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Document del Casal de Dones Tomasa Cuevas, elaborat per Bullanga Feminista i        

La Frontissa.  

Fonts: Feminicidio.net i premsa generalista 

 

Manifest llegit per Bullanga Feminista el 25.11.19 

Tenia 11 anys quan un home em va tocar el cony la Nit de cap d'any en creuar-me amb 

ell. Mai vaig explicar-ho a ningú.  Als 7 anys, una amiga va ser violada pel seu germà. 

Ho va dir a la família, però aquesta va considerar que era millor no fer res al respecte. 

És una privilegiada, en altres parts del món a aquesta edat les nenes són sotmeses a la 

mutilació genital femenina i matrimonis amb pederastes.  Als 16 una altra amiga 

s'enamora d'un noi.. Es queda embarassada. Ell la tracta de puta i no reconeix que el 

fetus és seu. Ella decideix avortar d'amagat, perquè és il·legal. Te sort, sobreviu.  Al 

voltant dels 21, una germana surt de festa amb el seu xicot i els seus amics, al matí 

següent no recorda res, però està plena de blaus.  Als 37 busco feina. La segona 

pregunta de l’entrevista és si planejo quedar-me embarassada en breu. La primera va 

ser si tenia fills/as.  Acompanyo a l'hospital a una companya que va ser violada. Li 

pregunten diverses vegades què li va passar. Li ho pregunten davant de tota la sala 

d'espera i li demanen que parli més alt. La ginecòloga no vol que entri acompanyada i, 

una vegada dins, la qüestiona. 

 Són casos reals, de dones reals, de les quals només hem explicat la punta de l’iceberg.  

Si ens toquen a una ens toquen a totes. 

 Necessitem el feminisme. El feminisme ens necessita. Avui som aquí per a recordar 

que és imperiós eradicar totes les violències que s'exerceixen envers les dones. Que no 

les hem de naturalitzar. Les dones no hem d'avergonyir-nos de patir-les. Que tenim 

germanes que passen pel mateix i ens podem entendre i ajudar. Ens volen fer creure 

que les dones som rivals, però nosaltres podem decidir ser aliades. 
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 El patriarcat és un problema estructural basat en la desigualtat i l'opressió de les 

dones en favor dels privilegis dels homes. L'Estat ha de posar els mitjans per a protegir-

nos i per a educar en feminisme, però és la societat la que ha de canviar 

. Diguem les coses pel seu nom: les violències masclistes són terrorisme, és l'intent 

desesperat de tenir-nos sota control per no desmuntar el sistema de privilegis dels 

homes. I les patim totes les dones, en siguem conscients o no.  Volem justícia per les 

que ja no estan amb nosaltres. I no callarem. No deixarem de lluitar fins que aquest 

terrorisme no acabi. Ja no tenim por, perquè sabem que no estem soles. Ens hem 

mirat col·lectivament, ens hem trobat i hem començat a posar paraules a allò que 

totes, en un moment o altre, d'una forma o altra, hem patit. Ens hem alçat. Sabem que 

juntes som fortes, i això ja no hi ha qui ho pari.  

Donat que el feminicidi és la màxima expressió de totes aquestes violències, avui 

volem representar a totes les dones que haurien de ser aquí però han estat 

assassinades pel simple fet de ser dones. En el primer tram de la manifestació d'avui 

recordarem en silenci a les 96 dones i altres persones vinculades a elles que han estat 

assassinades a l'estat espanyol des del 25 de novembre de l’any passat. Ens centrem 

en l'estat espanyol per delimitar-lo d'alguna forma, però bé podríem esmentar les 

3.529 dones assassinades a Amèrica Llatina durant el 2018. O les 1080 assassinades a 

Espanya des del 2010. Al llarg de la Rambla farem parades successives en les quals 

assenyalarem les siluetes dels seus cossos assassinats, les anomenarem i les 

recordarem col·locant una espelma encesa. Ho farem en silenci. Cridarem una única 

consigna perquè ens quedi clar que no són mortes, són assassinades. I que no són 

casos aïllats, sinó que són conseqüència d'un sistema masclista que perpètua les 

violències vers les dones. 

 En la segona part de la manifestació us convidem a expressar tota la ràbia que portem 

dins per tantes injustícies viscudes i, unides, cridar, cantar, saltar, ballar. Fins que la 

sororitat ens curi les ferides i ens encoratgi a continuar trobant-nos, reconeixent-nos 

mútuament, apoderant-nos a pesar que alguns i algunes ens vulguin cosint botons 

aïllades, callades i submises. Perquè allò personal és polític, nosaltres tenim clar que és 

necessari construir, créixer i cuidar-nos des de lo col·lectiu per a no cedir ni un 

centímetre davant les ànsies de dominació del patriarcat. Ens volen submises i tenen 

por de perdre els seus privilegis. Però ens trobaran en peus i unides.  

Ens trobaren lluitant per les nostres. Mai més gaudiran del privilegi del nostre silenci.  

Si ens toquen a una... ens toquen a totes! 

 Ens volem vives! I amb vides dignes! 
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Casos de feminicidi i violència masclista des de 25.11.19 

 

 Un home de 93 anys  va matar la seva dona ML de 86 anys el 29 de 

novembre de 2019  a Còrdova. Andalusia. Feminicidi íntim. 

 

 El seu marit de 44 anys va matar  Yulia de 41 anys el 2 de desembre 

de 2019 al Prat de Llobregat. Barcelona. Catalunya. Deixa tres orfes. 

No hi havia denúncies, però havia estat atesa per diferents serveis 

municipals , sanitaris i  mossos. Feminicidi Íntim i violència 

institucional 

 

 José Luis PC va matar presumptament la seva companya  de 38 anys  

a Vicálvaro. Madrid. L’agressor havia protagonitzats altres incidents 

del mateix tipus amb una altra parella. Feminicidi íntim. 

 

 Jorge T s’ ha auto inculpat de la mort de Marta C desapareguda el 7 

de l’11 de 2019, la autoinculpació ha tingut lloc  el 4 de desembre 

de 2019 a València. Feminicidi no íntim. 

 

 Rubén Dario va matar la seva ex parella  Mónica de 28 anys  el 6 de 

gener de 2020 a Esplugues de Llobregat. Barcelona. Catalunya 

Feminicidi íntim 

 

 Rubén Dario va matar la seva filla Chiara  de 3 anys el 6 de gener de 

2010 a Esplugues de Llobregat, Barcelona, Catalunya. Feminicidi 

Infantil. 

 

 Antonio Sánchez va matar la seva parella Olga de 61 anys  el 12 de 

gener de 2020 a Puerto Llano, Ciudad Real. Castella La Manxa. 

Feminicidi íntim 

 

 Carlos Portero va matar la seva ex parella Judith de 29 anys el 18 de 

gener de 2020 a Terrasa, Barcelona, Catalunya. Feminicidi íntim. 
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 Dimitri Matescu va matar la seva parella Liliana el 22 de gener de 

2020 a Puebla de Almoradiel. Toledo. Castella La Manxa. Feminicidi 

íntim. 

 

 Manuel va matar la seva parella María de 73 anys el 23 de gener de 

2020 a Caniles, Granada, Andalusia. Feminicidi íntim. 

 

 Hortensio  va matar la seva dona Manuela de 79 anys el 25 de gener 
de 2020 a Pastoriza,Lugo, Galicia.  Feminicidi íntim. 
 

 Andrés va matar la seva parella Rosa de 40 anys el 28 de gener de 
2020 a Sant Joan Despí, Barcelona, Catalunya.  L’home tenia 
antecedents per violència masclista. Deixa una menor orfe. 
Feminicidi íntim. 
 

 José Manuel va matar la seva ex parella Lorena de 48 anys el 3 de 
febrer de 2020 a Gijón, Astúries. L’home tenia denúncies prèvies. 
Feminicidi íntim i violència institucional. 
 

 Francisco  va matar la seva novia Clara de 47 anys el 9 de febrer de 
2020 a Lugo, Galicia. Feminicidi íntim. 
 

 Un legionari destinat a la base de Viator  va matar la seva ex parella 
Ana M. de 34 anys el 9 de febrer de 2020 a Granada, Andalusia. 
Deixa una menor orfe. Feminicidi íntim 
 

 Arthur va matar la seva parella Alina de 34 anys el 16 de febrer de 
2020 a Morarira, Alacant. València. Hi havia una denúncia prèvia. 
Feminicidi íntim i violència institucional. 
 

 Juan P. Va matar la seva mare Renée de 83 anys el 10 de gener de 
2020 a Toledo, Castella La Manxa.  Feminicidi familiar 
 

 Eugenio va matar la seva dona M. Mar C. De 43 anys el 26 de febrer 
de 2020 a Aznalcollar, Sevilla, Andalucia. Deixa tres orfes, dos 
menors. Feminicidi íntim. 
 

 Benjamín va matar la seva dona Manuela de 76 anys el 26 de febrer 
de 2020 a Fuenlabrada, Madrid. Feminicidi íntim. 
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 Un home va matar Esther R. De 40 anys el 26 de febrer de 2020 a 
Madrid. La víctima deixa 4 orfes. Feminicidi no íntim 
 

 Francisco Torres va matar la seva dona Concepció F de 65 anys el 2 
de març de 2020 a Posadas, Còrdova, Andalusia. Feminicidi íntim. 
 

 Juan S. va matar la seva novia Mónica E. de 37 anys el 7 de març de 
2020 a Villanueva del Castelló, València. L’home al·lega que es va 
disparar accidentalment l’arma mentre la netejava, el cas està obert 
per homicidi. Deixa un orfe menor d’ edat. Feminicidi íntim 
 

 FMS va matar la seva dona de 56 anys el 11 de març de 2020 a 
Abanto-Zierbena, Bizkaia, Euskadi. Feminicidi íntim. 
 

 FMS va matar la seva filla de 23 anys l’11 de març de 2020 a 
Abanto-Zierbena, Bizkaia, Euskadi. Feminicidi familiar per connexió. 
 

 Jose FF va matar la seva parella de 38 anys el 19 de març de 2020 a 
Villanueva de Castelló, València en presència de dos fills menors 
d’edat. Feminicidi íntim. 
 

 Un fill va matar la seva mare de 89 anys el 24 de febrer de 2020 a 
Palma del Condado, Huelva, Andalusia. Feminicidi familiar 
 

 Un fill va matar la seva mare de 81 anys a el 4 de març de 2020 a 
Torrevieja, Alacant, València. Convivien malgrat la víctima tenia 
ordre d’ allunyament per denúncies prèvies. Feminicidi familiar i 
violència institucional. 
 

 J.A Polaina va matar la seva mare Virtudes T. de 87 anys el 9 de 
març de 2020 a Madrid. L’home patia trastorn mental i tenia tres 
denúncies prèvies.  Feminicidi familiar i violència institucional. 
 

 Un fill va assassinar la seva mare de 60 anys  el 12 de març de 2020 
a Sant Miguel de Abona, Tenerife, Canàries. També va assassinar el 
seu pare. Feminicidi familiar. 
 

 VN va assassinar la seva mare Octavia G el 16 de març de 2020 a 
Soraluze, Guipuskoa, Euskadi. Feminicidi familiar. 
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 Jose P.A va matar la seva dona  Encarnación de 78 anys  el 18 d’ 
abril de 2020 durant el confinament a las Palmas de Gran Canària, 
Canàries. La dona havia presentat dues denúncies, no havia seguit 
amb el procediment i el jutjat de violència sobre les dones no havia 
pres cap mida. Feminicidi íntim i violència institucional. 
 

 Un home va matar TG de 63 anys el 24 d’abril de 2020 a Pont de 
Vilomara, Manresa, Catalunya. El cas està sota investigació policial. 
Feminicidi. 
 

 Un fill va matar la seva mare de 90 anys el 3 d’ abril de 2020 a 
Pozoblanco, Còrdova, Andalusia. L’home tenia antecedents per 
haver maltractat la seva mare. Feminicidi Familiar i violència 
institucional 
 

 Un fill va assassinar la seva mare de 60 anys el 25 d’ abril de 2020 a 
Madrid. Feminicidi familiar. 
 

 Un fillastre menor d’edat va matar MF de 24 anys el 13 de maig de 
2020 a Toledo. Castella la Manxa. També va matar el seu pare. 
Feminicidi familiar. 
 

 Francesc LP  va matar la seva dona A. Chenut  el 27 de maig de 2020 
a l’Escala, Girona, Catalunya.  Feminicidi Íntim. 
 

 Un home va assassinar la seva  companya, una dona de 38 anys, el 
30 de maig de 2020 a Esplugues de Llobregat, Barcelona. Hi havia 
denúncies prèvies. Feminicidi Íntim i violència institucional. 
 

 Francisco José va matar la seva dona M. Belén de 46 anys  el 14 de 
juny de 2020 a Úbeda, Jaen, Andalucia. Feminicidi Íntim . 
 

 Francisco José va matar el seu fill de 17 anys el 14 de juny de 2020 a 
Úbeda, Jaen, Andalucia. Víctima familiar de violència masclista. 
 

 Francisco José va matar els seu fill de 12 anys el 14 de juny de 2020 
a Úbeda, Jaén, Andalucia. Víctima familiar de violència machista. 
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 Un fill va matar la seva mare el 29 de maig de 2020 a Sta. Coloma de 
Gramanet,  Barcelona. Feminicidi familiar. 
 

 JRG va matar la seva mare de 74 anys el 2 de juny de 2020 a Nájera, 
La Rioja. Feminicidi familiar. 
 

 Un fill va matar la seva mare J.V.B de 62 anys el 27 de juny de 2020 
a Ciutadella. Les Illes. També va intentar matar el pare. Feminicidi 
familiar. 
 

 Paul N.  va matar la seva companya Madalina de 28 anys el 13 de 
juliol de 2020 a Torrejón de Ardoz, Madrid. Feminicidi íntim. 
 

 German G va matar la seva companya Oriana de 21 anys el 13 de 
juliol de 2020 a Barcelona, Catalunya. Un menor de 3 anys hi era 
present. Feminicidi íntim. 
 

 “ El Pingui,” va matar Carolina F., la seva ex parella. El cos va ser 
trobat el 22 de juliol de 2020 a Tenerife, Canàries. Carolina havia 
presentat denúncies i hi havia ordre d’ allunyament. Feminicidi 
íntim i violència institucional. 
 

 J.Ignacio BB va matar la seva dona Lillemor C. Sundberg a la que 
havia agredit greument , i va morir el 22 de juliol de 2020 a Palma, 
Mallorca. La dona havia presentat denúncies i havia tingut ordres d’ 
allunyament. Feminicidi íntim i violència institucional. 
 

 Un menor de 17 any va matar la seva mare de 48 el 20 de juliol de 
2010 a Huelva, Andalucia. Feminicidi Familiar 
 

 Un menor de 17 anys va matar la seva mare de 51 el 20 de juliol de 
2020 a Còrdova, Andalucia. Feminicidi familiar 

 

 

              Fonts: feminicidio.net,  Separadasydivorciadas.org,  ladiaria feminismos  i premsa generalista. 

 

Des de 2010, quan feminicidi.net va començar a documentar feminicidis a Espanya, hi 
ha hagut 1.138 dones assassinades per homes . 
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