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Santa Coloma de Gramenet, a 7 
de març de 2023 

 
 

 

MANIFEST GEGANTS I CAPGROSSOS 
 

Som les dones de la COLLA DE GEGANTS I CAPGROSSOS de Santa Coloma de 
Gramenet. 
 

Estem aquí per recolzar aquestes concentracions tan necessàries per la situació de 
violència que vivim encara avui i que es regeix per un Sistema Patriarcal, on la dona 
pateix les seves conseqüències. 
 

Que calgui sortir al carrer a reivindicar els nostres drets deixa veure que encara 
estem molt lluny d´una situació d´igualtat. 
 

Moltes vegades la veiem tant lluny aquesta igualtat que perdem l´esperança i les 
ganes de lluitar,  perquè ens fan creure que som petites i incapaces de fer coses. 
 

És per això que ens hem d´encoratjar i veure que des del nostre petit món que ens 
envolta podem aportar un granet de sorra que al final es convertirà en una 
muntanya, educant les nostres filles i fills en l´EMPODERAMENT, la IGUALTAT i la 
LLIBERTAT!! 
 

Nosaltres des del nostre petit món GEGANTER sempre hem lluitat per fer una colla 
INCLUSIVA on totes les persones integrants som iguals. 
 

Sí que és cert que les dones que arriben a la nostra colla sempre tenen POR de fer 
ballar ELS GEGANTS. Hem de lluitar contra les seves inseguretats del “NO TINC 
FORÇA” ó simplement del “NO PUC”. 
 

Per tant quan finalment s'atreveixen i l'aixequen triguen més temps en dominar-lo i 
ballar-lo, només per la POR. 
 

La mateixa POR que ens persegueix quan SORTIM AL CARRER PER LA NIT,  
QUAN ENS QUEDEM SOLES Ó QUAN VOLEM ALÇAR LA VEU I NO S´ENS 
ESCOLTA. 
 

PER AQUESTA RAÓ HEM D´ACABAR AMB AIXÒ I LLUITAR CADA DIA 
PERQUÈ EL MÓN SENSER RESPECTI ELS NOSTRES DRETS COM A DONES. 
 
 
 
 

Les dones de la Colla de Gegants i Capgrossos de Santa Coloma de 
Gramenet. 

 
 

  



 2 

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 

15 DONES ASSASSINADES al 2023 
Gen:11 Feb: 4 Mar:  Abr: Mai: Jun:  Jul: Ago: Set: Oct: Novembre:  

 

Feminicidis íntims oficials 
 

 

05/02/2023. Beatriz L. G., 47 anys. Baiona (Pontevedra, Galícia). 

Beatriz i Ángel R.D. feia gairebé cinc anys que estaven separats. La custòdia 
dels seus dos fills, de 9 i 7 anys, era de Beatriz que vivia a Baiona (Vigo) però 

passaven alguns caps de setmana amb el pare. Segons els primers indicis, van 
començar una discussió i l'home presumptament va clavar un fort cop a la dona 

amb una destral o un matxet davant dels fills. Beatriz es va intentar defensar ja 
que tenia ferides a les mans, però l'atac va ser summament violent, segons les 

fonts consultades. Quan es va cometre el brutal assassinat, Ángel va deixar els 

menors a cura dels seus pares. Després de diverses hores de camí va decidir 
lliurar-se la Comissaria de la Policia Nacional d'Orense. 
 

27/02/2023. Elia, cognoms no coneguts, 17 anys. Sevilla la seva parella 
va acabar amb la vida de Elia amb una arma de foc a El Rubio (Sevilla), segons 

ha confessat el jove Germán, de 21 anys, que va ser arrestat dilluns al matí i se 
l'investiga com a presumpte autor d'un homicidi amb agreujant de violència de 

gènere. 
 
 
 

Feminicidis per prostitució 
 

06/02/2023. Iris Sánchez, 44 anys. Pezuela de las Torres (Madrid)  Va 

morir a punyalades. El crim es va produir a l'interior d'un prostíbul del terme 
municipal de la localitat. Segons les primeres investigacions, l'autor material de 

l'homicidi, que va utilitzar una arma blanca, seria un home, i a la baralla 

estarien implicades més persones, que la Guàrdia Civil intenta localitzar, de 
moment, no s'han produït detencions. 
 
 
 

Assassinat de dones per violència comunitària/econòmica 
 
13/02/2022. Abdile, cognoms no coneguts. 27 anys. Vall d’Uixó 
(Castelló, Abdile va rebre un tret enmig d’una baralla entre membres 

del mateix clan. 
 
 
 

https://feminicidio.net/listado-de-feminicidios-y-otros-asesinatos-de-mujeres-cometidos-por-
hombres-en-espana-en-2023/  
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