1.
Feminicidis i altres
assassinats de dones
a Catalunya 2017

1.

Feminicidis i altres
assassinats de dones
a Catalunya 2017

mes per milió. Els quatre casos són, a més,
feminicidis: dos íntims, un infantil i un per
prostitució.
Dels 12 municipis restants, el que registra
una major taxa de prevalença és Osor, ja
que la seva població es limita a les 209 dones (la seva taxa es dispara a les 4.901,96
víctimes per milió). Li segueixen Bellvís
(893,66), La Bisbal del Penedès (619,58),
Súria (330,14), Begues (289,44) i La Llagosta (147,99). En total, sis municipis
registren taxes superiors a les 100 dones
assassinades per milió.

1.1. Nombre de casos i taxes de prevalença per província
En 2017, com en tots els anys excepte
2010 (amb 12 casos a Girona i 11 a Barcelona), Barcelona és la província que més
casos registra. Onze dels 16 casos coneguts en 2017 van tenir lloc a Barcelona (el
68.7%). Altres dos casos van ser registrats
a Tarragona, dos més a Lleida i el cas restant va ser conegut a la província de Girona.

Els municipis amb taxes més baixes, a més
de Barcelona, són els més poblats: L’Hospitalet de Llobregat (7,52), Lleida (14,39),
Rubí (26,12), Sant Adrià de Besòs (79,80),
Santa Perpètua de Mogoda (78,90) i Salou (79,27).

1.2. Nombre de casos i taxes de prevalença per municipis
Per municipis, Barcelona és l’únic que registra més d’un cas en 2017: quatre dones
van ser assassinades en el municipi que,
d’altra banda, registra la taxa de prevalença
més baixa. La població de 854.184 dones
habitants suposa una taxa de 4,68 vícti-

1.3. Nombre de casos per mesos de l’any
En 2017, tres mesos registren més de la
meitat dels casos de l’any (el 56,25%, amb
nou dels 16 casos):
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Nombre
Taxa de
de casos prevalença
2017
mitjana
TOTAL ESTATAL
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona

99
11
1
2
2

4,17
3,90
2,68
9,44
5,04

Població
d'homes

Població
de dones

2.655.722
371.571
216.996
395.685

23.739.271
2.818.659
373.673
211.897
396.937

• Al febrer, es van conèixer dos feminicidis íntims (a Súria el dia 7 i a
Santa Perpètua de Mogoda el dia 22)
i un feminicidi no íntim (a Lleida el dia
17).
• A l’octubre es van conèixer dos feminicidis íntims (a Barcelona el dia 1 i
a Rubí el dia 14) i un feminicidi infantil,
vinculat a l’íntim conegut a Barcelona
el dia 1.
• Al desembre només es va conèixer
un feminicidi íntim dels tres casos
registrats (a Sant Adrià de Besòs,
Barcelona, el dia 24). A més, es coneix
un feminicidi per prostitució (a Barcelona el dia 10) i un assassinat per crim
organitzat (a Begues, Barcelona, el dia
28).
Per part seva, a més dels tres mesos que
no registren casos (gener, març i novembre), a l’abril es coneixen dos casos (un
feminicidi íntim a Barcelona el dia 21 i un
feminicidi familiar a Bellvís el dia 7). Els mesos de maig, juny, juliol, agost i setembre
registren, cadascun, un cas en 2017. D’ells,
només els dos primers van registrar feminicidis íntims: al juliol i agost es van conèixer
dues víctimes de feminicidis familiars i la
víctima de setembre va ser registrada com
a feminicidi no íntim.

Població Percentatge Percentatge
de dones
de víctimes
de dones
estrangeres estrangeres estrangeres
2017
3.112.688
442.024
73.545
34.498
65.310

13,14 %
15,68 %
19,68 %
16,28 %
16,45 %

27,27 %
45,45 %
0,00 %
0,00 %
50,00 %

Sobrerrepresentació de
víctimes
estrangeres
14,13 %
29,77 %
-19,68 %
-16,28 %
33,55 %

1.4. Tipus de feminicidi i altres assassinats de dones
Per tipus de feminicidi o assassinat, es produeixen algunes diferències territorials:
• Els feminicidis íntims suposen el
53,4% dels casos des de 2010 (87
dels 163), un 3,4% més que la mitjana estatal (56,7%). En 2017, aquest
percentatge es redueix al 50%, el tercer percentatge més baix des que es
tenen registres (en 2013 es va registrar un 25% de feminicidis íntims i en
2015 van ser el 36,8%). Per municipis,
només Barcelona registra més d’un
feminicidi íntim en 2017 amb el registre
de dos casos, el mateix número conegut en 2015 i 2016 després del registre del pic històric en 2014, amb cinc
víctimes de feminicidis íntims. Els sis
feminicidis íntims restants es registren
en sis municipis diferents, cinc d’ells a
la província de Barcelona (La Llagosta,
Rubí, Santa Perpètua de Mogoda i Súria). L’únic feminicidi íntim conegut en
2017 fora de la província de Barcelona
es va conèixer a Salou, a la província
de Tarragona. Dels set casos coneguts
a Catalunya, sis van ser reconeguts
oficialment com a víctimes mortals de
violència de gènere. L’altre cas, conegut a La Llagosta, està en recerca per
a la Delegació del Govern.
• Els feminicidis familiars suposen
l’11,7% dels 163 casos coneguts des
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de 2010 (19 casos), un 1,7% menys
que la mitjana estatal (13,4%). En 2017
aquest percentatge augmenta amb el
registre de tres feminicidis familiars a
Catalunya, el 18,75% dels 16 casos,
xifra només superada en dues ocasions anteriors (2012, amb cinc casos, i 2015, amb sis). En aquest tipus,
només un dels tres feminicidis es va
perpetrar a la província de Barcelona, en el municipi de L’Hospitalet de
Llobregat, on un home discutia amb la
seva mare quan va arribar la policia, a
la qual li va confessar haver assassinat
a la seva àvia. Els altres dos feminicidis familiars es van conèixer en dos
municipis de dues províncies diferents:
a Bellvís (Lleida) un home amb trastorns psicològics o psiquiàtrics derivats
de la seva addicció a les drogues va
assassinar a la seva mare i va ferir al
seu germà i a La Bisbal del Penedès
(Tarragona), on un home va matar a
una dona després de ser contractat
com a sicari pel gendre de la víctima,
autor intel•lectual del crim.
• Els feminicidis no íntims suposen
el 12,9% dels 163 casos registrats a

Catalunya des de 2010, un 4,7% més
que la mitjana estatal (8,2%). Aquest
percentatge es veu especialment afectat pel registre de set casos en 2010
(el 25,9% dels casos d’aquest any) i
cinc en 2013 (el 31,3% d’aquest any),
encara que en 2017 es registra de nou
un 12,5% de feminicidis no íntims a
Catalunya (dos dels 16 casos). Cap
d’ells va ser registrat a la província
de Barcelona: un es va registrar en el
pantà de Susqueda a Osor (Girona)
i un altre va ser perpetrat a les mans
d’un tècnic instal•lador de fibra òptica
amb antecedents per segrestar la seva
parella en 2005 que havia quedat amb
la seva víctima a Lleida, on la va assassinar.
• Els feminicidis infantils suposen
el 3,1% dels 163 casos de Catalunya
(cinc casos), un 1,8% menys que la
mitjana estatal (4,8%). En 2017, l’únic
cas conegut a Catalunya representa el
6,25% dels 6 casos, el doble de la mitjana catalana. Això és pel fet que els
cinc feminicidis infantils coneguts es
van registrar en anys diferents (2010,
2011, 2012, 2015 i 2017), intercalats

amb anys en què no es van registrar
casos d’aquest tipus. Per municipis,
l’únic cas conegut en 2017 va tenir lloc
en el municipi de Barcelona, que no
havia registrat cap feminicidi infantil
anteriorment. En aquest cas, la víctima
va ser assassinada al costat de la seva
mare, registrada com a víctima de
feminicidi íntim.
• Els feminicidis per prostitució
suposen el 4,9% dels casos de Catalunya (vuit casos), un 1,4% més que la
mitjana estatal (3,5%). En 2017, l’únic
cas conegut va suposar el 6,25% dels
casos i va ser registrat en el municipi
de Barcelona, l’únic que registra a més
un cas en 2010 i un altre en 2013. La
víctima, de 48 anys, va ser degollada
per un demandant de prostitució que
la premsa descrivia com un “client
habitual”.
• Els feminicidis/assassinats sense
dades suficients suposen l’1,8% dels
casos de Catalunya, un 1% menys
que la mitjana estatal (2,8%). En 2017
no es registren casos d’aquest tipus,
del qual es mantenen tres registres
a Catalunya: un en 2011 a Canyelles
(Barcelona), un en 2013 a Valls (Tarragona) i un en 2016 a Masquefa (Barcelona).
• Els assassinats per robatori suposen el 8% dels 163 casos coneguts
a Catalunya des de 2010 (13 casos),
un 1,7% més que la mitjana estatal
(6,3%). No obstant això, en 2017 és
el primer any en què no es coneixen
casos d’assassinats de dones per
robatori. Fins llavors, el màxim històric
que havia registrat en 2014, amb quatre casos, dos d’ells en el municipi de
Barcelona que és, d’altra banda, l’únic

que registra més d’un cas (quatre casos).
• L’assassinat per crim organitzat
i/o narcotràfic conegut en 2017 suposa el 0,6% dels casos de Catalunya
des de 2010, un 0,3% menys.
1.5. Relació de l’homicida amb la víctima
Els autors de feminicidis íntims (50% dels
casos de 2017) eren la parella actual i
l’exparella de la víctima en la mateixa proporció (quatre casos, el 25%, respectivament). Set dels vuit casos es van registrar
a la província de Barcelona (tres exparelles,
tres parelles, un exmarit i un marit) i l’únic
cas conegut en una altra província es va
registrar a Salou (Tarragona), perpetrat per
l’exparella de la víctima.
Els feminicidis familiars van ser perpetrats
per tres homicides amb relacions diferents:
a Bellvís l’homicida era el fill de la víctima, a
L’Hospitalet de Llobregat, l’homicida era el
nét de la víctima i a La Bisbal del Penedès
l’homicida era l’exgendre de la víctima.
Dels dos feminicidis no íntims registrats, el
de Lleida va ser perpetrat per un conegut
de la víctima mentre que el d’Osor (Girona)
va ser perpetrat per un desconegut.
El feminicidi per prostitució conegut a Barcelona va ser perpetrat per un demandant
de prostitució, el feminicidi infantil va ser
perpetrat pel pare de la víctima i l’assassinat per crim organitzat i/o narcotràfic va ser
perpetrat per un conegut de la víctima.
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