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Santa Coloma de Gramenet, a 5 
d’octubre  de 2021 

 
 

 

MANIFEST 5 OCTUBRE 

Bona tarda a tots i totes. 
Moltes gràcies per convidar-nos a la lectura d'aquest mes d’octubre. 
Des de 12 mesos Xarxa d’oci Solidari volem denunciar les diferents violències masclistes que es donen 
en el dia a dia, però principalment volem parlar sobre les violències i agressions que  patim les dones 
en els diferents entorns d’oci. 

 

Durant el passat mes de setembre hem viscut diferents casos de noies que han sofert abusos, 
agressions i violacions en macrofestes o «botellons», com és el cas de l’agressió que van patir les 
dues noies menors d’edat a les festes majors de Montblanc  el 10 de setembre, o bé la que va patir 
una noia al macrobotelló de la UAB a mans d’un desconegut el 17 de setembre. 
Els escenaris multitudinaris són propicis perquè els agressors actuïn amb més facilitat, per aquest 
motiu la presència dels punts liles a les festes majors, als «botellons» o altres espais no controlats 
d’oci nocturn és fonamental per conscienciar i per generar espais segurs. 

 

A la nostra ciutat comptem amb diverses experiències com la Campanya Santako Sense Violències 
adreçada als locals d’oci nocturn, o bé el Protocol per un Espai Públic, d’Oci i Festiu Lliure de 
Violències masclistes i LGTBIfòbiques, tot i que, cal continuar treballant en aquest tema amb accions 
que continuïn generant consciència a la ciutadania perquè aquestes situacions comentades 
anteriorment i moltes altres que no arriben a ser públiques, no es donin sota cap circumstància a la 
nostra ciutat. 

 

Hem parlat d’ agressions en espais d’oci nocturn, però no podem oblidar que també es donen 
situacions violentes en altres espais d’oci com serien durant la pràctica d’esport a l’aire lliure, quan 
una dona viatja sola, i a altres espais públics com podrien ser espais acotats com els ascensors o al 
transport públic, etc. Recentment el titular d’un diari deia que; «6 de cada 10 dones entre 16-29 anys 
(un 57%) declara haver sigut víctima d’algun assetjament sexual al transport públic en els últims dos 
anys, mentre que el 35% afirma no haver dit res després de  l’episodi». 

 

Per últim no podem obviar un altre escenari d’oci on les dones continuem patint violències, aquest 
espai són les xarxes socials.  La majoria de vosaltres recordareu el cas de la dona que es va suïcidar 
el maig del 2019, arran de la viralització d’un vídeo sexual que va fer públic la seva ex-parella dins 
l’empresa on treballaven.  Un altre cas molt mediàtic va ser el de la noia de “La Manada” de 
Pamplona, de la que es van publicar dades personals e imatges a una web popular justament després 
d’haver patit la brutal violació múltiple. Per sort, recentment la noia s’ha vist amb força per denunciar 
aquesta “Jauria Virtual”, com s’ha anomenat aquest tipus d'abús a través de les Xarxes i esperem que 
la justícia actuï amb la contundència que cal per acabar amb la impunitat dels agressors. 

 

Per concloure, pensem que és fonamental que la ciutadania i les responsabilitats públiques, tant 
polítiques com judicials, tinguin present aquestes situacions i donin respostes contundents i 
efectives, per eradicar totalment aquestes agressions en comptes del que passa actualment, que van 
creixent cada cop més, ocupant i reduint el nostre espai d’oci i llibertat, i  atemptant contra la nostra 
integritat física, moral  i emocional. 

 

Per uns espais lliures de violències masclistes 

VISCA LA LLUITA FEMINISTA! 
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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 

 

62 DONES ASSASSINADES al 2021 

GENER:5 FEBRER:7 MARÇ: 6 ABRIL: 5 MAIG: 10 JUNY: 12 JULIOL: 8 AGOST: 3 SETEMBRE: 6 
 

Feminicidis íntims oficials 
 

14/09/2021. Zuita Bouchira, 38 anys. la Vila Joiosa (Alacant, Comunitat Valenciana). Ha estat 
degollada pel seu marit, un home de 52 anys qui s’ha suïcidat després de cometre l’assassinat. No 
ha transcendit la identitat de l'assassí, a qui no li constaven denúncies prèvies per maltractament. 
Deixa orfes tres fills menors. 

 

Feminicidis íntims no oficials 
 

16/09/2021. Mónica Marcos Piñeiro, 52 anys. La Corunya (La Corunya, Galícia)Mónica Marcos 
era la propietària de la fleca del barri de la Corunya d'O Birloque, on vivia i era molt conocida.Tenía 
dos fills d'una relació anterior i cap a tot just dos mesos que havia iniciat la convivència amb la seva 
nova parella si bé es coneixien des de feia anys. Ha estat precisament un dels seus fills el que l'ha 
trobat morta. Després de matar a la seva parella, l'agressor de 49 anys va fugir del lloc i es troba en 
parador ignorat. 

 
Feminicidis familiars 
03/09/2021. Concha C. 80 anys. Montcada (València, Comunitat Valenciana). Un home de 53 
anys, Emilio R. C., va degollar amb un cúter a la seva mare, va assestar una altra punyalada al seu 
pare en el coll i després es va amagar en el terrat de l'habitatge familiar on van succeir els fets en 
MoncadaEl titular del Jutjat de Primera Instància i Instrucció 4 de Montcada (València) ha acordat 
presó provisional, comunicada i sense fiança per a l'home detingut el passat 3/9 per suposadament 
matar a la seva mare i ferir al seu pare amb una arma blanca 

 

Assassinats de dones per violència comunitària/econòmica 

 

03/09/2021. Nom i cognoms no coneguts. 60 anys. Vilafranca del Penedès (Catalunya) Els Mossos 
d'Esquadra van detenir el 03/09/2021 a la nit a un home per presumpte autor de la mort de la seva 
mare, de 60 anys, i per causar lesions de gravetat al seu germà en un habitatge familiar de 
Vilafranca del Penedès. El detingut hauria matat a la seva mare i ferit amb una arma blanca al seu 
germà, que va ser traslladat a un centre hospitalari en estat greu. L'home, de 41 anys, roman 
detingut per aquest cas, sobre el qual el jutjat ha declarat secret sumarial. 

 

Feminicidis/assassinats sense dades suficients  

 

10/09/2021. Leticia Magali 29 anys. O Barco de Valdeorras (Orense, Galícia).L'autòpsia 
practicada va confirmar que la víctima va morir per asfíxia. Va morir perquè la van privar d'oxigen 
amb ús de violència. No és xifra oficial. 
10/09/2021. P. M. P. 74 anys. Albox (Almeria, Andalusia). El cos sense vida d'una dona de 74 
anys, amb «signes de violència», va ser trobat en la seva domicili. Las actuacions es troben sota 
secret de sumari. No és xifra oficial. 

 

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

