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Santa Coloma de Gramenet, 
a 8 de novembre de 2022 

 

 

Pel dret humà a la mobilitat 

Avui, a 8 de novembre, encara tenim recent tot el que ens ha aportat la 6ena Cimera Iberoamericana. 

Les emocions compartides. Les propostes que es feien des del cor. Les experiències punteres que 

s’han presentat. Hem pogut veure d’a prop com persones amb tan pocs recursos, generen propostes 

de resistència molt engrescadores i riques no solament per a elles, sinó també per al món. Nosaltres, 

des del nostre espai de confort, ens hem sentit interpel·lades i hem reflexionat seriosament sobre 

quina hauria de ser la nostra actitud d’acollida en vers les persones que es veuen obligades a sortir 

dels seus països i , aquí  i avui, volem compartir aquestes inquietuds amb vosaltres. 

Els motius que obliguen a les persones a sortir dels seus països són majoritàriament formes diverses 

de violència. I a més, cal remarcar el que  ja sabem: que les dones pateixen totes aquestes formes 

amb un plus de violència masclista sols pel fet de ser dones.  Violències ocasionades per l’explotació, 

la pobresa i les guerres, violències institucionals i paramilitars, violències masclistes dins de les 

pròpies famílies i de l’entorn social més pròxim. En la majoria dels desplaçaments, tot i tenir dret a 

ser considerades com a refugiades, a les dones, els hi és molt difícil trobar refugi real i acollida justa 

i, sovint, s’han de buscar la vida en condicions infrahumanes.  Quan arriben al nostre país, fent us del 

seu dret a la mobilitat, es troben amb el topall de la llei d’estrangeria que les obliga a estar durant 

tres anys pul·lulant per les nostres ciutats sense cap possibilitat de treball formal. En els millors dels 

casos s’han d’acollir a treballs precaris, en negre, mal pagats, sense cap mena de drets, al marge en 

molts cassos, de la seva formació universitària o de les seves capacitacions laborals. Algunes d’elles 

es veuen obligades a fer treballs sexuals. I per aconseguir l’arrelament els hi és imprescindible estar 

empadronades en un habitatge, cosa que no tots els ajuntaments faciliten. La paraula acollida es 

converteix, per tant, en una dramàtica broma i una hipocresia política . 

En els processos migratoris, també el cas de les dones és diferent, en general, al dels  homes pel que 

fa a les seves responsabilitats familiars. Elles sempre tenen present els fills que han deixat al seu país 

i per això es veuen obligades a agafar qualsevol tipus de treball per enviar diners per a la seva 

manutenció. En canvi  com molt bé ens explicaven a les jornades, molts homes obliden la seva família 

quan emigren i en formen una de nova al país d’arribada. 

Hem d’exigir a les administracions responsables que revisin aquestes lleis injustes que ignoren un 

dret humà com és el de la mobilitat humana. 

No oblidem que històricament ciutats  com la nostra s’han format como conseqüència de les 

migracions. I, en concret, la nostra administració local, com a  entitat organitzadora de la Cimera, 

hauria de facilitar l’empadronament a les persones que ja viuen a la nostra ciutat perquè puguin ser 

acollides dignament. 

Les migracions continuaran existint, i  a les que, al llarg dels temps s’han anat produint, hem d’afegir 

les causades per la crisis climàtica. Pensem que, en comptes d‘edificar murs i fronteres, el que hem 
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de fer és erradicar totes les violències que comporten les nostres lleis i preparar-nos per rebre de 

manera justa, per acollir realment a les persones que arriben al nostre país, aspirant a una vida millor.  

Seria deshonest i insolidari  oblidar que tots els països que s’anomenen desenvolupats s’han 

beneficiat i es beneficien encara de polítiques estractivistes sobre els països colonitzats  i que, avui 

en dia, les grans multinacionals continuen explotant impunement els  recursos naturals i la ma d’obra 

barata d’aquests països. 

Commogudes i avergonyides davant la hipocresia de les nostres toves lleis d‘acollida, reclamem la 

seva rectificació efectiva per tal de no ser còmplices de la violència institucional que la pràctica 

d’aquestes lleis suposa. 

Hem d’erradicar amb exigència i rigor tot tipus de violència per a construir un món més just per a 

tothom.  

El món és de la gent que l’habita i tothom té dret d’habitar-lo igualitària i dignament! 

 

 

 

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  

 

71 DONES ASSASSINADES al 2022  fins al 23 d’octubre 
Gener:7 Febrer: 5 Març: 8 

+1 
Abril:12 Maig:12 Juny: 8 Juliol:7 Agost:3

+1 
Setembre: 4 

+2 
Octubre: 1 

 

Feminicidis íntims oficials 
 

25/09/2022. María Luisa Larrañaga, 68 anys. Benidorm. Va ser assassinada pel 

seu marit. Van descobrir el seu cadàver quan van acudir al seu domicili per a 

comunicar-li que el seu marit havia mort en un accident de trànsit.  

 

26/09/2022. Raquel Carrión, 32 anys. Palència. Va ser la seva filla major de 

set anys qui va obrir la porta als agents de la Policia quan es disposaven a comunicar-li 
la mort de la seva parella, Boris Pascual Martínez, de 36 anys. L'home s'havia llançat a 

les vies del tren. Van determinar que els serveis socials es fessin càrrec dels nens, una 
filla i un fill menors d'edat, de manera provisional després de ser localitzada l'àvia 

materna 

 

23/10/2022. Adoración G.G., 27 anys. Alcoi (Alacant). La Policia ha estat 
alertada d'un possible cas de violència de genero. A la seva arribada, els agents s'han 
trobat amb el presumpte autor dels fets tirat en el sòl, encara que amb vida, després 

de precipitar-se des d'un cinquè pis. Immediatament, han procedit a entrar en el 
domicili on han trobat el cos de la jove, ja sense vida en el lavabo de l'habitatge amb 

ferides d'arma blanca en el coll. Encara que no hi havia denúncies prèvies per 
maltractament, la Policia ja havia acudit en alguna ocasió alertada per veus i crits a 
l'interior 

 

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