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Santa Coloma de Gramenet, a 2 
de novembre de 2021 

 
 

 

Manifest 2 de novembre 
 
Bona tarda a totes! 
Gràcies per convidar-nos a fer la reflexió del mes de novembre, ens fa molta il·lusió poder assistir en 
aquesta data tan important que estem a prop del 25N. 
 
Com a dones joves de la ciutat, volem reivindicar i donar a conèixer el que patim moltes de nosaltres 
"els piropos callejeros". NO cal anar molt lluny per veure que totes nosaltres som víctimes d'aquesta 
agressió. L'altre dia per exemple, a la meva companya d'Institut, durant l’hora del pati, uns nois de 
primer d'ESO li van fer comentaris obscens sobre el seu cos amb intencions de tocar-la.  Per què 
nosaltres hem de patir aquestes situacions en un dia normal d'institut? En un dia, el qual, l'únic que 
volem és estudiar i passar-ho bé amb els companys/es de classe. 
 
Per què al carrer no podem anar vestides com ens dóna la gana sense rebre comentaris sobre el 
nostre cos? Podem fer alguna cosa per poder canviar aquesta situació? És problema de l'educació 
que reben aquests nois i homes sobre que les dones som objectes sexuals? Potser haurem de fer un 
pensament en la nostra societat per veure quins són els motius pels quals succeeixen aquestes 
situacions. 
 
Pensem que tant la televisió com els medis no fan res per a posar remei a aquests tipus d'agressions. 
La televisió i els anuncis moltes vegades propicien aquests actes, mostrant noies com a objectes 
sexuals. 
 
Per concloure, pensem que és fonamental que la ciutadania i les responsabilitats públiques, tant 
polítiques com judicials, tinguin present tots els actes els quals patim les dones. I que la violència de 
gènere  s’eradiqui i desaparegui, en comptes del que passa que cada vegada augmenta més el nombre 
de dones assassinades. Un "piropo callejero" sense aturar a temps pot arribar a ser un abús sexual en 
el futur. 
 
Per un món igualitari entre dones i homes. 

 
 

Les joves de Rellotge XXI. 
 
 

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 

69 DONES ASSASSINADES al 2021 

mailto:900900120@gencat.cat
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GENER:
5 

FEBRER:
7 

MARÇ:  
6 

ABRIL: 
5 

MAIG: 
10 

JUNY: 
12 

JULIOL: 
8 

AGOST: 
3 

SETEMBRE: 
6 

OCTUBRE: 
5 

Feminicidis íntims oficials 

 

12/10/2021. Erika T., 37 anys. Vitòria-Gasteiz (Àlaba, País Basc). Un home de 42 anys va 
assassinar el dimarts dotze d'octubre de 2021 a la seva esposa de la qual s'estava separant i 
posteriorment es va suïcidar En l'interior de l'habitatge es trobaven també els dos fills de la parella 
menors d'edat, de 13 i 17 anys. Un dels fills de la parella ha avisat als Serveis d'Emergències. Quan han 
acudit al lloc han trobat el cos de la dona, degollada. Segons les primeres dades que han transcendit 
l'agressor ha tancat a la seva ex en un balcó de l'habitatge i l'ha degollat amb un ganivet de cuina. De 
fet, havia manifestat alguna vegada al seu entorn més íntim que l'anava a matar. No hi havia denúncies 
prèvies per maltractaments. 
 

Feminicidis íntims no oficials 

 

07/10/2021. Nom i cognoms no coneguts. 58 anys. (Província de Barcelona). La Delegació de 
Govern per a la Violència de Gènere va informar el dia 7 d'octubre de 2021 que estava recaptant dades 
de l'assassinat d'una dona de 58 anys a la província de Barcelona per presumpta Violència de Gènere; i 
que de confirmar-se, la xifra oficial de dones assassinades per violència de gènere ascendiria a 36 en 
2021.  

 

07/10/2021. Manuela Romero Mata, 51 anys. Lorca (Múrcia). El cos semi nu de Manuela Romero 
Mata, va ser trobat a uns tres-cents metres de la seva casa en el Barri de Sant Pere. La va trobar un 
inspector de l'empresa municipal de neteja mentre realitzava el seu servei habitual. Va telefonar a la 
Policia Local i en poc temps una patrulla va acudir al lloc. Van intentar reanimar-la amb el desfibril·lador 
que porten en el cotxe, però no ho van aconseguir. La autòpsia hauria d'aclarir si va perdre la vida 
després de ser escanyada. La Policia Nacional va arrestar a un home com a presumpte autor del crim 
anomenat Pedro ‘El Margarito’: un veí de Lorca, de 31 anys, fitxat per la Policia Local. Fonts pròximes a 
la recerca i veïns testimonis de l'arrest van assegurar que es tracta de la parella sentimental de la dona 
assassinada. 

 

28/10/2021. (Data de troballa del cadàver) Maija Annikki Hivarinen. 68 anys. Torrevella 
(Alacant) La Guàrdia Civil d'Alacant ha detingut a Kari Petter Jokela de 70 anys per assassinar a la seva 

dona, i esquarterar el seu cos, les restes del qual han estat descoberts en la localitat de Torrevella.i han 
confirmat que es tracta d'un cas de violència de gènere i que no existien denúncies prèvies.  

 

Feminicidis familiars 

 

06/10/2021 Nom i cognoms no coneguts. 80 anys, Santander (Cantabria) La Policia Nacional va 
rebre la trucada d'una veïna que havia escoltat una forta baralla en un dels habitatges del seu edifici. Els 
agents van trobar el cadàver d'una dona de 80 anys i van detenir al seu fill, que es trobava en el 
domicili, com a presumpte autor dels fets. La Policia està investigant per a esclarir les circumstàncies en 
les quals es va produir l'homicidi i s'ha decretat el secret de sumari. 

 

22/10/2021 Angelita, de cognoms no coneguts de 86 anys a Aldaia (València), Justino, de 57 
anys va posar fi a la vida de la seva mare Angelita, de 86 anys, a ganivetades segons va confirmar ell 
mateix a la policia. L’assassí tenia diagnosticada esquizofrènia des de la seva joventut i aparentment es 
trobava sota la influència d'un brot psicòtic en el moment del crim. Anteriorment ja s'havia denunciat que 
l'estat mental de Justino s'havia deteriorat en les últimes setmanes. Arribant a amenaçar a uns joves 
amb un ganivet argumentant que feien soroll amb la moto en passar pel seu carrer. 

 

31/10/2021. Nom i cognoms no coneguts. 46 anys. Ripoll (Girona). Els Mossos van ser alertats 
per uns veïns que hi havia una dona malferida a l'interior del domicili després d'haver rebut diverses 
punyalades. A pesar que quan van arribar els serveis d'emergència encara van trobar a la víctima amb 
vida no van poder fer res per a salvar-la a causa de la gravetat de les ferides infligides. S’investiguen les 
circumstàncies de l'assassinat de la dona encara que tot apunta que la víctima va rebre quatre 
punyalades en el coll després d'una forta discussió amb el seu fill, un jove problemàtic de 20 anys amb 
qui mantenia una difícil relació i contra qui pesaven diverses denúncies per maltractament en l'àmbit 
familiar. 

Fonts d’informació 
https://feminicidio.net/listado-de-feminicidios-y-otros-asesinatos-de-mujeres-cometidos-por-hombres-en-espana-en-2021/ 

https://feminicidio.net/listado-de-feminicidios-y-otros-asesinatos-de-mujeres-cometidos-por-hombres-en-espana-en-2021/

