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Santa Coloma de Gramenet, 
a 6 de juliol  de 2021 

 

SOLUCIONS URGENTS JA! 

Estem horroritzades! Però sabem que vindrem el mes següent, i l'altre i que seguirem aplegant-nos 

a les vuit, llegirem la macabra llista de dones assassinades pels que deien que les estimaven. Assassins 

que maten també criatures, infants amb un 50% de gens d'ells mateixos, filles i fills seus. 

Estem aterrides! 

 

La situació és tan aberrant i la llista mensual de víctimes tan dolorosament llarga, que arriba un punt 

que en lloc de minuts de silenci, minuts d'espelmes, minuts d'aplaudiments... tenim necessitat 

visceral de cridar i plorar de ràbia i d'impotència. Se suposa que mes rere mes fem un acte de record, 

comiat i reconeixement de les víctimes i crec que també ens trobem aquí per sentir-nos abrigades, 

acompanyades unes amb les altres en la nostra tristor. Estem atònites! i reaccionem com podem.  

 

Diuen que la solució està en educar. Sí, a mig i llarg termini no dic pas que no, però ens trobem en 

situació d'urgència. Ja no tenim temps pel que fa als assassins, homes que maten als seus amors amb 

martells, ganivets, escopetes, ofegant-les, cremant-les, defenestrant-les... i estan disposats a 

suïcidar-se en acabar la feina que s'han proposat. Què pot fer canviar o simplement aturar algú 

disposat a matar-se? 

I a les noies i nois (aquí potser encara hi som a temps) se'ls ha de dir sobretot: conserva les teves 

amistats, cultiva les teves aficions, no tanquis el cercle pel fet de tenir una relació. Tu ets tu, no ets 

un apèndix de ningú; i a partir d'aquí tot el demés: amics i amigues, parelles, relacions curtes o 

llargues. I a les dones, tot això i independència econòmica. Espero que en un futur (quan més a prop 

millor) no s'hagi de venir aquí cada mes ni calgui fer minuts de silenci cada dos per tres davant dels 

ajuntaments. 

 

Diuen també que si es reben maltractaments s'ha de denunciar. I sí que sí, però no és tan fàcil. Bé, 

denuncies perquè tens por... i què més? La primera reacció de l'agressor (que encara no assassí i per 

tant no el tancaran encara) és posar-se més violent, encabronar-se... i qui defensa la dona? qui vigila 

i cuida que no li passi res? Ara posem-hi que tens criatures, ells han d'anar a escola; tu has d'anar a 

la feina (o no tens ingressos propis, la qual cosa encara ho complica més). Com que encara no hi ha 

sang -de fet no hi ha un crim- ell és a casa amb tu, que l'has denunciat... El perill és enorme. Oh, no 

podem tenir un vigilant al costat de cada dona que denuncia, oi? Doncs si ens hi va la vida potser sí. 

Si sembla molt, una exageració, potser és que són moltes les agredides, una exageració. Si no pot ser 

una persona, haurà de ser un aparell. 
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Buscant algunes solucions palpables a la urgència de cuidar les dones maltractades potser es podria 

tirar dels avenços tecnològics, no? Si es pot encendre la calefacció del pis a quilòmetres de distància, 

si un satèl·lit ens dibuixa el camí que hem fet pel mig de la muntanya, ens diu els quilòmetres  i el 

temps que hi hem estat, les passes, les calories i jo què sé quantes coses innecessàries més... si als 

creueristes se'ls posa una polsera que dirà a prop de qui han estat si hi ha un contagi... no deu ser 

pas tan difícil controlar els maltractadors denunciats. 

Força sovint llegim als diaris que el feminicida tenia una ordre d'allunyament... com??? 

d'allunyament? És que l'ha matat a distància? Si una ordre d'allunyament no serveix per a que 

efectivament el maltractador no es pugui apropar a la seva víctima, és una hipocresia total i no serveix 

absolutament per a res. “Miri, senyor, des d'avui faci el favor de no acostar-se a la seva dona, eh?”  

Què tal un xip al maltractador, al potencial assassí, una polsera o el que sigui que avisi si s'acosta a la 

seva víctima o si ell se la treu? Si les cases i els cotxes poden tenir alarmes, les dones que estiguin en 

risc també en poden tenir. 

 

En fi, no estaria malament que les noves tecnologies ajudessin en temes tan importants i urgents en 

lloc de fabricar xorrades. Perquè quan els veïns senten els crits i cops, avisen a la policia, sí, però ja 

no s'hi arriba a temps. Matar algú pot ser qüestió d'un plis. L'alarma ha de sonar molt abans de que 

el potencial assassí s'acosti a la víctima. I si la llei no permet controlar algú que no ha fet encara un 

delicte de sang, doncs s'haurà de canviar la llei en el cas de violències cap a les dones, perquè 

dissortadament en aquests casos hi ha el trist avantatge de que la possible víctima del criminal se sap 

qui és, com es diu i on viu. 

 

L'enduriment de les penes és una mida a posteriori a l'escena del crim i està comprovat que no 

dissuadeix el criminal i per a la dona ja arriba massa tard. Cal que les gestions per protegir les dones 

víctimes de maltractament vagin a dos ritmes diferents i a la vegada: Unes urgents, sense cap dilació, 

amb absoluta prioritat i rapidesa i alhora unes altres més sostingudes en el temps amb visites als 

centres apropiats, converses amb professionals especialitzades, presentació de documents, 

acompanyament i seguiment, actuacions de les associacions de dones...  

 

La feina dels diferents serveis públics que han de vetllar per la seguretat de les persones, i en el cas 

de la seguretat de les dones en perill, que és el que a nosaltres ens preocupa,  ha de ser preventiva 

real, ràpida, efectiva i pràctica. Les accions nostres són de “després”, commemoratives i 

concienciadores... 

 

Estem desesperades! Res no ens orienta quines dones poden estar en perill, quina pot ser la següent 

llista per al mes que ve. No ens pot orientar ni l'edat, ni la cultura, ni la classe social, ni la 

procedència... Ens manifestem dient “No morim, ens maten” i això no pot ser un lament, ha de ser 

un crit de guerra, perquè la situació és tan desesperant que, no sé com, però hem d'exigir a les 

Administracions resultats positius, visibles, urgents. 

NO ESTEU SOLES!  ESTEM AMB VOSALTRES!  NO US ABANDONEM!!! 
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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  

 
 
 
 
 
 

Feminicidis íntims oficials 
 

02/06/2021. Alla Bukanocova, 48 anys. Porqueres (Girona, Catalunya).Miguel Ángel, de 45 
anys i nacionalitat espanyola, havia atacat a punyalades a la seva parella, No constaven denúncies 
prèvies per violència de gènere en la parella. Pel que sembla, la dona li havia demanat en diverses 
ocasions que s'anés de casa, ja que la relació s'havia deteriorat molt, però l'home sempre la va 
ignorar en aquesta petició 
 
03/06/2021. Rosada Caíz Pou, 17 anys. Estepa (Sevilla) Adrián N., de 23 anys i nacionalitat 
romanesa, i ex-xicot de Rocío, va confessar haver-la matat una setmana després que es veiés a la 
jove per última vezAl semblar, la jove mai va denunciar a la seva ex-parella, però la família 
assegura que va haver-hi constants episodis de maltractaments del pare del bebè cap a la mare. 
Va ser la mala relació entre tots dos el que va fer que Rocío decidís anar-se a viure amb els seus 
pares res més tenir al bebè. Segons el testimoniatge del victimari, que es va presentar la tarda del 
dijous 10 de juny en instàncies de la Guàrdia Civil per a confessar el crim, va matar a Rocío la 
mateixa nit que va acudir a la seva casa, la va esquarterar i es va desfer del ganivet i del cadàver 
en diversos llocs del municipi, 
 
 
06/06/2021. Katherine, cognoms no coneguts. 58 anys. Pozuelo de Alarcón (Madrid) Els 
agents han localitzat els cadàvers d'un home, Jorge, espanyol de 66 anys, i d'una dona, britànica 
de 58 anys, amb tirs al cap i en el pit. La víctima no tenia ni filles ni fills menors d'edat i no existien 
denúncies prèvies per violència de gènere contra el presumpte agressor 
 
12/06/2021. Alicia Rodríguez, 36 anys. Marmolejo (Jaén) El detingut, Manuel Q. S. de 35 anys i 
professor d'educació física, mantenia una relació amb la víctima, resident a Huelva, on treballava 
com a reportera gràfica 
 
15/06/2021. Consuelo Martínez. 81 anys. Madrid Van ser els veïns de la parella els que van 
avisar a la Policia Nacional en sentir els crits de la víctima. “Socors! Policia! Em matarà!” Eduardo 
G. obre la porta de la seva casa i confessa el crim masclista amb fredor. L'ha matat “per gelosia” 
Tots dos eren matrimoni i l'home de 84 anys va agredir en reiterades ocasions amb un martell a la 
mujer.la víctima no tenia ni fills ni filles menors d'edat i no existien denúncies prèvies per violència 
de gènere contra el presumpte agressor. 
 
21/06/2021. Àfrica Cuadrado. 55 anys. Valladolid (Castella i Lleó).La dona havia rebut prop de 
vint punyalades amb un ganivet de cuina, en la seva majoria per l'esquena i el costat, i tenia talls 
defensius. Els agents van trobar en el domicili a l'autor de l'agressió, José Javier C.F., de 58 anys, i 
inspector d'Hisenda. Havia intentat autolesionar-se després de l'agressió mortal a la seva dona, 
Àfrica i José Javier estaven en tràmits de separació. La relació era molt tibant i tots dos estaven 
confinats en el seu domicili de Valladolid per sengles positius en coronavirus. José Javier va matar 
a la seva dona a punyalades en presència d'una de les filles de tots dos. La parella tenia dues filles, 
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de 17 i 19 anys. frica Quadrat era arqueòloga de professió i durant anys va mantenir una empresa 
del ram responsable de nombrosos estudis. 
 
29/06/2021. Nom i cognoms no coneguts, 34 anys. Doñinos de Salamanca (Salamanca, Castella 
i Lleó). La dona va ser apunyalada pel seu marit Serafín H., “El Sàrria” de 69 anys que 
posteriorment es suïcidà. Si bé la seva dona actual, no havia posat cap denúncia prèvia per 
maltractaments, a l'home sí que li constaven antecedents de violència de gènere. Va ser la seva 
ex-muller la que va denunciar a Serafín H. per intentar apunyalar-la, tal com ha acabat realitzant 
amb el seu actual parella. La parella convivia amb dues petites: una de 4 anys que tenien en comú i 
una altra de 11, fruit d'una relació prèvia de la dona amb un altre home. 
 
30/06/2021. Hasna, cognoms no coneguts, 34 anys. Barbastre (Osca, Aragó) Abderramán de 
43 anys va matar a la seva ex-muller, a punyalades davant dels seus fills de 13, 6 i un any. Van ser 
els crits dels nens els que van alertar als veïns que immediatament van cridar a les autoritats. De 
moment, els Serveis Socials s'han fet càrrec dels petits, mentre que l'autor ha estat detingut, a 
l'espera de passar a disposició judicial. 
 
 
 

Feminicidis íntims no oficials 
 
 

03/06/2021. Elena Livigni, 21 anys. Eivissa (Illes Balearesa) La Policia local va rebre l'avís del 
112 demanant assistència per dues persones precipitades des d'un balcó del quart pis a l'hotel 
Torre de la Mar Eivissa, en Platja d’en Bossa, a Eivissa. La recerca policial posterior va concloure el 
30 de juny de 2021 que Kamil Archane va llançar a la seva núvia Elena Livigni Jiménez al buit des 
d'un quart pis i poc després es tirava ell també. Tots dos van morir en l'acte. 
 
16/06/2021 (data de troballa del cadàver). Wafaa Sebbah, 19 anys Carcaixent (València. 
Comunitat Valenciana). El 16 de juny es va produir la detenció de David S. O. (Conegut com ‘El 
Tuvi’), en relació amb la desaparició de la jove. Els investigadors van acompanyar al sospitós a una 
finca familiar i, després d'esfondrar-se, es va oferir a ensenyar-los on s'havia desfet del cos de 
Wafaa. avid, que segons les amigues de Wafaa estava obsessionat amb ella i l'assetjava, David S. 
O. tenia antecedents per violència masclista després d'intentar escanyar a la seva parella, per la 
qual cosa va arribar a portar en el seu moment una polsera telemàtica per a controlar els seus 
moviments. 
 
 

Feminicidis infantils  
 

10/06/2021 (data de la troballa del cadàver). Olivia Gimeno Zimmerman, 6 anys. Güimar 
(Santa Cruz de Tenerife, Illes Canàries). El pare d'Olivia, Tomás Gimeno, de 37 anys i 
nacionalitat espanyola, va segrestar, el 27 d'abril a les seves filles, Olivia, de sis anys, i Anna, de 
tres, el 27 d'abril. Les petites són filles de Beatriz Zimmerman, qui també és exparella de Tomás, 
 

Fonts d’informació 
 
https://feminicidio.net/listado-de-feminicidios-y-otros-asesinatos-de-mujeres-cometidos-por-hombres-en-espana-en-
2021/ 


