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Santa Coloma de Gramenet, a 8 
de febrer  de 2022 

 
 

 

Reflexió del grup Konkordia 
 

Per a començar, com Konkordia, volem agrair a Àrtemis per crear espais com aquest i per la 
important labor que duen a terme. 

 

Portem segles rebent notícies relacionades amb dones assassinades en mans dels homes i, 
encara així, avui dia continuem sorprenent-nos únicament els primers minuts, després 
seguim amb la nostra vida normal. 

 

Nosaltres no volem posar cada any el comptador a zero davant la major pandèmia mundial: 
els feminicidis. 

 

La mitjana de feminicidis diaris a tot el món és de 137 dones, sense comptar a totes 
aquelles que han estat invisibilitzades. 1128 dones assassinades per violència masclista a 
Espanya des de 2003, que va ser quan es van començar a comptabilitzar aquestes morts. 

 

Volem remarcar que el violador i l'assassí no tenen un rostre concret. Ells són amics, pares, 
germans, fills, parelles, desconeguts… Però abans de res són el sistema perquè cal no 
oblidar que maten perquè aquest ho permet, perquè vivim en un sistema patriarcal amb el 
masclisme impregnat en tots, totes i tot@s. Però avui aquí estem juntes per a combatre-ho, 
perquè és possible i és el nostre deure fer-lo. Els feminicidis no són casos aïllats i demà 
podem ser qualsevol de nosaltres.  

 

Aquests assassinats són precedits per situacions que avui també volem recordar i 
denunciar: rols de gènere, cànons de bellesa, relacions enteses com a possessió, 
mansplaining, manspreading,  vocabulari masclista, cops, crits, faltes de respecte, no 
consentiment... 

 

Estem fartes de contar-nos entre nosaltres anècdotes masclistes, de rabiar i lluitar juntes. 
Fartes de mirar unes mans: recordar i plorar.  

 

Fartes d'evitar moments, llocs, situacions… no per falta d'il·lusió sinó per excés d'un 
inevitable sentiment de fàstic que ve d'un record que s'ha convertit en el nostre malson.  

 

Fartes de no poder gaudir de la nostra sexualitat com ho fèiem abans que ens ferissin. 

 

Fartes d'arribar a casa a les nits sense aire i amb les claus clavades en els dits i el mòbil que 
posa Aamama apunto per a cridar. Fartes que ens matin a poc a poc i de cop.  

 

Konkordia sí que creu a totes les que parlen, i no posa ni posarà mai en dubte a cap d'elles, 
són germanes que s'atreveixen a parlar i nosaltres som conscients del que això costa, així 
que una vegada parlem sol ens queda donar-nos suport, estimar-nos-nos molt i agafar les 
torxes per a cremar tot el que encara queda de masclisme.  

 

Konkordia lluitarà sempre per a donar veu a aquelles que ja no la tenen i, desitja amb totes 
les seves forces, no haver de donar-la per ninguna més. 
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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 

 

6 DONES ASSASSINADES al 2022 

GENER:6         
 

Feminicidis íntims oficials(2) 
 
08/01/2022. Sara Pina Yeregui, 38 anys. Tudela (Navarra). Tenia 38 anys i era professora en un col·legi de 
Castejón (Navarra). Es va casar en 2017 amb José María Uruñuela, però no tenien fills. Fins al moment, no 
constaven denúncies prèvies per maltractaments entre la parella.La jutge creu que existeixen indicis 
suficients per a pensar que José María va posar fi a la vida de la seva dona entre el 8 i el 9 de gener “amb 
gran violència”, assestant-li “diverses ganivetades” 

25/01/2022. Mónica Marcos Piñeiro, cognoms no coneguts. 50 anys. Fonts 
de Cesna (Granada). La víctima presentava diverses ferides d'arma blanca. En una altra dependència, 

també estava el del seu marit, Antonio, un home de 48 anys, amb un impacte de bala al cap, i una escopeta 
al costat del cos. La parella tenia dos fills majors d'edat -de 20 i 27 anys, segons van indicar des de 
Subdelegació del Govern- que no es trobaven en l'immoble durant els fets. La principal hipòtesi de la recerca 
és que aquest home hauria posat fi a la vida de la seva dona i, després d'això, s'hauria suïcidat d'un tret. No 
hi havia denúncies prèvies per violència de gènere entre tots dos, ni tampoc  coneixement de suposats casos 
de maltractament. 
 

Feminicidis íntims no oficials 
 

20/01/2022. (data de troballa del cadàver). Yana Rose, 40 anys. Sotogrande (Cadis, 
Andalusia). La Policia Nacional ha posat en crida i cerca internacional a un estatunidenc de 55 anys i origen 

rus, Michael Martin H., per l'assassinat a cops de la seva dona, Yana Rose, de 40, el cadàver nu de la qual 
va ser trobat el 20 de gener de 2022 enterrat a la porta d'una antiga propietat, en el camí del Torretxó, a 
Alzira. Sobre les deu de la nit del 27 de desembre, les càmeres de seguretat del recinte vacacional van 
gravar al presumpte assassí quan sortia amb el cadàver de la seva dona i l'introduïa en el cotxe. 
 

Feminicidis familiars 
 

25/01/2022. Nom i cognoms no coneguts. 63 anys. Malagón (Ciudad Real). La Guàrdia Civil ha 

detingut a un jove de 23 anys per colpejar presumptament a la seva àvia amb un objecte contundent que li va 
ocasionar la mort a Malagón. 
 

Assassinats de dones per violència comunitària/econòmica (1) 
 

04/01/2022. Dácil, cognoms no coneguts, 62 anys. Guaza (Arona) (Santa Cruz de Tenerife). Un 

noi de 21 anys va assassinar a una veïna del municipi. La víctima és mare de dos fills. Per a fer-ho, li va 
clavar un objecte punxant en el coll, fet que va provocar la seva mort. L'atac es va registrar quan la dona es 
trobava dormint i no va tenir possibilitat de defensa. Van ser els veïns els qui van alertar als serveis 
d'emergència que quan van arribar a l'habitatge van trobar a la dona ja morta. El detingut es diu Adrián, té 21 
anys i té antecedents per problemes psiquiàtrics 

 

Assassinats de dones per robatori (1) 
23/01/2022. María Sanz. 76 anys. El Grau de Castelló (Castelló). La Policia Nacional està 

investigant el possible homicidi d'una dona de 76 anys el cadàver del qual va ser trobat el 23 de gener de 
2022 en un baix de la seva propietat. Segons han informat fonts pròximes a la recerca, la dona podia haver 
estat víctima d'un robatori, ja que el seu cos va ser trobat amb signes de violència en una planta baixa de la 
seva propietat i li faltaven les seves pertinences més personals com la bossa i les claus. De moment, no s'ha 
produït cap detenció. No és xifra oficial 

Fonts d’informació 
 

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

mailto:900900120@gencat.cat
https://feminicidio.net/listado-de-feminicidios-y-otros-asesinatos-de-mujeres-cometidos-por-hombres-en-espana-en-2022/
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Lletra cançó Konkòrdia  

Tenim l'alegria de viure 
Tenim la sort de ser aquí 
Volem arribar més enllà 
Sabem que no serà fàcil camí 
Reservem totes les forces 
Perquè quan el dia arribi 
Tinguem les armes preparades i esmolades per lluitar 
No cosirem mai més els vostres botons 
Ni la vora de baix dels pantalons 
Però atenció, no desarem mai les agulles 
Que ens han fet les mans tant dures, per ofegar tots els nostres malsons 
I per trencar tots els patrons 
Tenim la dissort de ser valentes 
Tenim les mans, tenim els pits 
Volem que per tot lloc ressoni 
El que ha sigut sempre el nostre crit 
I reservem l'afany de riure 
Perquè el plor no ens entristeixi 
Tinguem les armes preparades i esmolades per lluitar 
No cosirem mai més els vostres botons 
Ni la vora de baix dels pantalons 
Però atenció, no desarem mai les agulles 
Que ens han fet les mans tant dures, per ofegar tots els nostres malsons 
I per trencar tots els patrons 
Escolteu amb atenció aquest crit que ara ressona 
Entre murs blancs i parets, escriurem la bona nova 
No patiu àvies i mares, cantarem vostra cançó 
Farem que per tot s'escolti el gran dolor del vostre plor 
Trencarem les vaixelles, estriparem llençols 
Les criades ara empaiten aquell tal senyor Ramon 
No patiu àvies i mares, cantarem vostra cançó 
I amb l'amor com a proclama farem del món un tot nou 
El senyor Ramon ja no empaita les criades 
No cosirem mai més els vostres botons 
Ni la vora de baix dels pantalons 
Però atenció (Atenció), no desarem mai les agulles 
Que ens han fet les mans tant dures, per ofegar tots els nostres malsons 
No cosirem mai més els vostres botons 
Ni la vora de baix dels pantalons 
Però atenció (Atenció), no desarem mai les agulles 
Que ens han fet les mans tant dures, per ofegar tots els nostres malsons 
I per trencar tots els patrons 


