
Santa Coloma de Gramenet 

a 1 de juny de 2021 
 

 

MANIFEST CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLITA  
 
Bona nit a totes. 
Per començar volem agrair poder estar aquí i participar d’aquest acte on es posa en 
evidència un tema que viu present a la nostra societat.  
Nosaltres us volem parlar del feminisme i de la feina que encara ens queda per fer. 

Volem  agrair a les dones que van crear la corrent feminista originada a Nova Zelanda, que 

va començar demanant el vot i amb el temps ha anat guanyant camí.  

En aquell moment, les dones es manifestaven per poder votar i poder accedir al món  
laboral. Amb el temps, les dones hem anat lluitant per aconseguir els drets que ens 
pertoquen, tot i això és una feina difícil.  Ara seguim lluitant pels nostres drets i amb molta 
força: lluitem contra l’ assetjament, els femincidis, lluitem per totes les dones que han 
desaparegut, que han sigut assassinades, per totes les noies i nenes que són abusades per 
els seus pares, tiets, amics, cosins, etc. Lluitem per totes aquelles que avui falten i les que 
faltaran si no canviem el nostre sistema. 
 
Molta gent utilitza la paraula masclista sense saber que significa, però el masclisme és una 
ideologia que porta un conjunt d'actituds, conductes, pràctiques socials i creences que fan 
promoure la superioritat de l'home sobre la dona. Una paraula molt perillosa, que quan 
està tan dins de la nostra societat ens porta a haver de lluitar contínuament com a dones. 
Nosaltres hem pensat possibles solucions per combatre el masclisme des del nostre dia a 
dia: 
 
- Conscienciar a la gent sobre el feminisme fent xerrades a infants, adolescents, joves i 

persones adultes. 

 - Fer comprendre a la gent que el feminisme lluita per la igualtat. 

- Conscienciar als nens i nenes des de petits/es i educar-los en el feminisme perquè no 

creixin amb pensaments i actituds masclistes.  

 
Seguim lluitant. El feminisme ens apodera com a dones que som i ens ensenya que podem 

ser el que vulguem. Ens ha ensenyat a anar de la mà d’altres dones i nenes i a fer-nos costat.  

Sempre hem estat sotmeses a la societat patriarcal i això s’ha d’acabar. Noies, nenes i dones 

no ens deixem trepitjar i recordem que podem actuar, parlar i opinar. Podem vestir com 

vulguem, podem depilar-nos o no, beure el que vulguem i ser lliures. No tenim perquè 

aguantar això i molt menys aguantar que ningú ens faci mal.  

Volem acabar amb una frase de Martha Gollman que diu: “ Sé lo suficiente como para 

entender que ninguna mujer debería casarse con un hombre que odia a su madre.” 

Trenna Dailiana Injai, Laila Aoufi, Dayana Hurtado i Mireia Machedo 

Espai Jove Germina Fondo- Raval 

 

 

Reflexió 

Portem quasi 6 anys fent aquestes concentracions de denúncia dels feminicidis amb la 

voluntat de reconèixer els noms de les dones assassinades cada mes, i de conscienciar a 

tothom en l’eradicació d’aquests assassinats, però malauradament aquests no cessen i 

aquest mes hem hagut de suportar una setmana amb 6 assassinats: 5 dones i una criatura 

de 7 anys. La majoria de les dones ja havien denunciat al seu agressor i s’evidencia que el 

sistema no les ha protegit com calia.  

La preguntes que en fem són:  

Què cal fer perquè aquest sistema nostre es posi les piles i actuï com cal, per evitar 

tantes morts de dones i infants cada mes?  

A quina porta hem d’acudir per demanar justícia de veritat? 

Entre els nostres camps d’acció i conscienciació estem demanant a la nostra joventut que 

elles també es pronunciïn sobre aquests temes i expressin les seves reflexions perquè tenim 

clar que 

JUNTES SOM MÉS FORTES! 

Ara llegirem els noms de les dones assassinades durant el mes de maig: 

 

Telèfons d’atenció a les dones  víctimes de violències masclistes:  

El 900 900 120 o al 112. També s’han habilitat un Whatsapp 671 778 540 i un correu 

electrònic 900900120@gencat.cat.   

El telèfon de la comissaria de Santa Coloma és el 93 462 93 00 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 

mailto:900900120@gencat.cat


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

 

 

 

 

 

Feminicidis íntims oficials 

  

9/05/2021. María Soledad Moreno Parra. 60 anys. Sagunt (València, 
Comunitat Valenciana). María Soledad es trobava en ple procés de 
separació i havia aconseguit una ordre d'allunyament per al seu agressor, 
del qual temia que la matés, segons testimoniatges de les seves amigues. 
Malgrat els seus temors, al víctima no va ser considerada d'alt risc. Sobre 
les 20.00 hores els veïns havien alertat a la Policia que se sentien forts crits 
en el domicili de la dona i, segons han explicat les fonts, Virgili va agafar un 
ganivet i la va degollar. Després, es va llançar al pati interior i va morir 
 

17/05/2021. (data de troballa del cadàver) Warda Ouchene, 28 anys. Sa Pobla 
(Mallorca, Illes Balears). Assassinada al costat del seu fill Mohamed de 7 anys per 
la seva ex-parella Alí Khouch. de 35 anys. El presumpte assassí ha estat detingut 
tres hores després a Palma després de cridar a la Guàrdia Civil per a confessar la 
seva participació en el crim. La víctima, embarassada de cinc mesos, estava en 
procés de separació i temps enrere, va tenir una ordre de seguiment i protecció 
per violència de gènere, però ja havia finalitzat. 

  

17/05/2021. Betty, cognoms no coneguts. 52 anys. Creixell (Tarragona, 
Catalunya). Betty tenia 52 anys i era colombiana; la seva parella sentimental, 
Manuel tenia 56, era espanyol. El divendres 14 de maig de 2021, Ell s'hauria 
suïcidat el dilluns, sentint-se acorralat, després que la policia acudís a dir diverses 
vegades al domicili. Els jutjats no tenien denúncies ni avisos a la policia per 
maltractaments. 

 

18/05/2021. Lluïa Dotto Domingues. 42 anys. Corbera de Llobregat (Barcelona, 
Catalunya) brasilera, amb diverses ferides per arma blanca i han localitzat un 
segon cadàver, que seria la parella de la víctima, un home de 50 anys i 
nacionalitat espanyola que, després de matar a la dona, s'hi hauria suicidado.no 
consten antecedents judicials de violència entre la parella. tenien un fill i una filla, 
de 13 i 9 anys, Lucia Dotto Domingues, era directora de la cadena d'hotels de luxe 
Relais Chateaux per a Espanya i Portugal. 

20/05/2021. María Teresa Aladro Calvo, 48 anys. Laviana (Astúries, Astúries). 
amb dos trets d'escopeta rebuts per l'esquena. La seva ex-parella, Senén 
Fernández, de 51 anys, amb qui estava en tràmits de divorci i amb el qual ja no 
convivia, va ser detingut com a presumpte autor del crim. La dona no tenia fills i 
filles menors d'edat en comú amb l'agressor i no existien denúncies prèvies per 
violència de gènere per part de la dona contra el seu agressor. 

 

23/05/2021. Katia Carolina A.B. 35 anys. Saragossa (Saragossa, Aragó) va ser 
assassinada per Rubén C.R., la seva parella d'origen espanyol i de 31 anys, que 
tenia una ordre d'allunyament, que continuava vigent en l'actualitat i que no 
complia. El feminicida ha estat traslladat a l'Hospital Miguel Servet en estat molt 
greu, on roman detingut.  

 

Feminicidis íntims no oficials 

 

29/05/2021. Nicoleta Clara, 41 anys. Alovera (Guadalajara, Castella-la Manxa) 
L'ex-parella de la víctima, Álvaro M. de la C., un home de 54 anys, ha estat 
detingut El presumpte assassí no tenia ni denúncies prèvies per violència de 
gènere ni antecedents policials. 

 

Feminicidis familiars 
 

12/05/2021. Nom i cognoms no coneguts. 77 anys. Onda (Castelló, Comunitat 
Valenciana). Un home de 50 anys ha assassinat de la seva mare, de 77 anys i 
segons algunes fonts malalta d'Alzheimer el presumpte matricida li ha assestat  
diverses punyalades i després s'ha suïcidat, tirant-se al buit des de la terrassa de 
l'habitatge familiar 
 

27/05/2021. María del Carmen A. S. J. (Kuki) 67 anys. Sevilla (Sevilla, Andalusia) 
el presumpte autor de l'homicidi, Francisco Manuel P.B es nebot polític de María 
del Carmen. Va asfixiar a la dona del seu oncle mort.  

 

Menors assassinats en el marc de la violència masclista 
 

7/05/2021. Mohamed K., 7 anys. Sa Pobla (Mallorca, Illes Balears). Assassinat al 
costat de la seva mare Warda de 28 anys pel seu pare Alí Khouch. de 35 anys 

 
 

Fonts d’informació  
 

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

hombres-en-espana-en-2021/ 
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