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Introducció
L’any 2010 Feminicidio.net va començar
a documentar l’assassinat de dones per
raons de gènere a l’Estat espanyol. Aquest
treball pren com a referència i està inspirat en l’acadèmia i el moviment feminista
global. Respon així a la genealogia i tradició feministes, connectades a Espanya i a
través dels cinc continents, per una realitat
que continua sent alarmant al segle XXI:
cap país, ni del nord, ni del sud, està lliure
de feminicidis. Ni en temps de guerra, ni en
temps de pau.
L’any 2015 vam realitzar el primer informe estadístic pel període complet de
documentació des que vam començar a
construir Geofeminicidio, una base de
dades a la que anomenem la màquina de la
memòria. Hi figuren els noms de les víctimes, la relació del victimari amb la víctima, el perfil demogràfic de la víctima i del
victimari de cada un dels casos, característiques de l’escenari del crim com els actes
violents comesos, els motius i circumstàncies del victimari , i les armes utilitzades.
“Catalunya: Feminicidis i altres assassinats
de dones. Informe 2010-2014 “va ser no
només el primer informe realitzat a l’Estat
espanyol per una organització de la societat civil organitzada, sinó el primer a la Unió
Europea que atenia a una demanda del
moviment feminista i de la United Nations
Office on Drugs and Crime (UNODC) que
segons els indicadors utilitzats d’aquesta
última, demana als estats que reflecteixin
en les seves estadístiques els homicidis
intencionals de dones comesos per homes
i no només aquells per raons de gènere o
limitats als casos de dones assassinades a
mans de la seva parella o ex parella.
El patriarcat lliura la seva guerra particu-
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lar contra les dones amb el feminicidi, un
tipus de crim que va forjar la seva anatomia
conceptual en la modernitat i que assoleix
els nostres dies en forma de pandèmia en
desenes de països. Avui sabem gràcies
a les encara escasses estadístiques amb
perspectiva de gènere, que el paradigma
d’anàlisi del feminicidi, requereix posar la
mirada en els victimaris i no només en les
víctimes. Els homes són els autors de més
del 90% de tots els crims que es cometen
al planeta (l’Estat espanyol no s’allunya
d’aquest percentatge, que també ronda
el 90%) i les dones són assassinades per
homes en un percentatge majoritari de els
casos, i per raons de gènere.
A l’Estat espanyol, entre 2010 i 2016, segons el registre de Feminicidio.net van ser
assassinades a mans d’homes un total de
785 dones. Per comunitats autònomes, Andalusia registra el major nombre de casos
(156 des de 2010, el 19,9% del total), seguida de Catalunya (147 casos, el 18,7%) i
la Comunitat Valenciana (97 casos, el 12,4
%). Només entre Andalusia, Catalunya i
la Comunitat Valenciana sumen més de la
meitat dels registres de tot Espanya: 400
casos que suposen el 51% del total.
Pel que fa a les taxes de prevalença, la
mitjana estatal 2010-2016 és de 4,71 dones
assassinades per milió. Per sobre d’aquesta mitjana se situen Melilla (amb una mitjana de 13,79 dones assassinades per milió),
seguida de les Balears, amb una taxa de
7,20 dones assassinades; Canàries, amb
una taxa mitjana de 5,79; Astúries amb
5,65 i Catalunya, en cinquè lloc per sobre
de la mitjana estatal, amb 5,51 dones assassinades per milió.
En relació amb el nombre total de dones
assassinades a mans d’homes a Catalunya,
dels 28 coneguts a 2010, 23 en 2011 i 26

en 2012 es redueix a 19 casos el 2015 i 15
el 2016. Dues províncies, Girona i Lleida
reflecteixen una taxa zero el 2016. S’experimenta així una tendència a la disminució
de feminicidis i assassinats en el període
documentat de 2010 a 2016.
En termes generals, que el nombre de
casos registrats a Catalunya s’hagi reduït
gairebé a la meitat del 2010 a 2016 -l’últim
any de documentació en aquest informeés una dada positiva a ressaltar.
Aquest avanç de dades és el pròleg de l’informe extens que publicarem al 2018 amb
una ressenya i estudi de casos paradigmàtics. El mateix ens brindarà informació i
dades que ens puguin conduir amb determinats estudis o investigacions posteriors,
a reduir el nombre de feminicidis i altres
assassinats de dones i a prevenir la forma
més extrema de la violència masclista.
Finalment, destacar que aquest estudi
continuat i ininterromput des de 2010,
s’ajusta a l’aplicació del Conveni d’Istanbul, que l’Estat espanyol va signar el 2011 i
que va entrar en vigor l’1 d’agost de 2014.
Estableix en el Capítol II, article 11.1 . a):
“Recollir les dades estadístiques detallades
pertinents, a intervals regulars, sobre els
assumptes relatius a totes les formes de
violència incloses en l’àmbit d’aplicació del
present Conveni”.
Graciela Atencio
Directora de Feminicidio.net
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1.

Breu radiografia del
feminicidi a Catalunya
del 2010 al 2016
A Catalunya es van registrar 129 feminicidis i 18 assassinats de dones entre 2010
i 2016, un total de 147 casos. Segons la
Llei Orgànica 1/2004 de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere, només 64 van ser reconeguts a les
xifres oficials, el 81% del total dels 79 feminicidis íntims coneguts i només el 43,54%
del total de casos a Catalunya. Això situa
el sots-registre oficial en un 20%: un de
cada cinc casos. A la província de Barcelona es dóna el major percentatge de
casos no reconeguts, amb un de cada
quatre casos ignorat per les xifres oficials (el 24,49%).

Del 2010 a 2016 , Catalunya registra una
prevalença mitjana de 5,51 dones assassinades per milió, 1,59 per sota de la mitjana.
Si bé la població de dones a Catalunya ha
augmentat en els anys que conformen la
sèrie històrica, el nombre de casos ha estat
el principal factor que ha reduït la taxa de
prevalença de feminicidis i altres assassinats a Catalunya. Des dels 28 casos
coneguts al 2010, 23 al 2011 i 26 al 2012,
es redueix fins a 19 casos al 2015 i 15
al 2016. Per províncies, la major reducció
amb respecte a la mitjana s’ha donat a
Girona i Lleida, que reflecteixen taxa zero al
2016. Tarragona, per la seva part, és la província amb taxa de prevalença mitja més
alta (10,7 dones assassinades), xifra que
supera al 2016 per 1,91 (amb 12,61 dones
assassinades per milió).

Al 2016, els 15 casos coneguts es reparteixen en 14 municipis diferents a excepció de Barcelona, on es van donar dos

casos. La resta estan presents a poblacions més petites que arriben a assolir taxes
de prevalença de 545,85 dones assassinades per milió, com succeeix a La Pobla
de Mafumet, amb una població de 1.832
dones. A Barcelona, la taxa de prevalença
és la més baixa de tots els municipis degut
a la concentració de la població femenina
que habita la ciutat (847.259 dones, segons
l’Institut Nacional d’Estadística).
Per mesos de l’any, gener, juny i octubre
són els que registren més casos des del
2010 (18 els dos primers mesos i 16 casos
a l’octubre). Els mesos amb menys casos
coneguts són maig (amb set casos) i abril
(amb nou). Al 2016, pel contrari, abril és el
mes amb més casos coneguts (tres de 15),
seguit de gener, juny i setembre amb dos
casos cadascun. Febrer, març i novembre
són els únics mesos sense casos registrats.
Per tipus de feminicidi i tipus d’assassinat:
- El 53,74% dels casos registrats a Catalunya són feminicidis íntims. Dos de cada
tres es van perpetrar a la província de Barcelona (el 62,03% d’aquests).
-El segon tipus més comú de feminicidi és
el no íntim, amb 19 casos des del 2010 que
suposen el 12,93% de tots els casos de
Catalunya. D’aquests, nou van tenir lloc a la
província de Girona (el 47,37% d’aquests).
-El 81,25% de les dones víctimes de feminicidis familiars va ser assassinades a la
província de Barcelona (13 de 16 casos).
-Dels 7 casos de feminicidi per prostitució
coneguts, quatre van ser perpetrats a la
província de Tarragona (el 57,14%).
De mitjana, les víctimes conegudes a
Catalunya des del 2010 tenien 46,33
anys (6,62 anys més que la mitjana entre
7

els victimaris: 39,71 anys), encara que la
franja d’edat amb més casos registrats tant
entre víctimes com victimaris és la d’entre
30 i 39 anys. Una de cada tres víctimes
era estrangera (el 33,3%), encara que el
2016 aquest percentatge es redueix fins el
26,67%, un 14,98% més del que suposen
a nivell demogràfic (l’11,69% de les dones
no té la nacionalitat espanyola i el 17,27%
és d’origen estranger).
Entre els victimaris, el percentatge de
sobre-representació dels homes d’origen
estranger assoleix el 14,46% el 2016, ja
que el 26,67% dels victimaris no tenen la
nacionalitat espanyola, front el 12,21% dels
que es troben en aquesta situació a Catalunya.
Tant entre les víctimes com entre els victimaris coneguts entre el 2010 i el 2016,
l’ocupació més comuna és la de jubilat
o jubilada, encara que elles ho són en
32 ocasions (el 21,77%), mentre que en
ells només es confirma en nou casos (el
6,12%). Això és degut a que, en un percentatge majoritari, no s’especifica l’ocupació
de la víctima o del victimari en les fonts
d’informació. En el cas de les víctimes, es
desconeix l’ocupació en un 44,9% dels
casos, un 12,24% menys que entre els victimaris (el 57,14% dels assassins).
En l’escenari de la troballa del cadàver,
els casos que s’atribueixen a l’espai privat
arriben al 60,54% i corresponen a 89 de
les 147 dones assassinades. D’aquests, 53
es van cometre en l’habitatge familiar (el
36,1% dels 147 casos totals), 22 a l’habitatge de la víctima (el 15%) i altres vuit
casos van ser perpetrats a l’habitatge del
propi victimari (el 5,4%). A l’espai públic es
registren 11 casos documentats al carrer (el
7,48%) i 10 a l’hospital (el 6,8%).
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Les armes més utilitzades en la sèrie
2010-2016 són les armes blanques, que
amb 57 casos suposen el 38,78% dels 147
coneguts, seguits de les mans (26 casos
que fan el 14,97% del total).
En el 83,67% dels casos es va registrar un sol acte violent contra la víctima
que, en el 34,96% d’aquestes ocasions
va ser per apunyalament, l’acte violent
més comú. Entre els casos que presenten
dos actes violents a l’acte violent de la
ganivetada o l’apunyalada es suma el de
ser colpejada i assoleix el 18,75% dels 16
casos que mostren dos actes violents en el
mateix crim.
Els victimaris coneguts tendeixen a trobar
en la discussió el motiu per al seu crim (el
19,05% dels 121 casos amb un únic motiu
esgrimit per l’autor). Quan són dos els motius del victimari, la combinació més comuna és un continu de violència i gelosia.
Els victimaris són els marits en 34 ocasions (el 23,13% dels casos), la parella en un
13,61% dels assassinats, el fill en el 6,8%
dels casos i l’exmarit en altres nou crims
(6,12%).
Un 11,56% dels casos va ser perpetrat per
un victimari que es va suïcidar després del
crim (17 casos), mentre que el 6,12% ho
va intentar sense arribar a aconseguir-ho.
Aquest mateix percentatge de casos està
tancat judicialment després de la mort del
victimari, mentre que el 35,37% dels casos
els victimaris han estat condemnats pels
fets (52 feminicidis i altres assassinats),
encara que un 4,76% encara segueix sense
identificar-se en la investigació policial (set
casos).

2.
Nombre de casos
i taxes de prevalença
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2.

Nombre de casos
i taxes de prevalença

Del total de 147 casos, 79 van ser feminicidis íntims (en el marc de la parella o l’ex
parella), que representen el 53,74% de les
dones assassinades a Catalunya des del
2010; d’aquests, 64 han
estat reconeguts oficiNombre de casos per anys i prevalença per províncies Catalunya 2010-2016
alment com a víctimes
Total:
mortals de violència de
Lleida
Casos
gènere (el 81,01%). El
3,30 1 2 2
18,99% restant correspon
a un sots-registre de feminicidis íntims oficials que
afecta a quasi un de cada
cinc casos.

147

26

5

Girona
9,92

86

2 3 2

6 13

Barcelona
4,35

10 16 15 8 15 11 11

30
Tarragona
10,7

5

2 3 3

9

4 4
Nombre de casos
Prevalença

Prevalença mitjana Catalunya

5,51
Prevalença mitjana Estatal

4,71

1,28 - 3,37
3,38 - 5,46
5,47 - 7,55
7,56 - 9,64
9,65 - 11,73
11,74 - 13,82

Entre 2010 i 2016 a Catalunya es van
registrar 147 casos que es tradueixen en
una taxa de prevalença mitjana de 5,51
dones assassinades per cada milió de les
que habiten el territori.
Les 147 dones assassinades a Catalunya
representen el 18,73% dels 785 casos registrats entre 2010 i 2016 a l’Estat espanyol.
D’elles, 129 van ser víctimes de feminicidis
(el 87,76%) i 18 d’altres tipus d’assassinat
(el 12,24%).
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2016

15

2015

19

2014

20

2013

16

2012

26

2011

23

2010

28

Per províncies, Barcelona
registra el major nombre
de casos amb 86 víctimes
documentades (el 58,5%
de tota Catalunya). Amb
una àmplia diferència,
la segueixen Tarragona i
Girona, amb 30 i 26 casos
cadascuna (el 20,41% i el
17,69%, respectivament).
La província amb menys
casos registrats és Lleida,
els seus 5 registres només
representen el 3,4% de
la base de dades des del
2010.

En termes generals, el nombre de casos registrats a Catalunya s’ha reduït gairebé a la
meitat del 2010 al 2016, l’últim any de documentació. Dels 28 casos coneguts al 2010
(23 al 2011 i 26 al 2012), cap dels últims
quatre anys registra més de 20 víctimes: 16
al 2013, 20 al 2014, 19 al 2015 i 15 al 2016.
No obstant això, aquesta disminució del
nombre de casos no ha estat uniforme entre
províncies. Mentre que Girona passa de 13
casos durant el 2010 a zero al 2015 i 2016;
a Barcelona es registraven 10 casos al 2016,
després d’haver-ne registrat 11 ja al 2010 i al

2011. Tarragona, amb quatre casos, tant al
2010 com al 2011, registra el seu pic històric al 2012 amb nou casos i, encara que es
redueix a tres al 2012 i al 2014 i assoleix dos
casos al 2015, al 2016 torna a assolir cinc
registres, un més que al 2010.

2012; 5,31 al 2014 i 5,66 al 2015). Al 2016,
amb 10 casos registrats, la taxa de prevalença de Barcelona és de 3,52 dones assassinades per milió, 0,4 menys que la mitjana
de Catalunya (3,92) i 0,83 menys que la
mitjana des el 2010 a Barcelona (4,35).

Nombre de casos i taxes de prevalença per
províncies 2010-2016

A Girona la taxa de prevalença anual mitjana des del 2010 és de 9,92 dones assassinades per milió, la segona més alta de
Catalunya, malgrat tenir la taxa zero tant al
2015 com al 2016. Amb el registre de 13
casos al 2010, Girona va assolir una taxa
de prevalença de 34,92 dones assassinades per milió, que es va reduir a la meitat
al 2011 (amb sis casos va assolir una taxa
de 15,98 dones assassinades per milió),
encara molt per sobre de la mitjana de la
província (9,92). Al 2013, amb una taxa de
7,92 després del registre de tres casos, es
produeix l’últim pic registrat a la província
que torna a reduir la seva taxa al 2014 fins
les 5,31 víctimes per milió; 4,61 per sota la
mitjana de la província des del 2010. Tant

2.1

Per províncies, Tarragona presenta la
taxa més alta, amb 10,7 dones assassinades per milió, seguidament de Girona
(9,92) i Barcelona (4,35). La taxa més
baixa es dóna a Lleida, amb 3,3 víctimes
per milió.
En el cas de Barcelona, la taxa de prevalença més baixa es va registrar al 2013, amb
2,83 dones assassinades per milió. No obstant això, tant l’any anterior com en els dos
següents van registrar una taxa d’un punt
superior a la mitjana de la província (5,30 al

Nombre de casos per províncies 2010-2016

Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
Total Catalunya
Total Estatal

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

10

16

15
2

15
2

5
15
104

11
6
2
4
23
115

11
13

1
2
19
112

8
3
2
3
16
114

3
20
104

9
26
110

4
28
126

Prevalença per províncies 2010-2016

Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
Mitjana Catalunya
Mitjana Estatal

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Prevalença
mitjana

3,52
0,00
0,00
12,61
3,92
4,39

5,66
0,00
4,64
5,03
4,98
4,72

5,31
5,31
0,00
7,51
5,24
4,37

2,83
7,92
9,21
7,45
4,18
4,76

4,59
5,30
5,29
0,00
6,79
4,59

3,91
15,98
9,22
9,96
6,04
4,81

3,93
34,92
0,00
10,02
7,39
5,30

4,35
9,92
3,30
10,70
5,51
4,71
11

al 2015 com al 2016, Girona no registra
casos, el que suposa taxa zero dos anys
seguits.
Lleida és la província de Catalunya amb
menys casos registrats (cinc casos) i amb
la taxa de prevalença mitjana més baixa
(3,3). Dels set anys documentats, només
tres presenten casos: dos al 2011 (9,22
dones assassinades per milió), altres dos el
2013 (9,21) i l’últim al 2015 (4,64). Al 2010,
2012, 2014 i 2016, Lleida registra taxa zero
de feminicidis i altres assassinats de dones.
Finalment, Tarragona és la província
amb una major taxa de prevalença mitjana (10,7). Malgrat no conèixer-se tants
casos com a Barcelona, la concentració
d’aquests en poblacions més reduïdes
eleva la taxa de prevalença de la província i
dels seus municipis.

2.2

Nombre de casos
i taxes de prevalença
per municipis. 2016

Al 2016 els 15 casos registrats es van
donar en 14 municipis diferents. L’únic
en el que es coneixen dos casos és
Barcelona, amb una taxa de prevalença
de 2,36 dones assassinades per milió, la
més baixa dels 14 municipis. La segona
taxa més baixa es dóna al municipi de Badalona (9,15), seguit de Tarragona (14,86) i
Esplugues de Llobregat (42,1).
D’altra banda, els municipis amb menor població de dones habitants reflexa
les taxes més altes de prevalença: 1.832
dones habiten La Pobla de Mafumet, a
Tarragona, el que estableix una taxa de
prevalença de 545,85 dones per milió;
139,25 vegades la mitjana de Catalunya
(3,92). Canyelles, amb tan sols 329 dones
12

més que La Pobla de Mafumet (2.161),
assoleix una taxa de prevalença de 462,75
dones assassinades, 83,10 per sota
d’aquesta. Per a reduir la taxa a menys de
100 dones assassinades per milió, cal anar
a Vila-Seca que també trenca aquesta barrera; la de les 10.000 dones habitants (amb
10.914 habitants, la seva taxa assoleix les
91,63 assassinades per milió).
Amb l’excepció de Barcelona que registra
a més, un assassinat per violència econòmica, els feminicidis íntims es documenten
amb casos únics a set municipis: Badalona, Canyelles, Esplugues de Llobregat, La
Pobla de Mafumet, Premià de Mar, Sant
Feliu de Llobregat i Vila-Seca.
El segon tipus de feminicidi més comú
al 2016 és el feminicidi per prostitució,
amb un cas a Salou i un altre a Valls. La
resta de tipus registrats només documenten un cas el 2016: un feminicidi no íntim
a Arenys de Mar, un feminicidi familiar a
Gironella, un assassinat per robatori a Tarragona i un feminicidi sense dades suficients a Masquefa, a més de l’assassinat per
violència econòmica registrat a Barcelona.
Dels 15 casos coneguts al 2016 a Catalunya, 7 (el 46,7%) van ser perpetrats en
municipis considerats per Eurostat com a
ciutats, concentracions de població en una
petita extensió de territori. Entre ells, destaca Barcelona, l’únic municipi amb dos
casos el 2016, al qual se sumen Badalona,
Esplugues de Llobregat, Premià de Mar,
Sant Feliu de Llobregat i Tarragona amb un
sol cas cada un. Un altre 40% correspon a
municipis amb un cas considerats pobles
o suburbis, de densitat demogràfica intermèdia: Arenys de Mar, la Pobla de Mafumet, Masquefa, Salou, Valls i Vila-seca.
El 13,3% restant correspon als dos únics
casos coneguts en àrees rurals: el de Ca-

Tipus de feminicidi i prevalença per munipis Catalunya 2016

Total:

15
Casos

Masquefa
240,04 4.166 1
Gironella
405,19

Arenys de Mar
128,37 7.790 1

2.468 1

1

1
1

1

12.184 1

1 1

La Pobla de Mafumet
545,85

1.832

1

1

1 1 2

1
Valls
82,07

1

1

67.296

1

14.249 1

Badalona
9,15 109.333 1

1

Tarragona
14,86

Premià de Mar
70,18

Canyelles
462,75
2.161 1

Barcelona
2,36 847.259 1

1

Esplugues de Llobregat
42,10 23.754 1
Sant Feliu de Llobregat
44,09 22.681 1

Vila-seca
91,63 10.914 1
Salou
79,06

Prevalença mitjana
Catalunya 2016

3,92
Població Catalunya 2016

3.825.228

Total Catalunya
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Nombre de casos

3,92

Prevalença

12.648 1

2,36 - 92,95
92,96 - 183,54
183,55 - 274,13
274,14 - 364,72
364,73 - 455,31
455,32 - 545,90

Població de dones

3.825.228

Feminicidi íntim

8

Feminicidi familiar

1

Feminicidi no íntim

1

Assassinat de dones per robatori

1

Feminicidi per prostitució

2

Feminicidi/Assassinat sense dades suficients

1

Assassinat per violència
comunitària/econòmica

1

nyelles i el de Gironella.(1)

2.3

Nombre de casos
per mesos de l’any

Entre el 2010 i 2016, els 147 casos registrats a Catalunya es van repartir de
forma irregular durant els mesos de
l’any. Gener i juny van registrar el major
nombre de casos: 18 registres cadascun
que suposen, respectivament el 12,24%
dels casos de l’any. Per províncies, el repartiment és similar, encara que al gener es
documenten més casos a Barcelona que
al juny (12 en front a vuit), ja que en aquest
últim mes es documenten cinc casos a Girona, respecte l’únic cas conegut al mes de
gener. Seguit per octubre (amb 16 casos, el
10,88%), juliol i desembre (amb 13 casos
cadascun, el 8,84%, respectivament).
Per altra banda, maig és el mes que menys

casos registra Catalunya des del 2010, amb
només set casos des de llavors (el 4,76%
del total). Seguit per abril (9 casos que suposen el 6,12%) i agost, setembre i novembre, amb 10 casos cadascun (el 6,8%).
Els dos mesos amb més registres a Catalunya (juny i octubre) entre 2010 i 2016,
ho són també a l’Estat espanyol en aquest
mateix període. No obstant això, a Catalunya el mes de gener registra el mateix
nombre de casos que octubre (15), ocupant
ambdós la segona posició. En el cas de
l’Estat espanyol, la xifra de gener és alta
(60 casos), però es manté per sota dels 63
que registra juliol, que en aquest cas ocupa
la segona posició amb el mateix nombre de
casos que octubre.
Al 2016, juliol va ser el mes amb més casos registrats a l’Estat (16 casos), seguit de
gener i juny, ambdós amb 11 casos cadascun. A Catalunya, però, el mes amb més

Feminicidis i altres assassinats per mesos Catalunya 2010-2016

Total:

147
Casos
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4

5

1

1

1
1
1

2
5

9
7
4

5

8

8

3

1

10

10

1
1

2

10
1

2

1

12

13
6

11
3

10

13

1

12

8

8
6

4

3

2

5

11
8

1
1

2

6
4

3

0

Gener

Febrer

Març

Barcelona

14

Abril

86

Maig

Girona

Juny

Juliol

26

Lleida

Agost

Setembre

5

Octubre

Tarragona

Novembre Desembre

30

(1) Mesures:
Per ciutat: mínim de 500 habitants per km quadrat i població mínima de 50.000 habitants
Per pobles o suburbis: mínim de 100 habitants per km quadrat y 50.000 habitants o que sigui adjacent a
una ciutat
Per zones rurals: menys de 100 habitants pe km quadrat i que no estigui a prop de ciutats.
Font: Eurostat http://bit.ly/2mPWjSc

Estacionalitat comparada Catalunya - Estat espanyol 2010-2016
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18

12%

Total:

16

80

Total:

147 785
Casos

Casos

75

10%

72
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13

13

12,3
8,33%

12
8%

56

57
11

64

59

9

62

62
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10

10

10

Agost

Setembre

65

65,4

6%

7

4%

Gener

Febrer

Març

Estat espanyol 2010-2016

Abril

Maig

Juny

Juliol

Catalunya 2010-2016

registres és abril (tres casos que suposen el
20% dels 15 casos de l’any). El segueixen
tres mesos més amb dos casos cadascun: gener, juny i setembre que aporten
el 13,3% dels casos de l’any. Només es
coneixen tres mesos lliures de feminicidis i
altres tipus d’assassinats de dones a Catalunya durant el 2016: febrer, març i novembre.
Entre 2010 i 2016 cada mes ha registrat
una mitjana de 12,25 casos, el que situa la
mitjana mensual en 1,75 casos a Catalunya. Per sobre de la mitjana es situen els
mesos de gener i juny (18 casos, respectivament), seguits d’octubre (16 casos) i
desembre i juliol (amb 13 casos cada un).
Per sota de la mitjana, maig només registra 7 casos, a l’abril es coneixen 10 i tant
a l’agost com al setembre i novembre es
registren 10 casos.

Octubre

Percentatge mitjà mensual

Novembre

Desembre

Nombre de casos

analitzats, 9,35 casos de mitjana en un
sol mes. Els mesos que registren un major
nombre de casos són juny (80 casos), juliol
(75 casos), octubre (72 casos) i gener (71
casos). Per sota de la mitjana, es situen
més allunyats amb la mitjana més baixa
dels mesos de febrer (56 casos), març (57
casos) i maig (59 casos). com podem observar en el gràfic de Estacionalitat, juny és
el mes amb el nombre de casos més elevat
tant a Catalunya com a l’Estat espanyol.

A l’Estat espanyol cada mes es registren
65,42 casos de mitjana en els set anys
15
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3.

Tipus de feminicidis
i altres assassinats
de dones

Els 79 feminicidis íntims coneguts a Catalunya des del 2010, suposen el 53,74%
dels 147 casos totals. Dos de cada tres
feminicidis íntims perpetrats a Catalunya
van tenir lloc a la província de Barcelona (el
62,03% dels 79 casos). Allí, aquest tipus de
feminicidi representa el 56,98% dels casos
registrats. A Lleida, d’altra banda, només
es coneixen cinc dones assassinades des
del 2010, encara que quatre d’elles van ser
víctimes de feminicidis íntims (el 80% dels
casos de la província). A Tarragona, els 15
casos coneguts suposen la meitat dels 30
casos de la província (50%) i, a Girona són

11 les dones assassinades per les seves
parelles o ex parelles, el 42,31% dels 26
casos coneguts en els set anys de documentació. La província amb un major
sots-registre oficial de feminicidis íntims
és Barcelona, amb un 24,49% dels casos
(12 de 49). La segueixen Tarragona, amb
un 13,33% (dos de 15) i Girona, amb un
9,09% (un de 11). L’única província sense
sots-registre oficial és Lleida, on tots els
feminicidis íntims formen part de les xifres
oficials de víctimes mortals reconegudes
per la Delegació per la Violència de Gènere
del Ministeri de Sanitat.

• El 12.93% dels casos documentats a
Catalunya són feminicidis no íntims (19
de 147). La província
amb més casos coneTotal:
Tipus de feminicidi Catalunya 2010-2016
guts des del 2010 és
Girona, amb nou casos
Casos
en total, encara que
Lleida
només al 2010, van
4 1
tenir lloc set casos a la
província, l’única que
registrava aquest tipus
en tot Catalunya. L’any
següent, un altre cas a
26
5
Girona va sumar vuit tant
Girona
a la província com a tot
11 1 9 3 1 1
86
el territori. Al 2013 es
Barcelona
va documentar el darrer
49 13 7 8 1 2 2 3 1
cas de Girona, que va fer
30
arribar a les nou víctimes
Tarragona
en feminicidis no íntims
15 2 3 2 2 4 1 1
(el 47,37% de totes les
de Catalunya). A Barcelona, es coneixen set caNombre de casos
Feminicidi/Assassinat sense dades suficients 3
sos des del 2010 (dos al
Feminicidi íntim
79
Assassinat
per
violència
Feminicidi familiar
16
2012, tres al 2013, un al
5
comunitària/econòmica
Feminicidi no íntim
19
2015 i un al 2016), el que
Cas dubtós sense informació suficient
1
Assassinat de dones per robatori 13
suposa el 36,84% del
Feminicidi infantil
4
7
total de casos d’aquest
Feminicidi per prostitució
tipus.

147
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Tarragona registra tres casos, un cada any
des del 2013 fins al 2015 (el 15,79%), mentre que a Lleida no es coneix cap feminicidi
no íntim.
- El 81,25% de les dones víctimes feminicidi familiar a Catalunya van ser assassinades a la província de Barcelona (13
de 16 casos). Sis d’aquests crims van tenir
lloc al 2015: en un sol any es van concentrar el 46,15% dels casos de set anys a la
província. A més, Tarragona va registrar
dos casos al 2012 i un altre a Girona el
2013. En total, 16 dones assassinades des
del 2010, el 10.88% dels casos de Catalunya.
- El 8.84% dels casos registrats a Catalunya correspon a assassinats per robatori,
el tipus d’assassinat més comú. D’ells, vuit
casos van ser registrats a la província de
Barcelona (61,54%), tres a Girona (23.08%)
i dos a Tarragona 15,38%).

van ser assassinades a la província de
Tarragona (quatre dels set casos). Un altre
28.57% ho van ser a Barcelona (dos casos)
i el 14.29% restant, correspon a l’únic cas
a Lleida que no és un feminicidi íntim.
-Dos dels quatre casos de menors assassinades en feminicidis infantils a Catalunya es van registrar a Tarragona (50%),
la província amb més casos des del 2010.
Barcelona i Girona van registrar 1 cas cada
una (25%, respectivament).
-Tres dels cinc assassinats de dones per
violència comunitària o econòmica van
ser perpetrats a la província de Barcelona
(60%), mentre que un altre cas es va registrar a Girona i un altre a Tarragona.
-Es coneixen tres casos de feminicidi sense
dades suficients: dos a Barcelona i un a
Tarragona, a més d’un altre cas dubtós
conegut a Barcelona.

- El 57.14% de les víctimes de feminicidi
per prostitució registrades a Catalunya

Tipus de feminicidi Catalunya 2010-2016

Total:

147
Casos

3%
54%

11%

13%

7%

3%

5%

2%

79

16

19

13

4

7

3

Feminicidi íntim

1%

5 1

Feminicidi familiar
Feminicidi no íntim
Assassinat de dones per robatori
Feminicidi infantil
Feminicidi per prostitució
Feminicidi/Assassinat sense dades suficients
Assassinat per violència comunitària/econòmica
Cas dubtós sense dades suficients
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Total:

Tipus de feminicidi Catalunya 2016
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Casos

53%

13%

7%

7%

7%

7%

7%

8

2

1

1

1

1

1

Feminicidi íntim

Feminicidi per prostitució
Feminicidi no íntim
Feminicidi familiar
Assassinat per robatori
Feminicidi/Assassinat sense dades suficients
Assassinat per violència comunitària/econòmica
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4.1

Estatus legal i país
d’origen de les víctimes

casos de dones estrangeres assassinades
a l’Estat des del 2010 (29.81%).
L’últim any de la sèrie registra 15 casos a
Catalunya, dels quals es confirma l’Estatus
legal de la víctima com espanyola en 11
ocasions (el 73,33% dels casos) i com estrangera en les quatre restants (el 26.67%),
un 9,4% més del representen entre la
població de dones a Catalunya (17.27%
és d’origen estranger, encara que només
l’11,69% no té la nacionalitat). Al 2016, les diferències territorials són
importants, el 13.58%
sobre-representació de
les dones estrangeres
a Barcelona (el 30% de
les víctimes són d’origen
estranger, mentre que
a la província ho són el
16.42% de les dones
que hi viuen). A Tarragona, la sobre-representació de dones estrangeres entre les víctimes és
del 1,59% ja que el 20%
de les víctimes era d’origen estranger, en
comparació amb el 18.41% que suposen
demogràficament a la província.

A Catalunya, un de cada tres casos era
d’una víctima estrangera (un 33,3% en
49 de 147 casos). En altres 94 casos és
confirmat l’Estatus legal de la víctima com
a espanyola (63,95%), mentre que se’n
desconeixen les dades en quatre ocasions,
2,72% dels casos)

Per la seva part, a l’Estat espanyol el
64,84% de les dones assassinades eren
espanyoles (509 dels 785 casos). Encara
que es desconeix l’Estatus legal del 5,35%
d’elles (42 casos), s’han documentat 234
Nacionalitat de la víctima 2016

11 73%

Catalunya

65

Espanya

Nacional

36

63%

Estrangera

No sap

Al 2016, es desconeix l’origen de la víctima
en el 2.88% dels 104
casos de l’Estat espanyol (en tres ocasions).
En uns altres 65 casos
(62,5%) es confirma
4 27%
15
l’Estatus legal de la víctima com a espanyola,
mentre que són es3%
trangeres en 36 casos,
34,62% del total.
35%
3
147
Al 2016 es van conèixer 15 casos a Catalu-
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Origen de la víctima 2015-2016
25

Total:

34

Casos

24
11

20

15

13

10

5
2

2

2

2

Romanesa

Dominicana

1

0
Espanyola

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Sueca

Marroquina

Nord-americana

Colombiana

Bielorrusa

Argentina

2015

19

nya, quatre menys que l’any anterior (19).
D’elles, 11 eren dones espanyoles (dues
menys al 2015), tot i que suposen un percentatge major, 73,3% del total (un 4,9%
més que el 2015).
Al 2016 només el país d’origen Romania
registra més d’un cas, amb dos registres
que representen 13,3% del total. Les altres
dues víctimes del 2016 són d’origen marroquí i colombià respectivament.

2016

15

Al 2015, 13 de les 19 víctimes eren espanyoles (68.42%), mentre que el país d’origen estranger que va registrar més d’un
cas va ser República Dominicana (dos
casos que suposen el 10.53% del total).
A més, el 2015 les dones d’origen suec,
estatunidenc, bielorús i argentí, que van
registrar un cas cadascun (5.26%).

Total:

15

Origen de la víctima 2016
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9

2

1

1

Espanyola

Romanesa

Marroquina

Colombiana

Casos

4.2 Edat

de 46,5 anys. Per sota d’aquesta es situa
Tarragona, amb 41 anys de mitjana i, finalment, Lleida, amb una edat mitjana de 24
anys, que es situa gairebé a la meitat dels 46
Total:
anys de mitjana de CataCasos
lunya.

Edat de la víctima 2010-2016
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4
3
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2
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30-39

86 Barcelona

40-49

3

13

8

20-29

2

50-59

26 Girona

1

2
1
2

60-69

5 Lleida

6
10

7

1

70-79

80-89

90-99

30 Tarragona

El 2016 les dones assassinades a Catalunya
tenien una edat de 44
anys de mitjana. Per
províncies, Barcelona va
superar la mitjana d’edat
amb 44,3 anys. A Tarragona, les dones assassinades tenien una mitjana
d’anys 43,2 anys.

Les dones assassinades a Catalunya
entre 2010 i 2016 tenien 46 anys de
La franja de dones d’entre 40 i 49 anys és
mitjana, encara que el grup d’edat que
una de les dues amb més casos documenregistra més casos és el de dones de
tats aquell any. Ambdues registren cinc
30 a 39 anys, amb 39 casos en set anys
casos que suposen un terç (33,3%) dels
(26,5%). Dones entre 40 i 49 anys sucasos de l’any cadascuna. No obstant això,
posen la segona franja amb més casos
aquesta franja es divideix en tres casos a
de 2010, amb 26 dones
assassinades (17,7%),
Total:
seguit de la franja d’entre
Edat de la víctima 2016
50 i 59 anys d’edat, amb
Casos
5
5
20 casos (13,6%).
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D’altra banda, les franges
d’edat amb menys regis1
tres són dones d’entre
els 90 i els 99 anys, amb
1
un sol cas que aporta el
20-29
0,7% a la base de dades.
MITJANA
Seguides per les d’entre
D’EDAT 44
10 i 19 anys, amb tres
casos que sumen el 2% i
les dones d’entre 60 i 69
anys, amb cinc casos que suposen el 3,4%
dels 147 documentats a Catalunya.
Per províncies, la província amb la mitjana
d’edat més avançada és Girona (56 anys).
Seguida de Barcelona, amb una mitjana

3
5

3
1
1

2

2
1

30-39

40-49

10 Barcelona

0 Girona

50-59

0 Lleida

80-89

5 Tarragona

Tarragona i dos a Barcelona, en el cas de
la franja d’edat anterior (30 a 49 anys), els
cinc casos coneguts van ser registrats a
Barcelona.
Tres casos més es refereixen a dones
23

assassinades d’entre 50 i 59 anys, dues a
Barcelona i una a Tarragona. A més, d’un
cas a Tarragona inclòs a la franja l’edat de
20 a 29 anys i un a Barcelona que suposa
l’assassinat de la dona d’edat
més avançada, entre els 80 i els
89 anys

Ocupació

que el 12,5% restant correspon a quatre
casos identificats a la província de Lleida.
El 10.2% dels casos (15 de 147) correspon a dones treballadores assassinades.
La província amb més casos és Tarragona
(sis de 15, el 40%), seguida per Barcelona
(cinc casos, un 33,3%) i Girona (tres de 15
casos, el 20%), mentre que Lleida va registrava el menor nombre de casos (un de 15,
el 6.67%).

De les 147 víctimes documentades entre 2010 i 2016 en el 44.9% dels casos
l’ocupació és desconeguda (66 casos).
De les que sí que s’ha fet pública aquesta
informació, el 21.77% dels casos correspon a dones jubilades assassinades. Per
províncies, Barcelona acumula el major
nombre de casos, amb 18 dels 32 coneguts (el 56.25%). Un altre 31,25% (10
casos) van ser coneguts a Girona, mentre

La següent ocupació més comuna és la
de treballadora sexual, amb nou casos
(6,12%). D’elles, quatre van ser assassinades a la província de Barcelona i unes
altres quatre a la de Tarragona (44.44%,
respectivament). El cas restant es va registrar a Lleida (11,12% amb un sol cas). El
17.01% restant (25 casos) es divideix en
deu ocupacions més com cambrera (cinc
casos, el 3,4%), menor (quatre casos, el

4.3

Ocupació de la víctima 2010-2016

Total:
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1

Directiva d’administració

32 Jubilada

3

Desocupada

1

Funcionària de govern

15 Empleda

3

Empleada domèstica

1

Indigent

9

Prostituta

3

Estudiant

1

Altra

5
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3

Propietària/Comerciant

86

Ocupació de la víctima 2016

Total:

15
Casos

Girona

0

Lleida

21011

Tarragona

21

6

Barcelona

1

1

2

1

1

10

5

2,72%), estudiants (tres casos, el 2,04%),
entre d’altres.
Al 2016 es desconeix el 46,57% de les
ocupacions de les víctimes (en set dels
15 casos). Sis dels quals corresponen a la
província de Barcelona (85.71%) i el cas
restant, es van conèixer a Tarragona (el
14.29%). Dels sis casos en què la víctima
tenia una ocupació coneguda, la més freqüent és la d’empleada (dos casos a Barcelona i un a Tarragona que sumen el 20%
dels casos de l’any), seguida de prostituta
(dos casos a Tarragona que fan el 13,3%
del total) i un cas en cadascuna de les
ocupacions restants, que aporten el 6.67%
per cada grup: empleada domèstica, una
funcionària governamental i jubilada.
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5.1

Estatus legal i país
d’origen dels victimaris

De mitjana, el 59,2% dels victimaris registrats a Catalunya des del 2010 tenen confirmat l’Estatus legal d’espanyol (87 de 147
casos), un 5,5% menys que la mitjana de
l’Estat espanyol (64.7%). Se’n desconeix el
6,8% (10 casos), encara que es registren
el 34% dels victimaris d’origen estranger (50 casos). El 2016, 11 dels 15 crims
van ser perpetrats per victimaris espanyols
(73,3%), 11,8% menys que els victimaris
Nacionalitat del victimari 2016

11 73%

Catalunya

64

Espanya

Nacional

Al 2016 el percentatge
de victimaris espanyols
identificats assoleix el
63,16% dels casos, un
3,16% més que l’any
anterior (60%). Quatre
dels 15 casos del 2016
van tenir victimaris
d’origen estranger
(26.67%), un 7.34%
menys que la mitjana
de 2010 (34,01% amb
50 dels 147 casos). La
nacionalitat estrangera
més registrada el 2016
va ser la colombiana, amb dos victimaris
que suposen el 13.33% dels 15 casos.
Altres quatre nacionalitats estrangeres
registren un sol cas en tot l’any (brasiler,
filipí, marroquí i romanès), que suposen el
6.67% dels casos, respectivament. A l’any
2015 són dues les nacionalitats estrangeres
que registren més d’un cas: dos victimaris uruguaians i uns altres dos dominicans
(10.53%, respectivament). Amb els 12 casos
perpetrats per espanyols, la resta de nacionalitats només registren
4 27%
15
un cas que aporta el
5.26% dels 19 coneguts
en tot l’any: romanès,
eslovac i suec.
10%

30 29%

62%

Estranger

registrats a l’Estat espanyol (61,5%). Ja
que no es desconeixen les dades en cap
cas del 2016, es confirma l’origen estranger
de quatre victimaris (26,7%).

No sap

10

104

Com les seves víctimes,
el 26.67% dels victimaris eren estrangers
i no tenien la nacionalitat espanyola, encara
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Origen del victimari 2015-2016

Total:

34

Casos

25
21

20

9

15

10

12

5
2

2

2

2

1
1

2

Uruguaià

Romanès

Dominicà

0
Espanyol

2
1

2015

2

Colombià

19

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Suec

Marroquí

Filipí

Eslovac

Brasiler

2016

15

Total:

15

Origen del victimari 2016

que la seva sobre-representació respecte
el percentatge de població que suposen a
Catalunya és lleugerament inferior a la de
les seves víctimes, un 14.46% enfront al
14.98% entre elles.

5.2 Edat

Entre el 2010 i el 2016, els victimaris
identificats en els 147 casos tenien una
mitjana d’edat de 40 anys. Per províncies, la mitjana d’edat més alta entre
28

2

1

1

1

1

Romanès

Marroquí

Filipí

Brasiler

Espanyol

9

Colombià

Casos

els victimaris es dóna a Girona, amb 42
anys. Seguit de Barcelona i Tarragona,
lleugerament per sobre la mitjana, amb
una mica més de 40 anys. L’única província amb una mitjana inferior a la de Catalunya és Lleida, amb 27 anys de mitjana.
Dels quatre casos de victimaris entre els
10 i els 19 anys d’edat, només dues són
menors (dos casos a Barcelona, un el
2010 i un altre al 2015). Un altre cas correspon al perpetrat per un victimari de 18
anys a Lleida i el quart, al d’un jove de 19

Edat del victimari 2010-2016

Total:

147
Casos

42
38
7
11

10

22

2
5

6

13
1
2

4

10-19
MITJANA
D’EDAT

20

20-29

40

12

1

5

30-39

40-49

50-59

86 Barcelona

8

6

10

10

1

3

25

6

4

60-69

70-79

26 Girona

5 Lleida

3

2

2
2

2

6

80-89

No sabe

1
2

30 Tarragona

Edat del victimari 2016

Total:

15

6

Casos

4
3
1
1
1
3
1

20-29

MITJANA
D’EDAT

30-39

45

10 Barcelona

1

1

1

1

1

50-59

60-69

70-79

1

3

40-49

0 Girona

anys a Barcelona, ambdós el 2013.
Al 2016, els victimaris tenen 45 anys de
mitjana, encara que la franja d’edat més
comuna, així com entre les víctimes, és
la d’entre 30 i 39 anys: sis casos que es
distribueixen entre Barcelona i Tarragona
i aporten el 40% de la base de dades de
Catalunya d’aquell any. Seguit de la franja
d’entre 40 i 49 anys, amb quatre casos (el
75% a Barcelona i el 25% restant a Tarragona), que representen un 26,7% del
total de 15 casos. A més, dos casos més
es registren a la següent franja, d’entre
50 i 59 anys, amb un cas a Barcelona i un

0 Lleida

5 Tarragona

altre a Tarragona. La resta de les franges
van registrar un cas i es refereixen totes a
crims perpetrats a la província de Barcelona: un entre els 20 i els 29 anys, un d’entre
60 i 69 i un altre d’entre 70 i 79 anys.
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Ocupació del victimari 2010-2016

Total:

147
Casos

53

Barcelona

12

Girona

11 2

Tarragona

3 1

5

2 3 1111 1111

86

26

1 11

17

2 1 2 11 4

11

30

84 No sap

4

Indigent

1

Estudiant

9

Jubilat

4

Altra

1

Menor

8

Desocupat

5

Propietari/Comerciant

1

Membre de les forces armades o cossos de seguretat

8

Empleat

3

Obrer

1

Professional

8

Infermer/Auxiliar d’infermeria

2

Cambrer

1

Tècnic/Professional de nivell mitjá

6

Directiu d’administració pública o d’empreses

1

Zelador/Guarda de seguretat

5.3 Ocupació
En els casos registrats a Catalunya entre
2010 i 2016, es desconeix l’ocupació del
victimari en el 57.14% dels casos (84
dels 147). En total, es coneixen 17 ocupacions de victimaris registrats en els
63 casos restants (que sumen 147 amb
als 84 casos d’ocupació desconeguda).
L’ocupació més comuna entre els victimaris dels que es coneixen aquestes dades és jubilat (6,12% amb nou casos). Sis
d’ells (66,67% d’aquests), van ser registrats
a la província de Barcelona. Seguides de
les ocupacions d’aturats, empleat i infermer/ajudant d’infermera (vuit casos cadascun que sumen el 5.44%, respectivament).
Entre els casos d’ocupació d’infermer, set
dels vuit casos van ser perpetrats per un
mateix victimari a Girona.
30

5

5

2 111

Lleida

7

6

Al 2016, es desconeix l’ocupació dels
victimaris en el 60% dels casos (nou dels
15 casos documentats). La resta de casos
fan referència a victimaris amb diferents
ocupacions: a Barcelona es coneixen els
casos d’un zelador/guarda de seguretat, un
empleat, un infermer/auxiliar d’infermeria,
un membre de les Forces Armades o Cossos de Seguretat de l’Estat i un professional (un 10% dels 10 casos a Barcelona i un
6,67% de 15 casos arreu de Catalunya). A
Tarragona, l’únic cas amb ocupació coneguda correspon a un propietari/comerciant
(20% dels 5 casos), mentre que el 80% és
desconeguda (cinc casos). A Barcelona,
aquest percentatge arriba al 50% amb cinc
dels 10 casos, un 10% menys que la mitjana de Catalunya al 2016.
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6.
Feminicidis i assassinats.
Context
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9,43%) i, finalment, Lleida, amb un cas que
aporta el 1.89% dels 53 casos.
El següent lloc de l’espai privat amb més

Escenari de la troballa del cadàver 2010-2016

Total:

147
Casos

El 60.54% dels cossos de les dones va
ser trobats en l’espai privat (89 dels 147
casos), mentre que l’espai públic és l’escenari de la troballa del cadàver en un
39.46% d’ocasions.
Dels 89 casos coneguts en l’espai privat,
53 corresponen a l’habitatge familiar (36%
dels 147 casos totals). El 69,81% registrats
a la província de Barcelona (on suposen el
43,02% dels 86 casos en total). La següent
província que més casos aporta és Tarragona, amb el 18.87% dels 53 casos, seguida de Girona (cinc casos que sumen el

5 1

11

10

9

6

5

Altre

Bosc/Desert

Descampat/Despoblat

4 3 3 2 11111

Lloc de treball

8

Hospital

22

Carrer

53

Jardí/Pati d’habitatge
Altre habitatge

Espai públic

Habitatge victimari

Espai privat

Habitatge víctima

39%

Habitatge familiar

61%

Bar/Club/Discoteca
Cadáver no trobat
Carretera/Autopista/Ruta
Cotxe/Automòbil
Parking
Hotel/Hostal/Motel
Platja
Riu/Llac/Embassament

6.1

Escenari de la troballa
del cadàver

casos registrats és la llar de la víctima,
amb 22 casos en set anys: 16 a Barcelona
(72,73%), tres a Tarragona (13,64%), dos
a Girona (9.09%) i un a Lleida (4,55%).
L’habitatge del victimari és l’escenari de la
troballa del cadàver només en el 8,99%
de les ocasions en l’espai privat (vuit casos
que suposen el 5.44% dels 147 casos de
Catalunya).
Entre els espais públics més registrats
destaquen el carrer (amb 11 casos que
suposen el 18.97% dels 58 casos d’espai
públic) i l’hospital (10 casos que suposen el
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17.24%). En el cas del carrer la distribució
geogràfica és més homogènia: quatre casos a Barcelona (36.36%), tres casos a Girona i Tarragona (27.27%, respectivament) i
un a Lleida (9.09%). Per la seva banda, els
casos coneguts a l’hospital es van registrar
a Barcelona en un 70% dels casos (set casos de 10 en total). Un 20% es va conèixer
a Girona (dos casos) i el 10% restant correspon a un cas de Lleida.
El 2016, el 73,33% dels casos va tenir l’espai privat com a escenari de descoberta
del cadàver, un 6.44% superior a la mitjana de Catalunya des de 2010 (60.54%),
amb el registre d’11 dels 15 casos. D’ells,
cinc casos corresponen a l’habitatge familiar
(quatre casos a Barcelona i un a Tarragona
que sumen un 33% dels 15 casos), quatre

a l’habitatge de la víctima (tots a Barcelona,
sent el 27%) i dos a casa de l’autor (un 13%
de dos casos de Tarragona).
A més, uns altres quatre casos són coneguts en l’espai públic (26.67% dels 15 casos a Catalunya al 2016). Un d’ells al carrer
a Tarragona (25%) i un altre a Barcelona
en un hospital (25%), així com dos altres
casos que han estat classificats com “altre
escenari” (50%).

6.2

Armes utilitzades
pel victimari

Entre el 2010 i el 2016, el 41.5% de les
dones van ser assassinades amb una
arma blanca (61 casos: 57 armes sense

Armes utilizades pel victimari 2010-2016

Total:

147

Vehicle
Utensilis

Casos

Matxet
Destral
Corda/Soga
Arma de foc
Altra
Navalla
Foc
Pistola

3

Escopeta

1111 11
2 2

4
7

Verí

Arma blanca

8

Dues o més armes

Objecte contundent

57

8

9

19
No sap

22

Mans
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Armes utilizades pel victimari 2016

Total:

15
Casos

Verí
Pistola

1
1

Altra

1
Arma blanca

6
No sap

1

1
Foc

2
Mans

2

Escopeta

especificar, dues navalles, una destral
i un matxet). D’aquests, més de la meitat
(60,06% amb 37 dels 61 casos) a la província de Barcelona. Segueixen les províncies
de Tarragona (13 casos, 21.31%) i Girona
( nou casos, 14,75%), mentre que a Lleida només es registren dos casos (3,28%).
Dels 61 casos coneguts perpetrats amb
una arma blanca, 31 són assassinats comesos amb un ganivet (21,1% dels 147
coneguts a Catalunya i el 50,82% dels
comesos amb armes blanques). El 54.84%
dels 31 casos perpetrats amb un ganivet
són de Barcelona, mentre que a Lleida
no se’n coneixen casos i tant Girona com
Tarragona són set assassinats registrats
amb una arma blanca (el 22.58% en cadascuna de les dues províncies). Dues dones
assassinades amb navalla (una a Barcelona
i una altra a Girona) que representen l’1,4%

dels 147 casos a Catalunya. A més, una
dona va ser assassinada amb una destral
a Lleida i una altra amb un matxet a Barcelona (0,67%, respectivament). Altres armes
blanques van ser utilitzades en els restants
26 casos (17,7% dels 147): 18 a Barcelona
(69,23% dels 26 coneguts), sis a Tarragona
(23.08%) i un a Girona i a Lleida (3,85%,
respectivament).
L’autor va utilitzar les seves mans com a
arma en el 14.97% dels casos (26 dones
assassinades, 14 d’elles - el 53,85%- a
Barcelona). Dels nou casos en què l’autor
utilitzà un objecte contundent com a arma
(6,12% de la total 147) nou van ser a Barcelona (77.8%, de les ocasions). A més,
vuit casos registren dues o més armes en
el mateix delicte, que suposa el 5.44% dels
casos des de 2010.
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Al 2016 les armes blanques representen
el 40% dels casos registrats a Catalunya (quatre casos a Barcelona i dos a
Tarragona). D’aquests sis casos, tres
van ser perpetrats amb un ganivet ( dos
a Barcelona i un altre a Tarragona), que
aporta el 20% dels 15 casos coneguts
en 2016.
Un altre 13,3% es refereix a dos casos en
què el victimari utilitza una escopeta, el
mateix nombre de casos en què s’utilitzen
les mans. Ambdós representen un cas a
Barcelona i una altre a Tarragona. Altres
cinc armes utilitzades en cinc casos diferents sumen un 6,7% cadascun a la base
de dades, sumant un total de 15 casos el
2016: foc, pistola, verí, una altra i una arma
de la qual no es té coneixement.

6.3 Actes violents
Dels 147 casos coneguts a Catalunya des
del 2010 fins al 2016, 123 presenten un
sol acte violent (83,67%). Altres 16 casos
registren dos actes violents en un mateix
crim (10,89%),set casos amb tres actes
violents (4.76%), i un cas amb quatre actes
violents en el mateix assassinat (0,68%).
Dels 123 casos amb un únic acte violent,
43 representen a dones apunyalades
(34.96%). D’elles, 30 van ser assassinades
a la província de Barcelona (69,77% dels
casos). Un altre 16.26% dels 123 casos
correspon a dones colpejades (20 casos),
mentre que altres dos actes violents aporten vuit casos cadascun, en tercer lloc, el
que representa un 6,5%, respectivament:
dones intoxicades i dones tirotejades. En
el cas de les víctimes intoxicades, set dels
vuit casos (87.5%) van ser assassinades
a la província de Girona. Altres 15 tipus
d’actes violents es registren entre els 123
36

casos, fins aportar el 35,77% del total, amb
44 víctimes documentades.
Entre els casos amb dos actes violents
en el mateix crim, destaquen els casos de
víctimes apunyalades i colpejades, amb
tres casos (un a Barcelona, un a Girona i un
altre a Tarragona que suposen el 18.75%
dels 16 casos). A Girona, es registren, a
més, dos casos de dones apunyalades i
degollades (el 12,5%). El 68,75% restant,
correspon a 11 casos amb 11 diferents
combinacions diferents d’actes violents:
apunyalada o colpejada i esquarterada,
estrangulada i violada o colpejada i sepultada o mig enterrada entre d’altres combinacions.
Els casos que es coneixen amb tres actes
violents en el mateix assassinat són set
(4.76% del total de 147). Cinc es registren
amb una combinació que no es repeteix
en més d’un cas i cadascun suposa el
14.29% dels set coneguts. L’altre 28.57%
fa referència a dos casos amb la mateixa
combinació de tres actes violents: apunyalada o degollada, enterrat o semi enterrada i el cos es trobava en descomposició. Finalment, l’únic cas conegut amb
quatre violents actes en el mateix crim
es va produir a Girona, on el victimari va
colpejar, degollar o apunyalar la víctima,
la va mutilar i va acabar esquarterant-la.
Aquest cas representa el 0,68% del 147
casos coneguts de Catalunya. Dels 15
casos coneguts el 2016 no se’n coneix
cap amb més d’un acte violent. El 40%
de les víctimes van ser apunyalades (sis
casos: quatre a Barcelona i dos a Tarragona), mentre que un altre 20% correspon a
dones tirotejades ( dos casos a Barcelona i un altre a Tarragona). Un altre 13,3%
dels casos es refereixen a les víctimes
estrangulades pels victimaris (dos casos
a Tarragona), mentre que els quatre res-

Total:

Actes violents 2010-2016

147
Casos

123

9 1

16

1 Acte violent

2 Actes violents
3 Actes violents
4 Actes violents

Total:

123
Casos

1 Acte violent

5

2 Actes violents
Actes violents

Apunyalada - Colpejada
Apunyalada - Degollada
Apunyalada - Calcinada/Incinerada
Apunyalada - Esquarterada
Arma de foc - Tirotejada
Llençada al buit - Nua
Asfixiada Estrangulada
Asfixiada - Sepultada/Semienterrada
Degollada - Estrangulada
Estrangulada - Violada
Estrangulada - Colpejada
Colpejada - Sepultada/Semienterrada
Emmordassada - Lligada
Total

Barcelona

1

Girona

Lleida

1
2

Tarragona

Total

1

3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
16

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5

5

1

5

5

4

4

3 3 2 111111

Arma de foc

Intoxicada Tirotejada
Llençada al riu

6

Esquarterada
Ferida
Llençada al mar/aigua
Calcinada/Incinerada
Decapitada
Amb matxet
Cremada

6

Sepultada/Semienterrada

Colpejada

8

Asfixiada

Apunyalada

8

No sap

20

Estrangulada

43

Degollada

Atropellada

3 Actes violents
Actes violents

Apunyalada - Cos en descomposició - Sepultada/Semienterrada
Ofegada - Apunyalada - Asfixiada
Ofegada - Llençada al mar/aigua - Colpejada
Asfixiada - Bossa de plástic - Esquarterada
Apunyalada - Cos en descomposició - Colpejada
Degollada - Nua - Colpejada
Total

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Total

2

1

0

2

2
1
1
1
1
1
7

Girona

Lleida

Tarragona

Total

1
1

0
0

0
0

1
1

1
1
1
1
1
4

4 Actes violents
Actes violents

Apunyalada - Esquarterada - Colpejada - Mutilada
Total

Barcelona

0
0

37

tants es registren en quatre actes violents
diferents (colpejada, intoxicada, cremada
i es desconeix) i aporten el 6.67% per
cadascun.

rebuig i trastorn psiquiàtric desatès juntament amb el procés de separació o de
rebuig.

6.4

Finalment, nou casos registren tres motius per part del victimari en el mateix crim
(6,12% dels 147 casos). D’ells, sis corresponen a una combinació de continu de violència, discussió i procés separació o rebuig:
66,67% dels casos, amb tres registres a
Barcelona, dos a Girona i un a Tarragona.

Motius i circumstàncies del victimari

Entre el 2010 i el 2016 es coneixen 121
casos (82.31% dels 147 de Catalunya) en
els que només s’identifica un motiu per
part del victimari. En 33 d’aquests casos
es desconeixen les raons (el 27,27%),
mentre que el motiu més comú és la
discussió, amb 17 casos (14.05% dels
121 casos), seguit del continu de violència (12,4% amb 15 casos) i el robatori
i separació o el rebuig com a terceres
opcions, ambdues amb 11 casos (9.09%,
respectivament).
Entre els 21 casos en els que el victimari
atribueix dos motius per al crim (14.29%
del total) destaquen la gelosia i la continuació de la violència, que sumen quatre casos
(tres a Barcelona i un a Tarragona) i que
suposen el 19.05% dels 21 casos coneguts
per dos motius. Seguits per la combinació
de violència contínua amb discussió en tres
casos ( un a Barcelona, un a Girona i un
últim a Tarragona) que aporten el 14.29%
i dues combinacions més amb dos casos
cadascuna que suposen el 9.52% dels
21 casos: violència contínua i separació o
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El 86,67% dels 15 casos documentats
el 2016 corresponen a casos perpetrats
per victimaris amb un sol motiu conegut.
D’ells, es desconeix el motiu de quatre dels
casos (26.67% de l’any, tres casos a Barcelona i un a Tarragona), el mateix nombre
de casos en què s’observa com a motiu un
procés de separació o rebuig de la víctima
cap al victimari (dos a Barcelona i altres
dos a Tarragona). La contínua violència
apareix com a únic motiu en dos casos
a Barcelona (13.33%), mentre que altres
tres motius registren només un cas cadascun: robatoris, drogues i/o l’alcohol i altres
(6.67%, respectivament). A més, dos altres
casos a Barcelona registren dos motius
per part del victimari: un amb la combinació d’un trastorn psiquiàtric desatès i un
procés de separació o rebuig i un altre cas
amb l’ús de drogues o alcohol juntament
amb un altre motiu. Cada un d’aquests casos aporta el 6.67% dels casos de 2016.

Motius i circumstàncies del victimari 2010-2016
Total:

147
Casos

121

21

1 Motiu

9

2 Motius
3 Motius

Total:

121
Casos

33

No sap

19

17

Altres

15

Discussió
Contiu de violència

11

11

Robatori
Separació/Rebuig
Trastorn psiquiàtric desatès

10

2 21

Gelosia
Infidelitat
Alcohol/Drogues

1 Motiu

2 Motius
Motius

Barcelona

Gelosia - Contiu de violència
Gelosia - Discussió
Contiu de violència - Conflicte custòdia fills
Contiu de violència - Discussió
Contiu de violència - Trastorn psiquiàtric desatès
Contiu de violència - Separació/Rebuig
Discussió - Alcohol/Drogues
Discussió - Separació/Rebuig
Drogues i/o alcohol - Intent d’agressió sexual
Altres - Trastorn psiquiàtric desatès
Separació/Rebuig - Altres
Robatori - Alcohol/Drogues
Separació/Rebuig - Trastorn psiquiàtric desatès
Altres- Alcohol/Drogues
Total

3
1
1
1
1
1
1
1

Girona

Lleida

Tarragona

1

1
1

1

1
1
1
1
1
14

1
2

2

Total

4
1
1
3
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
21

1

3

3 Motius
Motius

Gelosia - Trastorn psiquiàtric desatès - Alcohol/Drogues
Contiu de violència - Discussió - Alcohol/Drogues
Contiu de violència - Discussió - Separació/Rebuig
Contiu de violència - Trastorn psiquiàtric desatès - Alcohol/Drogues
Total

Barcelona

1
1
3
1
6

Girona

Lleida

2
2

0

Tarragona

Total

1

1
1
6
1
9

1
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6.5

Relació del victimari
amb la víctima

Entre 2010 i 2016, la relació més comuna
entre els victimaris i les víctimes conegudes a Catalunya és la de marit, que
suma 34 dels 147 casos (23,13%), seguit
de la parella (13.61% amb 20 casos), el fill
(6,8% amb 10 casos) i l’ex marit (6,12%
amb nou casos). A més, vuit casos de
cuidadors (5.44%) i set de desconeguts
(4.76%) assoleixen el 59,86% dels casos
des del 2010. El restant 40.14% es divideix
en 21 tipus de relació diferents, incloent-hi
els amics, clients, ex parelles, pares, veïns i, fins i tot, victimaris sense identificar
per part de les autoritats (diferent dels que
s’han identificat, però la relació no és coneguda).
El 2016 la relació més comuna és la parella,
amb tres casos que suposen el 20% dels
15 coneguts. Altres tres tipus de relació sumen dos casos més cadascun (un 13.33%,
respectivament: conegut recent, desconegut i ex-marit de la víctima.) Els sis casos
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restants van ser comesos per victimaris
amb un altre tipus de relació amb la víctima, com un client, un cuidador, un marit o
cosí.
Al 2016 els 15 casos coneguts van ser
comesos per victimaris amb deu tipus de
relació diferent amb la víctima. Un 20%
dels casos va ser perpetrat per la parella de
la víctima (3 casos a Barcelona). Un cas a
Barcelona i l’altre a Tarragona on l’autor era
un conegut, aporten el 13,3% dels casos
de l’any, el mateix nombre i distribució geogràfica s’aprecia entre els victimaris desconeguts per la víctima. A Tarragona, altres
dos casos més perpetrats per l’ex marit de
la víctima aporten el mateix percentatge
(13,3%). Els sis casos restants es distribueixen en sis tipus de relació diferents que
suposen el 6.67% cadascuna: client, cuidador, ex parella, marit, cosí i es desconeix.
Només el cas del client de la víctima es
va ser perpetrat a la província de Tarragona. Els altres cinc casos es van registrar a
Barcelona.

Amic

2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Amant
Cunyat
Ex treballador
Ex empleat
Germà
Parella de la mare
Cosí
Rotllo/Relació recent

2

Persona propera

2

Ex parella de familiar

3

Company de feina

Vei

4

Pare

5

Ex nuvi

5

Conegut recent

6

Nuvi

6

No sap

6

Ex parella

6

Client

7

Victimari sense identificar

8

Desconegut

9

Cuidador

10

Ex marit

Fill

Parella

Marit

Relació del victimari amb la víctima 2010-2016
Total:

Casos

147

34

20

41

6.6 Suïcidi del victimari

sions), mentre que en nou casos (6,12%)
l’intent de suïcidi no es va arribar a
consumar. El 6,12% restant correspon a
casos en els que no se sap si el victimari
va intentar o va aconseguir treure’s la vida
després del crim.

El 76,19% dels casos coneguts van ser
perpetrats per victimaris que no van cometre suïcidi ni ho van intentar després del
crim. Un 11.56% dels casos documenta
el suïcidi consumat del victimari (17 oca-

Al 2016, un terç dels victimaris es va suïci-

Suïcidi del victimari 2010-2016

Total:

147
Casos

Intent de suïcidi
No sap

Sí

9

17

9

112
No

dar després de l’assassinat ( cinc dels
15 casos, el 33,33%), mentre que un
6.67% (un únic cas) registra un intent
de suïcidi no consumat. El 60% restant correspon a nou victimaris que no
van intentar treure’s la vida després del
crim.
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Total:

Situació judicial del victimari 2010-2016

147
Casos

Sospitós
Internament psiquiàtric previ sentència
Imputat
Centre de menors/Pis Tutelat
Acusat
Absolt Altra
Internament psiquiàtric per sentencia
Detingut
Victimari sense identificar

3

3

1 1 111
2 2

7

Condemnat

52

No sap

11

Cas tancat per mort del victimari

17

45

Presó preventiva

43

6.7

Situació judicial
del victimari

Al 2016, a causa del suïcidi de cinc dels 15
victimaris, el cas es troba tancat en aquesta proporció (33,3%), mentre que a 66,67%
restant (10 casos) se sap que el victimari
està en presó preventiva.

Dels 147 casos coneguts de Catalunya
entre el 2010 i el 2016 només 35.37%
dels victimaris està condemnat (52 casos). Un altre 30,61% es troba en presó
preventiva (45 casos) i un 11.56% dels
casos es troba tancat després del suïcidi o
mort del victimari (17 casos). En set anys
s’han documentat set victimaris sense
identificar (4.76% dels casos), producte
d’una investigació que no ha donat encara
els seus fruits.

Nombre de casos per tipus de feminicidi Estat espanyol 2010-2016
2

1

2

1

1

1

2

1

Euskadi

2

17 6

22

33

51

2

Galicia
31 6

1

3

3

5

1

1

2

3

1

1

1

1

1

7

1

2

6

4

2

1

25 10 4

2

1

1

11 1

19

9

8

1

2

2

3

Tarragona
Aragón

97

14 3

1

15 2

1

C. Valenciana

8156

57 14 4

8

3

2

1

1

13

2

5

3

2

2

4

1

1

28
Illes Balears
18 2

1

3

1

2

Murcia
4

1

1

3

1

3

43
Castilla-La Mancha
Andalucía
Ceuta

90 19 13 5 12 9

4

3

14 7

3

2

2

1

1

1

1

1

Nombre de casos

Melilla
3

1

4

Fuente: www.geofeminicidio.com
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3

1

Barcelona
49 13 7

30

30

6

Islas Canarias

1

Girona

86

1

2

5

26

Extremadura
5

3

147

1

89

10

79 16 19 13 4
7

Madrid
47 13 8

1

5

Castilla y León
1

Catalunya

2

3

31

24 3

3

Casos

4

Navarra

6

785

Lleida

Cantabria La Rioja

Asturias
15 2

Total:

Feminicidi íntim

446

Feminicidi familiar

105

Feminicidi no íntim

63

Assassinat de dones per robatori 54
Feminicidi infantil

35

Feminicidi per prostitució

28

Feminicidi sense dades suficients

25

Assassinat de dones per violència
21
comunitària/econòmica
Assassinat de dones per narcotràfic
3
i crim organitzat i/o narcotràfic
Cas dubtós sense informació suficient 2
Feminicidi transfòbic

1

Assassinat de dones
per violència juvenil

1

Altre

2

1

1

1

7.
Relació de casos
de Catalunya respecte
l’Estat espanyol
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7.

Relació de casos
de Catalunya respecte
l’Estat espanyol

Per comunitats autònomes, Andalucia és
la que registra més casos entre el 2010 i
el 2016, amb 156 dels 784 casos (19.87%
dels casos), seguida de Catalunya (147
casos, 18.73%), el País Valencià (97 casos
que suposen el 12.36%) i la Comunidad de
Madrid (89 casos que són el 11.34% del
total). A tot l’Estat espanyol no hi ha un sol
territori lliure de feminicidis i altres assassinats de dones entre el 2010 i el 2016.
Per tipus de feminicidi i altres assassinats de dones, el més comú és el feminicidi íntim (446 registres), que suposa el
56,82% dels 785 casos documentats des
del 2010. Les comunitats amb més nombre
de casos d’aquest tipus coincideixen amb
la mitjana general: Andalucia (90 casos que
impliquen la 20,18% de tots els feminicidis
íntims), Catalunya (79 casos, el 17,71%), el
País Valencià (57 casos, 12,78%) i la Comunidad de Madrid (47 casos, el 10,54 %).
Els dos únics territoris sense feminicidis
íntims des del 2010 són Ceuta i La Rioja.
Dels territoris que sí que registren casos,
es coneixen menys a Navarra (un cas que
suposa el 0’22% de tots els íntims), Cantabria (dos casos, el 0,45%) i Melilla (tres
casos, el 0,67%).
Entre els feminicidis familiars (105 casos sumen 13.38% a la base de dades),
només Ceuta, Melilla i La Rioja es troben lliures dels registres d’aquest tipus.
El major nombre de casos, de nou, es
dóna a Andalucia (19 de 105, el 18,1%),
seguit del nombre conegut a Catalunya (16
casos, 15,24%), el País Valencià (14 casos,
13.33%) i la Comunidad de Madrid (13 casos, el 12.38%). D’altra banda, els territoris
amb menys feminicidis familiars són Canta46

bria (el 0,95% amb un cas dels 105 coneguts) i Asturias, Balears i Extremadura, amb
dos casos cada (el 1,9%, respectivament).
El tercer tipus més comú és feminicidi no íntim, amb 63 casos des del 2010
aporta el 8.03% dels 785 documentats
des de llavors. En aquest cas, el territori amb major nombre de casos és
Catalunya (19 de 63, 30.16%), seguit
d’Andalucia (13 casos, 20.63%), Madrid
(vuit casos, 12,7%) i Islas Canarias i el
País valencià, amb quatre casos cadascuna (el 6.35%). Els únics territoris sense
feminicidis no íntims en aquests set anys
són Melilla i La Rioja, encara que altres set
comunitats sumen un sol cas, que porta el
1,59% del total, respectivament: Asturias,
Illes Balears, Castilla y León, Ceuta, Extremadura, Galícia, Múrcia i Navarra.
El quart tipus més comú és l’assassinat
per robatori, que documenta 54 casos
des del 2010, 6.88% del total. També en
aquest tipus Catalunya avança a Andalucia i registra el major nombre de casos
(13, el 24,07%), seguit del País Valencià
(vuit casos, el 14,81%) i la Comunitat de
Madrid (set casos, el 12,96%). En quatre
territoris, no hi ha constància de cap assassinat per robatori des del 2010 (Cantàbria,
Extremadura, Ceuta, Melilla i Navarra),
mentre que altres tres registren un únic cas
en set anys (1,85%, respectivament): Aragón, Castilla y León i La Rioja.
Els 35 feminicidis infantils, coneguts des
del 2010 representen el 4,46% dels 785
casos. Amb diferència, la Comunitat que
registra més casos des de llavors és Andalucia, que amb 12 casos coneguts, aporta
el 34.29% del nombre total de casos i el
triplica el segon territori amb més casos coneguts, Catalunya, (quatre casos,
11.43%). A més, altres tres Comunitats

registren tres casos cadascuna, 8.57%,
respectivament: Euskadi, Galícia i País Valencià. No es registren casos en sis territoris: Islas Canarias, Cantàbria, Extremadura,
Ceuta, Melilla i Múrcia.
Dels 28 feminicidis per prostitució registrats des del 2010, el 32,14% van tenir
lloc a Andalucia (nou dels 28 casos). El
segon territori amb més casos és Catalunya, amb set dels 28 casos (25%),
seguit del País valencià amb cinc casos,
(17.86%). Els territoris sense casos registrats d’aquest tipus s’eleven a onze: Ara-

gón, Asturias, Balears, Cantàbria, Castilla y
León, Ceuta, Extremadura, Galícia, Múrcia,
Navarra i la Rioja.
Altres 25 casos han estat classificats
com feminicidis sense dades suficients
(3.18% de 785 casos) i, en aquest cas, la
comunitat de Madrid té el major nombre de
casos (sis del 25, el 24%), seguit per Galícia (cinc casos, el 20%) i Andalucia (quatre
casos, el 16%). Deu territoris estan lliures
d’aquesta classe de feminicidi: Aragón,
Asturias, Castilla y León, Castilla- La Mancha, Ceuta, Euskadi, Extremadura, Melilla,

Nombre de casos per any i prevalença Estat espanyol 2010-2016

Total:

785
Casos

5,65

Lleida
3,30 1 2 2

Cantabria La Rioja
2,83 1 2 2 1
1,77
Euskadi
Asturias
1 1
3 3 4 2 1 4 5
4,21 3 3 5 6 4 5 7

22

6

2

Galicia
5,11 6 13 9 7 8 4 4

Navarra
1,33 2 1

33

51

Extremadura
2,57 1 1 3 2 1 2

6

4,35

30

2 3 2

6 13

10 16 15 8 15 11 11

Tarragona
10,7

5

2 3 3

9

4 4

Aragón

97

30

4,03

3

1 3

5

C. Valenciana
5,43 11 19 11 15

8156

9,92

86

Barcelona

89

10

26
Girona

5
19

Madrid
3,79 10 7 16 12 16 18 10

Islas Canarias
5,79 11 8 2 5 3 4 10

147

3

31

Castilla y León
3,50 6 5 6 5 3 2 4

Catalunya
5,51 15 19 20 16 26 23 28

12 14 15

13

3 4

28
Illes Balears
7,20

7

3 4 4

3

4 3

Murcia
2,54

2

3 1 1

2

2 2

43
Andalucía

Castilla-La Mancha
4,13 5 4 2 7 6 2 4

5,24 20 22 19 23 18 26 28

Ceuta
1
3,55

Nombre de casos
Prevalença

1

Prevalença mitjana estatal

Melilla
13,79

1

2 1

4

4,71

1,28 - 3,37
3,38 - 5,46
5,47 - 7,55
7,56 - 9,64
9,65 - 11,73
11,74 - 13,82

2016

104

2015

112

2014

104

2013

114

2012

110

2011

115

2010

126

Fuente: www.geofeminicidio.com
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Navarra i La Rioja.
Els assassinats per violència comunitària o econòmica són el vuitè tipus més
comú, el segon entre els assassinats
(seguit per l’assassinat per robatori),
amb el registre de 21 casos en set anys
(2.68% de la total dels 785 totals). Catalunya té el major nombre de casos (cinc,
el 23.81% dels 21 coneguts), seguida
de Madrid, amb 4 (19.05%). A més, altres
cinc tipus més que acumulen vuit casos
entre tots, el 1,02% del total.
Les províncies amb un major nombre de
casos són Madrid (89 de 785, el 11.34%),
Barcelona (86 casos, el 10.96%), Alicante
(49 casos, el 6,24%) i Málaga (44 casos,
5,61%) i València (41 casos, 5.22%). Les
que menys són les úniques províncies
amb només un únic registre en set anys:
Ávila, Ceuta, Huesca i Soria (0,13%, respectivament).
Per anys:
• Al 2011 es va registrar el major d’increment del nombre de casos a Madrid (de 10
a 18 casos), Málaga (de sis a nou casos) i a
Jaén (de zero a tres casos). Les reduccions
més dràstiques, per la seva banda, es van
donar a Girona ( de 13 a sis casos), Sevilla
(de vuit a dos casos) i Tenerife (de set a dos
casos).
• Al 2012 augmenten especialment els
casos a Tarragona (de quatre a nou),
Barcelona (d’11 a 15) i a A Coruña (de
dos a cinc casos) i de major disminució
a Málaga (de nou a cinc casos), Girona
(de sis a dos), Almería (de cinc a dos) i
Asturias (de quatre a un).
• El 2013, Barcelona registra set casos
menys que l’any anterior (de 15 a vuit),
Tarragona sis casos menys (de nou a tres),
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i Madrid quatre menys (de 16 a 12). Tres
províncies registren aquell any tres casos
més que l’any anterior: València (de sis a
nou), Bizkaia (d’un a quatre) i Ciudad Real
(d’un a quatre).
• El 2014, València és la província que més
redueix el nombre de casos respecte l’any
anterior (de nou a quatre), seguit per Ciudad Real (de quatre a zero), Jaén (de tres
a zero) i Zaragoza (de tres a zero). Augmentant el nombre de casos a Barcelona
(de vuit a 15, el mateix nombre registrat el
2012), Madrid (de 12 a 16) i Cádiz (de dos a
sis).
• Al 2015 la major reducció del nombre de
casos es produeix a Madrid (de 16 a set,
amb nou casos menys), seguida de Cádiz
(de sis a zero casos), Lugo (de tres a zero
casos) i Valladolid (de tres a zero casos).
D’altra banda, hi ha sis casos més a les
província d’Alicante (de set a 13) i Pontevedra (de tres a nou), cinc més a Sevilla (de
dos a set) i quatre més la Las Palmas (d’un
a cinc).
• El 2016 Alicante i Pontevedra registren
vuit casos menys que l’any anterior (de 13
a cinc a Alicante) i de nou a un a Pontevedra. Seguit de Barcelona (amb sis menys
de 16 a 10 casos) i Tenerife (de tres a zero
casos). On més augmenten els casos respecte l’any 2015 és a Las Palmas, amb sis
casos més (de cinc a 11), Balears (quatre
més, de tres a set), Madrid (tres més, de
set a 10 i Tarragona (tres més, de dos a
cinc).
Pel què fa a les taxes de prevalença, la
mitjana estatal se situa en 4,71 dones
assassinades per milió cada any. Per sobre
d’aquesta mitjana hi ha Melilla (amb una
mitjana de 13,79 dones assassinades per
milió a l’any), seguida per les Illes Balears,

amb una taxa de 7,20 dones assassinades
i Catalunya, amb una taxa mitjana de 7,07
víctimes per milió. Cap territori presenta
taxa zero des de 2010, encara que els territoris amb una taxa més baixa són Navarra
(1.33 per milió de dones), La Rioja i Extremadura (2,47).
Per províncies, Melilla és la que reflexa una
taxa més alta (13.79), seguida de dues províncies catalanes (Tarragona (10,7) i Girona
(9,92)). Després, Almeria (9.61), Cuenca
(9,5), Málaga (7,6), Alicante (7.35), Balears
(7.2), Guadalajara (6.85) i Las Palmas de
Gran Canaria (6.77) completen la llista de
les 10 províncies amb taxes mitjanes més
elevades. D’altra banda, les 10 taxes més
baixes es donen a Huesca (1,28), Navarra
(1.33), La Rioja (1.77), Castilla y León (1.77),
Càceres (2.07), Valladolid (2,11), Albacete
(2,15), Toledo (2.48), Salamanca (2.48) i
Múrcia (2,54).
Per Comunitats o Ciutats Autònomes, es
registra la prevalença mitjana 2010-2016
més alta a Melilla (13.79), seguida per les
Illes Balears (7.2), Canàries (5.79), Asturias
(5.65) i Catalunya (5.51). Per sota de la mitjana, les més allunyades amb les taxes més
baixes són Navarra (1.33 dones assassinades milions), La Rioja (1.77), Múrcia (2,54) i
Extremadura (2.57).
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de Catalunya. D’ells, nou van tenir lloc a la
província de Girona (el 47,37% d’aquests).

A Catalunya es van registrar 129 feminicidis i 18 assassinats de dones entre 2010 i
2016, un total de 147 casos. Només 64 van
ser reconeguts com xifres oficials, el 81%
del total de 79 feminicidis íntims coneguts
i el 43,54% del total de casos a Catalunya.
Això situa el sots registre oficial (casos que
haurien de formar part de les xifres oficials) en un 20%: un de cada cinc casos. A
la província de Barcelona es dóna el major
percentatge de casos no reconeguts, un de
cada quatre casos és ignorat per les xifres
oficials (el 24,49%).

• El 81,25% de les dones víctimes de feminicidis familiars van ser assassinades a la
província de Barcelona (13 de 16 casos).

Nombre de casos: dels 28 coneguts a
2010, 23 el 2011 i 26 el 2012 es redueix
a 19 casos el 2015 i 15 el 2016. Girona i
Lleida reflecteixen una taxa zero el 2016.
S’experimenta així una tendència a la disminució de feminicidis i assassinats en el
període documentat 2010 a al 2016.
En 2016 els 15 casos coneguts es reparteixen en 14 municipis diferents i només a
Barcelona se sap de dues dones assassinades en el mateix municipi.
Per mesos de l’any, gener, juny i octubre
són els que registren més casos des de
2010 (18 els dos primers mesos i 16 casos
a l’octubre). Els mesos amb menys casos
coneguts són maig (amb set casos) i abril
(amb nou).
• El 53,74% dels casos registrats a Catalunya són feminicidis íntims. Dos de cada
tres es van perpetrar a la província de Barcelona (el 62,03% d’aquests).
• El segon tipus més comú de feminicidi
és el no íntim, amb 19 casos des de 2010
que suposen el 12,93% de tots els casos

• Dels set casos de feminicidi per prostitució coneguts, quatre van ser perpetrats a la
província de Tarragona (el 57,14%).
• En un percentatge majoritari no s’especifica l’ocupació de la víctima ni del victimari
a les fonts hemerogràfiques consultades.
• A l’escenari de la troballa del cadàver,
els casos que s’atribueixen a l’espai privat
arriben al 60,54% i corresponen a 89 de les
147 dones assassinades.
• Les armes més utilitzades en la sèrie
2010-2016 són les armes blanques, que
amb 57 casos suposen el 38,78% dels 147
coneguts, seguides de les mans (26 casos
que fan el 14,97% del total).
• En el 83,67% dels casos es va registrar
un sol acte violent contra la víctima que, en
el 34,96% d’aquestes ocasions va ser apunyalada o víctima d’una ganivetada, l’acte
violent més comú.
• Els victimaris són els marits en 34 ocasions (el 23,13% dels casos), parelles en un
13,61% dels assassinats, fills en el 6,8%
dels casos i ex marits en nou feminicidis (el
6 , 12%).
• Un 11,56% dels casos va ser perpetrat
per un victimari que es va suïcidar després
del crim (17 casos), mentre que el 6,12%
ho va intentar sense arribar a aconseguir-ho.
• Entre 2010 i 2016 a Catalunya es van re-

51

gistrar 147 casos que es tradueixen en una
taxa de prevalença mitjana de 5,51 dones
assassinades per cada milió de les que
habiten el territori.

• El 81,25% de les dones víctimes de feminicidis familiars a Catalunya van ser assassinades a la província de Barcelona (13 dels
16 casos).

• El 18,99% restant correspon a un sots
registre de feminicidis íntims oficials que
afecta gairebé un de cada cinc casos.

• Es coneixen tres casos de feminicidis
sense dades suficients: dos a Barcelona i
un a Tarragona, a més d’un altre cas dubtós conegut a Barcelona.

• En termes generals, el nombre de casos
registrats a Catalunya s’ha reduït gairebé a
la meitat des de 2010 a 2016, l’últim any de
documentació.
• Lleida és la província de Catalunya amb
menys casos registrats (cinc casos) i amb
la taxa de prevalença mitjana més baixa
(3,3) en el període 2010-2016. El 2010,
2012, 2014 i 2016, Lleida registra taxa zero
de feminicidis i altres assassinats de dones.
• En 2016 els 15 casos registrats es van
donar en 14 municipis diferents. L’únic en
què es coneixen dos casos és Barcelona,
amb una taxa de prevalença de 2,36 dones
assassinades per milió, la més baixa dels
14 municipis, a causa de l’alta densitat de
població.
• El segon tipus de feminicidi més comú en
2016 és el feminicidi per prostitució, amb
un cas a Salou i un altre a Valls.
• Els dos mesos amb més registres a Catalunya (juny i octubre) entre 2010 i 2016
ho són també a l’Estat espanyol en aquest
mateix període.
• Els 79 feminicidis íntims coneguts a Catalunya des de 2010 suposen el 53,74% dels
147 casos totals. Dos de cada tres feminicidis íntims perpetrats a Catalunya van tenir
lloc a la província de Barcelona (el 62,03%
dels 79 casos).
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• A Catalunya, un de cada tres casos va
tenir una víctima estrangera (el 33,3% en
49 dels 147 casos). En altres 94 casos
està confirmat l’Estatus legal de la víctima
com espanyola (el 63,95%), mentre que es
desconeix la dada en quatre ocasions, el
2,72% dels casos).
• En 2016 es van conèixer 15 casos a
Catalunya, quatre menys que l’any anterior
(19). D’elles, onze eren dones espanyoles
(dos menys que el 2015), tot i que suposen
un percentatge major, el 73,3% del total (un
4,9% més que el 2015). Al 2016 només el
país d’origen Romania registra més d’un
cas, amb dos casos que suposen el 13,3%
del total.
• Les dones assassinades a Catalunya entre 2010 i 2016 tenien 46 anys de mitjana.
• Dels 147 casos registrats entre 2010 i
2016, el 34% dels victimaris era d’origen
estranger (50 casos). En 2016 onze dels
15 crims van ser perpetrats per victimaris
espanyols (73,3%), 11,8% més que els victimaris nadius registrats a l’Estat espanyol
(61,5%). Ja que no es desconeix la dada en
cap cas el 2016, es confirma l’origen estranger de quatre victimaris (el 26,7%).
• Com a les seves víctimes, el 26,67% dels
victimaris era estranger i no tenia la nacionalitat espanyola, encara que la seva sobre
representació respecte al percentatge de

població que suposen a Catalunya és lleugerament inferior a la de les seves víctimes,
un 14,46% enfront del 14,98% entre elles.
• En 2016, els victimaris tenien 45 anys
de mitjana, tot i que la franja d’edat més
comú, com entre les víctimes, és la d’homes d’entre 30 i 39 anys.
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LLISTAT DE FEMINICIDIS Y ALTRES ASSASSINATS
DE DONES A CATALUNYA EL 2016
LUGAR ASESINATO
ID

NOM

COGNOMS

EDAT

DATA
FEMINICIDI

MUNICIPI

PROVÍNCIA

CCAA

TIPUS DE
FEMINICIDI

XIFRA
OFICIAL

1353

Josefa

C.

80

01/01/2016

Catalunya

Barcelona

Arenys de
Mar

Feminicidi no
íntim

No

1360

Lucinda M.ª

Expósito Méndez

43

13/01/2016

Catalunya

Tarragona

Vila-seca

Feminicidi íntim

Sí

1387

Cristina

Gálvez Ariza

37

14/04/2016

Catalunya

Barcelona

Sant Feliu
Feminicidi íntim
de Llobregat

Sí

1383

No conocido

No conocidos

47

24/04/2016

Catalunya

Tarragona

Valls

Feminicidi per
prostitució

No

1392

Blanca

Tárrega Esteller

54

28/04/2016

Catalunya

Tarragona

Tarragona

Assassinat
de dones per
robatori

No

1395

No conocido

No conocidos

37

12/05/2016

Catalunya

Barcelona

Canyellas

Feminicidi íntim

Sí

1403

Aranzazu

No conocidos

40

11/06/2016

Catalunya

Barcelona

Badalona

Feminicidi íntim

Sí

1405

No conocido

No conocidos

31

21/06/2016

Catalunya

Barcelona

Gironella

Feminicidi
familiar

No

1411

Vanessa

Miralles de la
Torre

42

05/07/2016

Catalunya

Barcelona

Barcelona

Assassinat
de dones per
robatori

No

1425

Sara

No conocidos

28

23/08/2016

Catalunya

Tarragona

Salou

Feminicidi per
prostitució

No

1433

Flori

No conocidos

32

15/09/2016

Catalunya

Barcelona

Esplugues
Feminicidi íntim
de Llobregat

Sí

1440

Mª José

No conocidos

50

18/09/2016

Catalunya

Barcelona

Premià de
Mar

Feminicidi íntim

No

1442

Raquel

No conocidos

37

17/10/2016

Catalunya

Barcelona

Masquefa

Feminicidi sense
dades suficients

No

1463

Mª Carmen

Ginés Abelló

44

18/12/2016

Catalunya

Tarragona

La Pobla de
Mafumet

Feminicidi íntim

Sí

1464

Victoria

Bertran

57

19/12/2016

Catalunya

Barcelona

Barcelona

Feminicidi íntim

Sí
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Tipus de Feminicidi i
tipus d’assassinat de
dones en Feminicidio.net

L’anàlisi dels assassinats de dones s’ha de
centrar no només en les dones sinó també
en els victimaris i en els tipus de violència extrema que aquests utilitzen quan
cometen un assassinat. El paradigma del
A Geofeminicidio, la base de dades de
feminicidi possibilita conèixer i aprofundir
Feminicidio.net, s’utilitza el terme assasen altres elements i característiques dels
sinat com a indicador en lloc d’homicidi(1).
assassinats de dones que no inclouen els
Aquest últim és usat per la criminologia
informes estadístics elaborats per fonts
tradicional per referir-se a homes i dones
oficials. Per fer això, cal tenir en compte
però per la seva etimologia del llatí homiciuna sèrie de variables com ara la distinció
dium, formada per “homo (home)” i “cidium
entre assassinats de dones i feminicidis, la
(acció de matar)(2)“ invisibilitza les dones
classificació per tipus d’assassinat i tipus
quan aquestes són víctimes i als perpetrade feminicidi, els motius i factors que prodors quan són homes (en la immensa majovoquen el feminicidi, la relació entre víctima
ria dels casos).
i victimari, els diferents tipus de violència
que va patir la víctima abans de morir, l’esLa base de dades registra els assassinats
cenari on es va cometre el crim i on va ser
de dones i feminicidis comesos només
trobat el cadàver.
per homes (tot i que també inclou aquells
assassinats en què van participar una dona
També és fonamental distingir els diferents
com victimària juntament amb un o divertipus de feminicidi que existeixen i que
sos homes victimaris).
varien segons el context històric, social,
polític, econòmic i cultural. Això és deterD’altra banda, també cal tenir en compte
minant perquè els feminicidis no poden ser
que d’acord a la conceptualització desentractats tots de la mateixa manera. Cada
volupada per les autores anglosaxones, en
un d’ells exigirà polítiques particularitzades
l’assassinat, a diferència del feminicidi, el
de sensibilització, prevenció, investigació,
gènere femení d’una víctima és irrellevant
sanció i reparació(3). I això, sense perjudici
per al perpetrador. Per exemple, un home
que puguin existir casos en què conflueiarmat que dispara i mata atzarosament
xin diversos tipus de feminicidi al mateix
a una dona en un supermercat durant un
temps.
atracament no comet feminicidi. En l’assassinat no existeixen les raons de gènere.
Es comet feminicidi quan un home mata
En el feminicidi si. Tots els feminicidis són
una dona pel fet de ser dona o per raó de
assassinats però no tots els assassinats
gènere. En aquesta definició s’inclou el
són feminicidis.
factor dels estereotips de gènere i com
aquests influeixen o afecten sobre la con-
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(1) L’ús de les paraules “homicidi” i “assassinat” a la base de dades no té una connotació jurídica sinó
política. No pretén distingir en el pla penal la diferència entre homicidi i feminicidi però en el cas que es
volgués adaptar aquesta tipologia al Codi Penal de l’Estat espanyol, l’assassinat de dones en aquesta base
de dades té una definició homòloga o que es correspon a la de l’homicidi.
(2) Diana Russell: “Definició de feminicidi i conceptes relacionats” en Feminicidi, justícia i dret, Comissió Especial per Conèixer i Donar Seguiment a les Investigacions relacionades amb els Feminicidis a la República
Mexicana i a la Procuració de Justícia Vinculada, Mèxic, 2005, pp. 135-136.
(3) A la importància de distingir tipus i de donar respostes públiques d’acord amb cada un d’ells es refereix
Julia Monarrez: “Les diverses representacions del feminicidi i els assassinats de dones a Ciudad Juárez:
1993-2005”, op. cit, pàg. 354; Julia Monarrez: “Elements d’anàlisi del feminicidi sexual sistèmic a Ciudad
Juárez per a la seva viabilitat jurídica”, en Feminicidi, justícia i dret, op. cit., pàg. 198.

ducta del victimari en l’acte de matar.
Aquesta classificació pren com a punt de
partida els treballs classificatoris previs
d’acadèmiques llatinoamericanes que han
estudiat el concepte i la categoria feminicidi / femicidi(4) i han encunyat diferents
definicions i tipus. Es parteix de la necessitat que existeixi el component de gènere.
A continuació s’ofereix la definició de cada
un dels tipus de feminicidi i tipus d’assassinat de dones utilitzats en Geofeminicidio i
inclosos en aquest informe.
Feminicidi íntim: comès per un home amb
qui la víctima tenia o havia tingut una relació o vincle afectiu-sexual o íntim: marit, ex
marit, nuvi, ex parella o amant. S’inclou el
supòsit de l’amic que assassina a una dona
que va rebutjar entaular una relació íntima
amb ell.
Feminicidi no íntim: comès per un home
amb qui la víctima no tenia cap tipus de
relació afectiva. S’inclou el supòsit d’una
dona que pateix una agressió sexual o
intent d’agressió i després és assassinada;
el victimari pot ser un conegut o un estrany.
També entra en aquesta tipologia el cas del
veí que mata la seva veïna per misogínia o
altres raons de gènere. I el del feminicida
que mata una dona estranya i canalitza
la seva misogínia en l’acte de matar, és a
dir, odi, menyspreu i rebuig cap a totes les
dones.
Feminicidi infantil(5): la víctima és una nena
fins als 16 anys d’edat comès per un home
en el context d’una relació de responsabilitat, confiança o poder que li atorga la seva
situació adulta sobre la minoria d’edat de la
nena.

Feminicidi familiar: es produeix en el
context d’una relació de parentiu entre la
víctima i el victimari, exclosa la pròpia del
feminicidi íntim. El parentiu pot ser per consanguinitat, afinitat o adopció.
Feminicidi per connexió: quan una dona
és assassinada per un home que intenta
o assassina a una altra dona per raons de
gènere i aquesta es troba en el mateix escenari del crim que la víctima principal del
feminicidi. Pot tractar-se d’una amiga, una
parenta de la víctima, mare, filla o una altra;
o una dona estranya que es troba en el mateix escenari en què es comet un feminicidi.
Feminicidi per prostitució: quan una dona
és assassinada per un home, demandant
de prostitució. També entra en aquesta
tipologia el cas del victimari que assassina
la dona motivat per l’odi i la misogínia que
desperta en aquest la condició de prostituta de la víctima. El cas també comporta
la càrrega de l’estigma social i justificació
del feminicidi per prostitució en la ment
del victimari: “s’ho mereixia”; “Ella s’ho va
buscar pel que feia”; “Era una mala dona”;
“La seva vida no valia res”.
Feminicidi per tracta: es produeix com a
conseqüència que la dona és víctima de
tràfic de persones, especialment en la tipologia de tràfic amb fins d’explotació sexual
i matrimonis forçats.
Feminicidi per tràfic: la dona és assassinada en una situació de tràfic il•legal de
persones migrades. És feminicidi sempre
que hi hagi el component de gènere.

4) Ana Carcedo i Montserrat Sagot distingeixen entre femicidi íntim, no íntim i per connexió: Carcedo, A.,
Sagot, M., femicidi a Costa Rica, Institut Nacional de les Dones, Organització Panaramericana de la Salut,
Costa Rica, 2000; Julia Monarrez classifica els feminicidis a íntims, per connexió, infantils, familiars, per
ocupacions estigmatitzades i sexual-sistèmics, Julia Monarrez: “Les diverses representacions del feminicidi i els assassinats de dones a Ciudad Juárez, 1993- 2005”, en Monarrez, J ., et. al., Violència contra les
dones i inseguretat ciutadana a Ciudad Juárez, op. cit., pp. 363-380.
(5) Aquesta definició és de Julia Monarrez, s’ha pres de la seva classificació. Ibídem, pàg. 367-369.
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Feminicidi transfòbic: la víctima és una
dona transsexual i el victimari l’assassina
per la seva identitat transsexual, per odi o
rebuig de la mateixa.
Feminicidi lesbofòbic: la víctima és una
dona lesbiana i el victimari l’assassina per
la seva orientació o identitat sexual, per
l’odi o rebuig de la mateixa.
Feminicidi racista: comès contra una dona
quan es produeix, a més de pel fet de ser
dona, pel seu origen ètnic o els seus trets
fenotípics, per odi o rebuig cap als mateixos.
Feminicidi per mutilació genital femenina: quan la mutilació genital que es practica a una dona o nena acaba amb la vida
d’aquesta. En aquesta tipologia es pren la
definició àmplia de l’Organització Mundial
de la Salut que comprèn tots els procediments consistents en la resecció parcial
o total dels genitals externs femenins, així
com altres lesions dels òrgans genitals
femenins per motius no mèdics.
Feminicidi sexual serial(6): quan un home
mata una dona motivat per impulsos sexuals sàdics i es produeix en el context
d’una sèrie de feminicidis (tres o més)
comesos pel mateix victimari, en un extens
període de temps, amb un lapse de refredament.
Assassinat per robatori(7): el mòbil de l’assassinat és la sostracció de diners o d’objectes de valor de la víctima, amb absència
del component de gènere.
Assassinat per connexió: quan una dona
és assassinada per un home que intenta o
mata a una altra persona i aquesta es troba
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en el mateix escenari del crim, sempre que
no hi hagi el component de gènere.
Assassinat per violència juvenil: l’assassinat d’una dona en el context d’una baralla
o disputa entre grups juvenils o bandes
que s’enfronten en els espais públics per a
delimitar i avançar en el domini dels seus
territoris per mitjà de les armes i a través de
l’assassinat de els contraris.
Assassinat per violència comunitària /
econòmica: l’assassinat d’una dona per
violència comunitària es produeix entre
individus coneguts o desconeguts entre si.
L’objectiu d’aquest tipus d’assassinat per
part del seu autor és aconseguir objectius
econòmics i / o socials. Aquest assassinat
pot tenir diferents motivacions entre les
quals es troben els desacords, les discussions, les baralles, les venjances i els robatoris.
Assassinat per narcotràfic i crim organitzat: l’assassinat d’una dona per narcotràfic
i crim organitzat està sustentat en el rentat
de diners, extorsió per intimidació, tràfic de
persones i mercaderies i robatori d’objectes
i mercaderies. A més, en la producció, distribució i consum de drogues. L’assassinat
d’una dona en aquest context obeeix a les
següents causes: per pertànyer a aquestes
xarxes i tenir diferències dins d’aquestes
organitzacions i també per denunciar activitats relacionades amb el narcotràfic.
Feminicidi / Assassinat sense dades
suficients: l’assassinat on la informació
recollida és insuficient per determinar si es
tracta d’un feminicidi o un assassinat. No
permet la seva classificació en les tipologies esmentades més amunt, aquell cas del
que es desconeixen el mòbil del crim i la

(6) Es pren com a referència la tipologia “feminicidi sexual sistèmic”, encunyada per Julia Monarrez: Ibídem,
pàg. 374-376.
(7) La classificació dels tipus d’assassinat de Geofeminicidio també ha estat presa de la classificació elaborada per Monarrez. Ibídem, pàg. 381-386.

relació entre víctima i victimari. O el cas en
què només es compta amb la informació
de la troballa del cadàver d’una dona, de la
qual es presumeix que va ser assassinada
per un home.
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11.

Metodologia de documentació de l’Feminicidi a Catalunya

Tot i que no es reconegui el terme feminicidi en el marc normatiu de l’Estat espanyol,
des de 2004 hi ha la Llei Orgànica 1/2004
de Mesures de Protecció Integral contra la
Violència de Gènere, que dóna una definició limitada i limitant de l’expressió violència de gènere, la qual es redueix a aquella
que s’exerceix sobre les dones per part de
qui són o hagin estat els seus cònjuges o
aquells lligats a elles per relacions similars
d’afectivitat, fins i tot sense convivència.
Si bé aquesta llei agreuja penalment algunes formes de violència masclista com
les amenaces, les coaccions, les lesions
i el maltractament ocasional, no passa el
mateix amb els homicidis i assassinats, tot
i que tenen més entitat lesiva. En tot cas, la
restringida definició de violència de gènere
té conseqüències directes en la comptabilització dels casos de feminicidi. El fet que
no es documenten ni es reconeguin jurídicament altres tipus de feminicidi, ni altres
formes de violència masclista, fa que tots
ells quedin invisibilitzats, impedint que es
dissenyin polítiques públiques eficaces per
prevenir-los, investigar-los i sancionar-los.
10.1. Anàlisi documental
En aquest apartat cal aclarir que en tots els
informes i estudis realitzats per Geofeminicidio s’utilitza la mateixa metodologia de
documentació de casos, que inclou la recollida, sistematització de dades per camps i
classificació de feminicidis i altres assassinats de dones. Si una de les carències de
les estadístiques de feminicidis és la manca
de xifres de feminicidis o l’elaboració d’estadístiques incompletes (com és el cas de
l’Estat espanyol), resulta imprescindible i
necessari comptar amb una metodologia

de documentació que sigui homologable
entre diferents territoris per tipus de feminicidi i d’assassinat de dones.
10.2. Fonts utilitzades
Registrar tots els assassinats de dones a
l’Estat espanyol suposa comptar amb dues
fonts de documentació diferents. D’una
banda, hi ha les fonts oficials que registren
els feminicidis en el marc de la parella o ex
parella, i de l’altra, les fonts hemerogràfiques que a través de les pàgines principalment de diaris publiquen notícies de gairebé tots els homicidis, feminicidis i altres
tipus de assassinats que es produeixen.
Pel que fa a les fonts de documentació del
present informe, s’han utilitzat dos tipus
de fonts diferents: 1) informació de fonts
hemerogràfiques de notícies; i 2) informació facilitada per la Delegació del Govern
per a la Violència de Gènere i el Ministeri
de Sanitat, Política Social i Igualtat, a més
d’Informes i dades de l’Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere del
Consell General del Poder Judicial. També
recollim dades del padró i estadística de
violència domèstica i de gènere de l’Institut
Nacional d’Estadística (INE).
Per a la documentació dels 15 feminicidis
i assassinats de dones registrats el 2016
a Catalunya, hem consultat un total de 24
mitjans de premsa digitals estatals i de la
Comunitat Autònoma i recopilat un total
de 61 articles periodístics que consten al
nostre arxiu hemerogràfic.
Les fonts oficials de Geofeminicidio apareixen a la següent infografia.
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FEMINICIDI A L'ESTAT ESPANYOL
REGISTRE, INFORMES I ANÀLISI DE CASOS
1 Ministerio de Sanidad, Política
Social e Igualdad, Delegación del
Gobierno para la Violencia de Género
• Portal Estadístic.
• Informació estadística de violència de gènere
(informe mensual).
• Víctimes mortals per violència de gènere (informe mensual).
• Fitxa resum de víctimes mortals (dades anuals).
• Informació estadística de violència de gènere per comunitats
autònomes.
• Informe Anual del Observatori Estatal de Violència sobre la Dona.

• Informe anual sobre víctimes mortals de la violència de gènere i de la
violència domèstica en àmbit de la parella o ex parella.
• Dades de denúncies, procediments penals i civils registrats, ordres de
protecció sol•licitades en els Jutjats de Violència sobre la Dona i sentències
dictades ( CENDOJ).
• Sentències.

3 Fiscalía General del Estado
• Memòria anual.

4 Ministerio del Interior
• Sistema de Seguiment Integral en els casos de Violència de Gènere
(Sistema VioGén) (informe mensual).

5 Instituto Nacional de Estadística (INE)
• Padró d'habitants.
• Seguretat i Justícia: Estadística de Violència
Domèstica i Violència de Gènere.
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OFICIALS DE DOCUMENTACIÓ
FONTS

2 Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género
del Consejo General del Poder Judicial

10.3. Dades registrades en Geofeminicidio

legalment la seva identitat).

TTots els feminicidis són assassinats de
dones però no tots els assassinats de
dones són feminicidis. L’indicador principal
que s’utilitza en l’elaboració dels informes
estadístics és l’assassinat i el paradigma
d’anàlisi és el feminicidi. El paradigma del
feminicidi ens possibilita conèixer i aprofundir en altres elements i característiques
dels assassinats de dones que no inclouen
els informes estadístics elaborats per fonts
oficials. Geofeminicidio ha incorporat
camps que no són tinguts en compte en els
països d’Amèrica Llatina ni a l’Estat espanyol com la discriminació entre assassinats
de dones i feminicidis, la classificació per
tipus d’assassinat i tipus de feminicidi,
motius i circumstàncies que provoquen el
feminicidi, relació entre víctima i victimari,
diferents tipus de violències que va patir la
víctima abans de morir, lloc on va ser trobat
el cadàver, entre d’altres.

Quins casos no s’inclouen:
• Víctimes associades a l’assassinat o feminicidi que siguin nens o homes. El registre d’aquests casos es porta en una base
de dades complementària, no en Geofeminicidio.
• Dona assassinada per una altra dona.

La base de dades de feminicidi a l’Estat
espanyol es suporta sobre una aplicació
en línia en la qual es realitza el registre dels
casos.

El procés d’emplenament d’informació
en l’aplicació consisteix en la càrrega de
les dades següents:
• Dades de la víctima: s’introdueixen dades
de la dona o nena que va ser assassinada.
• Dades del feminicidi / assassinat: es
registra la informació sobre el feminicidi o
assassinat en qüestió.
• Dades del victimari / s: s’inclouen les dades sobre el presumpte assassí (o assassí
confés) de la víctima.
• Observacions: ressenya del cas. L’aplicació té una sèrie de dades que són obligatoris. En aquells casos en què no es disposa
de la informació requerida, s’assenyala
com “No sap”.

Els casos que s’inclouen en Geofeminicidio són:
• Feminicidi i assassinat de dona i nena
comès per un o diversos homes.
• Feminicidi comès per una dona com a
agent del patriarcat: quan la victimària
comet el crim al costat d’un home o mata
excepcionalment per raó de gènere.
• Mort violenta d’una dona, de vegades
qualificada com suïcidi en què l’anàlisi de la
informació s’infereix que pot tractar-se d’un
assassinat o feminicidi (aquest tipus de cas
es classifica com feminicidi / assassinat
sense dades suficients).
• Feminicidi de dona transsexual o transgènere (encara que aquesta no hagi canviat
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ESTRUCTURA DE

GEOFEMINICIDIO.COM

Accés amb claus de
seguretat segons perfils
d’usuaris
Formulari de registre
• Víctima
• Assassinat
• Victimari
• Observacions
Llistat de casos
Cerca, filtres

REGISTRE DE CASOS

ARXIU HEMEROGRÀFIC

GEOFEMINICIDIO.COM

Permet extreure fitxers de
dades en format Excel

Accés públic a informes, gràfics i
mapes de la base de dades
mapes
Mapes
En una sola visualització mapa 1 i
mapa 2
• Mapa 1: amb nombre de casos
per divisió territorial: país, comunitat autònoma i províncies
• Mapa 2: visualització de taxes de
feminicidi per territori
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Fonts / Notícies
• Mitjà de comunicació /
Testimoni / Denúncia ONG
/ Informe ofi cial
• Data
• Fitxer o enllaç URL,
vídeo
Informes i gràfics
• Nombre de casos
• Taxa de víctimes per 1.000.000
de dones
• Nombre de casos / mes
• Tipus de Feminicidi
• Víctima
• Edat
• Nacionalidat
• Mesures de protecció
• Feminicidi / Assassinat
• Escenari de l’assassinat
• Espai públic i espai privat
dels assassinats per país i
per divisió territorial
• Actes violents
• Armes
• Motius del victimari
• Victimari
• Edat
• Relació amb la víctima
• Nacionalitat
• Suïcidi
• Situació amb la justícia
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Informació d’interès
Unidades y Observatorios de Igualdad de Universidades
• Área d’Igualtat de Gènere a la Universitat de Barcelona: http://www.ub.edu/web/ub/ca/
sites/genere/index.html?utm_source=homeubcat&utm_medium=nuvol&utm_campaign=nuvol_ca_2016_generedatos informe cat.doc
• Observatorio de la Igualdad de la Universitat Rovira i Virgili:
http://www.urv.cat/es/vida-campus/universidad-responsable/observatorio-igualdad/
• Unitat d’Igualtat a la Universitat Oberta de Catalunya: http://www.uoc.edu/portal/ca/universitat/responsabilitat-social/igualtat/index.htmldatos informe cat.doc
• Área d’Igualtat a la Universitat Politècnica de Catalunya: https://igualtat.upc.edu/ca
• Observatori per a la Igualtat de la Universitat Autònoma de Barcelona: http://www.uab.cat/
web/l-observatori-per-a-la-igualtat-de-la-uab-1345681954963.htmldatos informe cat.doc
• Área d’Igualtat a la Universitat Pompeu Fabra: https://www.upf.edu/upfigualtat/
• Unitat d’Igualtat de la Universitat de Vic: https://www.uvic.cat/es/node/2626
• Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones – Universitat de
Lleida: http://www.cdp.udl.cat/home/index.php/ca/datos informe cat.doc
• Seminari Interdisciplinari d’Estudis de la Dona: http://www.cdp.udl.cat/sied/index.phpdatos informe cat.doc
Altres recursos i institucions oficials
Barcelona
• Barcelona antimasclista:
http://ajuntament.barcelona.cat/bcnantimasclista/ca/datos informe cat.doc
• Punts d’Informació i Atenció a les Dones- Ajuntament de Barcelona: http://ajuntament.
barcelona.cat/dones/ca/canal/informacio-piadsdatos informe cat.doc
• Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida- Ajuntament de Barcelona: http://ajuntament.
barcelona.cat/dones/ca/detall/servei-d-atencio-recuperacio-i-acollida_92086031402.html
• Línia d’Atenció a les Dones en Situació de Violència - Institut Català de les Dones:
http://ajuntament.barcelona.cat/dones/ca/detall/linia-d-atencio-a-les-dones-en-situaciode-violencia-institut-catala-de-les-dones_1207145840.html
• Plataforma Unitària Contra les Violències de Gènere:
https://www.violenciadegenere.org/datos informe cat.doc
• Área d’Igualtat i cuitadania - Diputació de Barcelona:
http://www.diba.cat/web/igualtat-ciutadania/defaultdatos informe cat.doc
• Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i Gènere. IIEDG:
http://www.iiedg.org/cadatos informe cat.doc
Girona
• Consell Municipal d’Igualtat de Génere – Ajuntament de Girona: http://www2.girona.cat/
ca/igualtatgenere_consell
• Pla d’Igualtat - Diputació de Girona:
http://www.ddgi.cat/web/nivell/425/s-0/pla-d-igualtatdatos informe cat.doc
• Casa de la Dona - Girona:
http://casaldeladona-lleida.blogspot.com.es/datos informe cat.doc
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Tarragona
• SIAD- Servei d’Informació i Atenció a les Dones - Ajuntament de Tarragona:
http://www.cdp.udl.cat/sied/index.php
• Igualtat i Participació ciutadana - Diputació Tarragona:
http://www.dipta.cat/ca/ambits-formatius/igualtat-i-participacio-ciutadana
Lleida
• Regidoria de Seguretat ciutadana i les polítiques per al civisme i la igualtat - Ajuntament
de Lleida: http://www.paeria.cat/politiquesigualtat/
• Casal de la Dona - Lleida: http://casaldeladona-lleida.blogspot.com.es/
Catalunya
• Directorio de recursos para el Abordaje de la Violencia Machista en Catalunya:
http://www.recursosviolenciamasclista.cat/datos informe cat.doc
• Institut Català de les Dones: http://dones.gencat.cat/ca/inici/
• Observatori de les Dones en el Mitjans de Comunicació:
http://www.observatoridelesdones.org/
• Observatori Dona, Empresa i Economía: http://www.donaempresaeconomia.org/
• Dones juristes: http://donesjuristes.cat/datos informe cat.doc
• DIXIT: Centre de Documentació de Serveis Socials: http://dixit.gencat.cat/ca/
Nivell estatal
• Búsqueda de recursos de apoyo y prevención en casos de violencia de género:
https://wrap.seigualdad.gob.es/recursos/search/SearchForm.action
• Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad:
https://www.msssi.gob.es/ssi/portada/home.htmdatos informe cat.doc
• Observatorio estatal contra la Violencia de Género, del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad: http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/datos informe cat.doc
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades:
http://www.inmujer.gob.es/datos informe cat.doc
• Consejos Escolares para la prevención de la Violencia de Género, de la Federación Española de Municipios y Provincias y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: http://www.aulaviolenciadegeneroenlocal.es/consejosescolares/
• Observatorio contra la Violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder
Judicial: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/
El-Observatorio-contra-la-violencia-domestica-y-de-genero/
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Telèfon: (+34) 636 785 588
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