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4.1. Escenari de la troballa del cadàver

feminicidis familiars a L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) i La Bisbal del Penedès
(Tarragona), un feminicidi no íntim a Lleida,
un feminicidi infantil a Barcelona i un feminicidi per prostitució a Barcelona.

El 37,5% dels casos va ser comès en
l’habitatge de la víctima (sis dels 16
casos). Per primera vegada des de 2013,
aquest és l’escenari més comú, la resta
d’anys és l’habitatge familiar, compartida
entre víctima i homicida.

El segon escenari més comú en 2017 és
l’habitatge familiar, compartida per víctima i homicida en els feminicidis íntims de
Súria i Barcelona (Barcelona) i un feminicidi
familiar a Bellvís (Lleida). En total, suposen
el 18,75% dels 16 casos, amb el registre de
tres víctimes.

Per tipus de feminicidi, l’habitatge de la
víctima registra només un feminicidi íntim (a
Rubí, Barcelona). A més, es coneixen dos

El tercer escenari més comú i l’últim que
registra més d’un cas és el vehicle (amb
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dos casos), que suposa el 12,5% dels 16
casos de 2017. Tots dos eren feminicidis
íntims: un a Salou (Tarragona) i un altre a La
Llagosta (Barcelona).
A més, es registren cinc casos en cinc escenaris diferents: el feminicidi íntim conegut
a Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)
va ser comès al carrer, el feminicidi íntim
conegut a Sant Adrià de Besòs (Barcelona)
va ser registrat en un descampat, el feminicidi íntim registrat a Barcelona es va perpetrar en un portal, el feminicidi no íntim
conegut a Lleida va ser registrat en un riu/
embassament i l’assassinat de dones per
crim organitzat conegut a Begues (Barcelona) es va registrar en un bosc.
4.2. Armes utilitzades per l’homicida

Un altre 18,8% dels casos va ser perpetrat amb armes de foc: un feminicidi
íntim i un feminicidi infantil en el municipi
de Barcelona i un feminicidi no íntim a Osor
(Girona).
Es desconeix un altre 6,3% dels casos, un
dels feminicidis íntims en el municipi de
Barcelona. Un 12,5% va ser perpetrat per
homicides que van utilitzar el foc com a
arma per a calcinar a les seves víctimes,
encara que es desconeix si van fer ús d’altres armes per a causar-li la mort a la víctima abans de calar foc al seu cos. Aquests
casos corresponen al feminicidi íntim conegut a La Llagosta i a l’assassinat per crim
organitzat i/o narcotràfic de Begues, tots
dos a la província de Barcelona. El 6,3%
restant va ser perpetrat amb la mans o la
força física usada per l’homicida del feminicidi familiar de La Bisbal del Penedès
(Tarragona).

El 56,3% dels homicides va utilitzar
armes blanques per perpetrar el crim en
2017 (nou dels 16 casos). D’ells, cinc van
ser autors de feminicidis íntims: quatre a la
província de Barcelona (Rubí, Sant
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4.3. Actes violents

4.4. Motius i circumstàncies de
l’homicida

El 43,8% de les dones assassinades en
2017 a Catalunya va ser apunyalada o
acoltellada pel seu homicida (set casos).
Juntament amb el 12,5% de dones degollades, són nou les dones assassinades
amb armes blanques. Cinc de les nou
víctimes van ser registrades en relació a
feminicidis íntims: quatre apunyalades (tres
d’elles, a la província de Barcelona) i una
degollada (a Sant Adrià de Besòs, Barcelona).
Un altre 18,8% de les víctimes va ser tirotejada per l’homicida: les víctimes del
feminicidi íntim i el feminicidi infantil de
Barcelona i la víctima del feminicidi no íntim
d’Osor (Girona).
Encara que es desconeix l’acte violent
principal en el 6,3% dels casos (la víctima
del feminicidi íntim registrat a Barcelona el
21 d’abril), se sap que la víctima de l’assassinat per crim organitzat i/o narcotràfic va
ser calcinada pel seu homicida, com ho va
ser la víctima del feminicidi íntim en investigació per la Delegació del Govern registrat
a La Llagosta. Ambdues suposen el 12,5%
dels casos en 2017. A més, la víctima del
feminicidi familiar conegut a La Bisbal del
Penedès (Tarragona) va ser asfixiada per
un home contractat com a sicari pel seu
gendre.

El motiu o circumstància de l’homicida
principal es desconeix en el 37,5% dels
casos: tres feminicidis íntims de la província de Barcelona (a Barcelona, La Llagosta i
Súria), els dos feminicidis no íntims (a Osor,
a la província de Girona, i a Lleida) i l’assassinat per crim organitzat i/o narcotràfic
de Begues (Barcelona).
Dels casos en els quals hi ha un motiu o
circumstància principal identificada, destaquen els tres casos en procés de separació o de rebuig de la víctima a l’homicida
(el 18,8%): tres feminicidis íntims a Salou
(Tarragona) i Barcelona i Rubí (Barcelona).
Un altre 12,5% dels casos, dos feminicidis
íntims, van ser la culminació d’un continu
de violència previ al feminicidi (a Sant Adrià
de Besòs i Santa Perpètua de Mogoda). I un
altre 12,5% van ser feminicidi familiars que
l’homicida va perpetrar com a forma d’extrema violència per resoldre una discussió
(els casos de L’Hospitalet de Llobregat, a
Barcelona, i el cas de Bellvís, a Lleida).
A més, el feminicidi infantil conegut va ser
perpetrat per venjança cap a la mare de la
víctima i el feminicidis per prostitució, per
misogínia. Tots dos, són casos coneguts
en el municipi de Barcelona.
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4.5. Suïcidi de l’homicida

4.6. Situació judicial de l’homicida

De mitjana, el 18,8% dels homicides es
El 68,8% dels homicides coneguts en
van suïcidar després de perpetrar el
2017 a Catalunya es troben a la presó
crim (tres casos) i un altre 6,3% ho van
preventiva (11 dels 16 casos). D’ells, el
intentar sense arribar a consumar-lo (un
54,5% eren feminicidis íntims (sis casos:
cas). Tant l’intent de suïcidi com dos dels
els de Barcelona, Rubí, Salou, Sant Adrià
suïcidis consumats es van registrar en fede Besòs i Santa Perpètua de Mogoda).
minicidis íntims a la província de Barcelona Entre ells, el feminicidi íntim de Salou,
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Tot i que es desconeix la dada en el
cas de l’assassinat
per crim organitzat
i/o narcotràfic (el
6,3%), se sap que
el 68,8% restant
són casos perpetrats per autors
que no es van suïcidar després del
crim (11 casos).
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l’homicida del qual ja ha rebut el veredicte
del jurat popular, que li declara culpable
per unanimitat. A l’espera de la sentència
dictada pel jutge, l’homicida continua a
presó preventiva.
Un altre 18,8% dels casos es troba tancat
després de la mort per suïcidi de l’homicida (tres casos: els feminicidis íntims
de La Llagosta i Barcelona i el feminicidi
infantil vinculat a aquest últim).
A més, en el cas del feminicidi no íntim
perpetrat a Osor (Girona), l’acusat es
troba en llibertat provisional, a l’espera de
l’avanç de les investigacions.

