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Santa Coloma de Gramenet, 

a 1 de març de 2022 
 

 

 

Cap tipus d’agressió 

 

Les dones sempre direm  NO A LES GUERRES, sempre, perquè mai han estat la solució de cap 
conflicte, perquè sempre acaben amb moltes morts i el sotmetiment de pobles  i perquè s’oposen 
radicalment  a la nostra capacitat de crear i mantenir la vida. 

  

Nosaltres, des dels feminismes, fa temps hem emprés una lluita que sense violència està canviant 
realment el món. No ho dubtem. No defallim perquè és una lluita molt més poderosa que les 
armes, que s’enfila i entra a tots els recons de la terra, com l’aire, és una lluita permanent de cura 
i sense aturada per acabar precisament amb la violència  estructural patriarcal que sempre 
conclou en guerra i extermini. 

 

Els feminismes lluitem i tenim cura de tots els àmbits de fragilitat humana i les nostres armes son 
la persistència en l’exigència de  justícia  social,  el nostre mètode o estratègia és la  sensibilització 
i formació de col·lectius humans, cada vegada més nombrosos, que s’enfronten a totes les 
violències patriarcals. 

  
Les guerres maten de forma col·lectiva, com els violadors agredeixen i maten de forma individual 
i, ambdós, destrueixen en un instant allò que costa tant de generar, fer créixer, construir. 
Per tot això, avui  i aquí, oposant-nos a totes les guerres, com cada primer dimarts de mes, 
reclamem l’abolició de la violència masclista i insistim en emprendre lluites específiques, 
creuades contra l’especificitat de cada forma que adopta la violència patriarcal.  

 

En aquesta ocasió, volem parlar d’una creuada, antiga ja, de les dones contra la violació per 
SUBMISSIÓ QUÍMICA que està liderada per una víctima de 71 anys. 

 

Possiblement la mateixa muller que quan era jove (als anys 70) a casa seva li deien que vigilés 
que, a les festes,  als gots de les begudes posaven coses per atordir. 

 

L’agressió sexual constitueix una violació dels DRETS HUMANS i un problema de SALUT PÚBLICA. 
Un dels factors de risc que facilita l’agressió sexual és la SUBMISSIÓ QUÍMICA, que radica en 
l’administració d’una substància, a una persona, sense el seu consentiment, amb la finalitat 
d’atenuar el nivell de consciència i la seva capacitat de judici. 

 

Del que ja ens advertien als anys 70, des de finals dels 90 del segle passat s’han incrementat el 
número de casos, la submissió química. 

NO SENTIS VERGONYA 
NO TINGUIS POR 
NO HO GUARDIS EN SECRET 
Si creus o has patit agressió acudeix a un Hospital o Centre Sanitari. 
Ningú té dret a fer amb tu res que tu no sàpigues, ni res que tu no vulguis. Per això HEM DE 
DENUNCIAR 
HEM DE DENUNCIAR TANT LES AGRESSIONS INDIVIDUALS COM LES COLECTIVES. 
NO MÉS AGRESSIONS!! 
NO MÉS GUERRES!!!!  
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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 
 

12 DONES ASSASSINADES al 2022 

GENER:7 Febrer: 5        
 

 

Feminicidis íntims oficials 

 

09/02/2022. (data de troballa del cadàver). Claudia Abigail i cognoms no coneguts. 17 anys. 

Totana (Múrcia, Regió de Múrcia). ha estat trobada morta, amb ferides per arma blanca en diverses 

parts del cos,en el traster d'un habitatge en la localitat murciana de Totana, de la seva parella 

sentimental, Johan E. O. O. de 19 anys, fet pel qual ha estat detingut, com a autor del feminicidi, 

que ha confessat el crim. Segons han informat fonts de la Guàrdia Civil, no consten denúncies 

prèvies per violència de gènere. 

19/02/2022. Mercedes, cognoms no coneguts. 51 anys. Martorell (Barcelona, Catalunya). Els 
Mossos d'Esquadra han detingut el 19 de febrer de 2022 a un home de 52 anys com a presumpte 
autor de la mort de la seva parella, a la qual hauria matat colpejant-la amb un objeto.la víctima no 
tenia fills menors d'edat i tampoc existien denúncies prèvies per violència de gènere contra el 
presumpte agressor 
  
 

Feminicidis familiars 

 
 

08/02/2022. Encarnación L.P. 52 anys. Elx (Alacant, Comunitat Valenciana). Assassinada pel 
seu fill Santiago S.L. de 15 anys que també va matar al seu germà Gonzalo S.L. de 10 anys i al 
seu pare Jaime Manuel S.P. de 51 anys. El menor de 15 anys que ha confessat el parricidi dels 
seus pares i del seu germà de 10 anys en una casa de camp de la partida rural de Algoda d'Elx 
(Alacant) ha explicat amb tot detall la seqüència cronològica dels fets. La seva mare li havia renyat 

per les males notes i li va amenaçar amb castigar-li sense la consola. 

 
 

Feminicidis no íntims 
 
 

15/02/2022. Khawla Elhaiba Zeroil, 14 anys. Alcalá la Real (Jaén, Andalusia). La víctima va ser 
identificada per una foto aportada per la mare com a K.E.Z. Va ser una patrulla de la Guàrdia Civil 
la que, en una inspecció de la zona, va localitzar el cos de la noia de 14 anys que en una primera 
inspecció ocular no presentava trets, punyalades ni altres signes de violència aparents. Les 
hipòtesis apunten al fet que podria haver mort per asfíxia, encara que serà l'autòpsia la que 
determini les causes de la mort. El presumpte assassí ha estat detingut i es troba en dependències 
de la policia local. De moment es desconeix la relació entre el detingut i la víctima. 

 

8/02/2022. Adela Corral Albarreal. 69 anys. Santander (Cantàbria) La disputa va començar cap 
a les deu de la nit del dijous 17 de febrer.Ella va intuir el perill perquè a dos quarts de tres de la 
matinada va telefonar al 112 demanant ajuda. La dona estava emmordassada, tombada sobre el 
llit, lligada de peus i mans, amb cops al cap i amb clars signes d'haver estat escanyada. o 
sorprenent és que l'home, presumpte autor dels fets, encara es trobava en l'habitatge. Els agents 
van detenir a l'home de 38 anys, com a presumpte autor dels fets i ho van conduir fins als 

calabossos de la comissaria de la Policia Nacional en La Albericia, 
 

https://feminicidio.net/listado-de-feminicidios-y-otros-asesinatos-de-mujeres-cometidos-por-hombres-en-espana-en-2022/ 
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