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Santa Coloma de 
Gramenet, a 5 d’abril de 

2022 
 

 

 

MANIFIESTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

Un feminicidio es un asesinato de un hombre a una mujer por razones de género. Pero no 

necesariamente se limita al ámbito de la pareja o expareja. Hasta este año únicamente se 

contabilizaban los de este tipo. Este enero se empezaron a contabilizar en España los feminicidios de 

tipo familiar, sexual, social y vicario. En todos estos casos las mujeres son asesinadas por el mero 

hecho de serlo.  

 

En lo que llevamos de 2022, 22 han sido los feminicidios contabilizados, de los cuales sólo 9 han sido 

íntimos o en el marco de la pareja. Eso quiere decir que en años anteriores 13 mujeres no hubiesen 

estado contempladas como víctimas de violencia de género. Entre 2003 y 2021, 1.125 mujeres han 

sido contabilizadas como asesinadas, una cifra que se aleja de la realidad.   

 

Además de todo esto, las muertes solo son el reflejo de unos derechos y privilegios que los hombres 

creen tener sobre las mujeres, de un sistema patriarcal y de una estructura que se va cocinando poco 

a poco y a fuego lento. Un sistema que nos invisibiliza, nos anula y nos maltrata.  

 

Denunciamos todos los tipos de violencia contra las mujeres, las provocadas por los hombres y las 

provocadas por las instituciones. Estamos hartas de ver como, por ejemplo, las mujeres que 

denuncian, que son una pequeña parte de la realidad, son apartadas de sus redes de seguridad y 

confianza para ser trasladadas a otros territorios a iniciar un proceso que en la mayoría de casos 

vivirán de forma solitaria. Y esto sucede mientras sus agresores siguen en sus barrios, cerca de su 

entorno, gozando de nuevo de libertad y privilegios.  

 

No queremos perder la oportunidad de comentar que hoy faltan muchas de las mujeres que 

participamos del Espai Banús, en muchos casos debido a las dificultades de conciliación a estas horas, 

que se acrecientan si eres madre monoparental pero que forman parte de la vida de la mayoría de 

mujeres, derivado de unos cuidados feminizados que ponen la responsabilidad en nosotras.  

 

Gracias compañeras de Artemis por invitarnos a participar y por visibilizar a las mujeres asesinadas 

cada mes, e invitar a la gente a la reflexión y a la acción. ¡Juntas somos más fuertes! 

 

¡Por las que ya no están! ¡Ni una menos!  

Mujeres participantes del Espai Banús 
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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 
 

22 DONES ASSASSINADES al 2022 

Gener:7 Febrer: 5 Març: 10       
 

Feminicidis íntims oficials 

 

02/03/2022. Lobna H. 32 anys. Pozuelo de Alarcón (Madrid) Al costat d'ella estava també el cos sense vida del seu 

marit, Boutahez E. de 42 anys. Tots dos presentaven ferides d'arma blanca i ella estava citada el 03/03/2022 a un judici 
per divorci.sobre el presumpte assassí, Boutahez E., pesava una ordre d'allunyament de 500 metres després que la 
dona, Lobna H., li denunciés per maltractament el mes de gener passat.La víctima deixa orfes a quatre menors d'edat. 
Els quatre fills menors de la parella, de sis, vuit, nou i 12 anys 
 

03/03/2022. Isabel Velasco. 45 anys. Maqueda (Toledo, Castella-la Manxa) La seva exparella ha acudit a buscar-la al 

seu lloc de treball i quan era a la porta li ha disparat. Era José Javier Palma, de 47 anys, separat i pare de tres fills, qui 
després s'ha suïcidat 
 

14/03/2022. María Ángeles, cognoms no coneguts. 47 anys. Ceuta. Assassinada pel seu marit, un agent de la Policia 

Local que va ser detingut després de disparar amb la seva arma reglamentària a l'interior del seu domicili, on es trobava 
una filla del matrimoni de 17 anys. La morta era funcionària de l'Administració de Justícia. No existien denúncies prèvies 

per violència de gènere contra el presumpte agressor 

 

21/03/2022. Ivet C.. 25 anys. Barcelona (Barcelona) Un home de nom Diego Armando M., de nacionalitat equatoriana i 

25 anys d'edat, s'ha presentat en la comissaria per a dir que ha matat a la seva dona. Tenien un fill en comú; en el 
moment dels fets el nen es trobava amb un familiar. 

 

Feminicidis familiars 

 

03/03/2022. (Data de troballa del cadàver). Nom i cognoms desconeguts. Edat desconeguda. Olesa de Montserrat 
(Barcelona), La deducció que fan els investigadors és que el seu germà, el que va dir que s'havia anat a l'estranger, la va 

matar per l'esquena d'un fort cop. Des de llavors, ha conviscut amb ella morta en el magatzem del costat, però potser per 

por, no va tenir la prudència criminal d'amagar el cos millor. 
 

04/03/2022 (data de la troballa del cadàver) María Carmen Ortiz Molina, 60 anys. La Granada (Barcelona) El seu 

germà va confessar que havia tirat les seves restes en un contenidor de La Granada. Va explicar que va confondre les 

restes de María del Carmen amb les del seu propi gos. El cadàver tenia signes d'haver sofert una mort violenta. 
 

Feminicidis no íntims 
 

17/03/2022. Jessica Méndez Iglesias. 29 anys. Fang (Pontevedra, Galícia). Segons les sospites de la Guàrdia Civil, 

José Eirín, veí de Fang de 41 anys, va arrabassar la vida a Jessica Méndez Iglesias a l’ encastar el seu cotxe de manera 
intencionada contra el qual conduïa la dona. quan estava parat en un “stop”. Algun afí de José li havia sentit dir coses 
com «se non é para min, non é para ninguén». 

 

30/03/2022. Sonia M. R. 41 anys. Les Fregues (Madrid, Va ser trobada morta en Les Fregues, en la banyera del pis on 

vivia. El cadàver tenia signes d'asfíxia i un cable enrotllat en el coll. Els agents van detenir a un menor de 15 anys d'edat, 

com a presumpte autor del feminicidi. En el domicili convivia la dona amb la seva parella, un home de 64 anys, i els 
dos nets de l'home, de 15 i 13 anys respectivament.  
 

Feminicidi/assassinat sense dades suficients 
 

12/03/2022. Mila Marchetti. 38 anys. O Carballiño (Orense, Galícia) Segons va informar la Guàrdia Civil, el cadàver 

presentava múltiples cops. La morta tenia una filla de 17 anys i, segons fonts policials, s'havia casat feia una setmana 
amb el fill de l'amo del club d'alternació Nimfes. Altres coneguts de la víctima assenyalen que Mila treballava com a 

cambrera i en la taquilla del mateix local. 
 

27/03/2022. Nom i cognoms no coneguts. 30 anys. Barcelona. El cadàver d'una dona d'uns 30 anys, no identificada, 

ha estat trobat sota el pont Porta d'Europa, en el Moll de Ponent del Port de Barcelona. Els agents de la Guàrdia Civil van 
comprovar que es tractava del cos d'una dona vestida només amb unes calces i amb una màscara que li tapava la cara. 
L'autòpsia va determinar que va ser víctima de violació abans de morir i que presentava ferides no compatibles amb una 

caiguda des del pont sota el qual va ser trobada.  
 
 

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