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Santa Coloma de Gramenet, 
a 7 de setembre  de 2021 

 

 
 

 

Desolades 
56 dones i infants han estat assassinades a l’estat espanyol en el que va de l’any 2021. Totes sabem 

i temem que aquestes dades augmentaran fins arribar al centenar cap al final de l’any. Igual que va 

passar al 2020, 2019, 2018, 2017 i 2016. Les dades es mantenen, amb petits canvis, al llarg d’aquests 

6 anys.  Però no es fan públiques al mitjans de comunicació a l’horari de més audiència, ni les dona 

el responsable de salut, d’interior o de l’exèrcit. El més terrible és que aquesta corrua d’assassinats 

de dones es fa a tots els països del món i ja ho anem interioritzant com si fos un fet, que no ens 

agrada, però que no podem evitar. 

Quan hi ha un desastre social, econòmic i humà, com conseqüència d’un fenomen meteorològic, de 

seguida surten veus que mostren els múltiples estudis fets i demostren com es podia haver evitat el 

problema, advertint que no es pot anar contra la Natura i presenten directrius d’actuació per poder-

los evitar. 

Des de la incidència del COVID, s’han fet infinitats d’estudis en TOTS el països desenvolupats del món, 

per trobar la vacuna que contraresti l’efecte del virus, comptant amb pressupostos extraordinaris 

d’arreu “pel dret a la vida”. El virus no diferencia entre territoris, ni gèneres, ni tampoc molt entre 

classes socials. Tothom té el risc de patir la malaltia i morir. Per això es necessiten protocols 

d’actuació que s’han de revisar amb molta freqüència i atenció. 

El mes de juliol ens manifestàvem horroritzades i aterrides per la macabra i aberrant llista 

d’assassinats i apuntàvem algunes actuacions d’urgència.  Avui ens mostrem desolades, impotents 

davant la falta d’estudis d’investigació i protocols efectius d’actuació amb les inversions necessàries, 

que “pel dret a la vida” cerquin solucions per aturar els tants i tantíssims assassinats de dones a tots 

els països del món ocasionats pel feminicidi, que al igual que el COVID no diferencia entre territoris, 

ni classes socials, però SÍ QUE ATACA SOLAMENT A LES DONES. Serà aquesta la causa per la que la 

nostra societat patriarcal no posa els mitjans necessaris per evitar la mort d’un centenar de dones, 

cada any, a l’estat espanyol, i de tants milers i milers,  a tot el món? 

Avui, malauradament i de manera urgent,  ens hem  d’afegir a la lluita de les dones d’Afganistan i les 

nostres companyes i col·lectius feministes de Nicaragua que estan patint, en diferent grau, situacions 

terribles  de violències polítiques i institucionals, anul·lacions i retrocessos dels  drets aconseguits i 

que afecten en gran escala precisament a les dones . 

Per tot això no podem parar de protestar: una ciutadania que aspira a un benestar col·lectiu just i 

equilibrat és la que ha d’exigir dels governats una implicació determinant i efectiva contra aquesta 

fastigosa violència estructural i precisa contra les dones 

I NO PARAREM! 

SI TOQUEN A UNA, ENS TOQUEN A TOTES! 

VISCA, 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  

 

56 DONES ASSASSINADES al 2021 

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

Feminicidis íntims oficials 
 

07/07/2021. María Pilar Berrio Jiménez, 43 anys. Murchante (Navarra). Apunyalada pel seu ex-
cunyat Pedro María Ruiz Jiménez, davant dels seus fills de 5 i 9 anys. També tenia dos fills majors 
d’edat.  

 

5/07/2021. Mari Ángeles Guerrero, 46 anys. L'Embalum (Màlaga, Andalusia). Assassinada per 
la seva parella, José, un home de 55 anys de nacionalitat espanyola, amb un tir d'escopeta. Amb 
un segon tret l'agressor s'ha suicidado.la víctima deixa dos fills majors d'edat.  

 

22/07/2021. Luisa Amelia, cognoms no coneguts, 74 anys. Pozuelo de Alarcón (Madrid).el 
presumpte autor del crim, un home de 76 anys, de nom Manuel. La víctima tenia 3 fills/as majors 
d'edat i no existien denúncies prèvies per violència de gènere contra el presumpte agressor  

 

22/07/2021. (Data de troballa del cadàver). Amal, cognoms no coneguts, 38 anys. Sabadell 
(Barcelona). Els Mossos d'Esquadra han detingut a un home de 60 anys, que no tenia antecedents 
de violència masclista amb la seva actual parella -encara que sí amb una anterior. 

 

30/07/2021. Antonella Abigaíl Orihuela, 30 anys. Sant Vicenç de Castellet (Barcelona). Deixa 
una filla, Esmeralda d’1 any i nou mesos filla de la víctima i el victimari.  

 

30/07/2021. Pamela Salgado M., 25 anys. Cambrils (Tarragona, Catalunya). 
Assassinada per la seva parella, Pablo Javier G. A., un home de 53 el qual tenia una ordre 
d'allunyament.  

 

02/08/2021. Oksana O. S., 36 anys. Nerja (Màlaga) La Guàrdia Civil va detenir a un home de 53 
anys, en relació amb l'assassinat el cos del qual va ser localitzat calcinat en un abocador no 
existien denúncies prèvies per violència de gènere contra el seu victimari. 

 

10/08/2021. Carmen, 60 anys. Sevilla El dimarts 10 d'agost Cristóbal, un home de 63 anys, va 
matar a la seva dona de 60 abans de llevar-se la vida.no existien denúncies prèvies per violència 
de gènere contra el victimari 
 

Feminicidis íntims no oficials 
 

30/07/2021. Dary Luz Berrio Rodríguez, 30 anys. Sabadell (Barcelona) Assassinada per la seva 
parella, José Abel Paulino, possiblement per ofegament.  

 

Assassinats de dones per violència comunitària/econòmica 
 

24/08/2021 (data de troballa del cadàver). María Isabel de la Rosa Cosar, 44 anys. Albacete  El 
presumpte autor va ser detingut. Es tracta d'un home de 53 anys, anomenat Andrés. Qui va amagar 
el cadàver entre una paret i una altra nova que va fer per a tal fi.  

 

Menors assassinats en el marc de la violència masclista 
 

24/08/2021. Llegeixo, cognom Álvarez, 2 anys. Barcelona (Barcelona, Catalunya). Assassinat pel seu 
pare, Martín Ezequiel Álvarez Giaccio, de 44 anys d'edat.  

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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