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Santa Coloma de Gramenet, 
a 4 d’octubre de 2022 

 

 

 

Per la Despatologització Trans* 
 
Avui, des d’Entenem Santa Coloma LGTBIQ+, volem agrair a Grup de Dones Artemis 
l’oportunitat de reivindicar dues dates senyalades per al nostre col·lectiu. 

 

D’una banda, el 23 de Setembre es va celebrar el Dia de la Visibilitat Bisexual. Un dia que 
interpel·la sobretot a les Dones Bisexuals que, sovint, es veuen estigmatitzades per la seva 
orientació sexual, etiquetada pel masclisme cis-heterosexual com a Vici, Fase o Moda. 

 

Les Dones Bisexuals existim, és una orientació sexual que es manté constant, que no es 
regeix per binarismes de gènere, que no és excloent i que cadascuna de nosaltres viu d’una 
forma diferent. És normal que existeixin dones que s’identifiquessin com a bisexuals abans 
de descobrir que eren lesbianes degut a la imposició de l’heterosexualitat obligatòria que ens 
fa creure que ens ha d’atraure el gènere contrari sense cap més alternativa, però la gran 
majoria de dones bisexuals ho són de forma estable. Lluitar contra la invisibilitat i la bifòbia 
continua sent una missió prioritària per a tota la Comunitat LGTBIQ+ i la societat en general.  

 

D’altra banda, el proper 15 d’Octubre commemorem el Dia Internacional d’Acció per la 
Despatologització Trans*, que es celebra des de l’any 2009 gràcies a la iniciativa de  la 
Plataforma Stop Trans Pathologization, amb la finalitat d'eliminar totes les categories 
diagnòstiques que puguin afectar les persones trans*. 

 

En aquest sentit, comentar que, el 2018, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) va 
excloure definitivament el terme reduccionista de transsexualitat de la llista de trastorns 
mentals però, encara així, en la Classificació Internacional de Malalties (CIE), actualment 
continua fent-se referència a una “incongruència de gènere”. 

 

Aquest fet, la transfòbia i les discriminacions cap al col·lectiu LGTBIQ+, encara existents en 
la nostra societat, són evidències que reflecteixen la necessitat de continuar promovent una 
educació sexual integral, transversal, feminista, que faciliti que es visibilitzin i respectin totes 
les diversitats, i que també puguin incloure en els continguts, la despatologització total de les 
persones trans*. És a dir, entendre i considerar les realitats trans* com una part més de la 
diversitat humana i no com una incongruència, malaltia o patologia. 

 

Avui ens veiem obligadis a fer una especial menció a totes les dones Trans* que actualment 
estan patint violència extrema a diversos països de Llatinoamèrica i donar des de Santa 
Coloma tot el nostre suport i escalf. Malauradament, cada dia rebem noticies de noves 
agressions i assassinats de les nostres companyes llatinoamericanes i ens sentim impotents 
a l’hora de poder ajudar-les des d’aquí. Malgrat els avenços a les Lleis en alguns països, les 
persones Trans* continuen patint una situació de greu discriminació  que  les empeny a 
situacions de pobresa, exclusió social i altes taxes d'inaccessibilitat a l'habitatge, 
pressionant-les a treballar en economies informals altament criminalitzades, com el treball 
sexual o el sexe per supervivència. 

 

En quant a l’Estat Espanyol, exigim, una vegada més, l’aprovació immediata de Llei Trans* 
Estatal i que es tinguin en compte les aportacions de les entitats, a fi que no exclogui a ningú 
i contempli totes les realitats i diversitats del col·lectiu. 

 

Moltes Gràcies. 
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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  

 

66 DONES ASSASSINADES al 2022  fins al 23 de setembre 

Gener:7 Febrer: 5 Març:8 Abril:12 Maig:12 Juny: 8 Juliol:7 Agost:3 Setembre: 4 
 

Feminicidis íntims oficials 
 

13/09/2022. María del Carmen, cognoms no coneguts. 71 anys. Escatrón (Saragossa) 
Era mare de dos fills i una filla. El seu exmarit Ezequiel H.G. va saltar la tanca de la seva 
casa i la va agredir brutalment mentre dormia en el seu habitatge de Escatrón. L'agressor, 
de 72 anys i del qual s'estava divorciant, va propinar a la dona nombrosos cops al cap amb 
un objecte contundent, causant-li lesions d'extrema gravetat. L’ atacant va ingressar aquest 
dilluns en el centre penitenciari de Zuera. La recerca policial continua oberta i s'ha declarat 
el secret de sumari. 

 

21/09/2022. Anna García Llobregat, 22 anys. Campdevànol (Girona) Anna va ser 
assassinada per la seva parella de 36 anys que es diu Albert Pinto i, segons expliquen les 
persones de l'entorn de la víctima, aquest jove la va introduir en el món de les drogues i 
tenia un control absolut dels seus moviments: li prohibia sortir amb les seves amigues i la 
maltractava des de fa un any, tant física com psicològicament. Anna va conèixer al seu 
maltractador i presumpte assassí fa un any. És un home que ja tenia antecedents policials 
i, des que va començar la relació amb ell, va canviar completament. Abans era molt riallera 
i no bevia alcohol, però Albert, de qui tenia una gran dependència emocional. Anna s'havia 
armat de valor i havia decidit deixar les drogues. De fet, la mateixa setmana que la va 
matar, tenia la seva primera cita en un centre de desintoxicació. No obstant això, no va 
arribar mai a aquesta cita perquè Albert la va assassinar. 
 

 

Assassinats de dones per robatori 

 

19/09/2022. Olga, cognoms no coneguts. 50 anys. Tortosa (Tarragona) Els sospitosos 
van arribar al bingo encaputxats i armats amb armes de foc. Els atracadors van tornar a 
disparar, en aquest cas al capdavant d'una treballadora que ja havia donat l'alarma del que 
estava ocorrent. Finalment, els sospitosos van fugir del lloc abans que arribés la policia. No 
obstant això, van marxar sense emportar-se diners ni cap altre tipus de botí destacable, en 
principi. 
 

Feminicidis/Assassinats de dones sense dades suficients 
 

3/09/2022. Nom i cognoms no coneguts. 60 anys. Empuriabrava (Girona) Els Mossos 
han estat requerits per a dirigir-se a un domicili on es trobava el cadàver de la víctima, que 
presentava possibles signes de violència. Un home ha estat detingut a Portbou (Girona) 
acusat de matar a una dona en el nucli turístic de Empuriabrava, pertanyent a Castelló 
d'Empúries. L'home ha disparat a la víctima, una dona alemanya d'uns 60 anys, amb una 
pistola i ha utilitzat un coixí per a silenciar el tret, segons fonts pròximes al caso. La recerca 
està oberta per a determinar les causes d'aquest crim encara que podria ser que l'acusat 
estigués robant i la dona ho sorprengués. 
 
 

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