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1. UN ANCIÀ ASSASSINA A LA SEVA DONA I INTENTA SUÏCIDAR-SE
07/02/2017. Carmen González Ropero, 79 anys. Súria (Barcelona, Catalunya). Feminicidi íntim. Xifra oficial.
Carmen González Ropero tenia 79 anys i vivia amb el seu marit, Pablo, de 82, a la seva
casa del número 22 del carrer Zurbarán, a Súria (Barcelona). El dia 7 de febrer tenia previst anar amb la seva filla al metge, qui quan va obrir la porta amb la seva pròpia clau, va
trobar el cos sense vida de la seva mare i al seu pare viu, amb una arma blanca clavada
en el seu abdomen.
L’homicida va ser ingressat en estat greu per a tractar-se les ferides del seu intent de
suïcidi. No hi havia antecedents de maltractaments en la parella. Finalment, l’11 de febrer
se li va decretar presó provisional, a l’espera que rebés l’alta mèdica per a materialitzar
el seu ingrés.
ID 1477
2. UN HOME AMB ANTECEDENTS PENALS MATA PRESUMPTAMENT A UNA CLIENTA QUE HAVIA CONEGUT UN MES ENRERE
17/02/2017. Amparo Soler Betés, 61 anys. Lleida (Catalunya). Feminicidi no íntim.
Xifra no oficial.
El 17 de febrer el cos d’una dona va ser trobat en el seu habitatge del número 12 del carrer Acadèmies de Lleida. La dona presentava punyalades en el coll i en principi es va
descartar la violència de gènere.
Amparo, de 61 anys, no havia acudit a la residència d’ancians on estava la seva mare, per
la qual cosa van donar la veu d’alarma. La dona, nascuda a Ballobar (Osca) vivia a Catalunya des de 1977 i era funcionària en el departament d’Ensenyament.
Entre els sospitosos, es trobava J. L. R., un instal•lador de fibra òptica de 42 anys,
casat i amb dues filles. El dia del crim no va anar a treballar, encara que se li situava en la
zona de l’assassinat, per la qual cosa se li va prendre declaració. Finalment, el 8 de juny
de 2017 es coneix la seva detenció després de més de tres mesos d’investigació i seguiment.
Pel que sembla, l’home havia intercanviat el número de telèfon amb la víctima un mes
abans i aquest constava en l’historial de trucades d’Amparo, que va quedar amb l’homicida el dia del crim. Se la situa arribant a la seva casa a les 14.16 hores (per les càmeres de seguretat) i ell arriba un minut després, encara que va declarar haver arribat a les
14.30 sense rebre resposta. En realitat, va arribar a entrar en l’habitatge i va estar dins
34 minuts. De moment, es desconeix el mòbil del crim. Es van trobar restes de sang

en la jaqueta que portava el dia de l’assassinat i en el seu vehicle.
L’homicida tenia antecedents delictius i havia estat condemnat a cinc anys de presó
en 2005 per segrestar la dona amb la qual estava casat llavors, quan aquesta va voler
separar-se només tres mesos després de les noces.
Durant la instrucció del cas, les proves d’ADN li incriminaven, ja que es van trobar restes
biològiques de l’acusat en el cos d’Amparo, segons exàmens realitzats per l’Àrea de Recerca Criminal de la Regió Policial de Ponent.
L’acusat va negar la seva implicació en el crim durant la seva declaració, malgrat la multitud d’indicis incriminatoris. Per part seva, la Fiscalia va demanar una pena de 15 anys
de presó, cinc més de llibertat vigilada i una indemnització de 52.000 euros a la família de
la víctima, però va descartar acusar-lo d’assassinat, per falta de proves. L’acusació particular, exercida per la família, va demanar 22 anys i mig de presó, si escau, per un delicte
d’assassinat. En qualsevol cas, els antecedents per violència de gènere que té l’acusat
no són computables en aquest cas com a reincidència.
ID 1483
3. UN HOME AMB ORDRE D’ALLUNYAMENT EN VIGOR MATA A LA SEVA EXDONA
AL CARRER
22/02/2017. Leydi Yuliana Díaz Alvarado, 34 anys. Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona, Catalunya). Feminicidi íntim. Xifra oficial. Havia denunciat i tenia ordre
d’allunyament activa. Deixa orfes cinc fills menors d’edat.
Leydi era equatoriana, tenia 34 anys i cinc fills, tres d’ells amb el seu últim espòs, Francisco José, un home de 53 anys i nacionalitat espanyola que venia cupons en Santa
Perpètua de Mogoda (Barcelona), on també vivia la víctima, que treballava com a netejadora d’una escola. La dona havia denunciat al seu agressor i tenia una ordre d’allunyament activa que no va evitar que l’homicida visqués a pocs metres de l’escola on ella
treballava. Va tenir fins i tot que augmentar el radi de 500 a 1.000 metres pels repetits
trencaments de l’agressor.
En sortir del treball el dia 21 de febrer va ser perseguida pel maltractador malgrat
l’ordre d’allunyament de 1.000 metres que tenia després de l’última denúncia del 14 de
febrer (ampliant l’anterior de 500 metres). Quan la va aconseguir, la va apunyalar mortalment i va deixar el cos abandonat entre dos cotxes al carrer Joaquim Malalts.
L’home es va entregar a la policia poc després, acompanyat d’una persona pròxima. Feia
dies que havia escrit un missatge en una xarxa social dient que estaria absent “quatre o
cinc anys”, ja que aniria a la presó, la qual cosa demostra la premeditació amb què va
matar a la seva exparella.
ID 1489

4. UN HOME AMB PROBLEMES PSIQUIÀTRICS MATA A LA SEVA MARE I FEREIX AL
SEU GERMÀ MENOR D’EDAT
07/04/2017. Antonieta Sancho, 49 anys. Bellvís (Lleida, Catalunya). Feminicidi familiar. Xifra no oficial. Assassinada pel seu fill.
El 7 d’abril, M. N. S., un jove de 22 anys amb antecedents psiquiàtrics derivats de la seva
addicció a les drogues va començar una forta discussió amb la seva mare, de 49 anys,
en el domicili familiar, situat en el centre de la localitat lleidatana de Bellvís, on també es
trobava el germà d’aquest, de 16 anys.
El jove va agredir amb arma blanca a la seva mare en el coll provocant-li la mort; també va ferir al seu germà.
El presumpte homicida tenia antecedents penals i havia estat atès per serveis socials de
la localitat i fins i tot havia estat internat en un centre psiquiàtric. El jutge va dictar el seu
ingrés a la presó condicional sense fiança i el gener de 2019 va acceptar de conformitat la condemna a 10 anys de presó, 10 més de llibertat vigilada i 10 d’allunyament del
seu germà. A això se li suma una indemnització de 210.000 euros al seu pare i germà.
ID 1505
5. UN HOME ASSASSINA A LA SEVA PARELLA I DENUNCIA QUE L’HAVIA TROBAT
MORTA
21/04/2017. Rosa, 45 anys. Barcelona (Barcelona, Catalunya). Feminicidi íntim. Xifra
oficial.
El 21 d’abril un home de 38 anys i nacionalitat moldava avisava a la policia que havia
trobat morta a Rosa, la seva parella, espanyola de 45 anys, en l’habitatge que tots dos
compartien al carrer Hospital de Barcelona, en el barri del Raval. Es desconeix com la
va matar però sí que s’ha sabut que no hi havia antecedents en la parella per maltractaments.
Després de les investigacions, l’home va ser detingut com a presumpte autor dels fets
i va ingressar a la presó preventiva, comunicada i sense fiança per un delicte d’homicidi. L’autòpsia confirmava després que l’home havia estat l’autor del feminicidi.
ID 1508
6. UN HOME MATA A LA SEVA PARELLA DINS DEL SEU VEHICLE I DESPRÉS EL
CALA FOC AMB ELL DINS
20/05/2017. Marisela Arauz Cuéllar, 48 anys. La Llagosta (Barcelona, Catalunya). Feminicidi íntim. Xifra no oficial (en investigació per part del Ministeri). Deixa cinc fills
orfes, dos d’ells menors d’edat.
El dissabte 20 de maig una de les filles de Marisela va presentar a la Policia Local una de-

núncia per la desaparició de la seva mare i la parella d’aquesta, dels quals no sabia res
des del divendres a les 13.00 hores. A partir de l’avís els Mossos van iniciar un operatiu
de cerca que va acabar el dia 21 de maig al voltant de les 20.00 hores quan va aparèixer
un cotxe calcinat amb dos cadàvers en el seu interior, a dos quilòmetres de la Llagosta (Barcelona). Eren els cossos de Marisela i M. Á. G., la seva parella, d’uns 40 anys, tots
dos d’origen bolivià. Ella treballava esporàdicament en algun bar i col•laborava a canvi de
petites ajudes, en la neteja de la parròquia. Ell era molt conegut en la comunitat boliviana
de la Llagosta i treballava de cambrer en diversos bars de la zona. El vehicle va ser trobat
en un camí en zona despoblada del riu Besòs, prop de la depuradora i el cementiri. Els
cossos, en els seients davanters del cotxe, no presentaven signes de violència en principi. Les investigacions després de dos mesos van donar el seu fruit i van poder determinar
que es tractava d’un cas de violència de gènere. La tarda del feminicidi ella havia anat
a netejar una casa a Barcelona i ell va anar a recollir-la amb el cotxe. De tornada a casa
va canviar el recorregut i va conduir fins als afores on la va assassinar sense que hagin transcendit l’arma homicida ni l’acte violent determinant de la mort. Després va
calar foc al cotxe amb ell dins.
ID 1530
7. UN HOME ASSASSINA A LA SEVA EXPARELLA I ABANDONA EL SEU COS EN UN
COTXE A LA CARRETERA
25/06/2017. Fadwa Talssi, 30 anys. Salou (Tarragona, Catalunya). Feminicidi íntim.
Xifra oficial.
H. A., un home de 43 anys i nacionalitat marroquina, va assassinar el 24 de juny a la seva
parella, una jove amb doble nacionalitat espanyola i marroquina de 30 anys, Fadwa Talssi,
que vivia a Catalunya des que era petita.
La jove, que treballava actualment de cambrera en una gelateria, havia deixat una relació de set anys amb H. A., quatre mesos enrere i començat una nova amb un altre
home, situació que la seva exparella rebutjava. L’home es va presentar a la casa que la
jove compartia amb la seva germana i li va demanar permís per a acompanyar-la al treball
i parlar durant el camí. En algun punt del trajecte, H. li va propinar a Fadwa més de 40
punyalades.
L’homicida, resident a Vila-seca (Tarragona), es va entregar a les vuit del matí en la comissaria de Salou, indicant que havia apunyalat a la seva exparella en el cotxe i havia
deixat abandonat el cos en ell, en la carretera T-325 que uneix Cambrils i Salou. No es
coneixen antecedents de maltractaments en la parella.
Durant el judici, l’acusat va al•legar haver perdut l’autocontrol en haver vist a la víctima
mantenir relacions amb un altre home la nit de l’assassinat. A més, va assegurar haver
intentat treure’s la vida després de l’assassinat. El 18 de gener de 2019 un jurat popular li
va declarar culpable per unanimitat i va expressar no creure la versió de l’acusat. Per
part seva, la Fiscalia va mantenir la seva petició de 23 anys de presó per un delicte d’assas-

sinat amb traïdoria i acarnissament, amb l’agreujant de parentiu i l’atenuant de confessió.
L’acusació particular, no obstant això, va elevar a 25 anys la seva petició, en considerar irrellevant la confessió. Davant això, la defensa va al•legar que va sofrir un arravatament i no
va veure traïdoria o acarnissament en el crim, pel qual va demanar set anys de presó.
ID 1521
8. UN HOME CONTRACTA A UN SICARI QUE ASSASSINA A LA SEVA SOGRA
04/07/2017. Nom i cognoms no coneguts, 63 anys. Bisbal del Penedès (Tarragona,
Catalunya). Feminicidi familiar. Xifra no oficial.
Una dona de 63 anys que vivia al carrer Almeria número 32 de la urbanització del Priorat,
a la Bisbal del Penedès (Tarragona), va ser trobada estirada a terra entre les 23.00 i 23.30
hores per la seva filla i la seva parella, en el menjador de l’habitatge familiar amb la finestra de l’habitació oberta, sense evidents signes de violència. Feia menys d’un any que la
víctima residia allí, amb el seu marit, la seva filla i el seu gendre.
En principi es va suposar un robatori, ja que estava tot regirat i la família va declarar que
faltaven uns 2.000 euros. L’autòpsia va confirmar que la mort es va produir de forma
violenta i es va deure a asfíxia però la policia pràcticament va descartar el robatori,
centrant-se en el cercle més íntim de la dona. La casa està en una zona limítrofa amb
uns camps agrícoles davant. Els veïns no van sentir res, els gossos no van alertar de cap
soroll i no va saltar l’alarma.
El 19 de febrer de 2018 els Mossos detenen a dos homes en relació al cas. Al matí va ser
detingut de camí al seu domicili a Perafort un home de 29 anys i de nacionalitat espanyola que va ser l’autor material dels fets. Aquest home havia estat contractat com a sicari
pel gendre de la víctima, de 42 anys i també de nacionalitat espanyola, que va ser detingut aquesta mateixa tarda de camí al seu domicili de Torredembarra.
ID 1525
9. UN HOME CONFESSA HAVER MATAT A LA SEVA ÀVIA DESPRÉS D’ACUDIR A LA
POLICIA PER UNA DISCUSSIÓ AMB SA MARE
27/08/2017. Nom i cognoms no coneguts, 89 anys. L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona, Catalunya). Feminicidi familiar. Xifra no oficial. Assassinada pel seu nét.
El dia 27 d’agost els Mossos d’Esquadra acudien a un habitatge a L’Hospitalet de
Llobregat després d’un avís de la policia a causa d’una forta discussió per part d’un
home de 29 anys amb la seva mare. Allí, el jove va confessar que prèviament havia matat a la seva àvia, a la casa d’aquesta, en el districte de Sarrià-Sant Gervasi, a
Barcelona, on posteriorment va ser descobert el cadàver. No es coneixen més detalls
sobre el cas.
ID 1540

10. TROBEN EN UN PANTÀ ELS CADÀVERS AMB SIGNES DE VIOLÈNCIA D’UNA
PARELLA DESAPAREGUDA UN MES ENRERE
26/09/2017 (data de troballa dels cadàvers, els joves van ser reportats com a desapareguts el 24 d’agost). Paula Mas Pruna, 21 anys. Osor (Girona, Catalunya). Feminicidi no íntim. Xifra no oficial.
Marc Hernández. L. i Paula Mas Pruna, de 23 i 21 anys, era una jove parella que van
sortir a passar uns dies a l’Embassament de Susqueda (en el terme municipal d’Osor, a
Girona). La seva família va intentar localitzar-los sense èxit des de l’endemà que la parella
va sortir de viatge, com que no obtenien resposta (els telèfons mòbils dels joves havien
deixat d’emetre senyal) van denunciar la desaparició.
Trenta-dos dies després els cossos de seguretat van trobar a set metres de profunditat
el cotxe de Paula, un Opel Zafira blau, enfonsat a propòsit, ja que tenia una gran pedra
en l’accelerador. Dins estaven totes les pertinences de la parella. Després va aparèixer
el caiac inflable de Marc, punxat i enfonsat amb pedres. Els cossos de tots dos van
aparèixer el 26 de setembre, nus, amb signes de violència i motxilles plenes de pedres
perquè no poguessin pujar a flotació; encara que el gas acumulat en els cossos inerts va
fer possible que surés el cos de Paula i fos vist per un visitant, que va avisar a la policia.
El cos de Marc va ser trobat al costat d’una paret de l’embassament, prop d’on havia
aparegut el de Paula.
Tots dos presentaven ferides de bala, fetes a sang freda; en el cas de Paula, la causa
de la mort va ser un tir al cap, una execució realitzada amb arma curta. El cos de Marc,
a més, presentava punyalades en tòraxs amb arma blanca o de foc. Hi ha un testimoni
que assegura que la nit de la seva desaparició va escoltar una forta discussió, crits i quatre trets en la zona.
També es va investigar si el mòbil podria haver estat sexual i si s’havia perpetrat una
agressió sexual, encara que l’avançat estat de descomposició dels cossos va impossibilitar aquesta comprovació.
El 12 d’abril de 2018 és detingut J. M. G., un home de 60 anys i nacionalitat espanyola
que havia sortit en 2009 de la presó després d’assassinar a la seva dona a tirs en ple
carrer en 1997. També va ser detingut el seu fill, que sospiten que no va estar implicat en
el crim però sí en els fets que es van desenvolupar posteriorment. J. M. va negar haver
estat en el pantà aquest dia, però el seu tot terreny blanc havia estat enregistrat per les
càmeres de seguretat. Es contradiu durant les seves declaracions i els investigadors sospiten que el seu coneixement de la zona va poder haver-li facilitat la comissió del delicte,
ja que era un gran aficionat a la caça i la pesca i acostumava a acudir a la zona per a
practicar-les.
Entre les diferents versions que dóna, assegura que va acudir al pantà amb el seu fill per
cuidar d’una plantació de marihuana que tots dos mantenien amagada. Quan va anar a

buscar aigua va deixar al seu fill al càrrec i, en tornar, “havia disparat a Paula al cap i a
Marc per l’esquena. Decidim tirar-los a l’aigua en la zona més profunda, un lloc que jo
coneixia. Els vam posar pedres perquè no sortissin a la superfície”. Assegura que el crim
el va cometre el seu fill, però que havia d’implicar ell amb les culpes, després d’haver matat a la seva mare en 1997: “quan el meu fill va ser detingut em va suplicar a crits que li
perdonés pels crims i pel que havia fet, però que després del sofriment que havia patit en
el passat perquè jo vaig assassinar a la seva mare, m’havia de menjar el marró dels crims
perquè ell tenia molta vida per davant i li ho devia”. Després del seu primer assassinat,
meticulosament calculat, va confessar davant la policia: “L’he matat perquè la volia i no
podia suportar la idea de viure sense ella”. Dels 20 anys que demanava la fiscalia llavors,
va ser sentenciat a 15, dels quals va complir 12 anys. Pel crim del pantà de Susqueda, la
recerca és complexa, amb la comprovació de 427 telèfons que van ser registrats usant el
senyal més pròxim al pantà, declaracions d’una parella que va dir haver sentit un crit de
Paula a més dels trets, el recorregut del mateix telèfon de les víctimes i fins i tot els nusos
que lligaven els cossos que, segons un informe, només van poder haver estat realitzats
per un pescador esportiu.
Com a resposta a un recurs de la defensa, a finals de desembre de 2018 Jordi Magentí
és posat en llibertat provisional, sense fiança, encara que amb la retirada del passaport
i l’obligació de presentar-se en seu judicial cada 15 dies. La Sala posa en dubte l’hora i
el lloc de l’assassinat marcats pels investigadors i, per tant, no exclou la hipòtesi de la
participació d’altres persones. Fins i tot consta una petició de localització a França, d’un
ciutadà francès que va estar per la zona el dia del crim. S’intenta localitzar també a un ex
legionari espanyol, que poc després va arribar a publicar en les xarxes que havia robat
dos sacs a uns joves. Alguns testimonis asseguren que li van veure discutir amb una parella aquest dia.
De moment, no hi ha data aproximada per la celebració del judici ni s’han especificat els
delictes que podrien imputar-se-li a quins acusats. Jordi Magentí continua sent el principal acusat i l’únic amb mesures preventives, per la qual cosa és classificat en la base
de dades com l’autor principal del cas, a l’espera d’avanços en la investigació. L’advocat
dels pares de les víctimes, Carles Monguilod, va insistir que l’acte de l’Audiència de Girona no declara innocent a Magentí, sinó que no veu motius per a mantenir-lo a la presó
preventiva.
L’Ajuntament de Cambrils, municipi natal de la jove va decretar dos dies de dol oficial.
ID 1542
11 I 12. UN HOME ASSASSINA A TIRS A LA SEVA DONA I A LA SEVA FILLA DE 15
MESOS
01/10/2017. Luisa Felicita Bruhn, 25 anys. Barcelona (Catalunya). Feminicidi íntim.
Xifra oficial.
01/10/2017. Sheriffa, 15 mesos. Barcelona (Catalunya). Feminicidi infantil. Xifra oficial. Assassinada pel seu pare.

El diumenge 1 d’octubre, dia que es va celebrar el referèndum independentista a Catalunya, en el portal del número 74 del carrer Llull de Barcelona, es va cometre un doble feminicidi. Les víctimes eren Luisa Felicita Bruhn, de 25 anys, de nacionalitat alemanya,
que vivia des de feia dos anys a la ciutat, i Sheriffa, la seva filla de 15 mesos. Totes
dues assassinades per la parella i pare de les víctimes, Sheriff Adewunmi, també de nacionalitat alemanya, de 33 anys, qui després de cometre els crims es va suïcidar.
La investigació del crim “va acabar conduint a la desarticulació d’una violenta xarxa internacional de narcotràfic de marihuana establerta a Catalunya”, segons informació publicada per El Periódico el 14 de maig de 2018.
Una amiga de la morta recorda que la parella tenia discussions i el feminicida havia advertit a la jove que si intentava deixar-ho, “ell era un herpes del qual no es desfaria tan
fàcilment”.
Passat el migdia, a les dues de la tarda de l’1 d’octubre, probablement enmig d’una
discussió, Sheriff va disparar a Feli en el pis que compartien. La noia, malferida, va
intentar escapar i va baixar per les escales fins al carrer però va ser aconseguida pel seu
feminicida que li va tornar a disparar per l’esquena. Després d’assassinar a la seva
parella, va tornar al pis, va assassinar al seu bebè i es va suïcidar. A la família morta li
van sobreviure dos gossos, testimonis silenciosos del crim.
La jove estava dedicada a la cura i la criança de la seva filla. La investigació policial suggereix que és possible que Felicita desconegués l’activitat delictiva del seu promès i que
aquest formava part d’una xarxa internacional de narcotràfic.
ID 1547 i ID 1548
13. Un home mata a la seva exparella i és detingut l’endemà quan disparava al carrer contra diversos cotxes
14/10/2017. María Sánchez Coca, 67 anys. Rubí (Barcelona, Catalunya). Feminicidi
íntim. Xifra oficial.
El 14 d’octubre se sentien crits de socors en una discussió d’un habitatge localitzat a
Rubí. Es tractava d’una dona espanyola de 67 anys, recentment separada d’una parella
amb la qual havia mantingut cinc anys de relació.
Els veïns van cridar a la policia però quan aquests van arribar, l’home que va agredir a la
seva exparella havia fugit i ella va quedar greument ferida per apunyalament. No li van
poder salvar la vida.
L’homicida respon al nom de A., de 73 anys; no tenia antecedents penals. Va ser detingut l’endemà a Cornellà, quan anava amb una escopeta disparant contra diversos cotxes
que estaven al carrer. Se’l va identificar com a autor del feminicidi de la seva exparella.
ID 1551

14. UN HOME DEGOLLA A UNA DONA EN SITUACIÓ DE PROSTITUCIÓ
10/12/2017. Yingying Y., 48 anys. Barcelona (Barcelona, Catalunya). Feminicidi per
prostitució. Xifra no oficial.
Yingying I. va ser trobada pel seu nuvi, A. S., a les 15.00 hores de l’11 de desembre a la
seva casa. Estava en el seu llit, estirada, tapada amb els llençols i degollada sense rastre
de l’arma homicida. Tenia 48 anys i vivia des de feia a penes un any en el segon pis del
número 30 del carrer de Riera Alta del Raval, a Barcelona. Era prostituïda al carrer, amb
prostituïdors que coneixia en la ronda de Sant Antoni i a vegades els citava en el seu
propi domicili. La nit del 10 de desembre havia quedat amb un “client habitual” italià a la
seva casa i aquesta nit el seu nuvi va dormir a casa de la seva mare, en el barri de l’Hospitalet de Llobregat. Va ser qui l’endemà va trobar el cadàver de la dona, va donar avís al
Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i als Mossos.
L’agressor, un home italià de 58 anys, es va entregar en una comissaria de Badalona, el
dilluns 12 al voltant de les 17.00 hores. L’Àrea d’Investigació Criminal de la Regió Metropolitana de Barcelona el va detenir com a presumpte autor de l’homicidi. Posteriorment el
Jutjat d’Instrucció 23 de Barcelona va decretar presó provisional comunicada i sense
fiança per un delicte d’homicidi, sense prejudici que aquesta qualificació pogués modificar-se a mesura que avancés la instrucció. En la investigació va quedar descartada la
parella de la víctima, amb la qual portava sortint dos anys. L’Ajuntament de Barcelona va
mostrar el seu condol a la família i amistats i va convocar un minut de silenci pel divendres 15 de desembre al migdia en la plaça de Sant Jaume.
ID 1556
15. UN HOME DEGOLLA A LA SEVA NÚVIA I DEIXA EL SEU COS SEMI SOTERRAT A
UN DESCAMPAT
24/12/2017. Kenya Álvarez, 30 anys. Sant Adrià del Besòs (Barcelona, Catalunya).
Feminicidi íntim. Xifra oficial. Havia denunciat dues vegades. Deixa òrfena una filla
menor d’edat.
Kenya Álvarez, de 30 anys, vivia a Badalona i mantenia una relació des de feia un any
amb C. S. T., de 34 anys. Discutien amb freqüència i arribaven a pegar-se en les escales del pis d’ell. Ella havia denunciat al seu nuvi fins a dues ocasions en les últimes sis
setmanes retirant després la denúncia. El dia de la Nit de Nadal estaven junts en el pis
d’ell, en el número 3 del carrer José Monge Cruz “Camarón”, en el barri de la Mina (Sant
Adrià de Besòs) de Barcelona. Durant una discussió l’home la va obligar a agenollar-se,
va agafar un cúter, pel que sembla amb la intenció de tallar-li la cara, però li va tallar
el coll. Després la va apunyalar en diferents parts del cos. Els pares d’ell que estaven
en l’habitatge no van poder evitar-ho a causa de problemes de mobilitat (el pare sofreix
obesitat mòrbida i la mare està afligida de diverses malalties). El matí del 24 de desembre
els veïns van sentir crits des de les 11.30 hores. Al voltant de les 16.00 hores ell va treure
el cadàver de Kenya ficat en una bossa verda als ulls de tot el barri. Molts veïns ho van

veure i van pensar que carregava fusta. Va traslladar el cos fins a un descampat conegut
pel tràfic de drogues i allí el va abandonar per anar a demanar una pala amb la qual va
deixar el cos semi soterrat.
Després el feminicida va passar la Nit de Nadal a casa dels seus pares. Feia un mes que
li havia confessat a un amic que l’anava a matar però no va ser pres de debò. Després
del crim ho va explicar a uns amics que tampoc li van creure perquè mentia habitualment.
Tots dos van tenir vides complicades, ella no tenia relació amb la seva família d’origen, va
perdre la custòdia d’una filla de sis anys, el pare dels quals està en la presó per pertànyer
a una banda llatina molt perillosa. A Carlos li havien diagnosticat esquizofrènia i tenia addicció a les drogues (cocaïna). Havia tornat a viure amb els seus pares després de sortir
de la presó.
Una veïna del barri, al voltant de les 21.00 hores del dia de Nadal, alarmada per les notícies que circulaven els veïns per WhatsApp, va anar a comprovar si la núvia de Carlos
havia estat abandonada en el descampat. Quan va trobar el cadàver va donar avís als
Mossos que van detenir de matinada a l’homicida. El Jutjat de Violència sobre la Dona de
Badalona li va decretar presó provisional, comunicada i sense fiança per delicte d’homicidi.
ID 1570
16. TROBEN CALCINAT EL CADÀVER D’UNA DONA
28/12/2017. Nom i cognoms no coneguts, 34 anys. Begues (Barcelona, Catalunya).
Assassinat de dones per crim organitzat i/o narcotràfic. Xifra no oficial.
El 28 de desembre de 2017 un caçador va trobar el cadàver calcinat d’una dona de
34 anys i nacionalitat espanyola en una zona boscosa de Begues (Barcelona). El mal
estat del cadàver va dificultar les tasques d’identificació en un primer moment, encara
que finalment la víctima va ser identificada i els investigadors es van centrar en el seu
cercle més proper.
El 23 de gener, gairebé un mes després, va ser detingut el company sentimental de la
dona juntament amb dues persones (una altra parella), de 31 i 43 anys i tots de nacionalitat espanyola. Els investigadors, que van contemplar els nombrosos antecedents de la
víctima durant la seva investigació, ho van atribuir a “discrepàncies” entre víctima i homicides “per un tema de drogues” i van descartar un cas de violència de gènere. L’endemà,
un dels arrestats va quedar en llibertat, encara que estava pendent de ser citat pel jutge.
El 26 de gener, el jutjat número 6 de Gavà va decretar presó provisional sense fiança
per tres dels detinguts. Els tres es van negar a declarar quan van passar a disposició
judicial.
ID 1580
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TIPUS DE
FEMINICIDI

XIFRA
OFICIAL

1477

Carmen

González
Ropero

79

07/02/17

Catalunya

Barcelona

Súria

Feminicidi íntim

Si

1483

Amparo

Soler Betés

61

17/02/17

Catalunya

Lleida

Lleida

Feminicidi No
íntim

No

1489

Leydi Yuliana

Alvarado Díaz

34

22/02/17

Catalunya

Barcelona

Santa
Perpètua de
Mogoda

Feminicidi íntim

Si

1505

Antonieta

Sancho

49

07/04/17

Catalunya

Lleida

Bellvís

FeminicidI
familiar

No

1508

Rosa María

Lago Palma

45

21/04/17

Catalunya

Barcelona

Barcelona

Feminicidi íntim

Si

1530

Marisel

Araúz Cuéllar

48

20/05/17

Catalunya

Barcelona

La Llagosta

Feminicidi íntim

En
investigació
oficial

1521

Fadova

Talssi Belkatir

30

24/06/17

Catalunya

Tarragona

Salou

Feminicidi íntim

Si

1525

No conocido

No coneguts

63

04/07/17

Catalunya

Tarragona

La Bisbal
del Penedès

Feminicidi
familiar

No

1540

No conegut

No coneguts

89

27/08/17

Catalunya

Barcelona

L'Hospitalet Feminicidio
de Llobregat familiar

No

1542

Paula

Mas Pruna

21

26/09/17

Catalunya

Girona

Osor

Feminicidi No
íntim

No

1548

Sheriffa

No coneguts

1

01/10/17

Catalunya

Barcelona

Barcelona

Feminicidi
infantil

Si

1547

Luisa Felicita

Bruhn

25

01/10/17

Catalunya

Barcelona

Barcelona

Feminicidi íntim

Si

1551

María

Sánchez Coca

67

14/10/17

Catalunya

Barcelona

Rubí

Feminicidi íntim

Si

1566

Yingying

Y.

48

10/12/17

Catalunya

Barcelona

Barcelona

Feminicidi per
prostitució

No

1570

Kenia

Álvarez Vázquez

30

24/12/17

Catalunya

Barcelona

Sant Adrià
de Besòs

Feminicidi íntim

Si

1580

No conegut

No coneguts

34

28/12/17

Catalunya

Barcelona

Begues

Assassinat de
dones per crim
organitzat i/o
narcotràfic

No

