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Santa Coloma de Gramenet, a 5 de 
juliol de 2022 

 

 

 

REFLEXIÓ DE DONES PAQUISTANESES SOBRE LES VIOLÈNCIES DELS MATRIMONIS FORÇARTS  
 

1) SABA ANWAR 
 
Bona tarda,  
 
Avui estem aquí per recordar el terrible assassinat de dues germanes d’origen pakistanès que residien a 
Terrassa, la Urooj Abbas (24 anys) i l’Anissa Abbas (20 anys). Treure la vida d’una persona, mai és la solució! 
Estem en contra de qualsevol tipus de violència cap a les dones sigui a nivell físic, emocional o patrimonial.  
Aquest acte ha traumatitzat a tota la comunitat pakistanesa. Però, l’associació d’aquest cas amb els nostres 
valors culturals i religiosos, per parts dels mitjans de comunicació, ens ha fet encara més mal. Aquests actes 
d’una base masclista i patriarcal, poden produir-se a qualsevol lloc i són condemnables, sempre! Això no 
justifica etiquetar, assenyalar o estigmatitzar a tot un conjunt de persones que pertanyen a aquesta comunitat.   
Per últim, també considerem vital engegar mecanismes apropiats per detectar i prevenir aquest tipus de casos.  
Avui escoltareu a moltes dones pakistaneses que malgrat les dificultats idiomàtiques han volgut parlar i 
expressar el seu condol per la pèrdua de les vides tant valuoses de les germanes de Terrassa.  
  
Gràcies!  
 

2) RUBINA 
 

¡Hola! 
 
Me llamo Rubina. Las mujeres pakistaníes estamos en contra de la violencia de todo tipo. Todo lo que pasó 
con las hermanas de Terrasa es muy triste. Yo tengo 4 hijas y no me puedo ni imaginar el dolor que sintió la 
madre de estas dos jóvenes.  
 
Es muy importante respetar los derechos de las mujeres. 
 
Gracias 
 

3) FARWA 
 

Buenas tardes,  
 
Quiero condenar el asesinato de las dos hermanas de Terrassa. Es un acto muy grave que nos ha hecho 
mucho daño. Creemos que las mujeres merecen respeto e igualdad. ¡Tienen que tener las mismas condiciones 
y oportunidades que el género opuesto, incluso más!  
 
También me gustaría decir que este horrible acto puede producirse en cualquier parte del mundo. No todos los 
pakistaníes son iguales. Somos gente de paz y recibimos mucho apoyo y respeto por nuestros hombres.  
Gracias 
 

4) KULDIP 
 
Buenas tardes,  
 
Soy Kuldip Kaur. El machismo existe en todas las partes del mundo. Nosotras estamos en contra del machismo. 
Creemos que hay que educar a nuestros hijos e hijas con los valores de igualdad sobre todo a nuestros HIJOS. 
Hay que enseñarles a respetar a las mujeres.  
 
Gracias 
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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 
53 DONES ASSASSINADES al 2022 

Gener:7 Febrer: 5 Març:8 Abril:12 Maig:12 Juny: 8 Juliol:1   
 

Feminicidis íntims oficials 

 

09/06/2022. Diolimar Alemany. 35 anys. Soria (Sòria, Castella i Lleó). Diolimar, de 35 anys, va ser 
assassinada a Sòria víctima d'una agressió per arma blanca, un ganivet domèstic, El supossat agressor, de 
nom Nahum, de 32 anys, ha fugit, però ha estat detingut poc després per la policia, sense oposar 
resistencia.no existia cap denúncia prèvia de violència de gènere. 

 

19/06/2022. Gemma, cognoms no coneguts. 43 anys. Madrid). Un home de 53 anys s'ha suïcidat després 
de matar a trets a la seva esposa, Gemma, de 43 anys, i a una amiga de la seva dona, de 70 anys. El 
presumpte assassí és Fernando González de Castejón i Jordán de Urríes, comte de Atarés i marquès de 
Perijá de 53 anys. Gemma, la dona assassinada, havia denunciat per maltractaments a l'home i van arribar a 
separar-se, encara que van tornar a reprendre la relació 

 

21/06/2022 (Data de troballa del cadàver) Virgínia T.G. 51 anys. Sevilla. El cadàver de la dona de 
nacionalitat boliviana, que estava desapareguda des del passat 25 d'abril. Va ser la seva exparella, Alfredo G. 
C. i d'igual procedència, qui després de ser detingut va indicar als agents que havia matat a Virgínia i després 
el cos ho va ficar en uns sacs i ho va amagar entre uns joncs en la riba del riu. Segons la versió del principal 
implicat, la va matar  perquè no volia tornar amb ell. El delegat del Govern a Andalusia, Pedro Fernández, ha 
revelat que Virginia havia sofert violència masclista tant del seu presumpte assassí, com d'una parella 
anterior. La víctima tenia un fill major d'edat. Existien denúncies prèvies per violència de gènere. 

 

08/06/2022. Empara Montalvá González. 52 anys. Alzira (València) El presumpte assassí és la seva 
parella, Eduardo J. R., que l'hauria matat feia dies i està desaparegut. La autòpsia ha confirmat que la mort 
es va produir per l'hemorràgia que li van causar les ferides de ganivet en el coll. 

 

29/06/2022. (data de troballa del cadàver). Mari Nieves, cognoms no coneguts. 53 anys. Dos Hermanas 
(Sevilla),L'autòpsia va confirmar  que Mari Nieves va morir dessagnada per les “múltiples ferides”, més de 
cent, que li va provocar la seva parella, que es va suïcidar amb una sobredosi de pastilles i tres burxades. 
Existien denúncies prèvies per violència de gènere contra el presumpte agressor. 
 

Feminicidis íntims no oficials 

 

01/07/2022. Cristina Romero, 18 anys. Parla (Madrid)Els fets van ocórrer el dijous 30 de juny de 2022, 

quan el presumpte  homicida va abordar a la víctima quan es trobava passejant i li va assestar una vintena de 
punyalades en cara, coll i tòrax. Diversos transeünts van avisar als serveis d'emergències de la presència d'una 
dona amb nombroses ferides d'arma blanca i una persona que fugia del lloc dels fets. El home, que va ser 
detingut poc després en el mateix parc, presentava ferides autoinfringides i va ser traslladat a l'Hospital, on va 
ser operat i on roman custodiat per la policia. La víctima havia trencat la relació amb el seu agressor fa vuit 
mesos i estava sortint amb una altra persona. 

 
 

Feminicidis familiars 

 

23/06/2022. Llavor Roca Casadevall, 90 anys. Sant Gregori (Girona). Els Mossos d'Esquadra han detingut 
el dilluns 27 de juny de 2022 a Màrius Albert A. M., un home de 37 anys per matar a la seva àvia, de 90, 
asfixiant-la. 
30/06/2022. Eva María Sánchez Villarreal, 50 años. Valladolid (Valladolid Assassinada pel seu fill de 16 
anys. El matricida es va entregar al agents policials sense oposar resistència. 

  

Feminicidis no íntims 

 

19/06/2022. Julia Cuevas, 70 anys. Madrid (Madrid) El presumpte assassí és Fernando González deCastejón 
i Jordán de Urríes, comte de Atarés i marquès de Perijá de 53 anys. 

 

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