digna, lliure de 

violències? 

Resistint, insistint i persistint 

Resistim des del cansament i la incomoditat davant del que perpetua les desigualtats més 

profundes per a nosaltres. Insistim a desmantellar tot allò construït sobre bases regulatòries, 

sobre naturalitzacions, sobre tot allò que espera “tenir-nos” vulnerades, controlades i 

subordinades. 

Persistim posant les nostres vides al centre, tot i que el sistema capitalista, patriarcal i colonial 

insisteixi a situar-les a les perifèries, per sembrar la llavor de la nostra ràbia i la nostra veu i 

així veure créixer el nostre crit: 

Ni una més! 

Avui, com ahir i com serà demà, seguim en peus de lluita, aquesta que ens ha permès 

imaginar dignitats possibles que abracen altres maneres de mirar la vida, perquè les sembres 

més belles són aquelles que no han estat domesticades. 

També apel·lem a la fi de les violències que pateixen les nostres germanes sahrauies a les 

zones ocupades per part del règim marroquí, a les nostres germanes sahrauies que batallen 

dia a dia als campaments de persones refugiades contra la fam i l'oblit; Perquè això, també 

és violència 

La violència masclista és interseccional i sistèmica i ens travessa totes en qualsevol lloc i en 

qualsevol moment. 

Per això són urgents accions fermes en contra de qualsevol tipus de violència patriarcal des 

de tots àmbits, locals i globals 

Perquè si en toquen  a una ens toquen a totes. 

Associació Santa Coloma amb el Sàhara 
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Telèfons d’atenció a les dones víctimes de violències masclistes El 900 900 120 o al 112. També un 

Whatsapp  671 778 540  i un correu electrònic  900900120@gencat.cat. El telèfon de la comissaria de Santa Coloma 

El telèfon de la comissaria de Santa Coloma és el 93 4629300 i les extensions 43443 i 43444 per parlar amb les 

persones responsables, en horari d’oficines (de dilluns a divendres, de 9 a 17 hores 

El telèfon del CIRD, Centre d’Informació i Recursos per a les Dones a Santa Coloma és el  93 466 14 11  
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Feminicidis íntims oficials 

 

01/11/2022. Imane Saadaoui, 30 anys. Valencia de Alcántara (Càceres, 

Extremadura). Imane tenia un fill de tot just 14 mesos, La seva parella, Badr, de 41 anys. El 

detingut tenia antecedents per violència de gènere amb la víctima, si bé, actualment, el cas es 

trobava inactiu. La Junta d'Extremadura s'ha fet càrrec del bebè de 14 mesos, fins no trobar a 

família extensa. 
04/11/2022. Lesley Yvonne Denise Cadwallader. 69 anys. Benalmàdena 

(Andalusia) La víctima va trucar als serveis d'emergències per a demanar auxili. La dona va 

contar que estava sent agredida pel seu marit, David Cadwallader. Quan els policies van entrar 

al domicili van trobar a la dona morta amb nombroses punyalades. En el dormitori, ficat al llit, 

van localitzar al marit. L'home, que va quedar detingut, té Alzheimer des de principis 

d'enguany. Segons han informat des de la Policia Nacional, en els últims mesos, el presumpte 

autor, de 80 anys, havia estat detingut en tres ocasions per violència de gènere, però la dona, 

de 69, no va continuar en cap dels casos amb les denúncies, per la qual cosa les causes es van 

arxivar 
06/11/2022. Irina D.S. 29 anys. Móstoles (Madrid) Un home de 39 anys, Galin P.S 

ha assassinat amb una arma blanca a la seva parella i a la filla de tots dos, Mariya G.S. de 6 

anys. Després del doble crim, el presumpte agressor s'ha intentat suïcidar i va ser hospitalitzat 

en estat greu. Va ser el propi home qui va avisar a diversos coneguts del que havia fet. 

L'assassí no tenia denúncies per maltractaments. 

 

Feminicidis infantils 
06/11/2022. Mariya G.S. 6 anys. Móstoles (Madrid) Filla d'Irina D.S., assassinada 

amb arma blanca pel seu propi pare, Galin P.S, de 39 anys. 

 

Feminicidis no íntims 

27/11/2022. Cristina Cabo Buján, 42 anys. Lugo (Galícia).Totes les línies de 

recerca estan obertes, asseguren des de la Subdelegació del Govern, i no hi ha cap detingut. 

Cristina formava part de la Plataforma Feminista de Lugo i l'any passat havia estat 

l'encarregada de llegir el manifest del col·lectiu durant el 8-M. 

Feminicidis per prostitució 
28/11/2022 (data de troballa del cadàver). Milena Sánchez Castro. 20 anys. 

Madrid. La Policia va tenir constància del suïcidi per penjament d'un home en el seu pis, 

Alfonso Fidel tenia 53 anys i mancava d'antecedents penals. Però durant les recerques, els 

agents van determinar que la desapareguda podria haver quedat el dia que se li va perdre la 

pista amb aquest home en Tirso de Molina i després tots dos van marxar fins a aquest pis de 

Arganzuela, ja que l'home suïcidat era puter. Llavors, els agents van tornar a l'habitatge del 

mort i, després d'una inspecció exhaustiva, van trobar una porta amb un cadenat. En obrir-la, 

van descobrir el cadàver de Milena, que presentava múltiples cops per tot el cos. Tot apunta al 

fet que el puter la va assassinar i després es va llevar la vida 

Assassinats de dones per violència comunitària/econòmica 

06/11/2022. Consuelo B.S., 66 anys. Torrejón de Ardoz (Madrid) Un desacord 

entre famílies originat per un assumpte sentimental del passat entre dos adolescents. Un 

familiar va provocar un atropellament múltiple en el qual va morir Consuelo i tres homes. 
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