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Santa Coloma de Gramenet, a 7 
de febrer de 2023 

 
 

 

La plataforma SOS Gent Gran i Marea Pensionista agraïm la invitació a participar avui amb la nostra reflexió, a 
la concentració mensual de la ciutadanania  colomenca contra la violència masclista. 

 

Som gent gran i hem treballat  tota la vida amb l’esperança de progrés i de millora de la nostra societat. Per 
això ens produeix un dolor intens veure l’estat de barbàrie que demostra la pervivència sistemàtica de la 
violència masclista en la nostra suposada civilització. 

 

En el 2022 van ser assassinades a España 99 dones, segons les dades de feminicidio.net, d’aquestes, 22 tenien 
més de 60 anys. Si ens parem a pensar, la conclusió es que aquestes dones, en la majoria de casos,  ha viscut 
amb el seu mal tractador, patint en silenci sense que ningú se’n adonés. L’educació que ens van inculcar era 
que havien que callar i aguantar i el dia que ja no van poder més i van dir prou, van ser assassinades.  

 

Però ens preguntem: com és possible que cada vegada més els assassinats siguin de part de homes joves? 

 

És URGENT denunciar amb contundència aquesta malaltia incurable i endèmica  que pateix aquest món 
patriarcal. Es tracta d’una malaltia que no es cura amb medicaments, sinó expulsant definitivament  el maleit 
virus.  

 

La societat, nosaltres i vosaltres, hem de rebel·lar-nos i actuar immediatament davant de qualsevol tipus de 
violències contra les dones i, també contra la que s’exerceix  sobre totes les persones que són considerades 
de segona o tercera categoria per aquest sistema  capitalista i  patriarcal.  

 

Nosaltres, la gent gran i jubilada, també patim un grau important d’aquesta  violència estructural que 
jerarquitza el valor de les vides humanes, la patim en forma de desigualtat, desatenció, menyspreu i 
precarietat.  

 

 Això no és el que volíem, no és això per lo que hem treballat fins ara. 

 

Alguna cosa s’està fent malament  

 

Nosaltres som gent gran, però tenim experiència, capacitat de protesta i esperança, i no pararem fins veure 
erradicat el masclisme de casa nostra i un camí clar cap a  aconseguir uns valors humans justos i igualitaris. 

 

Exigim a les administracions públiques que posin tots els recursos necessaris per aturar  els crims masclistes i 
protegir les víctimes de violència. 

 

Reclamem una educació radicalment oposada a aquesta discriminació masclista i que  recolzi la independència 
econòmica de les dones. El que no puguin tenir un treball ben remunerat també es maltractament.  

 

S’ha d’acabar amb la bretxa de les pensions que pateixen moltes companyes que no disposen d’una pensió 
que els hi permeti viure dignament. Això també es maltractament. 

 

I per què no comencem ara i avui erradicant expressions verbals que culpabilitzen a les dones i redueixen al 
mínims la seva llibertat?  “com vesteixen, on van, amb qui surten..,”. 

 

 Per què no comencem a posar l’oïda i els ulls i denunciem? 

 

Hem de treballar totes i tots plegats per transformar aquesta societat patriarcal.  

 

Hem de treballar totes i tots per aconseguir una societat igualitària i respectuosa,  on la violència no tingui 
cabuda.  

Plataforma SOS Gent Gran   
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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.catEl 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  

11 DONES ASSASSINADES al 2023 
Gen:11 Feb:  Mar:  Abr: Mai: Jun:  Jul: Ago: Set: Oct: Novembre:  

Feminicidis íntims oficials 
 

08/01/2023. Belén Colom, 24 anys. Piedrabuena (Ciudad Real) Ha mort presumptament apunyalada pel seu 
marit, de 30 anys, en el seu entorn es contava que la morta tenia problemes de convivència amb el seu marit 
 

08/01/2023. Eva María Aza, 46 anys. Cadis (Cadis). Divorciada i mare de dos fills de 18 i 13 anys. El presumpte 
autor no té llicència d’ armes. La policia ha detallat que l'autor material té antecedents per violència de gènere per una 
altra parella anterior  En ser detingut pels agents, als quals va amenaçar amb l'arma, l'home de 40 anys va confessar 

que “havia assassinat al seu amor” en el seu domicili d'El Puerto de Santa María.  
 

08/01/2023. Hayate, cognoms no coneguts, 46 anys. Adeje (Tenerife). Ha estat assassinada a punyalades, 
presumptament pel seu exmarit, de 44 anys, que ha estat detingut per la Guàrdia Civil. El home també hauria causat 
ferides de caràcter lleu a un dels fills de la víctima quan tractava de defensar-la. 
 

08/01/2023. Natalia Mosquera, 46 anys. Marbella (Andalusia). Havia estat decapitada i li havien retallat totes 

dues mans. L'autor hi havia pretenia dificultar la troballa del cadàver i la identificació de la seva exparella: Leonel 
Herrera. El passat 19 de desembre, Natalia li havia denunciat per assetjament. L'home va ser detingut. El Jutjat de 
Violència contra la Dona núm. 1 de Marbella li va condemnar a sis mesos de presó i li va prohibir comunicar-se amb la 
víctima o acostar-se a ella durant altres 16 mesos 
 

18/01/2022. Nom i cognoms no coneguts. 44 anys. Balaguer (Lleida) Els Mossos d'Esquadra han comunicat el 
dijous 19 de gener de 2023 la detenció d'un home per la possible relació amb la defunció de la seva parella, una dona 
que va aparèixer morta en el pis que tots dos compartien a Balaguer (Lleida) amb un ganivet clavat en l'estómac. Se 
l'acusa d'un delicte d'homicidi. Va ser l'ara detingut (de 44 anys) qui va avisar a la policia. No existeixen antecedents de 
violència entre la víctima i el sospitós. 
 

23/01/2023. Paloma Pinedo, 46 anys. Valladolid (Castella i Lleó). Una dona de 46 anys, Paloma Pinedo, i la 
seva filla de 8 anys han estat assassinades a punyalades presumptament per la parella de ella. En el domicili es trobava 
també el presumpte agressor, David M., de 45 anys, amb ferides provocades igualment per arma blanca. Tot sembla 
indicar, no obstant això, que les hi hauria infligit ell mateix, encara que aquesta i la resta de circumstàncies estan sent 
investigades per la Policia. El presumpte autor dels fets, que té antecedents per violència de gènere d'una parella 
anterior que daten de 2017, ha estat detingut i traslladat a l'Hospital Clínic Universitari de Valladolid. No hi havia 

denunciades formulades pel seu actual parella. 
 

31/01/2023. Caterina, cognoms no coneguts. 64 anys. La Línea de la Concepción (Cádiz) Els cossos de 
Caterina, i el de la seva parella, un home de nacionalitat suïssa de 65, La Policia Nacional investiga la mort de la parella 
amb la hipòtesi que es tracta de violència masclista i que l'home hauria disparat a la dona i després s'hauria suïcidat 
 

Feminicidis Familiars 
 

15/01/2022. Antonia, cognoms no coneguts, 60 anys. Málaga. Tras ser assassinada suposadament a cops pel 
seu propi fill, que pel que sembla tenia problemes d'addicció i antecedents per violència de gènere. Antonia discutia 
amb el seu fill, de 39 anys. Segons relaten els veïns, les baralles eren contínues, dia rere dia, de nit o a la tarda. “No hi 
havia hora, sempre barallaven”. El detingut tenia dos antecedents per violència de gènere.  
 

Feminicidis Infantils 

 

23/01/2023. Índia, cognoms no coneguts, 8 anys. Valladolid (Castella i Lleó). La nena de 8 anys va ser 
assassinada juntament amb la seva mare, Paloma Pinedo, a punyalades presumptament per la parella de la mare, 
David M., de 45 anys 
 

Feminicidis no íntims 

 

05/01/2023. Yess María Pérez Quejada, 50 anys. Santa Marta de Tormes (Salamanca) Tras els fets i l'obtenció 
de proves la Guàrdia Civil va aconseguir detenir a un home que podria tenir a veure amb el succeït. Els primers indicis 
apunten al fet que l'home és el causant de la mort, que els dos es coneixien, encara que no fossin parella, i que tots dos 
havien estat la nit anterior en l'habitatge. 
 

08/01/2023. Nina, cognoms no coneguts, 44 anys. Roquetas de la Mar (Almeria). Fuentes de la Subdelegació 
del Govern han informat que la dona havia denunciat un presumpte cas de violència de gènere d'una parella i que el cas 
continuava actiu. Les fonts, que han precisat que l'home tenia antecedents en el Sistema de Seguiment Integral en els 
casos de Violència de Gènere (Viogén) en relació amb una altra dona. Agents de la Comandància d'Almeria han arrestat 
en el domicili de la víctima a l'home, que ha confessat que la va escanyar després de mantenir relacions sexuals amb 

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

en-espana-en-2023/ . 
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