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Introducció
El feminicidi a Barcelona i a Catalunya

U

na de les dades més rellevants de la documentació del feminicidi a Catalunya de
2010 a 2019: la meitat de les dones assassinades a mans d’homes van ser víctimes
de les seves pròpies parelles o exparelles, en casos de feminicidis íntims que formen part
d’unes xifres oficials que han descendit en un terç des que es va aprovar la Llei Integral
contra la Violència de Gènere. Aquesta tendència a la baixa, estancada a Catalunya en
els últims anys, ve acompanyada de tendències a l’alça en altres tipus de feminicidi no
inclosos en les estadístiques oficials.
Els feminicidis familiars són, amb diferència, el tipus de feminicidi que més ha augmentat
en els últims 10 anys i un dels més invisibilitzats no sols per les xifres oficials, sinó també per part d’una societat que no reconeix en aquesta mena de casos els estereotips i
rols de gènere impregnats en l’estructura familiar, que es reprodueixen en els episodis de
violència més extrema i culminen en feminicidis.
La base de dades recull un percentatge de feminicidis familiars en l’Estat espanyol del
11,1% en 2010 (amb 14 dels 126 casos), en contrast amb el 21,4% de 2018 (21 dels 98)
o el 20,2% conegut en 2019 (20 dels 99 casos). De mitjana, suposen el 14,7% dels casos
registrats de 2010 a 2019. Encara que a Catalunya aquest percentatge és menor (són el
13,3% dels 195 casos), la tendència es repeteix: en 2010 només es va conèixer un feminicidi familiar (el 3,7% dels 27 casos), enfront dels cinc coneguts en 2018 (el 31,25%
dels 16 casos). Entre ells, els feminicidis familiars perpetrats pels fills de les víctimes:
representen el tercer tipus de relació més comuna entre victimari i víctima a Catalunya,
després de marits i parelles, per davant dels ex marits i exparelles, de coneguts, de pares
o de qualsevol altre familiar, conegut o desconegut.
En els nostres informes és fonamental l’estudi d’estacionalitat de Catalunya, ja que
as-senyala tendències clares com l’estival, amb un pic històric al juny que registra el
13% dels casos de l’any, en contrast amb els mesos de març i novembre que tendeixen
a situarse per sota de la mitjana i així ho van fer en 2019. Com a diferència fonamental
re-specte a 2019 destaca la dada de maig que històricament només registra el 5% dels
casos i en 2019 va superar la mitjana del 8,3% per a situarse en el 12% dels casos de
l’any, com també destaca una xifra inusualment alta al setembre (del 18% dels casos),
respecte al 8% de mitjana. Juny, no obstant això, roman com a mes amb major preva-lença de casos (el 24% dels 17 casos registrats en 2019).
Per províncies, Barcelona no sols registra el percentatge majoritari de casos (el 62,6%
dels 195), sinó que experimenta una tendència a l’alça en els últims anys. D’una banda,
Barcelona va aportar només el 40,7% dels casos en 2010 i el 50% en 2011. Aquest percentatge, amb les seves variacions, va aconseguir el 84,2% en 2015, la seva xifra rècord,
i en 2019 és del 76,5%, un 13,9% per sobre de la mitjana.
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Es fa camí en caminar

Q

uan l’any 2010 vam començar a documentar el feminicidi a l’Estat espanyol, demandàvem i reivindicàvem la necessitat que es reconeguessin totes les formes en què
som assassinades les dones per ser dones.
I no ens referim només al fet que es reconeguessin com xifres oficials aquests assassinats sinó també al fet que la societat en el seu conjunt prengués consciència del paper
que compleix en l’erradicació del feminicidi i de les violències masclistes. No ens cansem
de repetir-ho: no és un problema que han de resoldre només els Estats. És una qüestió
que ens toca i travessa a cadascun i una de nosaltres com a individus. Un món sense
violència patriarcal seria més sostenible, més just i més igualitari.
Una dècada després demanem i reivindiquem no només el reconeixement de les víctimes
dels diferents tipus de feminicidi, sinó també campanyes de sensibilització i prevenció,
protocols per a tots els àmbits d’intervenció, creació de nous indicadors i dades estadístiques públics que abastin a tota la població de dones com a població de risc davant el
patriarcat i la seva expressió endèmica: la violència masclista.
El patriarcat té un deute històric amb les víctimes del feminicidii per això anomenem el
que existeix i ha estat negat i invisibilitzat durant mil·lennis. Allò simbòlic és un reflex del
que som. Feminicidio.net va néixer un 25 de novembre de 2010. Triem aquesta data de
llançament amb la intenció de fer la nostra aportació a la construcció de la memòria his9

tòrica de les dones assassinades per les violències masclistes. D’aquí el #NoLasOlvidamos. I mai les oblidem, prova d’això són els més de 1.100 casos de dones assassinades
per homes a Espanya protegits en la màquina de la memòria des de 2010, més de 200
d’aquests casos registrats a Catalunya.
Constituïm un equip multidisciplinari de periodistes, juristes, psicòlogues clíniques, sociòlogues, filòsofes (moltes d’aquestes companyes voluntàries). Si hi ha una altra qüestió
que ens uneix i ens caracteritza és que som feministes i activistes a peu de carrer. És cert
que, nosaltres, el nucli dur des del qual vam elaborar els informes de feminicidis, estem
embrancades i perseguim dades i informació amb una obsessió combativa, paciència
infinita i persistència silenciosa. La construcció de la memòria històrica així ho requereix.
Però ens sembla fonamental que ens moguin la vocació i un compromís que s’han transformat en el marc de la nostra incidència política dins del moviment feminista, a les xarxes socials i en el reclam a les institucions públiques que compleixin amb les obligacions
de l’Estat.
L’any 2011 vam crear Geofeminicidio, a la qual anomenem la màquina de la memòria.
Des de llavors hem tingut enormes dificultats per sostenir aquest projecte pel fet que amb
prou feines rep suports públics institucionals. Malgrat això, hem arribat fins aquí i hem
crescut gràcies a l’enorme generositat d’un equip de treball i de voluntàries i voluntaris
que mai van desistir, ni tan sols enmig de la pandèmia de la COVID-19, que va posar a
prova la nostra resistència i capacitat per continuar amb la documentació del feminicidi.
Aquest informe representa una fita en diversos sentits. D’una banda, situa Catalunya a
l’avantguarda a Europa pel que fa a la documentació del feminicidi des de la societat civil
organitzada. Ara mateix és l’única comunitat autònoma de la qual elaborem un informe
anual de feminicidis des del 2016. Feminicidio.net va ser el primer projecte independent
que va començar a documentar el feminicidi en un país europeu i va poder arrelar socialment a Catalunya gràcies al suport, especialment de la Plataforma Unitària contra les
Violències de Gènere i de la Diputació de Barcelona.
Hem arribat fins al 2020 amb un projecte que aspira a consolidarse internacionalment des
de Catalunya com un dels observatoris del feminicidi de referència en l’àmbit global. I en
el 2021 farem un salt qualitatiu pel que fa a noves aportacions teòriques, estadístiques
i d’incidència política propers a les institucions i organitzacions de la societat civil amb
les que estem unides en aquesta lluita per l’erradicació del feminicidi. Tot aquest treball i
aquest esforç per arribar a un fi primordial: evitar que les dones siguin assassinades, frenar aquesta violència extrema i contribuir al fet que cada un i una de nosaltres estiguem
alertes.

Ni Una Menys!
Graciela Atencio
Juliol de 2020.
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Radiografia del feminicidi a Barcelona 2010-

1.1. Nombre de casos per municipis,
anys i mesos
A Barcelona s’han registrat 104 feminicidis i 18 assassinats de dones entre 2010
i 2019, un total de 122 casos en 10 anys.
Segons la Llei orgànica 1/2004 de Mesures
de Protecció Integral contra la Violència
de Gènere, 56 casos són reconeguts en
les xifres oficials, el 80% del total dels 70
feminicidis íntims (només el 45,9% del total
de casos a Barcelona) i només dos dels
quatre feminicidis infantils, reconeguts des
de 2013 quan són perpetrats pels pares o
padrastres de les víctimes en un context de
violència contra la mare.
Això situa el subregistre oficial en un
19,2% dels casos: un de cada cinc casos
documentats des de 2010.
Per municipis, Barcelona és, amb una àmplia diferència, el que registra més casos:
47 dels 122 casos (el 38,5% del total). Li
segueixen, amb vuit casos, L’Hospitalet
de Llobregat (el 6,6%) i, amb set casos, el
municipi de Terrassa (el 5,7%). Amb quatre
casos només es coneix un municipi, Vilanova i la Geltrú (el 3,3%), mentre que amb
tres casos existeixen quatre municipis: Badalona, Calella, Castelldefels i Sabadell (el
2,5%, respectivament). En altres vuit municipis es coneixen dos casos en 10 anys
(1,6%, respectivament): Arenys de Mar,
Canyelles, Castellbisbal, Premià de Mar,
Rubí, Santa Coloma de Gramenet, Santa
María de Palautordera i Vic. La resta de
casos es van conèixer en altres 28 municipis diferents, amb un sol cas cadascun (el
0,8%, respectivament).
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De mitjana, es van registrar 12,2 casos
a l’any a la província de Barcelona. El
2019 es van conèixer 11 feminicidis i dos
assassinats: un total de 13 casos en nou
municipis diferents, per la qual cosa se
supera lleugerament la mitjana establerta des de 2010. Per municipis, es van
conèixer tres d’ells que van registrar més
d’un cas: a Barcelona es van registrar dos
assassinats per robatori i un feminicidi no
íntim (un total de tres casos, el 23,1% dels
13 casos), a Terrassa es van cometre dos
feminicidis íntims i a Viladecans un feminicidi íntim i un feminicidi no íntim (el 15,4%,
respectivament). Entre aquests tres municipis aporten més de la meitat dels casos
coneguts a la província: el 53,8%. La resta
de casos coneguts van ser registrats a
Arenys de Mar (un feminicidi familiar), Castellbisbal (un feminicidi íntim), El Prat de
Llobregat (un feminicidi íntim), L’Hospitalet
de Llobregat (un feminicidi íntim), Mataró
(un feminicidi infantil) i Vic (un feminicidi
íntim).
De mitjana, a la província de Barcelona es
van conèixer 10,2 casos acumulats per
mes en 10 anys. Juny és el mes amb més
casos acumulats des de 2010, a 14 de les
122 víctimes assassinades aquests mesos
(el 11,5%). Els segueixen, amb el mateix
nombre de casos, agost i desembre (13
víctimes, el 10,7%, respectivament); i gener i juliol (amb 12 casos, el 9,8%).
D’altra banda, els mesos amb menys casos
coneguts a la província són abril i maig (sis
casos ,el 4,9%, respectivament), seguits de
novembre (set casos, el 5,7%) i març (nou
casos, el 7,4%).

Nombre de casos per tipus de feminicidi i municipis - Barcelona 2010-2019
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1.2. Tipus de feminicidi
• El 57,4% dels 122 casos registrats a
Barcelona són feminicidis íntims: 70 dones assassinades. El 80% d’ells han estat
reconeguts oficialment com a víctimes
mortals de violència de gènere (56 dels 70
casos). En 2019, els set casos registrats
van ser reconeguts oficialment i suposaven
el 53,85% del total, un 3,5% menys que la
mitjana des de 2010. Es van conèixer casos d’aquest tipus tots els anys de la sèrie.
• El segon tipus més comú és el feminicidi familiar, del qual es van registrar a
Barcelona 18 casos en 10 anys (el 15,75%
dels 122 casos). Aquest percentatge es
va reduir el 2019 al 7,7% (amb un cas), un
7,1% menys que la mitjana des de 2010.
Aquest tipus de feminicidi ha estat registrat
tots els anys, excepte en 2014, quan no
es va conèixer cap feminicidi familiar a la
província.

• En tercer lloc, es van conèixer 11 assassinats per robatori des de 2010 (el 9%).
Al costat dels feminicidis no íntims, és el
percentatge que més supera la mitjana en
2019 (amb dos casos, el 15,4%), un 6,4%
més. Els assassinats per robatori estan
presents a la província en set dels 10 anys,
excepte 2011, 2016 i 2017.
• A més, es van registrar nou feminicidis
no íntims (el 7,4%) a la província de Barcelona. Dos d’ells van ser perpetrats en 2019,
quan van suposar el 15,4% dels 13 casos
i van superar així la mitjana en un 8%,
l’ascens més alt de l’any d’entre tots els
tipus de feminicidi i/o assassinat. Es van
conèixer feminicidis no íntims en cinc dels
10 anys (2012, 2013, 2015, 2016 i 2019).
• Des de 2010 s’han registrat també quatre
feminicidis infantils (el 3,3% dels 122).
Aquest percentatge ha ascendit al 7,7%
amb el registre d’un cas en 2019, any en
què superen la mitjana per un 4,4%. El pri-
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mer feminicidi infantil conegut a la província
data de 2015. Des de llavors, només en
2016 no s’han registrat casos.
• El següent tipus més comú a la província
és el feminicidi per prostitució, del qual
es coneixen tres casos (el 2,5%). Aquests
tres casos van ser registrats en 2010, 2013
i 2017.
• Amb el mateix nombre de casos, es troba
l’assassinat de dones per violència comunitària/econòmica, amb tres víctimes
(el 2,5%). En aquest cas, els registres es
van fer en els anys 2012, 2013 i 2016.
• A la província continua haventhi dos
casos de feminicidi/assassinat sense
dades suficients per a la seva classificació
(el 1,6%), coneguts en 2011 i 2016.
• A més, es coneixen un cas d’assassinat
de dones per crim organitzat i/o narcotràfic i un cas dubtós sense informació
suficient (el 0,8%, respectivament). En el
primer cas, la víctima va ser assassinada
en 2017, mentre que en el segon cas, va
anar en 2014.

La tercera relació més comuna entre victimari i víctima és la de fill (amb 12 casos,
el 9,8%), seguida de la de conegut (set
casos, el 5,7%), amic i desconegut (quatre
casos, el 3,3%, respectivament). A més, es
coneixen almenys tres casos de demandants de prostitució, altres tres de veïns i
altres tres de victimaris encara sense identificar (el 2,5%, respectivament).
1.4. Perfil de la víctima
De mitjana, les víctimes registrades en
feminicidis i altres assassinats de dones a
Barcelona des de 2010 tenien 46,1 anys.
Per anys, aquesta mitjana ha estat irregular,
encara que el seu registre més baix es va
donar l’any 2019, amb una mitjana d’edat
de 38,6 anys. D’altra banda, l’edat mitjana
més alta es va donar en 2018, amb una
mitjana d’edat de 55,2 anys, una diferència
de 16,6 anys.

Encara que es desconeix l’origen de tres
de les 122 víctimes (el 2,5%), se sap que
el 59% d’elles eren d’origen espanyol (72
dels 122 casos), mentre que un 38,5% de
les víctimes eren d’origen estranger (47
casos). Aquest percentatge és major en els
1.3. Relació del victimari amb la víctima feminicidis per prostitució (el 100% dels
tres casos), el cas dubtós sense informaEl 45,9% de les víctimes va ser assassina- ció suficient (el 100%) i en els feminicidis
da per la seva parella actual (56 dels 122 infantils (el 75% dels quatre casos). D’altra
casos): 27 a mans dels seus marits i 29 a
banda, el percentatge és més baix en els
mans de les seves parelles. El 2019 aquest assassinats per robatori (dos dels 11 capercentatge es redueix al 30,8%, amb
sos, el 18,2%) i els assassinats per crim
quatre dels 13 casos, la qual cosa suposa organitzat/narcotràfic (un dels tres casos, el
un 15,1% menys que la mitjana. D’altra
33,3%).
banda, les exparelles van ser autors d’altres 15 casos des de 2010 (el 12,3% dels
La dada menys coneguda dels perfils de
122): 10 exparelles i cinc exmarits. En
víctima i victimari és la seva ocupació. En
aquest cas, el percentatge en 2019 supeel cas de les víctimes es desconeix aquesra la mitjana en un 10,8%: amb tres dels
ta dada en el 46,7% dels casos. L’ocupa13 casos coneguts en 2019 suposen el
ció més coneguda entre les confirmades
23,1%.
és la de jubilada/pensionista (amb 23
víctimes, el 18,8% dels 122 casos), se15

guida de la d’empleada (nou casos, el
7,4%), i prostituta (cinc casos, el 4,1%). A
més, es van conèixer quatre víctimes que
exercien de cambreres i quatre menors
(el 3,3%, respectivament). Amb tres casos
en deu anys es coneixen a més altres tres
ocupacions: aturada, estudiant i propietària/comerciant (el 2,5%, respectivament).

neix aquesta dada (70 dels 122 casos). Li
segueixen, per nombre de casos, els victimaris que exercien com a empleats (10
casos, el 8,2%), els jubilats/pensionistes
(el 7,4%, amb nou casos) i els aturats (set
casos, el 5,7%).

1.5. Perfil del victimari

1.6.1. Escenari de la troballa del cadàver

De mitjana, els victimaris registrats a la província de Barcelona tenien 40 anys, 6,22
anys més joves que les seves víctimes.
Aquesta mitjana es va reduir de manera
històrica en 2019, quan els victimaris van
registrar una mitjana d’edat de 31 anys (8,7
per sota de la mitjana des de 2010). D’altra
banda, l’edat mitjana més alta es va donar
en 2012, amb 46,3 anys.

Un 39,3% d’us 122 casos coneguts a
Barcelona des de 2010 van ser perpetrats
en l’habitatge familiar, que compartien
víctima i victimari en el moment del crim. Li
segueix com a segon escenari més comú
l’habitatge de la víctima (amb 24 casos, el
19,7%). Altres 10 casos van ser registrats a
l’hospital, després del trasllat de la víctima
des del lloc en el qual va ser agredida (el
8,2%). A més, altres set casos (el 57%) van
ser perpetrats en ple carrer.

Encara que es desconeix la dada en 13
casos (el 10,7%), el 32% dels autors eren
d’origen estranger (39 casos), mentre que
el 57,4% restant eren d’origen espanyol
(70 dels 122 casos). El percentatge d’autors estrangers és més alt en el cas dubtós
sense informació suficient (el 100%), els feminicidis per prostitució (el 66,7% amb dos
dels tres casos) i els feminicidis no íntims
(el 55,6%, amb cinc dels nou casos). D’altra banda, el percentatge és més baix en
els feminicidis infantils (el 100% dels quatre
autors eren espanyols) i en el cas dubtós
sense informació suficient, perpetrat per
un autor l’origen del qual es desconeix. Els
segueixen, en aquest cas, els assassinats
per robatori, amb només un dels nou casos
perpetrats per estrangers (el 9,1%), encara
que es desconeix l’origen d’altres sis autors
(el 54,5% dels assassinats d’aquest tipus).
Com entre les víctimes, la dada menys
coneguda dels victimaris és la seva ocupació. En el 57,4% dels casos es desco16

1.6. Context del feminicidi i assassinat

1.6.2. Armes utilitzades pel victimari
Prop de la meitat de casos coneguts a la
província de Barcelona des de 2010 van
ser perpetrats per victimaris que van usar
armes blanques per a posar fi a la vida de
la víctima (57 dels 122 casos, el 46,7%).
Un altre 15,6% dels casos (19 dels 122)
van ser perpetrats amb les mans o força
física del victimari. Les armes de foc van
ser utilitzades per un altre 6,6% dels casos
(vuit dels 122). A més, un 4,9% dels casos
va ser perpetrat amb foc (sis casos).
1.6.3. Actes violents
Entre els actes violents usats pel victimari
per a posar fi a la vida de les seves víctimes, el més comú és el de les víctimes
apunyalades o acoltellades (amb 45
casos, el 38,9% dels 122 casos). Un altre
16,4% de les víctimes (20 casos) va ser

colpejada pel victimari i un altre 8,2% van
ser degollades. A més, es coneixen vuit
casos de dones tirotejades (el 6,6%), sis
dones asfixiades o escanyades (el 4,9%)
i quatre llançades al buit pel victimari (el
3,3%).

sense informació suficient.

1.6.4. Motius i circumstàncies del victimari
En 27 dels 122 casos coneguts a la província de Barcelona van ser perpetrats
després d’un continu de violència previ al
crim, que va representar el pic més extrem
de violència del victimari a la víctima (el
22,1%). Altres dos motius o circumstàncies
del victimari li segueixen en el nombre de
casos: la separació o rebuig de la víctima
al victimari i el robatori (11 casos, el 9%,
respectivament). En altres 10 casos es va
conèixer una discussió prèvia que el victimari va decidir resoldre violentament amb
l’assassinat de la víctima (el 8,2%).
1.6.5. Suïcidi del victimari
Dels 122 casos coneguts, el 13,9% van ser
perpetrats per victimaris que es van suïcidar després del crim (17 casos). En altres
nou casos es va conèixer un intent de suïcidi per part del victimari (el 7,4%).
Aquests percentatges són més alts en els
feminicidis íntims: el 15,7% es van suïcidar
(11 casos) i un altre 12,9% ho va intentar
(nou casos). De fet, el 10% dels intents de
suïcidi es va donar en aquesta mena de
feminicidi.
Altres dos victimaris que es van suïcidar
van ser autors de feminicidis infantils (el
50% del total de quatre casos). Es van
registrar altres dos suïcidis en dos dels tres
assassinats de dones per violència comunitària/econòmica (el 66,7%). Els altres
dos suïcidis restants es van conèixer en un
feminicidi familiar i en l’únic cas dubtós
17
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2.

Breu radiografia del feminicidi a Catalunya de
2010-2019

padrastres de les víctimes en un context de
violència contra la mare.
Això situa el subregistre oficial en un
14,3% dels casos: un de cada set casos
documentats des de 2010. A la província
de Barcelona és on el major percentatge
de subregistre oficial de casos, amb un de
cada quatre casos ignorats per les xifres
oficials (el 19,2%).

2.1. Nombre de casos per províncies,
municipis i mesos
A Catalunya s’han registrat 169 feminicidis i 27 assassinats de dones entre 2010
i 2019, un total de 196 casos en deu anys.
Segons la Llei orgànica 1/2004 de Mesures
de Protecció Integral contra la Violència de
Gènere, només 90 són reconeguts en les
xifres oficials, el 85,7% del total dels 105
feminicidis íntims (només el 45,9% del total de casos a Catalunya) i només dos dels
vuit feminicidis infantils, reconeguts des
de 2013 quan són perpetrats pels pares o

Per províncies, el major nombre de casos
es coneix a Barcelona (122 dels 196 coneguts a Catalunya, el 62,2%). La segona
província amb més casos és Tarragona
(amb 37 víctimes, el 18,9% del total). Li
segueix Girona, amb 30 casos (el 15,3%)
i, finalment, Lleida, amb set casos (el
3,6%).

Nombre de casos i tipus de feminicidi per Províncies - Catalunya 2010-2019

Total:

196
Casos

30

7

Girona

Lleida

4

1

1

1

13 2 10 3 1 1

122

Barcelona

70 18 11 9 4

3 3 2 1

1

37

Tarragona

18 5

3

2 4

Assassinat de dones per robatori

Número de casos

2 1 2

16

Feminicidi íntim

105

Feminicidi per prostitució

8

Feminicidi familiar

26

Feminicidi infantil

7

Feminicidi no íntim

Font: Geofeminicidio

23

Assassinat de dones per violència
comunitària/econòmica

Assassinat/feminicidi sense dades suficients

4

Assassinat de dones per crimorganitzat i/o
narcotràfic

1

Cas dubtós sense informació suficient

1

5

FEMINICIDIO.NET
INFORMARTE DA PODER PARA ACTUAR

19

De mitjana, es coneixen 19,6 casos a
l’any. En 2019 es van conèixer 15 feminicidis i dos assassinats: un total de 17
casos en 14 municipis diferents. Només
en dos es van registrar més d’un cas:
d’una banda, a Barcelona es coneixen tres
casos i cap encaixa en les característiques
de les xifres oficials (dos assassinats per
robatori i un feminicidi no íntim), mentre
que els dos casos coneguts a Terrassa
són feminicidis íntims oficials. La resta de
casos es coneixen en altres dotze municipis: feminicidis íntims a Castellbisbal, El
Prat de Llobregat, L’Hospitalet de Llobregat, Olot, Reus, Ulldecona, Vic i Viladecans; feminicidis familiars a Arenys de Mar
i Tortosa i un feminicidi no íntim a Cornellà
de Llobregat.
Per mesos, des de 2010 és juny el que
registra un major nombre de casos en
els deu anys de registre: 25 dones han
estat assassinades en aquests mesos de
l’any (el 12,8%). El segon mes amb més
casos, amb 23 víctimes, és octubre, que
aporta el 11,7% dels casos a la base de

dades. Contrasten aquests mesos amb
l’altre extrem, al qual dupliquen en número i percentatge: els deu casos coneguts
en els mesos de maig només suposen el
5,1% dels casos i els 12 dels mesos de
novembre, un 6,1%. En 2019 també és
juny el mes amb més casos (quatre dels
17, el 23,5%), seguit de setembre, amb
tres casos (el 17,6%). Els únics mesos
sense feminicidis o altres assassinats de
dones en 2019 són febrer, març i novembre.
2.2. Tipus de feminicidi
Per tipus de feminicidi i tipus d’assassinat:
• El 53,6% dels 196 casos registrats a Catalunya són feminicidis íntims: 105 dones
assassinades. D’ells, el 66,7% es van perpetrar a la província de Barcelona (70 dels
105 casos), encara que totes les províncies
registren casos d’aquest tipus.
• El segon tipus més comú és el feminicidi
familiar, del qual es van registrar a Cata-

Nombre de feminicidis íntims per any Barcelona-Catalunya 2010-2019
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lunya 26 casos en deu anys (el 13,3% dels
196 casos). El 69,2% (18 casos) van ser registrats a la província de Barcelona, encara
que totes registren casos d’aquest tipus.
• En tercer lloc, es van conèixer 23 feminicidis no íntims a Catalunya de 2010 a
2019 (el 11,7% del total). En aquest cas, la
província amb el major nombre de víctimes és Girona, en la qual es van perpetrar
deu dels 23 casos (el 43,5%), encara que
totes registren almenys un cas d’aquest
tipus.
• Per nombre de casos, el següent tipus
més comú és l’assassinat per robatori,
amb 16 casos (el 8,2% del total). En aquest
cas, la província amb més víctimes és de
nou Barcelona (amb 11 dels 16 casos, el
68,75%) i és el primer tipus dels més comuns que no està present en les quatre
províncies catalanes: no s’ha documentat
cap assassinat de dones per robatori a la
província de Lleida de 2010 a 2019.
• A més, s’han registrat vuit feminicidis
per prostitució a Catalunya des de 2010
(el 4,1%). En aquest cas, la província amb
més víctimes conegudes és Tarragona,
amb quatre dels vuit casos (el 50%), seguida de Barcelona, amb tres casos (el
37,5%). El cas restant va ser documentat
a Girona, per la qual cosa Lleida és l’única
província sense casos d’aquest tipus.
• D’altra banda, es coneixen set feminicidis infantils (el 3,6% del total) dels quals
quatre es van registrar a la província de
Barcelona (el 57,1%), dos a Tarragona (el
28,6%) i un a Girona (el 14,3%). Lleida
és, de nou, l’única província sense casos
d’aquest tipus.
• Finalment, es coneixen cinc assassinats
de dones per violència comunitària o

econòmica (el 2,55%), quatre feminicidis/
assassinats sense dades suficients (el
2%), un assassinat de dones per crim
organitzat/narcotràfic (el 0,5%) i un altre
cas dubtós sense informació suficient (el
0,5%).
2.3. Relació del victimari amb la víctima
El 41,8% dels casos van ser perpetrats per
les parelles actuals de les víctimes: 43
marits i 39 parelles (un total de 82 casos).
D’altra banda, les exparelles van ser autors de 24 dels casos (el 12,2%) i els fills ho
van ser d’altres 17 casos (el 8,7%). Només
el 4,6% dels casos van ser perpetrats per
desconeguts de les víctimes.
2.4. Perfil de la víctima
De mitjana, les víctimes registrades en
feminicidis i altres assassinats de dones
a Catalunya des de 2010 tenien 46 anys.
Per províncies, aquesta mitjana s’acosta més a la registrada a Barcelona, amb
una mitjana d’edat de 46,1 anys. Per sota
d’aquesta mitjana, es troba més allunyada
l’edat de les víctimes conegudes a Lleida,
de 32,8 anys (13,2 menys que la mitjana
catalana), seguida de les de Tarragona,
amb 41 anys de mitjana (5 menys que la
catalana). Per damunt, per 8,6 anys de
diferència amb la mitjana catalana, es troba la mitjana d’edat de les víctimes de la
província de Girona.
Una de cada tres víctimes conegudes
era d’origen estranger (el 34,2%, amb 67
dels 196 casos). Aquest percentatge és superior a la província de Barcelona (el 38,5%
de les víctimes eren estrangeres, un 4,3%
més) i inferior en la resta de províncies. A
Tarragona només el 21,6% de les víctimes
eren estrangeres (un 12,6% menys que la
mitjana catalana), a Lleida ho eren el 28,6%
de les víctimes (un 5,6% menys que la
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mitjana) i a Girona ho van ser el 33,3% (un
0,85% menys).

2.6.1. Escenari de la troballa del cadàver

L’escenari més comú entre els 196 casos
coneguts a Catalunya de 2010 a 2019 és
l’habitatge familiar que comparteixen vícPer part seva, els victimaris tenien una mit- tima i victimari. És el lloc de troballa del cajana de 39,5 anys. Aquesta mitjana és més dàver en el 36,2% dels casos (71 víctimes).
alta a la província de Girona, amb 42,9 anys Li segueix, com a segon escenari més
(3,4 més que la catalana); i a Barcelona,
comú, l’habitatge de la víctima, escenari
amb 39,9 anys (0,4 més que la catalana.
del 16,8% dels crims (33 casos). Al carrer
Per sota, se situen les mitjanes de Lleida,
es van registrar altres 14 casos (el 7,14%),
amb 28,4 anys (11,1 menys que la catalamentre que 13 víctimes van morir a l’hospina) i la de Tarragona, amb 37,4 anys (2,1
tal després d’una agressió (el 6,6%).
menys que la catalana).
2.5. Perfil del victimari

Dels 196 casos, el 32,65% va ser perpetrat per victimaris d’origen estranger (64
casos). Aquest percentatge és més alt a la
província de Girona (el 36,7%, amb 11 dels
30 casos, un 4% més que a Catalunya).
Només una altra província té un percentatge
superior d’estrangers: Tarragona (el 35,1%,
un 2,5% més que a Catalunya). Per sota,
el percentatge d’estrangers identificats en
els casos de Lleida (el 14,3%, un 18,4%
menys que a Catalunya). Per part seva, a
Barcelona el percentatge d’estrangers entre
els victimaris és el més pròxim a la mitjana
catalana: un 32% (0,65% menys).
2.6. Context del feminicidi i assassinat
L’escenari més comú entre els 196 casos
coneguts a Catalunya de 2010 a 2019
és l’habitatge familiar que comparteixen
víctima i victimari. És el lloc de troballa de
l’cadàver al 36,2% dels casos (71 víctimes). Li segueix, com a segon escenari
més comú, l’habitatge de la víctima, escenari del 16,8% dels crims (33 casos). Al
carrer és van registrar uns altres 14 casos
(el 7,14%), mentre que 13 víctimes van
morir a l’hospital després de l’agressió (el
6,6%).
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2.6.2. Armes utilitzades pel victimari
En almenys 89 dels 196 casos (el 45,4%) el
victimari va fer ús d’una arma blanca per
a perpetrar el crim. En altres 31 casos el
victimari va usar les seves pròpies mans o
força física per a assassinar a la víctima (el
15,8%).
2.6.3. Actes violentes
L’acte violent principal més comú és
l’apunyalament o acoltellament, usat pels
victimaris en 73 dels 196 casos (el 37,2%).
En altres 18 casos la víctima va ser tirotejada pel victimari (el 9,2%) i en altres 16
casos van ser asfixiades o escanyades (el
8,2%).
2.6.4. Motius i circumstàncies del victimari
Entre els motius o circumstàncies més comunes dels victimaris es troba el continu de
violència, present en almenys 44 dels 196
casos (el 22,4%). En un altre 11,2% dels
casos els victimaris van perpetrar el crim
després d’una discussió que van decidir
resoldre amb violència (22 casos). A més, en
un altre 9,7% dels casos que confirma un
procés de separació o rebuig de la víctima
al victimari previ al crim (19 casos).

El 41,8% dels casos van ser perpetrats per
les parelles actuals de les víctimes: 43
marits i 39 parelles (un total de 82 casos).
D’altra banda, les exparelles van ser autors de 24 dels casos (el 12,2%) i els fills ho
van ser d’altres 17 casos (el 8,7%). Només
el 4,6% dels casos van ser perpetrats per
desconeguts de les víctimes.
2.6.5. Suïcidi del victimari
En el 12,2% dels casos els autors es van
suïcidar després de cometre el crim (24
casos) i en un altre 7,1% dels casos es
coneix un intent de suïcidi no consumat (14
casos).
2.7. Relació de casos de Catalunya respecte a l’Estat espanyol
2.7.1. Nombre de casos per any, Comunitats Autònomes i províncies
En els deu primers anys de documentació
de Feminicidio.net com a observatori independent de la societat civil organitzada
hem documentat 1.087 feminicidis i altres
assassinats de dones a Espanya. Només
568 d’ells són reconeguts oficialment com
a víctimes mortals per Violència de Gènere
(el 52,25%): 557 feminicidis íntims (perpetrats per parelles o exparelles) i onze feminicidis infantils. En els feminicidis íntims es
coneix un subregistre oficial del 9,3% dels
casos: 57 dones van ser assassinades per
les seves parelles o exparelles sense ser
reconegudes com a xifres oficials.
El segon tipus de feminicidi més comú és
Espanya és el feminicidi familiar, amb 160
casos (el 14,7%), seguit del feminicidi no
íntim (86 casos, el 7,9%). A més, també en
el context de la violència sexual, se situen
els 34 feminicidis per prostitució coneguts
des de 2010 (el 3,1%).
L’any 2019 suposa un punt d’inflexió i

de clara reculada. El descens en el nombre general de casos i, especialment, en
els feminicidis íntims, es desaccelera. En
comparació amb 2018, els feminicidis en
el marc de la parella o exparella s’havien
reduït un 37,2%: de 78 casos en 2010 als
49 coneguts en 2018. En 2019, amb 60
casos, es recuperen xifres de 2015 (64 casos) pel que el descens respecte a 2010 és
ja només del 23,1%. També per primera vegada des de 2015 puja el nombre total de
casos: en 2018 es van registrar 98 casos i
en 2019 van ser 99.
Un de cada cinc casos va ser perpetrat a
Andalusia (215 casos, el 19,8%). La segona Comunitat Autònoma amb més casos és
Catalunya (196 víctimes, el 18%), seguida
de la Comunitat de Madrid (132 casos,
el 12,2%) i la Comunitat Valenciana (130
casos, el 12%).
Les províncies amb més casos, Madrid i
Barcelona, registren més d’un de cada deu
casos, cadascuna (el 12,2% a Madrid i el
11,2% a Barcelona). La següent província
amb més casos, Alacant, registra la meitat
de casos, el 5,2%.
2.7.2. Tipus de feminicidi
Per tipus de feminicidi:
• El feminicidi íntim és el més comú i
suma més de la meitat dels casos de la
base de dades, amb 614 de les 1.087 víctimes documentades (el 56,5%). Andalusia
és la Comunitat amb més casos d’aquest
tipus (127 víctimes, el 20,7% dels feminicidis íntims d’Espanya), seguida de Catalunya (amb 105 casos, el 17,1%) i la Comunitat Valenciana (74 casos, el 12%). Només
entre aquestes tres sumen cas la meitat
dels feminicidis íntims documentats en tot
l’Estat (306 casos, el 49,8%).
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• El segon tipus més comú és el feminicidi
familiar, amb 160 casos en deu anys (el
14,7% de les 1.087 víctimes). Per Comunitats, Catalunya i Andalusia registren el
major nombre de casos d’aquest tipus (26,
el 16,25% de tot l’Estat, respectivament),
seguides de la Comunitat Valenciana (20
casos, el 12,5%) i la Comunitat de Madrid
(19 casos, el 11,9%). Les quatre aporten
més de la meitat dels casos de la base de
dades (91 dels 160, el 56,9%).
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• En 36 ocasions la informació no va ser
suficient per a classificar el cas i va ser
documentat com a feminicidi/assassinat
sense dades suficients (el 3,3% dels casos). En aquest cas, la Comunitat de Madrid registra el major nombre de víctimes
(set, el 19,4%), seguida d’Andalusia (sis
casos, el 16,7%) i Galícia (cinc casos, el
13,9%). Entre les tres aporten el 50% dels
casos (18 dels 36 documentats).

• El feminicidi no íntim és el tercer tipus
més comú entre els tipus documentats de
2010 a 2019, amb 86 dels 1.087 casos (el
7,9%). Un de cada quatre casos va ser perpetrat a Catalunya (23 víctimes, el 26,7%).
Un altre 18,6% es va registrar a Andalusia
(16 casos) i un altre 17,4% en la Comunitat
de Madrid (15 casos). Entre les tres aporten
gairebé dos terços dels casos a la base de
dades (54 dels 86, el 62,8%).

• El següent tipus més comú és el feminicidi per prostitució, amb 34 casos en deu
anys (el 3,1% del total). Un de cada tres
casos es va conèixer a Andalusia (11 víctimes, el 32,3%), a la qual segueixen en número de casos a Catalunya (vuit víctimes, el
23,5%) i la Comunitat Valenciana (sis víctimes, el 17,65%). En total, sumen gairebé
tres de cada quatre feminicidis per prostitució: 25 de les 34 víctimes es van conèixer
en aquestes Comunitats (el 73,5%).

• Per nombre de casos, el tipus d’assassinat més comú és l’assassinat de dones per robatori (64 casos, el 5,9% dels
1.087). Un de cada quatre es van conèixer
a Catalunya (16 casos, el 25%), a la qual
segueix en nombre de casos la Comunitat Valenciana (9 víctimes, el 14,1%) i la
Comunitat de Madrid (8 casos, el 12,5%).
Entre les tres aporten més de la meitat dels
casos (33 víctimes, el 51,6%).

• El segon tipus d’assassinat més comú
és l’assassinat de dones per violència
econòmica o comunitària, amb 24 casos
que suposen el 2,2% de la base de dades.
El percentatge més alt l’aporten Catalunya
i la Comunitat de Madrid (amb cinc casos,
el 20,8%, respectivament), seguides d’Andalusia (amb quatre casos, el 16,7%). En
total, sumen 14 casos, el 58,3% de l’Estat
espanyol.

• Un altre 4,9% dels casos va tenir víctimes
menors de 16 anys els casos dels quals
s’han classificat com a feminicidi infantil (53 dels 1.087 casos). El 28,3% es van
conèixer a Andalusia (15 casos), a la qual
segueixen Catalunya (amb set víctimes, el
13,2%) i la Comunitat Valenciana (sis casos, el 11,3%) com a Comunitats amb més
casos. En total, aporten més de la meitat
dels casos d’aquest tipus: 28 de les 53
víctimes, el 52,8%.

• Els segueixen, en nombre de casos, els
assassinats de dones per crim organitzat i/o narcotràfic, amb vuit casos en deu
anys que suposen el 0,74% dels 1.087 coneguts. Tres d’ells es van conèixer a Castella i Lleó (el 37,5%) i altres dos a Andalusia
(el 25%), sent aquestes les dues úniques
Comunitats amb més d’un cas. Els tres casos restants es van conèixer a Catalunya,
la Comunitat de Madrid i Galícia (un 12,5%,
respectivament).

• Finalment, es van conèixer quatre assassinats de dones per violència juvenil, dos
casos dubtosos sense dades suficients,
un feminicidi transfòbic i un cas d’un
altre tipus.
Per anys, s’identifica una clara tendència a
la baixa:
• En 2010 es van conèixer 126 casos (el
11,6% del total de la base de dades). El
percentatge de feminicdis íntims aquest
any va ser del 61,9%, una xifra només
superada un any després. Amb això podem
concloure que no sols el registre del primer
any va marcar el rècord històric en nombre
de casos sinó que s’identifica una major
proporció de casos perpetrats per parelles
o exparelles respecte a anys posteriors.
• Per 2011 el total de casos es va reduir
a 115 (el 10,6% del total), encara que el
percentatge de feminicidis íntims va experimentar enguany el seu màxim històric, amb
73 casos que suposen el 63,5% del total
de l’any, una xifra rècord que no es repetirà
en el que queda de sèrie històrica.
• En 2012 el total de casos torna a experimentar un descens amb el registre de 13
víctimes. D’elles, 62 van ser assassinades per les seves parelles o exparelles (el
54,9%). D’aquesta manera, la reducció en
el nombre de casos es divideix: els feminicidis es redueixen mentre altres tipus d’assassinat sofreixen una tendència a l’alça:
onze feminicidis íntims menys, però quatre
assassinats per robatori més respecte a
l’any anterior.
• En 2013 el nombre de casos total torna
a pujar a 114 víctimes (el 10,5% del total).
D’elles, només el 50% van ser assassinades per les seves parelles o exparelles, el
percentatge més baix registrat en la sèrie

històrica i que només es repetirà de nou en
2018. En aquest cas, la reducció més dràstica en el nombre de casos e va donar en
els feminicidis íntims (cinc menys que l’any
anterior), mentre que uns altres com els
feminicidis infantils, ascendien a un total de
vuit casos, quatre més que l’any anterior.
• En 2014 el nombre total de casos registra
un nou mínim històric amb 15 víctimes (el
9,7% del total), de les quals 60 (el 57,1%)
van ser assassinades per les seves parelles o exparelles. De nou, en 2014 pugen
el nombre de feminicidis íntims (tres més
que l’any anterior) mentre es redueixen la
resta de tipus de feminicidi: quatre familiars
menys, tres feminicidis infantils menys, un
feminicidi no íntim menys i quatre feminicidis per prostitució menys.
• A 2015 el total de casos recupera nivells
de 2013 al registre de 113 casos (el 10,4%),
dels quals 60 van ser feminicidis íntims (el
57,1%). En aquest cas, pugen considerablement la majoria dels tipus de feminicidi:
sis familiars més, quatre íntims més, dos
no íntims més i un infantil més. Només es
redueixen els assassinats per robatori (dos
menys), els feminicidis/assassinats sense
dades suficients (dos menys), us assassinats per crim organitzat/narcotràfic (un
menys) i un cas dubtós menys.
• En 2016 es torna a registrar la xifra més
baixa fins al moment, amb 105 víctimes (el
9,7%). D’elles, el 54,3% van ser assassinades per les seves parelles o exparelles (57
casos). Amb aquest registre, es documenta
un descens clar en el nombre de feminicidis íntims (set menys que l’any anterior) i
feminicidis familiars (sis menys). No obstant
això, es registra un augment considerable
de feminicidis per prostitució (sis casos, sis
més que l’any anterior que no va registrar
víctimes d’aquest tipus).

25

• En 2017 van ser assassinades 99 dones, un nou registre mínim des de 2010 (el
9,1%), dels quals el 54,5% van ser feminicidis íntims. En aquest cas, es van reduir
els feminicidis íntims, no íntims i per prostitució, a més dels assassinats per violència
comunitària o econòmica, que van registrar
tres casos menys cadascun, respecte a
l’any anterior. Van augmentar, en contrast,
els assassinats per crim organitzat/narcotràfic, amb sis casos més, i els feminicidis
infantils, amb tres casos més.
• En 2018, un nou mínim històric se situa
en 98 víctimes (el 9%), de les quals 49 van
ser de feminicidis íntims (el 50%). La major
disminució, en aquest caos, es va donar
en els assassinats per crim organitzat/narcotràfic que, després de registrar sis casos
l’any anterior, no van registrar cap en 2018.
En contrast, un d’us augments més dràstics de la sèrie històrica es dóna enguany,
amb vuit feminicidis familiars més respecte
a l’any anterior (amb un total de 21 víctimes), mentre disminueixen els feminicidis
íntims en cinc casos.
• En 2019, el total de víctimes va ser de
99 (el 9,1%) i el percentatge de feminicidis
íntims va recuperar la proporció que ocupaven en 2010 i 2011, amb un 60,6% del
total de casos (60 víctimes, onze més que
l’any anterior). És l’augment més inflat en
el nombre de casos d’un any per a un altre.
Contracta, d’altra banda, amb el nombre
de feminicidis infantils coneguts, que es
redueixen en vuit casos (de nou en 2018 a
només un en 2019).
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3.

Radiografia del feminicidi a Barcelona 2018

E 2018, en l’Estat espanyol es van documentar 98 feminicidis i altres assassinats
de dones a les mans d’homes. D’ells, 16
van ser registrats a Catalunya i representa
al 16,33% del total de casos (11 d’ells, el
68,7%, es van registrar a la província de
Barcelona).
Barcelona no és només el territori més
poblat de Catalunya, sinó també el que
registra, conseqüentment, el major nombre
de casos.
En les següents pàgines es fa una anàlisi
dels 11 casos documentats per municipis i
mesos, el perfil de la víctima i del victimari,
i el context del crim, que inclou un detall de
l’escenari, armes i actes violents utilitzats
pel victimari en el feminicidi o assassinat.
3.1. Nombre de casos per municipis i
mesos
Dels 16 feminicidis i altres assassinats de
dones registrats a Catalunya en 2018, 11
van ser registrats a la província de Barcelona (el 68,75%, dos de cada tres casos).

mesa a Vilanova i la Geltrú (ID 1621) i l’únic
assassinat per robatori de l’any, perpetrat a
Calella (ID 1673).
El 75% dels municipis en els quals es van
conèixer casos en 2018 -sis de vuit- ja
havien registrat almenys un cas en anys
anteriors (de 2010 a 2017). A Barcelona, els
quatre casos coneguts en 2018 suposen
el 9,3% dels 43 documentats. Barcelona
és a més l’únic municipi català que registra
casos tots els anys des de 2010. A Vilanova i la Geltrú el cas de 2018 és l’habitació
documentada des de 2010 (el 25%), encara
que l’últim cas conegut s’havia registrat en
2014, deixant tres anys sense registres fins
a 2018. Tant Calella com Sabadell registren
un total de tres casos i el de 2018 suposa
el 33,3% del total. No obstant això, en el
cas de Calella els registres són molt més
recents: un el 2014 i un altre el 2015. Els
casos anteriors coneguts a Sabadell es van
registrar el 2011 i 2013. Finalment, altres
dos municipis van registrar en 2018 un
segon cas a la base de dades: en Santa
Coloma de Gramenet es coneix un cas el
2011 i a Granollers consta un altre cas de
2012.

Per mesos, els 11 casos coneguts en
2018 van ser comesos en set mesos
diferents i tres d’ells registren més d’un
Els onze casos coneguts enguany es
van registrar en vuit municipis diferents. cas. D’una banda, al setembre es coneixen
dos feminicidis íntims (IDs 1589 i 1656) i un
Només el municipi de Barcelona registra
més d’un cas, amb la documentació de tres feminicidi familiar (ID 1650). Els dos últims,
en el municipi de Barcelona.
feminicidis íntims (IDs 1642, 1645 i 1656) i
un feminicidi familiar (ID 1650). Els quatre
D’altra banda, es coneixen dos casos tant
casos del municipi suposen el 36,4% dels
el mes de juny com el mes d’agost. En el
11 casos de la província, un de cada tres.
cas de juny, es coneix el feminicidi íntim
amb ID 1627, conegut en Santa Coloma de
Els altres tres feminicidis íntims es van
Gramenet, i un feminicidi infantil (ID 1621)
conèixer a Granollers (ID 1589), Manresa
a Vilanova i la Geltrú. En el cas d’agost, els
(ID 1682) i Santa Coloma de Gramenet (ID
1627). Els dos feminicidis familiars coneguts dos són feminicidis íntims (ID 1542 i 1645)
i tots dos van ser perpetrats en el municipi
enguany van tenir lloc a Berga (ID 1595)
de Barcelona.
i Sabadell (ID 1605). Els altres dos casos
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restants corresponen al feminicidi infantil co-

Nombre de casos per tipus de feminicidi i municipis - Barcelona 2018

Total:
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1
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1

1

1
1
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1

1
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1

4
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1
Barcelona

3

1

6

Feminicidi íntim

3

Feminicidi familiar

1

Assassinat de dones per robatori

1

Feminicidi infantil

1

Sabadell
Vilanova i la Geltrú

1

1

Font: Geofeminicidio

El feminicidi íntim restant va ser conegut al
desembre (ID 1682) i els mesos de març i
abril registren cadascun un feminicidi familiar
(ID 1595 i 1605, respectivament). L’únic assassinat de l’any, amb el mòbil d’un robatori,
va ser conegut a l’octubre (ID 1673).
3.2. Tipus de feminicidi
El 2018 la província de Barcelona registra 11 casos de quatre tipus diferents: sis
feminicidis íntims, tres feminicidis familiars,
un feminicidi infantil i un assassinat per
robatori.
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En el cas dels feminicidis íntims, perpetrats per la parella o exparella de la
víctima i reconeguts en les estadístiques
oficials com a víctimes mortals per violència de gènere, no es coneix cap cas ignorat
per la Delegació del Govern, per la qual
cosa el subregistre oficial en aquestes estadístiques és del 0% per segon any consecutiu.
La meitat dels sis feminicidis íntims comesos a la província es van conèixer en
el municipi de Barcelona i dos d’ells van
ser perpetrats pels marits de les víctimes
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Total:

Nombre de casos per mesos i tipus de feminicidi - Barcelona 2018

11
Casos

3

1
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1

1

1
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1

1

0
1
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3

Maig

Juny

Feminicidi familiar

Font: Geofeminicidio

(IDs 1642 i 1656), mentre que el tercer cas
va ser perpetrat pel nuvi de la víctima (ID
1645). A Granollers (ID 1589) i Santa Coloma de Gramenet (ID 1627) el victimari era la
parella de la víctima, mentre que a Manresa
va ser també el marit el que va posar fi a la
vida de la dona.
El segon tipus més comú a la base de
dades i entre els casos coneguts a Barcelona en 2018 és el feminicidi familiar, perpetrat per altres membres de la família de
la víctima. Dos d’ells, a Barcelona i Berga
(IDs 1650 i 1595, respectivament) van ser
perpetrats pels fills de les víctimes i un
tercer, pel seu exgendre (a Sabadell, amb
ID 1605).
L’últim tipus de feminicidi documentat en
2018 a Barcelona és el feminicidi infantil,
que registra un cas a Vilanova i la Geltrú
(ID 1621), perpetrat per un veí de la menor,
que, quan la nena passava pel portal dels
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seus avis, la va forçar a entrar en el seu
habitatge, la va violar i la va asfixiar.
L’únic assassinat registrat a Barcelona enguany va ser per robatori conegut a Calella
(ID 1675), el d’una dona a les mans d’un
grup de tres homes que pretenien fer-se
amb la marihuana que la dona, al costat del
seu marit, conreava amb finalitats medicinals en l’horta de la seva casa.
3.3. Relació del victimari amb la víctima
En concordança amb els tipus de feminicidi i assassinat esmentats anteriorment,
s’identifiquen sis tipus de relació entre els
victimaris i les víctimes documentades a
Barcelona en 2018.
D’una banda, el 54,6% van ser víctimes
de les seves parelles actuals en feminicidis íntims: tres d’elles assassinades pels
seus marits (IDs 1642, 1656 i 1682) i altres
tres, a les mans de les seves parelles (IDs

1627, 1645 i 1589).
La segona relació més comuna en els crims
documentats enguany va ser la de fill, autors de dos feminicidis familiars (IDs 1595
i 1650) que suposen el 18,2% del total d’11
casos. El tercer feminicidi familiar registrat
enguany va ser perpetrat pel exgendre de
la víctima (ID 1605), que suposa el 9,1%
dels casos de l’any.
El feminicidi infantil registrat a Vilanova i
la Geltrú (ID 1621) va ser perpetrat pel veí
dels avis de la víctima, a qui visitava la menor en el moment del seu rapte.
Finalment, l’assassinat per robatori conegut a Calella (ID 1673) va ser perpetrat per
tres individus encara sense identificar per
les autoritats.

Felisa Álvarez Navarro, de 72 anys, assassinada pel seu exgendre a Sabadell a l’abril
(ID 1605). En total, es registren víctimes
dels 13 (ID 1621) als 78 anys (ID 1642) i la
segona franja d’edat més comuna és la de
dones d’entre 50 i 59 anys, coincidint amb
la mitjana d’edat.
Dels 11 casos registrats, es desconeix
l’estatus legal i origen de la víctima en
un d’ells, el feminicidi familiar registrat al
setembre a Barcelona, perpetrat pel fill de
la víctima (ID 1650).
Dels 10 casos restants, un 50% eren
víctimes d’origen estranger. És el cas,
entre els feminicidis íntims, de Francisca
de Jesús Pérez Ixcayau, d’origen guatemalenc, com la seva parella i victimari (ID
1627); el de María Estela Izaguirre, hondurenya, com el seu nuvi i victimari (ID 1645);
Total:

11
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3.4. Perfil de la víctima
Encara que no existeix un perfil únic entre
les víctimes de feminicidis i altres assassinats a Barcelona, les estadístiques mostren
una mitjana d’edat de 51 anys, encara
que la franja d’edat més comuna és la de
les víctimes d’entre 70 i 79 anys. En aquesta franja es troben els casos de Mari Paz
Martínez, de 78 anys, assassinada pel seu
marit a Barcelona a l’agost (ID 1642); una
altra dona de nom i cognoms desconeguts,
de 71 anys, assassinada pel seu marit a
Barcelona al setembre (ID 1656); i el de

Fill

Veí
Exgendre/Gendre

Victimari
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identificar
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i el de Vianca Alejandra Roca, boliviana,
com la seva parella i victimari (ID 1589).
No es coneixen víctimes d’origen estranger entre les tres víctimes de feminicidis
familiars, encara que sí entre la resta de
tipus: l’únic cas de feminicidi infantil va
tenir com a víctima a una menor d’origen
xinès, nacionalitzada espanyola mitjançant
adopció, que va ser assassinada pel veí
dels seus avis, d’origen espanyol, qui la va
violar en el seu pis de Vilanova i la Geltrú
(ID 1621). També la víctima de l’assassinat per robatori era d’origen estranger:
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i van cridar la
seva atenció.
36,4% del total de 11). A més, es coneixen
Quan els van
dues ocupacions principals que aporten un
sorprendre, la víctima va ser degollada
18,2% del total cadascuna. Dos de les vícamb una forca del jardí i els victimaris setimes estaven jubilades o eren pensionisgueixen sense ser identificats (ID 1673).
tes: la víctima del feminicidi íntim conegut a
Barcelona a l’agost (ID 1642) i la víctima de
D’altra banda, les víctimes eren d’origen
l’assassinat per robatori conegut a Calella
espanyol en altres cinc casos (el 45,5% del
a l’octubre (ID 1673). Altres dues víctimes
total d’11 casos i el 50% dels 10 casos en
eren empleades d’algun tipus d’empresa:
els quals es coneix la dada). En els femila víctima del feminicidi íntim de Granollers
nicidis íntims, tres de les sis víctimes eren
era empleada a una empresa de cosmètica
d’origen espanyol i les tres van ser assassi(ID 1589) i la víctima del feminicidi íntim de
nades per victimaris del mateix origen (IDs
Barcelona a l’agost era cuidadora (ID 1645).
1642, 1656 i 1682). En dos dels tres femiLa resta de víctimes tenia altres ocupacions
nicidis familiars les víctimes eren d’origen
que suposen el 9,1% dels casos cadascuna,
espanyol, com els seus victimaris: en el cas
amb un sol cas conegut: la menor víctima
de la dona assassinada a Berga (ID 1595),
d’un feminicidi infantil a Vilanova i la Geltrú
l’agressor era el seu fill; i en el cas de la
(ID 1621), la treballadora d’organització
dona assassinada a Sabadell (ID 1605), el
civil registrada en el feminicidi familiar de
victimari era el seu exgerno.
Berga (ID 1595) i la propietària d’una perfumeria, assassinada a Sabadell, a les mans
Un de les dades menys conegudes és
de la seva exgendre en un feminicidi familiar
l’ocupació de les víctimes: en quatre
(ID 1605).
casos es desconeix aquesta informació (el
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3.5. Perfil del victimari
Nacionalitat de la víctima - Barcelona 2018
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Els victimaris registrats en 2018 a Barcelona, com les seves víctimes, no responen a un perfil únic. No obstant això,
per estadística, els 11 casos coneguts
registren una mitjana d’edat de 50 anys,
encara que la franja d’edat més comuna

és la d’homes de 40 a 49 anys, amb tres
Total:
Nacionalitat de l’victimari - Barcelona 2018
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(ID 1621). Mancant conèixer l’edat dels
victimaris de l’assassinat per robatori
de Calella (ID 1621), els victimaris coneguts
La dada més desconeguda en els perfils
tenen edats que van des dels 27 (ID 1645)
tant de víctima com de victimari és l’ocupafins als 82 anys (ID 1642). I, de fet, tots dos
ció d’aquests últims: els feminicidis íntims
extrems de la piràmide d’edat registren dos
de Granollers (ID 1589) i Manresa (ID 1682),
casos (el 18,2%) coneguts: la franja de 20 a
els feminicidis familiars de Berga (ID 1595) i
29 i la de 80 a 89.
Barcelona (1650) i l’assassinat per robatori

11
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Del total d’11 casos, el 63,6% dels victimaris eren d’origen espanyol. Van ser autors
de tres dels sis feminicidis íntims (IDs 1642,
1656 i 1682), dels tres feminicidis familiars
(IDs 1595, 1605 i 1650) i de l’únic feminicidi
infantil (ID 1621). Encara que es desconeix
l’origen dels autors de l’assassinat per
robatori registrat a Calella (ID 1673), els tres
autors restants eren d’origen estranger
(el 27,3%) i tenien el mateix origen que les
seves víctimes, totes registrades en feminicidis íntims: l’autor guatemalenc de Santa
Coloma de Gramenet al juny (ID 1627), el
victimari hondureny del cas de Barcelona a
l’agost (ID 1645) i el de Granollers al setembre (ID 1589).

de Calella (ID 1673). A més, consten tres
victimaris empleats d’algun tipus d’empresa: és el cas dels feminicidis íntims de
Santa Coloma de Gramenet (ID 1627) i de
Barcelona (ID 1645) i el feminicidi familiar
de Sabadell (ID 1605). La segona ocupació
més comuna és la de jubilat o pensionista, que registra dos casos (el 18,2%), tots
dos feminicidis íntims (IDs 1642 i 1656).
Finalment, l’autor del feminicidi infantil de
Vilanova i la Geltrú (ID 1621) estava en el
moment del crim desocupat.
3.6. Context del feminicidi i assassinat
3.6.1. Escenari de la troballa del cadàver
Els feminicidis i l’assassinat conegut a BarTotal:
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celona en 2018 es van registrar en espais
privats en un 82% de les ocasions, mentre
que el 18% restant va ser conegut en l’espai públic deshabitat.

robatori (ID 1673) i el lloc de treball de la
víctima del feminicidi familiar a les mans del
seu ex gendre (ID 1605).
D’altra banda, en l’espai públic deshabitat
es registren dos casos: el feminicidi íntim
de Granollers al setembre, documentat a
l’hospital (ID 1589) i el de Manresa al desembre, registrat després de trobar el cos de
la víctima al riu Congost (ID 1682).

Entre l’espai privat destaca l’habitatge familiar que víctima i victimari comparteixen
en el moment del crim. En quatre casos, el
36,4%, va ser aquest l’escenari del crim:
tres feminicidis íntims (IDs 1627, 1642 i
1645) i el feminicidi familiar conegut a Barcelona al setembre (ID 1650).

3.6.2. Armes utilitzades pel victimari
Un 36,4% dels victimaris registrats a Barcelona en 2018 van utilitzar armes blanques per a perpetrar el crim (quatre dels 11
casos). Un altre 36,4% va ser perpetrat per
les mans o la força física del victimari. Entre totes dues armes sumen el 72,7% dels
casos, gairebé tres de cada quatre.
En el cas de les armes blanques, els victimaris les van utilitzar per a perpetrar dos

L’habitatge del victimari és el segon més
comú (amb dos casos, el 18,2%), present
en el feminicidi familiar de Berga (ID 1595)
i en el del feminicidi infantil de Vilanova i la
Geltrú 8ID 1621). A més, es coneixen altres
tres escenaris més en l’espai privat: l’habitatge de la víctima, escenari del feminicidi
íntim de Barcelona al setembre (ID 1656),
el jardí de la víctima de l’assassinat per

Total:
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feminicidis familiars (IDs 1595 i 1605) i dos
feminicidis íntims (IDs 1642 i i 1645). Les
mans i la força física dels victimaris va ser
utilitzada en dos feminicidis íntims (IDs
1627 i 1589), en un feminicidi familiar (ID
1650) i el feminicidi infantil (ID 1621).
A més, es registra un feminicidi íntim d’una
dona colpejada amb un bat de beisbol
(ID 1656), un altre feminicidi íntim a conseqüència de la falta de cures del victimari
(ID 1682) i un assassinat per robatori perpetrat amb una forca (ID 1673).
3.6.3. Actes violents
Els actes violents, en concordança amb les
armes utilitzades pels victimaris, mostren
una tendència a la violència de contacte,
enfront d’altres contextos geogràfics en
els quals les armes de foc representen un
percentatge important en aquest epígraf.
D’aquesta manera, es coneixen cinc casos
de dones apunyalades (el 45,5% dels 11
casos). Quatre d’elles, van ser assassina-

des amb armes blanques i una última, víctima d’un assassinat per robatori, amb una
forca (ID 1673). Les víctimes apunyalades
van ser registrades en dos tipus de feminicidi: dos en feminicidis íntims (IDs 1642
i 1645) i altres dos en feminicidis familiars
(IDs 1595 i 1605).
El segon acte violent més comú en 2018 a
Barcelona és l’asfíxia o l’escanyament que,
amb dos casos, suposa el 18,2% del total.
Aquests casos corresponen a un feminicidi
íntim (ID 1627) i a un infantil (ID 1621).
Els quatre casos restants es van registrar
amb actes violents diferents: una dona colpejada (ID 1656), una víctima de la desatenció a dependents (ID 1682), una dona
llançada al buit (ID 1650) i una altra llançada al riu (ID 1589).
3.6.4 Motius i circumstàncies del victimari
Els motius i circumstàncies del victimari documentats a Barcelona en 2018 són desconeguts en cinc dels casos (el 45,5%).

Armes utilitzades pel l’victimari - Barcelona 2018
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D’una banda, en
els feminicidis
íntims es desconeix el motiu
o circumstància
principal en el
50% dels casos (tres de sis).
D’altra banda, es
coneix un cas en
el qual el motiu
o circumstància
principal identificat són la gelosia o la possessió del victimari,
en un cas en el
qual també està
present la dis35

cussió que el victimari decideix resoldre violentament (ID
1645). El continu de violència és un altre dels motius o
circumstàncies documentats;
en aquest cas, el feminicidi
íntim de Manresa (ID 1682),
en el qual la desatenció a
la víctima com a dependent
del victimari es va produir de
forma continuada fins que va
resultar letal.

Suïcidi del victimari - Barcelona 2018
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Asfam Berga i del grup Horitzó (entitats dedicades a la salut mental i persones en risc
d’exclusió), fos assassinada pel seu propi
fill, que ja havia estat atès en un centre de
salut mental recentment.
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feminicidis, encara que un va ser un feminicidi íntim (ID 1656) i un altre u familiar (ID
1605). L’intent de suïcidi conegut va ser
registrat en un feminicidi íntim (ID 1642).
3.6.6. Situació judicial
Dels 11 casos coneguts en 2018 a Barcelona, en dues ocasions no es coneixen notícies més enllà de la detenció del victimari
(el 18,2%) dels casos. És el cas del feminicidi íntim d’agost (ID 1642) i el feminicidi
familiar de setembre (ID 1650), tots dos en
el municipi de Barcelona.

Finalment, el feminicidi infantil registrat a
Vilanova i la Geltrú, el victimari va atacar
a la menor amb intenció de perpetrar una
violació, malgrat la resistència de la petita,
a la qual va acabar asfixiant i apunyalant (ID
1621). En el cas de l’assassinat per robatori En altres dues ocasions, el cas es va tancar
conegut a Calella, la dona va ser assassidesprés del suïcidi del victimari: un femininada enmig d’un robatori a la seva pròpia
cidi íntim (ID 1656) i un altre familiar (ID 1605).
casa (ID 1673).
3.6.5. Suïcidi del victimari
Els victimaris de 2018 registrats a Barcelona es van suïcidar després del crim en
el 18,2% dels casos (dos dels 11) i el van
intentar en un altre cas (el 9,1%). En el cas
dels suïcidis consumats, els dos van ser
36

A més, l’autor del feminicidi íntim de Manresa es troba imputat o investigat però en
llibertat (ID 1682), L’autor del feminicidi infantil de Vilanova i la Geltrú va rebre l’ordre
d’internament psiquiàtric previ a la sentència (ID 1621) i els tres victimaris de l’assassinat per robatori de Calella segueixen
sense identificar (ID 1673).

4.
Radiografia del
feminicidi a Barcelona
2010-2018
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Radiografia del feminicidi a Barcelona 2010-

a la baixa en els últims anys. En 2010 els
casos coneguts a Barcelona suposaven el
41% del total dels casos, el percentatge
més baix de la sèrie històrica. En 2015 es
va aconseguir el pic històric de casos a
Barcelona amb el 84% (16 dels 19 casos) i
els últims cinc anys registra un percentatge
de casos superior a la mitjana.

La base de dades de feminicidis i altres
assassinats de dones en l’Estat espanyol
desenvolupada per Feminicidio.net des
de 2010 ha registrat 178 casos de dones
assassinades per homes a Catalunya.

Oficialment, les víctimes mortals reconegudes per la Delegació del Govern per a la
Violència de Gènere, són aquelles dones
assassinades en el context de la parella o
ex parella, víctimes de feminicidis íntims,
segons la metodologia d’aquest estudi.

En les següents pàgines s’analitzen els 109
casos coneguts a la província de Barcelona
i les característiques i especificitats que reflecteixen les diferents formes en les quals
es manifesta la violència contra les dones
en el territori.

A Catalunya, el subregistre oficial d’aquestes xifres és del 17% dels casos des de
2010. Això és, dels 94 feminicidis íntims
registrats en els nou anys de la base de
dades, 16 no van arribar a formar part de
les estadístiques de la Delegació. El percentatge és especialment alt en 2011, amb
un 44% dels casos no reconeguts (cinc a la
província de Barcelona i dues a Tarragona).

De les 178 dones assassinades a Catalunya, 109 van ser víctimes de feminicidis i
altres assassinats comesos a la província
de Barcelona (el 61%). Les províncies de
Girona, Lleida i Tarragona registren el 39%
dels casos restants, encara que el percentatge d’aquests experimenta una tendència
Nombre de casos per any Barcelona-Catalunya 2010-2018
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Total:
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4.1. Nombre de casos per municipis,
anys i mesos
Des de 2010 fins a 2018 s’han registrat a
la província de Barcelona 109 feminicidis
i altres assassinats de dones a les mans
d’homes. De mitjana, a Barcelona van ser
assassinades 4,32 dones per milió de les
quals habiten el territori. La taxa de prevalença, encara que reflecteix una tendència
a la baixa en els tres últims anys (amb taxes
de 3,85 a 3,88), no suposa una dràstica
reducció respecte a les xifres registrades en
2010 i 2011 (3,93 i 3,91, respectivament).
Barcelona és la segona província amb la
taxa més baixa de prevalença després
de Lleida, amb 4,32 víctimes per milió (un
0,29 menys que la mitjana estatal -4,61- i
un 0,86 menys que la catalana -5,18-). A la
província de Barcelona només es va registrar una taxa de prevalença major que la
mitjana catalana en dos anys: 2014 i 2015.
La resta d’anys reflecteixen una diferència
amb la mitjana catalana que va des de les

2015

6

7
25%

3

2

2010

14%

1

2016

2

2018

31

51% Resta de Catalunya feminicidis íntims
15% Resta de Catalunya xifres no oficials

2017

13%

2

FEMINICIDIO.NET
INFORMARTE DA PODER PARA ACTUAR

3,2 víctimes en 2010 fins a les 0,31 de 2016
i 2017.
En nombre de casos, la província de Barcelona se situa per sota de la mitjana de
12 casos anuals amb el registre d’11 dones assassinades en 2018. No obstant
això, és especialment preocupant que la
xifra, que també es va produir en 2017, es
correspongui també amb els dos primers
anys de la sèrie històrica, 2010 i 2011.
Els dos primers i els dos últims anys amb
registres per sota de la mitjana no són
suficients per a reduir una mitjana afectada pels alts registres en 2012 (16 casos),
2014 (15 casos) i 2015 (16 casos).
En els nou anys de documentació, s’han
identificat casos perpetrats en 40 municipis diferents. Per nombre de casos,
el municipi en el qual més casos es van
conèixer va ser Barcelona, que registra 43
dels 109 casos (el 39,4%). Li segueixen
L’Hospitalet de Llobregat (amb set casos, el 6,4%), Terrassa (amb cinc, el
4,6%), Vilanova i la Geltrú (amb quatre,
39
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el 3,7%) i Badalona, Calella, Castelldefels i Sabadell (amb tres casos, el 2,75%,
respectivament). En altres sis municipis es
coneixen dos casos: Canyelles, Granollers,
Santa María de Palautordera, Santa Coloma de Gramenet, Premià de Mar i Rubí). Els
26 casos restants, un de cada quatre, van
ser registrats en municipis en els quals no
es coneixen més casos.
Per mesos, Barcelona registra un major
nombre de casos al gener i desembre
(12 víctimes registrades en nou anys,
respectivament). En el cas de gener
aquesta dada es produeix especialment
pel registre de sis dones assassinades en
2012, la xifra més alta en un mes a Barcelona des que es tenen registres. En el cas
de desembre es coneixen més de la meitat
dels casos en els últims quatre anys: set
dels 12 es van registrar des de 2015 d’ara
endavant. Els altres dos mesos amb més
casos (11 cadascun) són juliol i agost, tots
dos amb el seu registre més alt en 2015
(tres i quatre casos, respectivament).
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11
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D’altra banda, els mesos amb menys
casos coneguts són maig, que registra
quatre casos en quatre anys diferents;
abril, amb sis casos en sis anys diferents; i
novembre, que registra set casos, encara
que tres d’ells es van conèixer en un sol
any, 2014.
Per tipus de feminicidi, els feminicidis
íntims són més nombrosos al gener, febrer
i juny (amb set casos, el 11,1%, respectivament). Els mesos que menys casos
d’aquest tipus registren són març (tres)
i abril, maig, octubre i novembre (amb
quatre). Precisament al març són més
nombrosos, d’altra banda, els feminicidis
familiars, que registren tres casos d’aquest
tipus des de 2010. Entre els assassinats,
destaca l’estacionalitat, coincidint amb
períodes vacacionals, dels assassinats per
robatori, que estan presents al gener (dos
casos), febrer (un), març (un), juliol (un), octubre (un), novembre (un) i desembre (dos).

Nombre de casos per tipus de feminicidi i municipis - Barcelona 2010-2018
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Nombre de casos per mesos i tipus de feminicidi - Barcelona 2010-2018

Total:
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4.2. Tipus de feminicidi
De mitjana, el 57,8% dels casos coneguts a la província de Barcelona són
feminicidis íntims (63 dels 109 casos).
No obstant això, aquesta mitjana es veu
especialment alterada pel baix percentatge
registrat en 2013 (només un dels vuit casos van ser feminicidis íntims, el 12,5%) i
en 2015 (sis dels 16 casos, el 37,5%). En
2017, set dels 11 casos van ser perpetrats
per la parella o ex parella de la víctima (el
63,6%), encara que en 2018 la mitjana es
va reduir al 54,5%, amb sis dels 11 casos
perpetrats en el marc de la parella o ex
parella.
De mitjana, Catalunya té un subregistre de feminicidis íntims no reconeguts
42
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com a oficials del 22,2%: el 77,8% dels
casos formen part de les víctimes mortals
computades per la Delegació del Govern
per a la Violència de Gènere. En 2011,
amb el registre de nou feminicidis íntims,
només es van reconèixer quatre d’ells (el
44,4%) i el subregistre aconsegueix la
seva xifra rècord amb el 55,6% dels casos
no reconeguts, xifra que s’ha esmenant
en els últims anys, fins al reconeixement
del 100% dels casos en 2018 (cinc víctimes mortals: IDs 1627, 1642, 1645, 1589
i 1656). El 2017 es van reconèixer com a
oficials sis dels set casos, encara que el
cas restant es troba en recerca per la Delegació del Govern.
El segon tipus més comú a la província
de Barcelona és el feminicidi familiar
que, amb 17 casos, suposa el 15,6% del

total de 109. Un de cada tres (sis dels 17),
van ser registrats en 2015. En 2017 es va
conèixer un cas d’aquest tipus, que suposa el 9,1% del total de 11, i el 2018 aquest
percentatge aconsegueix el 27,3% dels
casos (tres de 11). Aquesta xifra només
ha estat superada en 2015, quan els feminicidis familiars suposaven el 37,5% del
total de 16 casos, el mateix percentatge
que suposaven els feminicidis íntims. Des
de 2010, quan suposaven el 9,1% dels
casos, el percentatge de feminicidis familiars registrats a la província de Barcelona s’ha triplicat en 2018. Dos d’aquests
tres casos, van ser perpetrats pels fills de
les víctimes (IDs 1595 i 1650) i l’altre pel ex
gendre (ID 1605).

Els assassinats de dones per violència
comunitària o econòmica registren tres
casos a Barcelona, els mateixos que els
feminicidis per prostitució. En el cas dels
primers, no s’han documentat víctimes en
2017 o 2018. No obstant això, sí que es
coneix una víctima de feminicidi per prostitució a Barcelona en 2017, un tipus de
feminicidi que no es registrava a la província des de 2013. Al costat del primer cas
registrat en 2010, són tres els feminicidis
per prostitució coneguts a Barcelona (el
2,75% dels 109).
A més, es coneixen tres feminicidis infantils (un en 2015, un altre en 2017 i un altre
en 2018 amb ID 1621), dos feminicidis/assassinats sense dades suficients en 2011
i 2016, un assassinat de dones per crim
organitzat i/o narcotràfic que va tenir lloc
en 2017 i un cas dubtós sense informació
suficient de 2014.

Els assassinats per robatori són el tercer tipus més comú (el primer entre els
assassinats) i amb nou casos suposa
el 8,3% del total. No es coneix cap cas
d’aquest tipus en 2017, però sí un en 2018,
el 10% dels casos de l’any (ID 1673).

4.3. Relació del victimari amb la víctima
Les víctimes de feminicidis íntims van
ser assassinades principalment per les
seves parelles actuals (el 80,9% de les
63 víctimes): 24 a les mans del seu marit,
24 a les mans de la seva parella i tres a les
mans del seu nuvi. A més, es van conèixer
sis casos d’ex parelles, quatre de exmarits, dues d’ex-xicots i un d’un amant. Del
Total:

Relació del victimari amb la víctima - Barcelona 2010-2018
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109

Amant
Cuidador
Exempleat
Germà
Nieto
No sap

Des de 2010 es van conèixer a més set
feminicidis no íntims (el 6,4% dels 109
casos). Tres d’ells, perpetrats en 2013 que,
al costat dels dos coneguts l’any anterior,
sumen el 71,4% dels feminicidis no íntims
coneguts a la província de Barcelona en
nou anys. No es coneix cap cas d’aquest
tipus en 2017 i 2018.
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total de 109 casos, les parelles actuals són
els victimaris en el 46,8% dels casos i, al
costat de l’11% de les ex parelles, suposen
més de la meitat dels casos (el 57,8%).
El 64,7% de les víctimes de feminicidis
familiars van ser assassinades pels seus
fills (11 dels 17 casos). Es coneixen a més
dos casos de ex gendre, dos d’altres familiars, un d’un germà i un d’un nét.
Entre les víctimes d’assassinats per robatori, es desconeix la relació que hi havia
entre un de cada tres victimaris i les seves
víctimes (tres de les nou víctimes). A més
d’un victimari encara sense identificar per
les autoritats, els altres cinc casos corresponen a persones que la víctima coneixia
prèviament: dos coneguts, dos veïns i un
exempleat.
Dels set feminicidis no íntims coneguts a
Barcelona des de 2010, només un va ser
perpetrat per un desconegut. La relació
més comuna registrada en aquest tipus és
la d’amic (tres casos, el 42,9%), seguida de
la de conegut (dos casos, el 28,6%). El cas
restant va ser perpetrat pel cuidador de la
víctima.
Dos dels tres assassinats de dones per
violència comunitària/econòmica van ser
perpetrats per coneguts de la víctima, mentre que el tercer es va registrar a les mans
d’un desconegut.
El 100% de les
víctimes de feminicidis per prostitució a Barcelona van
ser assassinades
per demandants
de prostitució (tres
casos).
A més, es desconeix
44

la relació dels victimaris amb les víctimes
en els dos casos de feminicidi/assassinat sense dades suficients i se sap que
l’autor de l’assassinat de dones per crim
organitzat/narcotràfic documentat va ser
perpetrat per un conegut de la víctima. Es
manté en la base de dades un cas dubtós
sense informació suficient perpetrat per
la parella de la víctima.
4.4. Perfil de la víctima
Les dones assassinades a la província de
Barcelona des de 2010 tenien una mitjana
de 47 anys i actualment registra una tendència a l’alça en l’edat després de superar
en 2018 el màxim històric en 2014, amb una
mitjana de 51,5 anys. L’edat mitjana es va
reduir fins als 43,2 anys el 2016 i va tornar
a augmentar. En 2017, la mitjana d’edat de
les dones era de 45,5 anys i en 2018 se situa
en 52,5 anys. Per tipus de feminicidi o assassinat, les víctimes tenien una edat més
avançada en els assassinats per robatori (77,9
anys de mitjana), seguides de les víctimes de
feminicidis familiars (61 anys) i les de feminicidis no íntims (44,7 anys), que ja se situen per
sota de la mitjana. A l’altre extrem, les víctimes de feminicidis infantils tenen una mitjana
de set anys i les víctimes més joves després
d’elles són l’únic cas dubtós sense informació
suficient que va registrar una víctima de 19
anys; les víctimes d’assassinats per violència
comunitària/econòmica (27,7 anys) i les d’assassinats per crim organitzat i/o narcotràfic
(34 anys).
Total:
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Nacionalitat de la víctima - Barcelona 2010-2018

Total:

109
Casos

quatre cambreres i tres aturades.
Aquestes cinc ocupacions més comunes
sumen el 38,5% dels casos des de 2010.

2%

64
Nacional

59%

43 39%
Estrangera

2

4.5. Perfil del victimari

No sap

Els victimaris dels casos registrats a la
província de Barcelona des de 2010 tenien una mitjana de 43,7 anys, 3,3 anys
menys que les seves víctimes. Com elles, els
primers anys se situen per sota de la mitjana
i el pic més alt es va conèixer en 2014, amb
una mitjana de 46,4 anys sol sobrepassada en 2018 amb una mitjana d’edat de 48
anys. Per tipus de feminicidi, els victimaris de
feminicidis íntims registren la mitjana més alta
(47,6 anys), seguits dels autors d’assassinats
per violència comunitària/econòmica (45,5
anys) i de feminicidis infantils (45,3 anys). La
mitjana més baixa es dóna en el cas dubtós
sense informació suficient (24 anys), els assassinats/feminicidis sense dades suficients
(25 anys), els feminicidis familiars (36,2 anys) i
els assassinats per robatori (26,8 anys).
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Un 39,5% de les víctimes eren d’origen
estranger (43 casos dels 109) i, encara que
es desconeix l’origen de dos d’elles (el 2%), el
58,7% restant correspon a víctimes d’origen
espanyol (60 casos). Tant el 2017 com el 2018
se supera el percentatge de la mitjana amb el
registre del 45,5% de víctimes d’origen estranger, respectivament (cinc dels 11 casos).
No obstant això, la diferència és major entre
els tipus de feminicidi: mentre que el 36,5%
de les víctimes de feminicidi íntim eren d’origen estranger (23 de les 63 dones assassinades), les víctimes de feminicidis per prostitució eren estrangeres en el 100% dels casos
(tres víctimes). També eren d’origen estranger
dos de les tres menors assassinades en feminicidis infantils (el 66,7%) i quatre de les set
víctimes de feminicidis no íntims (el 57,1%).
Les víctimes són majoritàriament espanyoles
en els assassinats per crim organitzat o narcotràfic (el 100%), els assassinats per robatori
(el 89%) i els assassinats per violència comunitària o econòmica (el 66,7%).

De mitjana, un de cada tres victimaris
registrats a la província de Barcelona era
d’origen estranger (35 dels 109 casos, el
32,1%). Encara que es desconeix l’origen
d’altres nou victimaris (el 8,3%), es confirma
l’origen espanyol dels 65 restants (el 59,6%).
Encara significant una sobrerepresentació
important, el percentatge d’autors estrangers
ha descendit a la província de Barcelona d’un
45,45% registrat en 2010 i 2011 al 27,3%

A Barcelona es desconeix l’ocupació de
gairebé la meitat de les dones assassinades
des de 2010 (51 dels
109 casos, el 46,8%).
Edat del victimari - Barcelona 2010-2018
En altres 23 casos, la
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el cas dels feminicidis íntims, el percentatge de dones assassinades en l’habiCasos
tatge familiar és major (52,4%, 33 dels
8%
63 casos, enfront del 33,9% de mitjana) i
el registrat en l’habitatge de la víctima és
65 60%
35 32%
9
menys de la meitat que la mitjana (9,5%,
Nacional
Estranger
No sap
amb sis dels 63 casos, enfront del 19,3%
FEMINICIDIO.NET
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de mitjana).
Es coneixen vuit víctimes mortes a
de 2017 i 2018 (un 18,2% menys). Per til’hospital: tres d’elles, víctimes de feminicidis
pus de feminicidi, el percentatge més alt de
íntims i altres dos, de feminicidis no íntims. Els
victimaris estrangers es dóna en l’únic cas
altres tres casos corresponen a un feminicidi
dubtós (100%), els feminicidis per prostitució
per prostitució i dos assassinats (per robato(el 66,7%) i els feminicidis no íntims (57,1%).
ri i per violència comunitària o econòmica).
D’altra banda, els victimaris espanyols són
Dos terços de les víctimes assassinades al
especialment majoritaris en els feminicidis
familiars (el 76,5%), els assassinats de dones carrer van ser víctimes de feminicidis íntims
(quatre dels sis casos), com també ho van
per violència comunitària/econòmica i els
ser el 100% de les víctimes registrades en un
feminicidis infantils (66,7%, respectivament).
descampat o despoblat (cinc casos).
Nacionalitat del victimari - Barcelona 2010-2018
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El percentatge de victimaris dels quals es
desconeix la seva ocupació és major que
entre les víctimes (el 57,8% d’ells enfront del
46,8% entre elles). A més, les set ocupacions amb més d’un cas conegut registren
el 33,9% dels casos: nou eren pensionistes
o jubilats, altres nou empleats, sis aturats,
cinc directius o empresaris, tres indigents,
tres propietaris o comerciants i dos cambrers. Els nou casos restants corresponen a
un zelador/guàrdia de seguretat, un infermer/
auxiliar d’infermeria, un estudiant, un Guàrdia
Civil/Policia/Militar, un menor, un narcotraficant, un obrer, un professional i un tècnic/professional de nivell mitjà.

4.6.2. Armes utilitzades pel victimari

4.6. Context del feminicidi i assassinat

Dos de cada quatre victimaris va apunyalar o
va acoltellar a la víctima (42 casos, el 38,5%
dels 109 coneguts). Altres sis victimaris les
van degollar (el 5,5%) i una va ser acoltellada (l’1%). Tots ells van usar armes blanques.
Vuit victimaris van tirotejar a les seves víctimes (el 7,3%) amb armes de foc i altres set
les van asfixiar o van escanyar (el 6,4%)
amb les seves pròpies mans/força física.

4.6.1. Escenari de la troballa del cadàver
De mitjana, dues de cada cinc víctimes de
feminicidis i altres assassinats de dones a
Barcelona de 2010 a 2017 van ser assassinades en l’habitatge familiar (43 dels 109
casos, el 33,9%). Altres 21 casos van ser
documentats en l’habitatge de la víctima. En
46

Gairebé la meitat dels victimaris va fer ús d’alguna mena d’arma blanca (el 45,9%, 50 casos dels 109 casos), com a ganivets, navalles,
matxets o altres armes blanques. Almenys
altres 17 victimaris (el 16,5%) van utilitzar les
seves pròpies mans o la força física per a
perpetrar el crim. A més, es coneixen vuit casos perpetrats armes de foc (el 7,3%), com a
pistoles o escopetes, i altres set casos perpetrats amb objectes contundents (el 6,4%).
4.6.3. Actes violents

A més, des de 2010 consten cinc dones

cremades o calcinades a la província de
Barcelona, quatre llançades al buit, quatre
soterrades o semi soterrades i tres esquarterades.
4.6.4 Motius i circumstàncies del victimari
El motiu o circumstància principal de 29 dels
109 casos és desconegut (el 29,6% del total).
D’ells, 19 són feminicidis íntims (el 65,5%) i
cinc són feminicidis familiars (el 17,2%).
Entre els motius més comuns es troba el
continu de violència que s’ha registrat en
almenys 25 casos (el 22,9%). És l’únic motiu o circumstància conegut en 14 casos (13
feminicidis íntims i un familiar).
En altres 17 casos el crim es va produir després d’una discussió que el victimari va
decidir resoldre violentament (el 15,6% dels
casos) encara que se sumen motius o circumstàncies addicionals en la majoria d’ells.
Només en vuit casos la discussió s’ha registrat com a únic motiu o circumstància del
feminicidi o assassinat.
El trastorn psicològic o psiquiàtric del victimari desatès per les institucions està present
com a única circumstància motivant del crim
en 10 casos. Cinc d’ells van ser feminicidis
familiars i quatre d’aquests, perpetrats pels
fills de les víctimes.
4.6.5. Suïcidi del victimari
De mitjana, el 15,6% dels victimaris es van
suïcidar després del crim (17 dels 109 casos)
mentre que un altre 7,3% el va intentar (vuit
casos).
En el cas dels intents de suïcidi, el 100% dels
casos corresponen a feminicidis íntims. En
aquesta mena de feminicidi, els vuit intents de
suïcidi suposen el 12,7% dels 63 casos, mentre que es van consumar altres 11 suïcidis, el

17,5%. En total, en 30,2% dels victimaris
de feminicidis íntims: gairebé un de cada
tres.
El percentatge de suïcidi és més alt en l’únic
cas dubtós (el 100%) i entre els feminicidis
infantils i els assassinats de dones per
violència comunitària/econòmica, amb
dues dels tres casos perpetrats per autors
que es van suïcidar després del crim (el
66,7%).
A més, es coneix un altre suïcidi en un feminicidi familiar, que suposa el 5,9% dels 17 casos registrats des de 2010. La resta de tipus
de feminicidi o assassinat registren un 0% de
suïcidis o intents entre els agressors, encara
que es desconeix la dada en sis dels casos
(quatre assassinats per robatori, un feminicidi/
assassinat sense dades suficients i un assassinat per crim organitzat i/o narcotràfic).
4.6.6. Situació judicial
Els 17 casos perpetrats per homes que es
van suïcidar després del crim es troben
tancats per la mort del victimari (el 15,6%).
D’ells, dos terços són feminicidis íntims (11
casos tancats, el 64,7%).
A més, encara es registren cinc casos amb
victimaris sense identificar: quatre assassinats per robatori i un feminicidi/assassinat
sense dades suficients.
Almenys 26 han estat ja condemnats (el
23,9% dels 109 casos) i d’ells, un 73,1% són
feminicidis íntims (19 casos).
Altres 41 victimaris es troben encara a
la presó preventiva prèvia al judici (el
37,6%), encara que només el 53,7% són
autors de feminicidis íntims.
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5.1. Nombre de casos per províncies i
municipis
El 2018 van ser assassinades 16 dones a
Catalunya a les mans d’homes. D’elles, 11
van ser registrades a la província de Barcelona (el 68,7%), dos de cada tres. En
aquesta província, més de la meitat dels
casos (el 54,5%), eren feminicidis íntims,
perpetrats en el marc de la parella o ex
parella (IDs 1627, 1642, 1645, 1589, 1656 i
1682). A més, es coneixen tres feminicidis
familiars que suposen el 27,3% dels casos
(IDs 1595, 1605 i 1650), un feminicidi infantil
que suposa el 9,1% (ID 1621) i un assassinat per robatori (ID 1673). En total, el 90,9%
dels casos eren feminicidis.
Per municipis, els onze casos coneguts
a Barcelona es registren en vuit municipis
diferents, encara que només el de Barcelona registra casos múltiples: tres dels quatre
casos que es coneixen a la ciutat comtal
són feminicidis íntims (IDs 1642, 1645 i
1656) i l’altre cas és un feminicidi familiar
(ID 1650). Els altres set municipis amb casos coneguts en 2018 són Berga (ID 1595),
Calella (ID 1673), Granollers (ID 1589), Manresa (ID 1682), Sabadell (ID1605), Santa
Coloma de Gramenet (ID 1627) i Vilanova i
la Geltrú (ID 1621).

La segona província amb més casos és
Girona, amb tres dels 16 casos (el 18,7%),
tots feminicidis: dos íntims (IDs 1606 i
1664) i un familiar a les mans del fill de la
víctima (ID 1649). Els tres es van registrar
en tres municipis diferents: Blanes(ID 1606),
Sant Joan les Fonts (ID 1664) i Sils (ID
1649).
A Tarragona, els dos casos coneguts suposen el 12,5% dels 16 registrats a Catalunya. Un dels casos va ser un feminicidi
familiar (ID 1678) i l’altre és un feminicidi/
assassinat sense dades suficients per a ser
classificat (ID 1599), per la qual cosa el percentatge de feminicidis podria aconseguir
el 100% en aquesta província en conèixerse més detalls del cas. El feminicidi familiar
va tenir lloc en el municipi del Vendrell (ID
1678) i el feminicidi/assassinat sense dades
suficients es va registrar en el municipi de
Tarragona (ID 1599).
5.2. Nombre de casos per mesos
Per mesos, agost i setembre són els que
registra més casos en 2018, amb tres dels
16 registres (el 18,8%). A l’agost tots eren
feminicidis encara que dos d’ells van ser
feminicidis íntims perpetrats a la província
de Barcelona (IDs 1642 i 1645), mentre que
el tercer era un feminicidi familiar conegut a
Girona (ID 1649). En el cas de setembre els
tipus de feminicidi es repeteixen (dos feminicidis íntims i un familiar). No obstant això,

Nombre de casos per províncies i població Catalunya 2018
Nombre
Taxa de
de casos prevalença
2018
cia mitjana
TOTAL ESTATAL
Catalunya
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
Font: Geofeminicidio

98
16
11
3
0
2

4,11
4,18
3,87
7,97
0,00
5,02

Població
d'homes

Població
de dones

22.881.882
3.659.919
2.673.145
373.371
217.166
396.237

23.776.565
3.828.798
2.841.735
376.285
212.046
398.732

Població Percentatge Percentatge
de dones
de víctimes
de dones
estrangeres estrangeres estrangeres
2017
3.222.367
644.649
466.740
75.836
35.237
66.836

13,55 %
16,84 %
16,42 %
20,15 %
16,62 %
16,76 %

27,27 %
34,00 %
40,00 %
33,30 %
0,00 %
0,00 %

Sobrerrepresentació de
víctimes
estrangeres
13,72 %
17,16 %
23,58 %
13,15 %
-16,62 %
-16,76 %
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tots es coneixen a la província de Barcelona
(IDs 1589 i 1656 com a feminicidis íntims i ID
1650 com a feminicidi familiar).
Després d’agost, en altres quatre mesos es
registren dos casos: març, abril, juny i octubre. Tres d’aquests mesos es troben en
el primer semestre de l’any i sis d ells vuit
casos són feminicidis.
Gener, febrer, maig i juliol són els únics
mesos que no registren casos a Catalunya
en 2018.
5.3. Tipus de feminicidi
El 87,5% dels 16 casos coneguts en 2018
a Catalunya són algun tipus de feminicidi.
La meitat van ser perpetrats per la parella
o ex parella de la víctima, per la qual cosa
són classificats com a feminicidis íntims
(el 50%). Van ser vuit casos: sis coneguts a
la província de Barcelona (IDs 1627, 1642,
1645, 1589, 1656 i 1682) i dues a la província de Girona (IDs 1696 i 1664).
Un altre 31,3% dels casos (cinc) van ser
perpetrats per altres membres de la família,
per la qual cosa han estat classificats com a
feminicidis familiars. A diferència dels feminicidis íntims, els familiars estan presents
en les tres províncies que registren casos
en 2018. A Barcelona es coneixen tres dels
cinc casos que suposen el 60% dels cinc
coneguts (IDs 1595, 1605 i 1650). A Girona
i Tarragona es coneix un cas que suposa el
9,1%, respectivament (IDs 1649 i 1678).
L’altre feminicidi conegut va ser un feminicidi infantil, perpetrat pel veí de la víctima,
una nena de 13 anys violada i assassinada
a la província de Barcelona (ID 1621). Suposa el 6,3% dels 16 casos de Catalunya en
2018.
Entre el 12,5% restant es va registrar un
50

assassinat per robatori en el municipi
de Calella, a la província de Barcelona (ID
1673), i un feminicidi/assassinat sense
dades suficients conegut a Tarragona (ID
1599).
5.4. Relació del victimari amb la víctima
La relació més comuna entre victimari i víctima és la de la parella actual: quatre marits i tres parelles. Sis d’ells es van registrar
a la província de Barcelona (els marits
registrats en els casos amb IDs 1642, 1656
i 1682 i les parelles amb els IDs 1627, 1645
i 1589). El setè cas es va registrar a Blanes,
Girona, a les mans del marit de la víctima
(ID 1606). El vuitè feminicidi íntim va ser
perpetrat pel ex marit de la víctima a Sant
Joan dels Fonts, Girona (ID 1664).
El segon tipus de relació més comuna en
els casos registrats en 2018 a Catalunya és
la del fill de la víctima, present en les tres
províncies que registren casos. A Barcelona
es coneixen els casos de Berga (ID 1595)
i Barcelona (ID 1650). A Girona, el cas va
ser registrat a Sils (ID 1649), mentre que a
Tarragona el cas es va conèixer al Vendrell
(ID 1678). El cinquè feminicidi familiar conegut en 2018 va ser perpetrat pel ex gendre
de la víctima a Sabadell, a la província de
Barcelona.
El feminicidi infantil d’una menor de 13
anys a Vilanova i la Geltrú, a la província de
Barcelona, va ser perpetrat per un veí dels
avis de la víctima (ID 1621).
A més, consta un assassinat per robatori a
Calella, Barcelona, que els seus victimaris
encara no han estat identificats (ID 1673)
i un feminicidi/assassinat sense dades
suficients a Tarragona per al qual no hi ha
informació suficient per a emplenar el camp
de relació entre victimari i víctima (ID 1599).

la seva ex gendre a Sabadell, també a la
província de Barcelona, en un feminicidi
familiar (ID 1605).

5.5. Perfil de la víctima
Edat de la víctima - Catalunya 2018
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A més, es coneixen altres tres
víctimes de 60 a 69 anys: dues
víctimes de feminicidis familiars
a Sils, Girona (ID 1649) i Barcelona (ID 1650), i una víctima d’un
assassinat per robatori a Calella,
Barcelona (ID 1673).
Les altres dues víctimes cone-

Les 15 dones i la nena asNacionalitat de la víctima - Catalunya 2018
sassinades en 2018 a Catalunya tenien 51 anys de
38% 13%
Total:
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50%
Catalunya 8 6 2
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Casos
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Total:
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(ID 1606), Santa Coloma de
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Gramenet (ID 1627) i Sant
Joan de les Fonts (ID 1664),
el feminicidi/assassinat sense dades suficients a Tarragona (ID 1599), i un feminicidi gudes eren dones d’entre 50 i 59 anys,
totes dues assassinades a la província de
familiar al Vendrell (ID 1678).
Barcelona (una víctima d’un feminicidi íntim
a Manresa amb ID 1682 i una víctima d’un
La segona franja d’edat més comuna és
feminicidi familiar a Berga amb ID 1595).
la de víctimes d’entre 70 i 79 anys. Dos

16
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d’elles, víctimes de feminicidis íntims, van
ser assassinades pels seus marits en el
municipi de Barcelona (IDs 1642 i 1656).
La tercera víctima va ser assassinada per

Per nacionalitat, les víctimes eren espanyoles en, almenys, el 50% dels casos. Es
tracta dels quatre feminicidis íntims de
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Manresa (ID 1682),
Sant Joan dels Fonts
(ID 1664) i dos dels
casos de Barcelona
(IDs I642 i 1656) i els
quatre feminicidis familiars de Berga (ID
1595), Sabadell (ID
1605), Sils (ID 1649) i
El Vendrell (ID 1678).

Població de dones - Catalunya 2018
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hondurenya (ID 1645, feminicidi íntim), una
víctima holandesa (ID 1673, assassinat
per robatori) i una víctima xinesa (ID 1621,
feminicidi infantil).
El 2018, les dones assassinades a Catalunya eren estrangeres en el 37,5% de les
ocasions, la qual cosa suposa una sobrerepresentació del 20,7% (respecte al
16,8% de dones estrangeres que suposen
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en la població catalana). A Espanya, les
víctimes estrangeres suposaven el 25,5%
dels 98 casos en 2018, la qual cosa deixa
una sobrerepresentació del 11,3% (respecte al 14,2% que suposen en la població general de dones). La diferència a
Catalunya respecte a la mitjana estatal és
de gairebé el doble. Això afecta a la taxa
de prevalença de les dones a Catalunya.
Mentre que les dones d’origen espanyol
tenen una taxa de 2,51 víctimes per milió,
les dones estrangeres experimenten una
taxa de 9,31 víctimes per milió, gairebé
quatre vegades més.

dona assassinada a Granollers (ID 1589)
era emprada en una empresa de cosmètica. Les tres van ser víctimes de feminicidis
íntims.

Quant a l’ocupació de les víctimes, és
la dada més desconeguda del seu perfil demogràfic (set casos, el 43,8%). Tres
d’aquests casos són els feminicidis íntims
de Barcelona (ID 1656), Manresa (ID 1682)
i Santa Coloma de Gramenet (ID 1627).
Altres tres casos van ser els feminicidis familiars de Barcelona (ID 1650), Manresa (ID
1682) i Sils (1649). El setè cas és el feminicidi/assassinat sense dades suficients de
Tarragona (ID 1599).

A més, la dona assassinada a Berga, Barcelona, a les mans del seu fill, era la Presidenta de Asfam Berga i la directora del
Grup Horitzó, per la qual cosa està classificada com a treballadora d’organització
civíl (ID 1595). També víctima d’un feminicidi familiar, en aquest cas a les mans
del seu exgendre, la dona assassinada a
Sabadell, Barcelona, era propietària d’una
perfumeria (ID 1605).

Altres tres de les 16 víctimes estan classificades com a empleades: la víctima
de Barcelona (ID 1645) era cuidadora, la
dona assassinada a Sant Joan dels Fonts
(ID 1664) era cuinera de l’escola local i la

Almenys dos de les víctimes estaven jubilades o eren pensionistes, encara que una
d’elles, víctima d’un assassinat per robatori a Calella (Barcelona), tenia plantes de
marihuana a la seva casa que venia per a
finalitats medicinals (ID 1673). L’altra dona,
víctima d’un feminicidi íntim a Barcelona,
va ser assassinada pel seu marit als 78
anys (ID 1642).

La víctima del feminicidi íntim de Blanes,
Girona, estava pluriocupada: era cambrera i treballadora domèstica. Finalment,
la nena assassinada a Vilanova i la Geltrú,
de 13 anys, estava per sota de l’edat legal
per a incorporar-se al mercat laboral i no
53

desenvolupava cap activitat ocupacional,
per la qual cosa està classificada com a
menor.

La segona franja d’edat amb més casos és
la dels autors de 30 a 39 anys (tres casos,
el 18,8%). Dos d’ells, feminicidis familiars:
a Berga, Barcelona (ID 1595) i Barcelona (ID
1650). El tercer cas és el feminicidi/assassinat sense dades suficients de Tarragona (ID
1599).

5.6. Perfil del victimari
De mitjana, els victimaris registrats a Catalunya en 2018 tenien 44 anys. Coincideix
Edat del victimari - Catalunya 2018
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també amb la franja d’edat
amb més casos, de 40 a 49
anys: cinc dels 16 autors
(el 31,3%). Els cinc van ser
autors de feminicidis: els
íntims de Blanes, Girona
(ID 1606) i Santa Coloma
de Gramenet, Barcelona (ID
1627), els familiars de Sabadell, Barcelona (ID 1605)
i Sils, Girona (ID 1649) i el
feminicidi infantil de Vilanova i la Geltrú (ID 1621).
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lona (ID 1673), es confirma que el victimari més jove registrat és el del feminicidi
familiar del Vendrell, Tarragona (ID 1678),
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que tenia 19 anys quan va matar a la seva
mare. Els altres dos autors coneguts van
perpetrar feminicidis íntims: el de Sant
Joan les Fonts, Girona (ID 1664) tenia 53
anys mentre que l’autor del cas de Manresa, Barcelona (ID 1682) tenia 63.

l’Estat espanyol, el percentatge d’habitants
d’origen estranger en 2018 era del 13%. La
sobre representació en aquest cas és del
14,6% (respecte al 27,6% d’autors estrangers en l’Estat espanyol), un 0,3% menys
que a Catalunya.

Per nacionalitat, els victimaris eren espanyols en el 62,5% dels casos (deu dels
16 casos). Són els autors del 100% dels
feminicidis familiars (cinc casos: IDs 1595,
1605, 1649, 1650 i 1678), del 50% de
feminicidis íntims (quatre casos: IDs 1645,
1656, 1664 i 1682) i de l’únic feminicidi
infantil conegut (ID 1621).

L’ocupació dels victimaris es desconeix en
el 50% dels casos (vuit dels 16), la dada
més desconeguda del seu perfil demogràfic, com ocorre amb les víctimes. La dada
més rellevant és la dels autors desocupats, victimaris de tres feminicidis: dos
familiars (a Sils, Girona –ID 1649– i El Vendrell, Tarragona –ID 1678–) i el feminicidi
infantil de Vilanova i la Geltrú, a Barcelona
(ID 1621).

Dels sis casos restants, només es desconeix el país d’origen dels autors de l’assassinat per robatori a Calella, Barcelona
(ID 1673), per la qual cosa els cinc casos
restants (el 31,25%) corresponen a casos
perpetrats per victimaris d’origen estranger. Es tracta dels quatre feminicidis íntims de Granollers, Blanes, Santa Coloma
de Gramenet i Barcelona (IDs 1589, 1606,
1627 i 1645, respectivament) i el feminicidi/
assassinat sense dades suficients de Tarragona (ID 1599).
En 2018, la població d’homes d’origen
estranger a Catalunya era del 16,3%, la
qual cosa suposa un 14,9% de sobre representació dels homes estrangers entre
els victimaris, que suposen el 31,25%. En

A més, es coneixen dos victimaris empleats, autors de feminicidis íntims: el de
Santa Coloma de Gramenet (ID 1627) era
paleta i l’autor del cas de Barcelona (ID
1645) va ser perpetrat per un home en
una zona de bars on també treballava la
víctima, encara que es desconeix la seva
ocupació exacta en aquest indret.
A més, es registren dos jubilats o pensionistes entre els victimaris coneguts
a Catalunya en 2018, tots dos autors de
feminicidis íntims en el municipi de Barcelona (IDs 1642 i 1656). Finalment, l’autor del
feminicidi familiar de Sabadell, a Barcelona
(ID 1605), era propietari de diversos establi-

Ocupació del victimari - Catalunya 2018

Total:

16

19%

13%

13%

6%

50%

3

2

2

1

8

Desempleat

Empleat

Jubilat/Pensionista

Propietari/Comerciant

No sap

Casos

Font: www.geofeminicidio.com

FEMINICIDIO.NET
INFORMARTE DA PODER PARA ACTUAR

55

ments, gràcies als diners que la víctima, la
seva ex sogra, li proporcionava per als seus
negocis, que no arribaven a tirar endavant
sovint.
5.7. Context del feminicidi i assassinat
5.7.1. Escenari de la troballa del cadàver
L’espai privat és el majoritari entre els
identificats a Catalunya: habitatges, llocs
annexos i el lloc de treball de la víctima
suposen el 81% amb 13 dels 16 casos.
Entre ells, l’escenari de la troballa del cadàver més comú entre els 16 casos coneguts
a Catalunya en 2018 és l’habitatge fami-

liar, compartida entre víctima i victimari.
Està present en set dels 16 casos, el 44%.
Quatre d’ells, els feminicidis íntims de Blanes (ID 1606), Santa Coloma de Gramanet
(ID 1627) i Barcelona (IDs 1642 i 1645). Els
altres tres són els tres feminicidis familiars
de Sils (ID 1649), Barcelona (ID 1650) i El
Vendrell (ID 1678).
El segon escenari més comú i l’últim que
registra més d’un cas és l’habitatge del
victimari. Aquí van ser assassinades la
víctima del feminicidi familiar de Berga (ID
1595), la menor assassinada pel seu veí en
el feminicidi infantil de Vilanova i la Geltrú
(ID 1621) i la víctima del feminicidi/assas-

Escenari de la troballa del cadàver - Catalunya 2018
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sinat sense dades
suficients de Tarragona (ID 1599).

Armes utilitzades pel victimari - Catalunya 2018
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5.7.2. Armes utilitzades pel victimari

dels tres feminicidis íntims de Blanes, Girona (ID 1606) i Barcelona (IDs 1642 i 1645);
i les víctimes dels dos feminicidis familiars
de Berga (ID 1595) i Sabadell (ID 1605),
tots dos a la província de Barcelona. D’altra banda, els victimaris que van usar les
seves mans o força física per a perpetrar
el crim es van registrar en quatre tipus diferents. Dos feminicidis íntims a Granollers
(ID 1589) i en Santa Coloma de Gramenet
(ID 1627), un feminicidi familiar a Barcelona
(ID 1650), el feminicidi infantil a Vilanova i
la Geltrú (ID 1621) i el feminicidi/assassinat
sense dades suficients de Tarragona (ID
1599).

Només dues armes estan presents en més
d’un dels 16 casos coneguts a Catalunya
en 2018. Tots dos registren cinc casos i
aporten un 31%, respectivament, per la
qual cosa sumen gairebé dos de cada tres
casos, el 62%. D’una banda, cinc dones
van ser assassinades pels seus victimaris,
que van usar armes blanques: les víctimes

Encara que es desconeix l’arma o armes
utilitzada(s) en el feminicidi familiar conegut al Vendrell, Tarragona (ID 1678), es
coneixen altres cinc armes utilitzades pels
victimaris. En el feminicidi íntim de Barcelona amb ID 1656, el victimari va utilitzar
una bossa de plàstic per a assassinar a la
seva dona. En el de Sant Joan Les Fonts

En l’espai públic es registra el 19% restant de casos: dues víctimes van ser assassinades en l’espai públic deshabitat i
la tercera, en l’espai públic habitat. En el
primer cas, els cossos de les víctimes van
ser trobats a l’hospital (ID 1682) i en un riu
(ID 1589). En el segon cas, l’única víctima
registrada en l’espai públic habitat va ser
assassinada al carrer (ID 1664). Les tres
van ser víctimes de feminicidis íntims.
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(ID 1664), el victimari va disparar amb una
escopeta a la seva exdona, va atropellar
a la seva filla i es va suïcidar després del
crim. En el cas de la víctima de Manresa, la
dona va morir per la falta de cures del seu
marit (ID 1682). Greument malalta, la dona
mostrava infeccions com a resultat de la
desatenció del seu marit, del qual depenia
completament. D’altra banda, el feminicidi
familiar de Sils va ser perpetrat pel fill de la
víctima, el cos de la qual va ser descobert
mesos després en el garatge: l’havia asfixiat amb una bossa de plàstic (ID 1649).
Finalment, la víctima de l’assassinat per robatori de Calella va ser assassinada per un
dels tres lladres que van envair el seu jardí
(on conreava marihuana per a finalitats medicinals) que va utilitzar una de les forques
que es trobava en el lloc per a posar fi a la
vida de la víctima, que els va sorprendre en
ple robatori (ID 1673).

Cinc d’ells, a la província de Barcelona (el
83,3%).
El segon acte violent més registrat és el
dels casos on el victimari va asfixiar o va
escanyar a la seva víctima (quatre casos,
el 25% del total). Tres d’ells eren feminicidis, però de tres tipus diferents: una víctima
d’un feminicidi íntim en Santa Coloma de
Gramenet, Barcelona (ID 1627), la víctima
del feminicidi familiar de Sils, Girona (ID
1649) i la víctima del feminicidi infantil de
Vilanova i la Geltrú (ID 1621).
Altres dues víctimes van ser colpejades
pels seus victimaris: la víctima del feminicidi íntim de Barcelona (ID 1656) i la víctima
del feminicidi familiar del Vendrell (ID 1678).
La resta de víctimes es van registrar en
casos amb diferents actes violents: la víctima del feminicidi íntim de Granollers va
ser llançada al riu (ID 1589), la víctima del
feminicidi familiar de Barcelona (ID 1650) va
ser llançada al buit, la del feminicidi íntim
de Manresa (ID 1682) va ser víctima de la
desatenció a dependent per part del seu
marit, i la víctima del feminicidi íntim de
Sant Joan les Fonts va ser tirotejada.

5.7.3. Actes violents
Un acte violent destaca entre els 16 casos
documentats a Catalunya en 2018. Sis de
les víctimes van ser apunyalades o acoltellades pels seus victimaris (el 37,5%). Es
tracta de les víctimes dels tres feminicidis
íntims de Blanes, Girona (ID 1606) i Barcelona (IDs 1642 i 1645); les víctimes dels
dos feminicidis familiars de Berga (ID 1595)
i Sabadell (ID 1605); i la víctima de l’assassinat per robatori de Calella (ID 1673).

5.7.4 Motius i circumstàncies del victimari

Acte violent principal - Catalunya 2018
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Total:
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Motiu i circumstància principal del victimari - Catalunya 2018

Casos

38%

13%

13%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6

2

2

1

1

1

1

1

1

No sap

Trastorn psicològic/psiquiàtric desatès

Continu de violència Agressió sexual Misogínia Robatori
Gelosia/Possessivitat
Mòbil econòmic
Discussió

FEMINICIDIO.NET
INFORMARTE DA PODER PARA ACTUAR

Font: Geofeminicidio

Es desconeix el motiu o circumstància del victimari de sis dels 16 casos, el
37,5%. La dada correspon als tres feminicidis íntims de Santa Coloma de Gramenet
(ID 1627) i Barcelona (IDs 1642 i 1656);
els dos feminicidi familiars de Sabadell (ID
1605) i Barcelona (ID 1650); i el feminicidi/
assassinat sense dades suficients de Tarragona (ID 1599).
Dels casos en els quals es coneix la dada,
només dos motius o circumstàncies es
repeteixen en els 10 casos restants. D’una
banda, el continu de violència estava
present com a motiu o circumstància del
victimari en dos dels feminicidis íntims: a
Sant Joan les Fonts (ID 1664) i Manresa (ID
1682). D’altra banda, altres dues víctimes
van ser assassinades per victimaris que
patien algun tipus de trastorn psicològic
o psiquiàtric desatès per les institucions.
Les dues eren víctimes de feminicidis familiars a Berga, Barcelona (ID 1595) i El Vendrell, Tarragona (ID 1678).
La resta de motius o circumstàncies del
victimari identificats són la violació en el
cas de la víctima del feminicidi infantil de
Vilanova i la Geltrú (ID 1621); la separació
o el rebuig en el feminicidi íntim de Blanes,
Girona (ID 1606); el robatori en l’assassinat
per robatori de Calella (ID 1673); la gelosia o la possessió en el cas del femini-

cidi íntim de Barcelona (ID 1645); el mòbil
econòmic en el cas del feminicidi familiar
de Sils, Girona (ID 1649); i la discussió que
el victimari va decidir resoldre amb l’assassinat en el feminicidi íntim de Granollers,
Barcelona (ID 1589).
5.7.5. Suïcidi del victimari
Dels 16 casos coneguts en 2018 a Catalunya, tres van ser perpetrats per victimaris que es van suïcidar després del crim
(el 18,75%). Tots van ser feminicidis. Dos
d’ells eren feminicidis íntims: el de Barcelona (ID 1656) i el de Sant Joan les Fonts (ID
1664). El tercer cas és el feminicidi familiar
de Sabadell (ID 1605), perpetrat pel ex gendre de la víctima.
En altres dos casos es va conèixer un intent de suïcidi per part del victimari després de perpetrar el crim (el 12,5%). Tots
dos eren feminicidis íntims: el de Blanes,
Girona (ID 1606) i el de Barcelona (ID 1642).
Encara que es desconeix la dada en el
cas de l’assassinat per robatori de Calella,
Barcelona (ID 1673), es confirma que no va
haver-hi intent de suïcidi o suïcidi consumat en 10 dels 16 casos (el 62,5%). Es
tracta de quatre feminicidis íntims (a Granollers –ID 1589–, Santa Coloma de Gramenet
–ID 1627–, Barcelona –ID 1645– i Manresa
59

Suïcidi del victimari - Catalunya 2018
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–ID 1682–), quatre feminicidi familiars (a
Berga –ID 1595–, Sils –ID 1649–, Barcelona –ID 1650–, El Vendrell –ID 1678–), el
feminicidi infantil de Vilanova i la Geltrú (ID
1621) i el feminicidi/assassinat sense dades
suficients de Tarragona (ID 1599).
5.7.6. Situació judicial
Fins al moment del tancament de la base
de dades utilitzada en el present anàlisi, el
43,75% dels autors es trobava a la presó
preventiva: set dels 16 casos. Quatre d’ells,
són feminicidis íntims: el de Granollers (ID
1589), Blanes (ID 1606), el de Santa Coloma
de Gramenet (ID 1627) i el de Barcelona (ID
1645). A més, es troben a la presó provisional dos autors de feminicidis familiars (a
Berga, Barcelona –ID 1595– i a Sils, Girona
–ID 1649–).
Altres tres casos es troben tancats després
del suïcidi del victimari: els feminicidis íntims de Barcelona (ID 1656) i de Sant Joan
les Fonts (ID 1664) i el feminicidi familiar de
Sabadell (ID 1605).
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En altres dos casos,
l’última notícia registrada informava que
el victimari es trobava detingut, sense
conèixer-se l’estat
actual del procés.
Es tracta dels casos
d’un feminicidi íntim
(ID 1642) i un feminicidi familiar (ID 1650),
tots dos en el municipi de Barcelona. A
més, es desconeix
la dada en el cas del
feminicidi familiar del
Vendrell (ID 1678),
que està classificat
com no sap.

D’altra banda, el victimari del feminicidi íntim de Manresa (ID 1682) es troba imputat,
amb llibertat provisional amb l’obligació de
comparèixer davant el jutjat cada setmana,
després de retirar-li el passaport i ordenar
una valoració psiquiàtrica per part d’un
mèdic forense.
L’autor del feminicidi infantil de Vilanova i
la Geltrú (ID 1621) va ser ingressat en una
unitat hospitalària psiquiàtrica, després
de l’avaluació del psiquiatre de la presó de
Brians 1, on havia estat ingressat de manera preventiva. Una avaluació forense ho
va considerar en condicions de declarar
davant el jutge, qui va donar l’ordre del seu
internament psiquiàtric.
Finalment, els tres autors de l’assassinat
per robatori de Calella (ID 1673) encara
estan sense identificar.

6.
Context de l’feminicidi
i l’assassinat
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6.

Context de l’feminicidi
i l’assassinat

subregistre oficial s’ha reduït al 0%, incloent en les estadístiques oficials els vuit
casos coneguts cada any.
6.1. Nombre de casos per províncies i
municipis

A Catalunya es van registrar 178 feminicidis i altres assassinats de dones de 2010 a
2018. D’elles, un 86% va ser víctima d’alguna mena de feminicidi.

Gairebé dos de cada tres dels 178 casos
coneguts a Catalunya de 2010 a 2018 es
van conèixer a la província de Barcelona,
la més poblada de les quatre. Aquí es van
conèixer 109 dels 178 casos, el 61,2%. A
més, un de cada quatre casos, el 24,2% de
tota Catalunya, va ser registrat en el propi
municipi de Barcelona, que concentra el
39,4% dels 109 casos de la província, dues
de cada cinc. Per municipis, també destaquen les dades de L’Hospitalet de Llobregat (amb set casos, el 6,4% de la provín-

Oficialment, són reconeguts 78 del total
de 178 casos (el 43,8%) i un 83% dels 94
feminicidis íntims. Això situa en un 17% el
subregistre oficial de víctimes mortals de
Violència de Gènere. La dada es veu especialment afectada pel subregistre de 2011,
d’un 44% dels casos: no es van reconèixer
set dels 16 feminicidis íntims. En els últims
dos anys amb registres, 2017 i 2018, el

Nombre de casos per províncies i tipus de feminicidi - Catalunya 2010-2018
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Nombre de casos per any i prevalença mitjana per províncies - Catalunya 2010-2018
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cia), Terrassa (amb cinc casos, el 4,6%) i
Vilanova i la Geltrú (amb quatre casos, el
3,7%). Altres quatre municipis registren tres
casos cadascun, el 2,8% (Badalona, Calella, Castelldefels i Sabadell) i en altres
sis es coneixen dos casos en nou anys, el
1,8% (Canyelles, Granollers, Santa Maria
de Palautordera, Santa Coloma de Gramenet, Premià de Mar i Rubí). La resta de
casos es van registrar en altres 26 municipis que aporten el 0,9% de casos, respectivament.
La segona província amb més casos registrats des de 2010 és Tarragona, amb 33
dels 178 casos (el 18,5% del total). En el
municipi de Tarragona consten set casos
en nou anys, el 21,2% del total de la província, un de cada cinc. El segon municipi
amb més casos és Valls, amb cinc casos
(el 15,2%), seguit de Salou, amb quatre
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casos (el 12,1%), Reus, amb tres casos
(el 9,1%), i Amposta, amb dos casos (el
6,1%). La resta de casos es van registrar
en altres 12 municipis diferents que van
aportar el 3%, respectivament.
La tercera província amb més casos des de
2010 és Girona, amb 29 casos, el 16,3%.
És l’única província en la qual el municipi
amb més casos no és la capital de la província, amb nom homònim. En aquest cas,
Olot és el que registra més casos, amb
nou víctimes (el 31%). Li segueixen Girona, amb cinc casos (el 17,2%) i Salt, amb
tres casos (el 10,3%). Altres dos municipis
registren dos casos cadascun: Sant Pere
Pescador i Blanes (el 6,9%, respectivament). Els vuit casos restants es van
conèixer en altres vuit municipis diferents
que van aportar a la província un 3,4% dels
casos cadascun.
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Finalment, Lleida és la província amb
menys casos coneguts des de 2010: les set
víctimes conegudes suposen el 3,9% dels
casos de tota Catalunya. Per municipis, a
Lleida es coneixen tres dels set casos (el
42,9%) i la resta de casos es coneixen en
quatre municipis diferents (Vielha e Mijaran, Tàrrega, Bellvís i Alcarràs), que
aporten un 14,3% dels casos de la província cadascun.
La taxa de prevalença és més alta a Tarragona, on les 33 víctimes conegudes suposen una taxa de prevalença mitjana de 9,16
víctimes per milió, 3,98 més que la mitjana catalana, de 5,18 víctimes per milió. Li
segueix Girona, l’altra província amb més
casos, de les tres menys poblades. Els 29
casos coneguts a la província alcen la seva
taxa a les 8,59 víctimes per milió 3,41 més
que la mitjana. Barcelona, malgrat tenir el
major nombre de casos, és també la més
poblada, per la qual cosa la seva taxa de
prevalença se situa en 4,32 víctimes per
milió, 0,86 menys que la mitjana. La província amb la taxa més baixa és Lleida,
amb 3,61 víctimes per milió, 1,57 menys
que la mitjana.
6.2. Nombre de casos per anys i mesos
Per anys, 2010 i 2012 registren un major
nombre de casos, 27 cada any (el 24,8%),
i només entre tots dos anys suposen el
49,5% dels 178 casos registrats en nou
anys. La taxa de prevalença d’aquests dos
anys es veuen especialment influenciades

per registres excepcionalment alts. En el
cas de 2010, a Girona es coneixen 12 casos que situen la seva taxa de prevalença
en 32,23 víctimes per milió de les dones
habitants, un 26,93 més que la mitjana
estatal (5,30) i 25,11 més que la mitjana
catalana (7,13). En 2012 la taxa més alta es
coneix a Tarragona, on els nou casos coneguts aquest any van alçar la seva taxa de
prevalença a les 22,29 víctimes per milió,
un 17,58 més que la mitjana estatal (4,71) i
15,24 més que la mitjana catalana.
Al costat dels 22 casos coneguts en 2011
(el 20,2%), el tercer any amb més víctimes,
els tres primers anys de la base de dades
sumen un 69,7% dels casos. Aquest any
la taxa de prevalença se situaria en 5,78
víctimes per milió a Catalunya, un 0,97 més
que la mitjana estatal (4,81).
El nombre de casos va registrar una dràstica baixada en 2013, amb el registre de 16
casos (el 14,7%). Per primera vegada es
va registrar una taxa de prevalença mitjana
a Catalunya (4,18) per sota de la mitjana
estatal (4,76). Amb el registre de 20 casos
en 2014 (el 18,3%) i 19 en 2015 (el 17,4%)
s’allunya de la bona dada de 2013 però
continua la tendència a la baixa. En 2014 la
taxa mitjana catalana (5,24) redueix la seva
diferència respecte a l’estatal (4,41), un
0,83 més. En 2015, la diferència es redueix
(0,22 més) i serà l’última vegada que es documenti una taxa major que l’estatal (4,98
respecte al 4,76 en l’Estat espanyol).

Prevalença per províncies Catalunya amb relació a Espanya 2010-2018

Tarragona
Girona
Barcelona
Lleida
Catalunya
Total estatal
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Feminicidis i altres assassinats per mesos i províncies - Catalunya 2010-2018
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En 2016 es registra el mínim històric a Catalunya amb la documentació de 15 casos
(el 13,8%) i per segona vegada, la taxa de
prevalença (3,92) se situa per sota de la
mitjana estatal (4,43). Les xifres de 2017 i
2018, amb 16 casos cada any, mantenen
la tendència a la baixa i registren una taxa
de prevalença per sota de la mitjana estatal
per tercera i quarta vegada des de 2010,
respectivament.
Per mesos, els dos mesos amb més casos
coneguts són juny i octubre, amb 21 dels
178 casos cadascun (el 11,8%, un 3,5%
més que la mitjana de 8,3% de casos al
mes, respectivament). Els segueixen els
mesos de gener (amb 18 casos, el 10,1%)
i desembre (amb 17 casos, el 9,6%). Per
sota de la mitjana destaquen els mesos de
maig (amb vuit casos, el 4,5%, un 3,8%
menys que la mitjana) i novembre (amb 12
casos, el 6,7%). Els segueixen, amb tretze
casos, els mesos de març, abril, juliol i
setembre (el 7,3%, respectivament).
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Agost

Setembre

7

Octubre

Tarragona

Novembre Desembre

33

FEMINICIDIO.NET
INFORMARTE DA PODER PARA ACTUAR

Per tipus de feminicidi, els feminicidis íntims, registrats en tots els mesos, són més
comuns al juny (13 casos, el 13,8% del
total de 94) i gener (12 casos, el 12,8%).
Els feminicidis familiars, presents en 11
dels 12 mesos, registren un màxim de tres
casos en quatre mesos: març, abril, juliol i
agost (el 16,7%, respectivament). Els feminicidis no íntims van ser registrats a l’octubre en sis de les 21 ocasions (el 28,6%)
i estan presents en 11 dels 12 mesos. Els
assassinats per robatori, més comuns
al desembre (tres casos, el 21,4% dels 14
coneguts), es van conèixer en nou dels 12
mesos. Els vuit feminicidis per prostitució es van registrar en set mesos diferents
i sol desembre va registrar dos casos. El
feminicidi infantil, amb sis casos en nou
anys, es va registrar en cinc mesos i l’únic
que va registrar dos casos va ser octubre.
Dos dels cinc assassinats per violència
comunitària/econòmica van ser registrats
al juliol i dues dels quatre assassinats/feminicidis sense dades suficients es van
conèixer a l’octubre. L’assassinat per crim
65
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organitzat i/o narcotràfic es va conèixer
al desembre i el cas dubtós sense informació suficient, en novembre.
6.3. Tipus de feminicidi
Per tipus de feminicidi i altres assassinats,
el tipus majoritari és el feminicidi íntim,
perpetrat per la parella o exparella de la

víctima. Suposen el 52,8% dels casos,
amb 94 víctimes en nou anys (10,4 a l’any,
de mitjana), un 3,3% menys que la mitjana
estatal (56,1%). Per províncies, Barcelona registra el major nombre de casos (63,
el 67%), seguida de Tarragona, amb 15
casos (el 16%). Li segueixen els 12 casos
coneguts a Girona (el 12,8%) i, finalment,
Lleida és la província amb el menor nom-

Catalunya: nombre de casos per tipus de feminicidi amb relació a Espanya
Catalunya Espanya % Catalunya/ % total casos
Total Esp.
a la C. A.
Feminicidi íntim
Feminicidi familiar
Feminicidi No íntim
Feminicidi infantil
Feminicidi per prostitució
Feminicidi transfòbic
Feminicidi/Assassinat sense dades suficients
Assassinat de dones per robatori
Assassinat de dones per crim organitzat i/o narcotràfic
Assassinat de dones per violència comunitària/econòmica
Assassinat de dones per violència juvenil
Cas dubtós sense informació suficient
Un altre
total
Font: Geofeminicidio

66

94
24
21
6
8
0
4
14
1
5
0
1
0
178

554
140
80
52
33
1
32
58
8
23
4
2
1
988

16,97 %
17,14 %
26,25 %
11,54 %
24,24 %
0,00 %
12,50 %
24,14 %
12,50 %
21,74 %
0,00 %
50,00 %
0,00 %
18,31 %

52,81 %
13,48 %
11,80 %
3,37 %
4,49 %
0,00 %
2,25 %
7,87 %
0,56 %
2,81 %
0,00 %
0,56 %
0,00 %
100 %

% total casos
en España
56,07 %
14,17 %
8,10 %
5,26 %
3,34 %
0,10 %
3,24 %
5,87 %
0,81 %
2,33 %
0,40 %
0,20 %
0,10 %
100 %
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Prevalença:

Total:

178 5,18

Tipus de feminicidi i altres assassinats de dones - Catalunya 2010-2018

Casos

9%
2010
2018

94

16

94
(16)
24
21
14
8

Feminicidi íntim
Feminicidi íntim no oficial
Feminicidi familiar
Feminicidi no íntim
Assassinat de dones per robatori
Feminicidi per prostitució
Total

24

8

14

8

6

5 4 11

6
5
4
1
1

Feminicidi infantil
Assassinat de dones per violència comunitària/econòmica
Assassinat/feminicidi sense dades suficients
Assassinat de dones per crim organitzat i/o narcotràfic
Cas dubtós sense informació suficient

988

Prevalença:

Total:

2018

21

5

1

1

16 4,18

1

Casos

Prevalença:

Total:

2017

8

3

2

1

1

16 4,16

1

Casos

13%
Prevalença:

Total:

2016

2

8

1

1

1

2

1

15 3,92

1

Casos

5%
Prevalença:

Total:

2015

7

6

1

2

2

1

19 4,98

1

Casos

10%
2014

Prevalença:

Total:

2

14

1

4

20 5,24

1

Casos

2013

4

2

5

2

1

1

Prevalença:

Total:

16 4,18

1

Casos

7%

2

15

2012

Total:

5

2

1

2

1

1

27

Casos

Prevalença:

7,05
32%
2011

16

1

7

1

1

1

1

1

Total:

Prevalença:

22 5,78
Casos

7%
Total:

2010

14

2

1

7

2

1

1

1

27

Casos

Prevalença:

7,13
Font: Geofeminicidio

bre de casos (quatre, el 4,3%).
El segon tipus de feminicidi més comú a
Catalunya és el feminicidi familiar, per-
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petrat per altres membres de la família,
amb 24 dels 178 casos, el 13,5% (un 0,7%
menys que la mitjana estatal de 14,2%).
De mitjana, es van conèixer 2,7 víctimes
67

a l’any. Per províncies, Barcelona va registrar el 70,8% dels casos (17 dels 24).
Lluny d’aquest registre, la segona província
amb més casos és Tarragona (amb quatre
casos, el 16,7%). Li segueix el 8,3% dels
casos conegut a Girona (dos casos) i el
4,2% documentat a Lleida (un cas).
El tercer tipus més comú és el feminicidi no íntim, perpetrat per homes amb
els quals la víctima no tenia una relació
afectiva o familiar, com a veïns, companys
de treball o desconeguts. En total, es van
conèixer 21 casos i de mitjana suposen 2,3
víctimes a l’any. Aporten a la base de dades de Catalunya el 11,8% dels casos, un
3,7% més que en la mitjana estatal (8,1%).
En aquest cas, la província amb més casos
coneguts és Girona, amb el registre de deu
casos en nou anys (el 46,6% dels feminicidis no íntims de tota Catalunya). Barcelona registra un altre terç dels casos (set,
el 33,3%) i a Tarragona són tres els casos
coneguts en nou anys (el 14,3%). Lleida
torna a ser la província amb menys casos
registrats, amb només un en nou anys (el
4,8%).
Per nombre de casos, el següent tipus
amb més registres és el primer tipus de
, l’assassinat per robatori, amb 14 casos, el 7,9% dels 178 casos coneguts
a Catalunya (un 2% més que la mitjana
estatal de 5,9%). De mitjana, suposen 1,5
casos a l’any i dos de cada tres casos es
van conèixer a la província de Barcelona, amb nou dels 14 casos (el 64,3%). Un
altre 21,4% dels casos es va conèixer a
Girona (tres casos) i el 14,3% restant es
va conèixer a Tarragona (amb dos casos).
Lleida és l’única província en la qual no es
coneixen assassinats per robatori de dones
des de 2010.
Els feminicidis per prostitució són el cin-
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què tipus més comú a Catalunya, amb vuit
casos en nou anys, que suposen el 4,5%
del total de 178, un 1,2% més que la mitjana estatal de 3,3%. La meitat d’ells es van
conèixer a la província de Tarragona, amb
quatre casos (el 50%). Un altre 37,5% dels
casos es va conèixer a Barcelona (tres
víctimes) i el cas restant es va registrar a
Lleida (el 12,5%). L’única província sense
casos d’aquest tipus fins a 2018 és Girona.
El sisè tipus present entre els casos documentats a Catalunya és el feminicidi infantil, que registra sis casos en nou anys (el
3,4% del total, un 1,2% menys que la mitjana estatal de 5,3%). La meitat d’ells van
ser registrats a la província de Barcelona
(tres casos, el 50%). Un altre terç es va
conèixer a la província de Tarragona (dos
casos, el 33,3%) i el cas restant (el 16,7%)
es va conèixer a Girona. No es coneixen
casos d’aquest tipus a Lleida.
Es coneixen també cinc assassinats de
dones per violència comunitària/econòmica (el 2,8% del total de 178). Tres d’ells
(el 60%), es van conèixer a la província de
Barcelona. Els altres dos casos es van
conèixer a Girona i Tarragona (el 20%,
respectivament).
En altres quatre casos (el 2,2% del total) la
mort violenta de la víctima s’ha confirmat
però no hi ha dades suficients per a la seva
classificació (feminicidi/assassinat sense
dades suficients). Dos d’ells es van registrar a Barcelona i els altres dos a Tarragona (el 50%, respectivament).
Finalment, es coneix un assassinat per
crim organitzat i/o narcotràfic i un cas
dubtós sense informació suficient, tots
dos a Barcelona.

6.4. Relació del victimari amb la víctima
Un 40,4% dels 178 casos va ser perpetrat
per la parella actual de la víctima; marit,
parella o nuvi (72 casos). Els ex marits, ex
parelles i ex-xicots de les víctimes són
autors d’un altre 11,8% dels casos (21
dels 178). A més, es coneixen dos casos
d’amants de les víctimes (el 1,1%). En
total, 95 víctimes que corresponen a les 94
víctimes de feminicidis íntims i a la víctima
del cas dubtós sense informació suficient,
perpetrat per la parella de la víctima.
Fora del marc de la parella o ex parella, la
relació més comuna és la de fill de la víctima (15 casos, el 8,4%), gairebé quatre
vegades el nombre de casos en els quals
els pares que assassinen a les seves filles
(quatre casos, el 2,2%). També en l’àmbit
familiar es van conèixer tres casos perpetrats per gendres o ex gendres de la
víctima (el 1,7%), un cas perpetrat per un
padrastre i cinc casos més perpetrats per
altres familiars, com a oncles, germans
o néts. Són autors de feminicidis familiars
o infantils, en funció de l’edat de la víctima.
Un 5,6% dels casos va ser perpetrat per
coneguts de la víctima (deu casos), mentre que un altre 4,5% eren els seus propis
cuidadors, persones responsables del seu

benestar (vuit casos). En el primer cas, els
tipus de feminicidi i assassinat són diversos, encara que en el cas dels cuidadors
tots van ser registrats en feminicidis no
íntims. En un altre 3,4% dels casos, l’autor
era amic de la víctima (sis casos), el mateix percentatge que els casos perpetrats
per demandants de prostitució. En aquest
cas, els amics van perpetrar feminicidis no
íntims en cinc dels sis casos, mentre que
el 100% dels demandants per prostitució van ser autors de feminicidis per prostitució. En quatre casos van ser els veïns
els que van perpetrar el crim (el 2,2%),
mateixa xifra que la perpetrada pels pares.
Aquests van perpetrar dos assassinats per
robatori, un feminicidi infantil i un no íntim.
Altres autors coneguts per la víctima van
ser un client i un ex emprat, que aporten
un 0,6%, respectivament. Tots dos, autors
d’assassinats: el primer, d’un assassinat
de dones per violència comunitària/econòmica i el segon, d’un assassinat per robatori.
Ja que es desconeix la relació exacta entre
víctima i victimari en onze dels 178 casos
(el 6,2%) i en un cas encara es troben sense identificar (el 0,6%), se sap que només
en el 3,9% dels casos l’autor era un complet desconegut per a la víctima.
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destaquen les víctimes marroquines (vuit
casos, el 4,5% del total de 178 casos i
un 13,1% de les víctimes estrangeres). Li
De mitjana, les víctimes conegudes a
segueixen les víctimes d’origen equatorià
Catalunya de 2010 a 2018 tenien 47 anys.
(sis casos, el 3,4%), bolivià (cinc casos, el
No obstant això, la franja d’edat més co2,8%), xinès i dominicà
(quatre casos, el 2,2%,
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na, bielorussa, brasilera i
hondurenya. Els 16 casos
restants es van registrar amb víctimes d’almuna és la de víctimes de 30 a 39 anys
(42 casos, el 23,6%). La segona franja més tres 16 nacionalitats estrangeres.
6.5. Perfil de la víctima

178
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comuna, de dones de 40
a 49 anys (34 casos, el
19,1%), seguida de les
dones de 50 a 59 anys (22
casos, el 12,4%) i les de 80
a 89 anys (19 víctimes, el
10,7%).
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Per nacionalitat, els victimaris eren espan70

nalitats de victimaris bolivians i equatorians registren altres quatre casos més cadascun (el 2,2%, respectivament). En tres
nacionalitats més es coneixen tres casos
(el 1,7%, cadascuna): brasiler, colombià
i francès. Les nacionalitats de victimaris
belgues, romanesos, eslovacs, hondurenys i peruans aporten altres dos casos
cadascuna, el 1,1%, respectivament. Els 16
casos restants es van conèixer en altres 16
nacionalitats d’origen estranger diferents.
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yols en 105 dels 178 casos, el 59%. Encara que es desconeix la dada en un altre
7,3% dels casos (13 casos), es confirma
que el 33,7% restant correspon a casos
perpetrats per victimaris d’origen estranger (60 casos).

6.7. Context del feminicidi i assassinat
6.7.1. Escenari de la troballa del cadàver
L’espai privat és el que majoritàriament
es registra com a lloc de troballa del cadàver. En total, 117 dels 178 casos es van
conèixer en aquest espai (el 65,7%). D’ells,
el més comú és l’habitatge familiar, esce-

Entre aquests casos, destaquen els victimaris d’origen marroquí, amb onze dels
178 casos, el 6,2%. La següent nacionalitat
més comuna, la dominicana, registra sis
casos en els nou anys (el 3,4%). Les nacio-
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nari de 63 dels 178 casos (el 35,4%), que
comparteixen víctima i victimari. Un altre
19% dels victimaris va acudir a l’habitatge
de la víctima a cometre el crim (29 casos)
i és el segon escenari més comú en els
casos documentats a Catalunya de 2010
a 2018. A més, es coneixen nou casos
perpetrats en l’habitatge del victimari (el
5,1%), set al jardí/pati/portal de l’habitatge (el 3,9%), cinc en el lloc de treball (el
2,8%), dos en un altre habitatge i altres
dos en vehicles (el 1,1%, respectivament).
Dins de l’espai públic, l’habitat és el que
registra més casos (29 víctimes, el 16,3%
de les 178 documentades). D’ells, 13 van
ser registrats al carrer (el 7,3%), 11 a
l’hospital (el 6,2%) i tres en bars/clubs/
discoteques (el 1,7%). A mésk, es coneixen altres dos casos: un en un hotel/
hostal/motel i un altre a la platja (el 0,6%,
respectivament).
En l’espai públic deshabitat es van registrar només el 10,7% dels casos (19 dels
178), un de casa deu. D’ells, l’escenari amb
més casos documentats és el bosc/desert/camp (set casos, el 3,9%), seguit dels
descampats/despoblats (amb sis casos,
el 3,4%), els rius/llacs/embassis (tres casos, el 1,7%) i la carretera/autopista (dos
casos, el 1,1%). El cas restant correspon al
conegut en un estacionament/pàrquing
(un cas, el 0,6%).
A més, en altres quatre casos el cadàver
no ha estat trobat encara (el 2,2%) i en
altres nou casos l’escenari es va classificar
com un altre (el 5,1%).
6.7.2. Armes utilitzades pel victimari
En almenys un 44,4% dels casos documentats a Catalunya de 2010 a 2018 el
victimari va utilitzar una arma blanca per
a perpetrar el crim, incloent ganivets, des72

trals, matxets o navalles. En total, són 79
els casos en els quals es registra una arma
blanca i 58 d’ells (el 73,3%) eren feminicidis íntims.
Les mans o força física del victimari és
la segona arma més utilitzada a Catalunya, amb 28 dels 178 casos, el 17,8%. Un
44,4% d’ells eren feminicidis íntims (12
casos), mentre que un 14,8% es van registrar en feminicidis familiars, el mateix percentatge que en assassinats per robatori
(quatre casos).
Un altre 9% dels casos va ser perpetrat per
homes que van usar armes de foc, com a
pistoles, revòlvers o escopetes (16 casos).
D’ells, 14 van ser algun tipus de feminicidi
(el 87,5%).
A més, es registra un 5,1% dels casos perpetrats amb objectes contundents (nou
casos), un 4,5% d’autors que van usar verí
(sis casos) i un 2,8% perpetrats amb foc
(cinc casos).
Es desconeix la dada en altres 22 registres
(el 12,4%) i el 6,2% restant es va donar
en casos en els quals el victimari va usar
altres armes com bats de beisbol, bosses
de plàstic, entenimentades/sogues/brides,
utensilis, vehicles o la falta de cures, entre
altres.
6.7.3. Actes violents
Dels 178 casos coneguts a Catalunya des
de 2010, 67 corresponen a casos amb
víctimes apunyalades o acoltellades pels
seus victimaris (el 43,3%). Més de la meitat, el 56,7%, van ser feminicidis íntims (38
casos). Un percentatge semblant al 60%
de feminicidis íntims registrats entre els
deu casos de víctimes degollades (el 5,6%
dels 178 casos).

Una de cada deu víctimes registrades va
ser asfixiada o escanyada pel victimari (el
10,1%, 18 casos). Només un quart d’ells
eren feminicidis íntims (el 27,8%, cinc casos).
Un altre 9% de les víctimes va ser tirotejada pel victimari, que va utilitzar aquest acte
violent per a posar fi a la vida de la víctima
en 16 dels 178 casos.
6.7.4 Motius i circumstàncies del victimari
Encara que es desconeix el motiu o circumstància principal del victimari en un de
cada quatre casos (46, el 25,8%), se sap
que el més comú en els casos registrats
a Catalunya des de 2010 és el continu
de violència, present en un de cada cinc
casos com a motivació principal del crim
(35 casos, el 19,7%). D’ells, 31 eren feminicidis íntims (el 88,6%) i els quatre restants,
feminicidis familiars.
El segon motiu o circumstància més comuna és la discussió que el victimari decideix
resoldre violentament, posant fi a la vida de
la víctima. Present en 21 dels 178 casos,
representa el 11,8% de la base de dades
a Catalunya. D’ells, 20 van ser feminicidis
d’algun tipus (el 95,3%).

6.7.5. Suïcidi del victimari
A Catalunya, un 12,9% dels victimaris registrats de 2010 a 2018 es va suïcidar després del crim (23 dels 178 casos). El 73,9%
d’ells eren feminicidis íntims i un altre 8,7%
eren feminicidis familiars.
Consta un intent de suïcidi en almenys 12
casos, el 6,7% del total. Tots, registrats en
feminicidis íntims.
Encara que es desconeix la dada en 11
dels casos (el 6,2%), es va confirmar que el
victimari no es va suïcidar després del crim
en 132 dels 178 casos (el 74,2%).
6.7.6. Situació judicial
Un terç dels victimaris registrats en la base
de dades ja ha estat condemnat pel crim
(57 casos, el 32%), mentre que un altre terç
(el 33,1%, amb 59 casos) es troba encara
a la presó preventiva. A més, en els 23
casos en els quals el victimari es va suïcidar (el 12,9%), el cas està tancat per la
mort del victimari i un altre 4,5% correspon
a casos que els seus victimaris encara no
han estat identificats.

La separació o rebuig de la víctima al victimari és la tercera motivació més comuna,
amb 17 dels 178 casos (el 9,6%). D’ells,
tots eren feminicidis: 14 eren feminicidis
íntims (el 82,3%), un era un feminicidi no
íntim, un altre un feminicidi familiar i un altre
un feminicidi per prostitució.
Un altre 7,9% dels casos va ser perpetrat
per victimaris amb el mòbil d’un robatori,
tots ells, assassinats per robatori.
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7.

Ressenya i llistat de casos

1. UN JOVE MATA A LA SEVA MARE A PUNYALADES I TELEFONA A LA POLICIA
PER A CONFESSAR EL CRIM
17/03/18. Manela Quesada Soto, 57 anys. Berga (Barcelona, Catalunya). Feminicidi
familiar. Assassinada pel seu fill. Xifra no oficial.
La nit del 17 de març de 2018 un home es va personar a les 22.00 hores en la comissaria
de la Policia Local de Berga per a confessar que havia assassinat a la seva mare, Manela Quesada Soto, de 57 anys, presidenta de Asfam Berga i directora de Grup Horitzó,
dues entitats dedicades a la salut mental i persones en risc d’exclusió social. El seu fill i
victimari, de 37 anys, havia estat atès en un centre de salut mental recentment. El jove va
confessar que va matar a la seva mare en el seu habitatge del carrer de Pietat, on no
vivia la víctima.
En rebre la confessió del fill de Quesada, es van dirigir a l’habitatge diverses dotacions
de la Policia local i dels Mossos d’Esquadra. Allí jeia el cos sense vida de la dona, amb
ferides d’arma blanca.
Després del crim i la confessió, les recerques van passar a càrrec dels agents de l’Àrea
Criminal de Recerca de Comarques Centrals i el victimari va ser detingut, investigat per
un delicte d’homicidi dolós.
El dimarts 20 de març, tres dies després del crim, el detingut passa a disposició judicial.
Segons informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), declaren davant el
jutge tres testimonis, a més del propi acusat. Finalment, el Jutjat d’Instrucció número 2
de Berga decreta presó provisional comunicada i sense fiança per a l’acusat, per un
delicte d’homicidi.
Les mostres d’afecte cap a la víctima i de repulsa pel crim se succeeixen en els dies següents, incloent al president del consell comarcal de Beguedà, David Font, i el representant de la Associació de Veïns de Tossalet dels Forques de Berga i de Calç Travé, Jordi
Travé. A més, a Berga es declaren tres dies de dol oficial i es convoca un minut de silenci
el 19 de març a les 13:00 hores.
En l’aniversari del seu feminicidi, es va convocar el “I Concurs de Fotografia Memorial
Manela Quesada Soto” en el seu honor, a les mans de les dues organitzacions que representava la víctima i amb la col·laboració de l’Associació Fotogràfica Tallers d’Arts i Oficis
(AFTDAO).
ID: 1595. Amb informació de gruphoritzoberga.org, El Mundo, El Periódico, Regió7.
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2. UNA DONA ÉS ESCANYADA EN UNA CASA ABANDONADA PER UN HOME SENSE LLAR
25/03/18. Nom i cognoms no coneguts, 45 anys. Tarragona (Catalunya). Feminicidi/
Assassinat sense dades suficients. La dona va sofrir una mort violenta per asfíxia.
Va ser detingut com a presumpte autor un home d’uns 30 anys d’edat. A l’espera de
l’avanç del procés judicial, de moment l’hem classificat com un Feminicidi/assassinat sense informació suficient. Xifra no oficial.
El 25 de març de 2018 un home de 30 anys, veí de Tarragona i d’origen lituà, va assassinar a una dona en una masia abandonada i en molt mal estat de conservació prop de la
carretera T-11. La dona, veïna de Tarragona i de nacionalitat espanyola, tenia 45 anys
en el moment de ser assassinada i, encara que coneixia al victimari, aparentment no
tenia amb ell cap relació sentimental. L’home, que vivia en aquesta casa en mal estat, i
la víctima, s’havien conegut aquesta nit o uns dies enrere.
Poc abans de les 10.00 del matí els Mossos d’Esquadra reben l’avís que s’ha trobat el
cadàver de la dona dins d’un habitatge abandonat en la plaça Europa, una de les principals entrades a la ciutat. L’avís va ser emès per un veí de la zona, que va alertar després
d’escoltar la revelació de l’autor dels fets, que presumptament li ho va confessar.
Pel que sembla, l’home va asfixiar a la dona en l’habitatge, prop de la qual va ser detingut després de la troballa del cos i la resistència de l’home, que va llançar una pedra als
Mossos d’Esquadra que acudien a l’avís al costat dels sanitaris que es van encarregar de
certificar la mort de la dona. En l’habitatge, el cos de la víctima es trobava tendit en un llit.
La recerca va ser a càrrec de la Divisió de recerca Criminal de la regió policial del Camp
de Tarragona que, malgrat no trobar sang o senyals de violència clares, mantenien la mort
violenta com a hipòtesi principal. L’autòpsia, finalment confirma que la dona va ser assassinada per asfíxia per sufocació.
El dimecres 28 de març el Jutjat d’Instrucció número 4 de Tarragona, en funcions de
guàrdia, va ordenar l’ingrés a la presó provisional comunicada i sense fiança per a
l’home, acusat d’un delicte d’homicidi. Després de les actuacions dels primers dies, el
Jutjat s’inhibeix en favor del Jutjat d’Instrucció número 3, que continuarà amb les diligències.
ID: 1599. Amb informació d’ABC, Diari Més, Diari de Tarragona, El Progrés, El País,
L’Espanyol, La Vanguardia.
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3. UNA DONA ÉS APUNYALADA PEL MARIT DE LA SEVA FILLA EN EL LOCAL D’UN
NEGOCI FAMILIAR
05/04/18. Felisa Álvarez Navarro, 72 anys. Sabadell (Barcelona, Catalunya). Feminicidi familiar. Va ser apunyalada fins a la mort pel seu gendre en el negoci familiar
fundat per la víctima. Xifra no oficial.
Al voltant de dos quarts de dotze del migdia del dijous 5 d’abril de 2018, a la botiga de
venda de perfums Saqqara, situada en el número 48 del carrer Gràcia de la capital del
Vallès Occidental, un home, de 43 anys, va matar a la seva sogra, de 72 anys, a l’interior del local, usant una arma blanca. La policia va detenir al presumpte autor dels fets
davant mateix de l’establiment i se’l van emportar emmanillat.
Felisa Álvarez, a la qual tots coneixien com Feli, havia nascut fa 72 anys a Caravaca
de la Cruz (Múrcia), però portava vivint a Catalunya des de la seva joventut. Simpàtica i
parladora, era la propietària de dues joieries a Sabadell. “Semblava més jove. Sempre
vestia molt elegant i amb molta classe”, compte Marina, una dona que coneixia a Feli des
de fa anys “perquè li he comprat rellotges i joies més d’una vegada”. Després de jubilar-se, Feli i el seu marit van deixar els negocis a càrrec dels seus fills i es van anar a viure
al municipi veí de Castellar del Vallès, un poble de muntanya lluny dels aclaparaments
d’una ciutat gran com Sabadell.
Per part seva, el victimari, José María, estava casat amb Mónica, una filla de Feli. Tots
dos tenen un fill en comú de sis anys. “Una família feliç i sense problemes”, compten des
del seu entorn. José María no tenia antecedents policials quan va cometre l’assassinat.
Els seus sogres li van posar diverses botigues, però mai li va anar bé en els negocis. “És
la tercera que li obrien ja. Els negocis d’aquest noi no acabaven d’arrencar mai”, compte Marina. El presumpte homicida havia obert la botiga del carrer Gràcia de Sabadell un
any enrere. Segons ha explicat Cristian Aymerich, un amic de la família, el detingut tenia
un negoci similar en la Ronda Zamenof del municipi, i va decidir traslladar-lo al centre de
Sabadell després de tenir algunes diferències amb els seus sogres. “Havien tingut algunes discrepàncies per temes econòmics però portaven una relació normal com qualsevol
sogra i el seu gendre, mai hagués pogut imaginar que es produiria un fet com aquest”
comenta el veí que el coneixia.
Segons fonts policials, sogra i gendre es van enredar en una discussió per motius de
caràcter familiar que l’home va decidir resoldre assestant diverses punyalades amb
una arma blanca a la dona.
Després de passar a disposició judicial i rebre l’ordre d’ingrés a la presó provisional, el cas
es va tancar judicialment dies després, quan el detingut se suïcidava en la cel·la de la
presó de Brians 1 de Sant Esteve Sesrovires el 12 d’abril, una setmana després del crim.
ID: 1605. Amb informació del Nacional Cat, El País, El Español, La Vanguardia.
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4. UN HOME ASSASSINA A LA SEVA DONA DAVANT DELS SEUS FILLS MENORS
D’EDAT
09/04/18. Patricia Zurita Pérez, 40 anys. Blanes (Girona, Catalunya). Feminicidi íntim.
La dona va ser apunyalada pel seu marit, amb el qual estava en procés de divorci.
La víctima deixa orfes un menor d’edat de 10 anys i una nena de 17 anys, i havia
criat a un fill del seu marit de 22 anys. Xifra oficial.
A les cinc de la matinada del dilluns 9 d’abril de 2018, Rolando Bolívar Acosta, d’origen
bolivià i de 41 anys, va apunyalar a la seva esposa en presència dels dos fills de la
parella, un nen i una nena, de 10 i 17 anys. La major va telefonar al 112 per a avisar que
el seu pare acabava d’acoltellar a la seva mare i que després s’havia clavat el mateix ganivet en l’abdomen. L’assassí va utilitzar un ganivet de grans dimensions per a atacar a la
víctima i auto lesionar-se: de 23 centímetres de llarg i fins a 4,6 d’ample.
En el moment de l’assassinat, els dos fills del matrimoni i un fill de Rolando, d’entre
10 i 22 anys, estaven en el domicili. Pel que sembla, un d’ells s’hauria interposat en la
baralla entre els seus pares i hauria sofert ferides lleus. La família vivia en la localitat gironina des de feia cinc anys, segons fonts municipals.
Patricia, de 40 anys i també d’origen bolivià, va rebre una vintena de punyalades,
algunes d’elles amb força i tan profundes que l’agressor li va arribar a enfonsar completament la fulla del ganivet. L’autòpsia ha conclòs que va haver-hi múltiples ferides mortals
que el van afectar diversos òrgans vitals. Les ganivetades van ser en la zona del coll, el
tòrax i l’abdomen, però les més greus les va rebre en la zona costal.
Quan les primeres patrulles dels Mossos d’Esquadra van arribar al número 21 del carrer
de Cristòfol Colom del barri de Els Pins, es van trobar amb un escenari desolador. Patricia estava tombada en el sòl. Rolando, ferit de gravetat, seguia conscient. El fill més petit
tenia corts a les mans que havia rebut en intentar frenar al seu pare. A la casa hi havia
una cinquena persona, el primer fill que va tenir Rolando, de 22 anys, fruit d’una relació
anterior a Bolívia, que es va criar amb Patricia. Aquest últim ja s’havia emancipat i no vivia lluny i -possiblement- també havia rebut una trucada d’auxili de la seva germanastra.
La dona va ser traslladada d’urgència en una ambulància del Sistema d’Emergències
Mèdiques (SEM) a l’hospital de Blanes. L’home, a un centre sanitari de Calella. Patricia va
morir poc després. Rolando va sobreviure i va quedar sota vigilància policial. L’11 d’abril
el jutjat i el fiscal es van traslladar a l’hospital en el qual seguia ingressat perquè passés a
disposició judicial, que va concloure amb l’ordre d’ingrés a la presó provisional.
Pel que sembla, segons algunes informacions, la parella es trobava en tràmits de divorci.
ID: 1606. Amb informació de Nacional Cat, Diari de Còrdova, El Periódico, Diario.es,
ABC, La Vanguardia, El Español.

78

5. UNA NENA DE 13 ANYS ÉS ASSASSINADA PER ASFÍXIA I DESPRÉS APUNYALADA PER UN VEÍ EN UN DEPARTAMENT EN L’EDIFICI ON VIVIEN ELS SEUS AVIS
04/06/2018. Laia Alsina López, 13 anys. Vilanova i la Geltrú (Barcelona, Catalunya).
Feminicidi infantil. La seva família hi havia denunciada la desaparició de la nena el
dilluns. Unes hores més tard va ser trobada morta en el domicili d’un veí de la família de 42 anys que va ser detingut i acusat de matar a la nena. Va ser asfixiada i
apunyalada. No és xifra oficial.
Laia Alsina, de 13 anys, va sortir de l’Escola Piula de Vilanova i la Geltrú a les cinc de
la tarda del dia 4 de juny de 2018. L’esperaven els seus avis, van travessar caminant
un parc i es van traslladar a casa per a berenar. Laia, que tenia un petit grau d’autisme,
estava acostumada a la mateixa rutina. Aquest dimarts s’anava amb la seva classe de
Primària uns dies fora i la nena volia acomiadar-se dels seus avis.
El rastre de la petita es va perdre en les escales de la finca on viuen els seus avis,
en el 26 de l’Avinguda Cubelles de Vilanova i la Geltrú, després de berenar.
El pare de Laia va telefonar als avis per a demanar-los que preparessin a la nena i que
anés baixant, que ell estava buscant un lloc al carrer per a estacionar. La petita es
retardava i l’home va cridar a l’intèrfon. Els avis van comptar, estranyats, que Laia feia
estona que havia baixat. Va començar la cerca. El pare va pujar i va baixar les escales diverses vegades. Va donar diverses voltes a la cantonada. I va anar preguntant a
tothom amb el qual es va creuar si havien vist a la seva filla. La nena, d’origen xinès,
havia estat adoptada per ell i la seva ex dona feia anys. Va telefonar llavors a la mare,
que es va traslladar de seguida des de Barcelona, on treballa en un despatx professional. També a la seva actual parella sentimental, que al volant del seu cotxe es va unir a
la cerca. El pare va caminar fins a la seva casa per a veure si potser Laia havia arribat
sola fins a l’habitatge. Estava convençut que la trobaria res més arribar. No estava. Va
tornar de nou a casa dels avis i va remoure tots els racons de l’habitatge buscant a la
seva filla.
Va tornar a la seva casa, de nou a peu, mentre que a la cerca s’anaven incorporant cada
vegada més veïns i amics, i la notícia de l’absència corria com la pólvora entre la capital
del Garraf. El pare, de nou a la seva casa, es va pujar a una bicicleta i va continuar rastrejant la ciutat. La mare ja es trobava a Vilanova i va començar a buscar a la nena. Uns
familiars es van dirigir a l’estació de Renfe, perquè potser la petita s’havia pujat a un tren.
Allí van coincidir amb un parell de patrulles dels Mossos d’Esquadra que ja havien estat
alertats, com la policia local de Vilanova, que es va unir al dispositiu i va difondre imatges
de la menor des del seu compte oficial de Twitter.
A les nou de la nit, els pares van decidir anar fins a la comissaria dels Mossos d’Esquadra
per a presentar una denúncia sobre la desaparició. La resta de familiars la continuaven
buscant. Una de les ties de la petita és psicòloga i va recordar que Laia de tant en tant
s’amaga. La professional va insistir que la nena havia de seguir en el bloc de pisos
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dels avis. Dos oncles de Laia, un patern i un altre matern, van decidir tornar al punt de
partida i tornar a mirar dins d’armaris i repeus. Al costat d’una parella de Mossos d’Esquadra, van anar cridant, timbre a timbre, en totes les portes de l’edifici. Van començar
per l’entresòl i en arribar al primer primera, un home, acabat de dutxar, i amb una tovallola nuada a la cintura els va obrir la porta. Els va dir d’entrada que no sabia res de la nena.
No va parlar massa i va mostrar interès a tancar aviat la porta.
La parella de policies i els oncles van prosseguir amb la inspecció del bloc, casa per
casa. Mitja hora després, incòmodes, els dos oncles van decidir tornar a l’habitatge
d’aquell veí del primer pis. Com va comptar el dimarts l’intendent Rodríguez “van tenir
una sensació difícil d’explicar amb paraules, gens racional, que només se sent en l’estómac però que els va portar a tornar a aquest pis”. Van cridar novament a la porta i l’home
es va fer el ronso. No volia obrir i els dos oncles de la petita van començar a cridar i a
exigir què si no obria la porta, la derrocarien. Finalment, Juan Francisco López Ortiz, de
42 anys, va entreobrir la porta, que va acabar d’obrir d’una manotada un dels visitants.
La cara de l’individu estava ja desencaixada. S’havia vestit. Va intentar que no passessin,
però aquells dos homes desesperats li van derrocar d’una manotada. Un dels dos oncles
va començar a cridar: “Laia, Laia, Laia”. Va respondre el silenci i van decidir entrar per a
buscar-la.
El pis estava completament tancat. A les fosques. Feia una calor sufocant. En una habitació tancada, sota el matalàs que s’apreciava que s’havia mogut, van descobrir el cos
de la petita. Li faltaven algunes peces de roba. Presentava nombroses ferides d’arma
blanca. El seu cadàver estava fred. Els investigadors estan convençuts que degué ser
assassinada molt poc després de desaparèixer.
El veí que va ser detingut era un habitual consumidor de cocaïna, amb una denúncia pel
mig per violència de gènere que li va provocar l’únic antecedent judicial que tenia, pare
d’una filla adolescent. Va treballar un temps a la Xina, donant cursos, i deia que qualsevol dia tornaria a aquest país i es casaria “amb una oriental”. En els últims temps la seva
salut havia empitjorat, deia sentir veus estranyes i gent que li perseguia. Estava separat
i tenia una filla de 13 anys amb la qual tenia a penes relació, a causa dels seus antecedents per violència.
La inspecció del domicili no va ser una tasca fàcil per a la policia científica de la regió
policial metropolitana sud. A les dotze de la nit del dimarts, encara no havia conclòs. La
comitiva judicial portava 12 hores a l’interior de l’habitatge. En l’estada hi havia nombrosos rastres de sang, fins i tot una galleda plena amb aigua tacada que va utilitzar el sospitós per a tractar de netejar l’escenari.
Els investigadors del grup d’homicidis van reconstruir les pautes que seguia el sospitós
per a desxifrar per què va raptar a la nena. L’absència d’algunes peces de la roba que
portava posada en el moment de la seva desaparició fan intuir l’escenari més dolorós.
Els Mossos d’Esquadra sospiten que l’home la va raptar, va tractar d’agredir-la sexualment, la petita es va resistir, la va escanyar i després la va apunyalar brutalment. L’au-
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tòpsia ha confirmat aquests últims detalls. Laia va morir escanyada i després va ser
apunyalada.
Per part seva, el victimari va ser ingressat en la unitat hospitalària psiquiàtrica de
la presó de Brians 1 (Barcelona), després d’un examen mèdic dut a terme per un psiquiatre del propi centre penitenciari. El seu ingrés es va produir després de la seva compareixença en seu judicial, que va seguir a l’exploració forense que ho considerava en
condicions de declarar.
ID: 1621. Amb informació de Ccma.cat, L’Espanyol, El Mundo, El Periódico, La Vanguardia, El País, La Sexta.

6. UNA DONA ÉS ESCANYADA PER LA SEVA PARELLA EN UN HABITATGE COMPARTIT
18/06/18. Francisca de Jesús Pérez Ixcayau, 40 anys. Badalona (Barcelona, Catalunya). Feminicidi íntim. L’assassí, de nom Fermín Coc Tucul, es va entregar a la Guàrdia Urbana de Badalona (Barcelona) després de confessar que havia matat a la seva
parella. Hem classificat el cas com a feminicidi íntim. Xifra oficial.
Francisca de Jesús Pérez Ixcayau va viatjar a Espanya al setembre de 2017 a la recerca
de treball, segons relata la seva família. A ella li havien ofert una ocupació a Badalona.
Segons Carlos Ixcayau, el seu fill que viu a Guatemala, la seva mamà s’havia presentat a
una entrevista de treball però encara no havia estat contractada.
Francisca, de 40 anys i nacionalitat guatemalenca vivia des de feia sis mesos a Badalona en un habitatge de 140 metres quadrats i amb 5 habitacions que ocupaven una
quinzena de persones al carrer Solsona del barri La Salut.
En la matinada del diumenge al dilluns 18 de juny de 2018 Fermín Coc Tucul, de 48
anys, d’origen guatemalenc, paleta i resident en el mateix habitatge es presenta davant
la Guàrdia Urbana de Badalona per a confessar que havia escanyat a la seva parella
durant una discussió entre tots dos abans de les 4 de la matinada. No consten denúncies prèvies per violència de gènere cap a la víctima, ni que aquesta anés usuària dels
serveis socials o d’atenció a la dona, segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
(TSJC).
Els Mossos d’Esquadra troben el cos de Francisca en el terra d’una de les habitacions
de l’habitatge, morta per asfíxia i un ganivet en el sòl. Fermín va assegurar a la Policia
que Francisca volia clavar-li un ganivet i ell l’havia escanyat durant una discussió familiar.
Els Mossos d’Esquadra s’han fet càrrec de la recerca i intenten esclarir les circumstàncies del feminicidi. Una veïna, menor d’edat, que assegura que l’agressor assetjava a
Francisca i li feia comentaris com “que bona estàs, per què no em fas un petó”. La noia
afirma que l’home “bevia alcohol i fumava marihuana”.
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El pagament de diversos deutes que tenia va ser el que va provocar que Francisca,
mare de tres fills –Carlos, un altre home de 19 i una nena de 10-, busquessin una altra
font d’ingressos, a l’estranger. El que la família no s’explica és per què des d’Espanya
es diu que el responsable de la mort de Francisca és la seva parella. “Ella vivia sola,
es va separar del meu papà fa temps, però no vivia amb ningú allà”, va indicar un dels
seus fills.
Per als familiars, l’important ara és que el cos de Francisca torni a la seva llar, per a poder
sepultar-la.
Per part seva, el victimari va entrar a la presó provisional, comunicada i sense fiança
per ordre del Jutjat de Violència sobre la Dona de Badalona, després d’haver confessat el
crim. L’home està acusat d’un delicte d’homicidi, que va confessar haver comès després
d’una discussió amb la víctima.
ID: 1627. Amb informació de EiTB, El País, Les Províncies, El Periódico, Larioja.com,
Premsa Lliure, Elnacional.cat.

7. Un home de 82 anys mata a la seva esposa a punyalades en l’habitatge familiar
06/08/18. Mari Paz Martínez, 78 anys. Barcelona (Barcelona, Catalunya). Feminicidi
íntim. La dona va ser apunyalada pel seu marit, José (Pepe) Julve, de 82 anys. És
xifra oficial.
A les 13.20 del dilluns sis d’agost de 2018 els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís d’un
home que informava que els seus pares estaven ferits a l’interior de la seva casa, al carrer Escultor Canet en el barri de Sants-Montjuïc a Barcelona.
En arribar, els sanitaris d’Emergències es van trobar a una dona ja morta i a l’home,
malferit i tombat en el sòl de l’habitatge. La víctima, Mari Paz Martínez, tenia 78 anys
i el seu marit, José Julve, de 82 anys, l’havia apunyalat fins a matar-la clavant-li dues
vegades un ganivet en el pit. Després va tractar de suïcidar-se de la mateixa manera, va
quedar malferit i va ser traslladat a l’hospital més pròxim per a passar després a disposició judicial.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va assenyalar que no hi havia antecedents
de violència en la parella. De moment, es desconeix l’estat actual de el cas, ja que
l’últim que se sap de l’victimari és que va ser detingut, sense saber la decisió que es va
prendre després de passar a disposició judicial.
ID: 1642. Amb informació d’ABC, Deia, El Confidencial, EiTB, El Periódico, RTVE.
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8. UN HOME MATA A LA SEVA PROMESA A PUNYALADES EN L’HABITATGE QUE
COMPARTIEN
23/08/18. María Estela Izaguirre, 35 anys. Nou Barris (Barcelona, Catalunya). Feminicidi íntim. El seu nuvi la va acoltellar per la matinada i una companya de pis va
cridar als Mossos d’Esquadra. La van trobar ferida de gravetat quan van arribar al
domicili de la víctima. La dona va ser traslladada a l’Hospital Vall d’Hebron, on finalment va morir al migdia. L’assassí va ser detingut i va passar a disposició judicial
per un delicte d’homicidi. Xifra oficial.
María Estela Izaguirre, de 35 anys, feia cinc anys havia abandonat el seu Hondures natal per a millorar les seves condicions de vida a Catalunya. La dona es va assentar en el
districte de Nou Barris, a Barcelona, on treballava cuidant a una senyora. Allí havia conegut a Didier Calderón, de 27 anys i també d’Hondures, que tenia una filla menor d’una
relació anterior.
La parella va començar a compartir pis i, després de dos anys de relació, Didier li va
demanar matrimoni a Estela. La dona, emocionada, no va dubtar a anunciar-ho en les
seves xarxes socials quatre dies abans del crim. “Només esperant amb ànsies aquest
gran dia, el nostre dia el meu amor”, va escriure en un post, “avui per fi te’l dic que sí
que t’accepto com a meu per a tota la vida, bell. Molt aviat seràs Calderón de Izaguirre.
I ja accepto a compte que sí que vull ser la teva esposa per a tota la vida el meu bell
Didier Calderón”.
Estela i Didier vivien al carrer Vallciviera 22. Se’ls solia veure junts en els bars o la plaça
de la zona. Tots dos treballaven i, quan un sortia abans que l’altre, s’anaven a buscar als
seus llocs d’ocupació. El dimecres 22 d’agost la parella va estar fins a tarda a la terrassa
del bar que queda just sota la finestra del domicili d’ella, un entresòl en uns habitatges
protegits dels anys seixanta. La parella després es va retirar al seu habitatge acompanyat
per una amiga d’Estela.
Sobre les quatre de la matinada del dijous 23 d’agost, segons el relat de l’amiga d’Estela, els tres estaven en la mateixa habitació quan va començar una forta discussió entre
la parella per gelosia. L’amiga d’Estela es va anar a la cuina. Didier va entrar a la cuina,
va buscar en els calaixos fins a donar amb un ganivet i va tornar a l’estada en la qual es
trobava Estela.
L’amiga d’Estela seguia en la cuina i no va voler intervenir en els problemes de la parella.
No obstant això, en sentir els crits de socors d’Estela, no va poder romandre quieta i es
va acostar a l’habitació on estaven. Allí va poder veure com Didier apunyalava reiteradament a Estela amb el ganivet. Es va abalançar sobre ell per a detenir-li. Estela es
trobava molt malferida i l’amiga va cridar als Mossos.
Abans que arribessin els serveis d’emergència, Didier va abandonar l’habitatge i en una
font pública es va rentar les mans i va netejar l’arma del crim per a llançar-la en una zona
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boscosa. Després, en veure l’habitatge envoltat de cotxes policials, es va lliurar.
Estela va ser traslladada a l’Hospital de Vall d’ Hebron, on van tractar de salvar-li la vida,
però el seu estat era crític. Presentava una punyalada profunda en l’estómac i diverses ferides de defensa. Després de set hores de lluita, va morir el migdia del dijous 23
d’agost de 2018 a l’hospital. No hi havia denúncies prèvies per maltractaments. El
dissabte 25 d’agost el jutjat de Violència Núm. 5 de Barcelona va acordar presó provisional, comunicada i sense fiança per a Didier Calderón.
ID: 1645. Amb informació d’El Periódico, La Vanguardia, L’Herald d’Hondures, Europa Press, El Español.
9. UN HOME ASSASSINA A LA SEVA MARE I DEIXA EL CADÀVER ABANDONAT NOU
MESOS EN UN GARATGE
31/08/18. (data de troballa del cadàver) Carmen Fernández, 64 anys. Sils (Girona,
Catalunya). Feminicidi familiar. Assassinada pel seu fill, Jordi Gutiérrez Fernández,
de 43 anys, que va confessar que la va ofegar entre el 9 i 10 de novembre. La víctima va ser trobada pels Mossos d’Esquadra embolicada en diversos plàstics en
avançat estat de descomposició, en una habitació del garatge de l’habitatge familiar. Xifra no oficial.
El 5 de setembre de 2018 el titular del Jutjat d’Instrucció Núm. 1 de Santa Coloma de
Farners va decretar la presó comunicada i sense fiança per a Jorge Gutiérrez Fernández, un veí de Sils, de 43 anys. Havia estat detingut pels Mossos el dia 3 i confessat ser
l’autor de la mort de la seva mare.
Va ser detingut després que els Mossos trobessin morta i embolicada en plàstics a la
seva mare en el garatge de la casa que compartien al carrer Tigre, de la urbanització
Vallcanera Park, de Sils, Girona, el dia 31 d’agost. Carmen Fernández, de 64 anys, va
ser localitzada embolicada en plàstics i amb els ulls, el nas i la boca embolicats amb
cinta aïllant.
El detingut, va reconèixer davant els mossos haver-li “tapat les vies respiratòries fins
que va deixar de moure’s” i que “no tenia intenció de matar-la”. Va ser acusat per un
delicte d’assassinat amb l’agreujant de parentiu, estafa a la Seguretat Social i falsedat
documental.
El cadàver de Carmen Fernández es va poder localitzar gràcies a que amics i veïns de la
víctima van denunciar la seva desaparició i les primeres recerques apunten que el feminicidi familiar va ocórrer entre el 9 i 10 de novembre. El 4 de novembre del 2017, un dia
després de rebre el préstec que Jorge G. F. va demanar fent-se passar per la seva mare,
es va desplaçar fins a un comerç de Girona on va adquirir una pala, una aixada i unes
brides. El 4 de novembre van localitzar l’últim missatge d’àudio que la víctima va manar
a una amiga i el 8 de novembre, a les 20.00 hores, un altre missatge que va manar a una

84

altra amiga amb la qual s’intercanviava missatges diàriament.
La policia creu que el del dia 8 va ser l’últim que la víctima que es va comunicar, ja que
els dies 9 i 10 no ho va fer i l’11 van aparèixer nous missatges, però els Mossos sospiten
que els escrivia el seu fill, ja que ella ho feia en castellà i a partir de l’11 estan escrits en
català.
Els investigadors van concloure que el detingut, que treia grans quantitats de diners del
compte de la seva mare, la va matar per a quedar-se amb l’ingrés de la seva pensió de
viduïtat i amb el crèdit que havia sol·licitat online fent-se passar per ella.
En l’acte se sosté que Jorge Gutiérrez Fernández va cometre un delicte d’assassinat
“pel sorprenent de l’acció, que va impedir qualsevol defensa a la víctima”, per la diferència d’edat, per la corpulència d’ell, enfront de la primesa d’ella, i perquè va ser
un atac preparat.
ID: 1649. Amb informació d’Agència EFE, Diari Córdoba, Elnacional.cat, El País, El
Periódico, La Vanguardia.
10. UN HOME LLANÇA AL BUIT A LA SEVA MARE DE 65 ANYS DES D’UN TERCER PIS
04/09/18. Nom i cognoms no coneguts, 65 anys. Barcelona (Barcelona, Catalunya).
Feminicidi familiar. Assassinada pel seu fill. Una testimoni va cridar cap a les 17.50
hores de la tarda als Mossos per a advertir que havia vist a un home empenyent al
buit a una dona des d’un pis situat al carrer Torrent dels Flors, del barri de Gràcia.
Un home de 32 anys va ser detingut acusat de matar a la seva mare. No és xifra
oficial.
Els Mossos d’Esquadra de la comissaria del barri de Gràcia, a Barcelona, van detenir el
quatre de setembre de 2018 a un home de 32 anys i de nacionalitat espanyola com a
presumpte autor d’un delicte d’homicidi dolós, per llançar a la seva mare pel balcó de
la seva casa. Segons el comunicat de premsa difós pel cos, el supòsit responsable és
veí d’aquest districte.
Aquest dimarts quatre de setembre a les 17.50, els Mossos havien estat alertats que
una dona s’havia precipitat des de l’àtic d’un bloc de tres pisos del número 177 del
carrer Torrent dels Flors de Barcelona després que un home l’empenyés al buit.
Diverses dotacions de policia i del Sistema d’Emergències Mèdiques es van dirigir al lloc
dels fets, on van trobar el cos sense vida de la víctima, una dona de 65 anys, que havia
mort en l’acte a causa de l’impacte.
Els agents dels Mossos van accedir al pis, on es trobava el fill de la víctima, que va ser
detingut com a suposat autor d’un delicte d’homicidi dolós.
ID: 1650. Amb informació d’El Periódico, La Vanguardia, Diari de Còrdova, El Español.
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11. UN HOME MATA A LA SEVA DONA EMBARASSADA, LA LLANÇA AL RIU I PARTICIPA EN LES LABORS DE CERCA DESPRÉS DE DENUNCIAR LA SEVA DESAPARICIÓ
09/09/2018 (data de troballa del cadàver). Vianca Alejandra Roca Ardaya, 25 anys.
Granollers (Barcelona Catalunya). Feminicidi íntim. Va desaparèixer el 17 de juliol de
2018. El seu cos va ser trobat el 9 de setembre en el riu Congost en avançat estat de
descomposició i amb signes de violència. Després de mesos de recerca els Mossos
d’Esquadra van detenir al seu marit, Joel Pérez de 28 anys i originari de la República
Dominicana com a autor del feminicidi. Estava embarassada de dos mesos i deixa
orfe un fill d’una altra parella de 5 anys. Xifra oficial.
Vianca Alejandra Roca, una jove de 25 anys, va desaparèixer el 17 de juliol de 2018.
L’empresa de cosmètica on treballava va alertar a la seva família que alguna cosa
passava, quan no havia acudit al seu lloc de treball i no la localitzaven. El 16 de juliol
havia estat a casa dels seus pares sopant amb Joel Pérez, el seu marit, de 28 anys i originari de la República Dominicana.
“La meva mare va cridar a Joel i li va demanar que es passés per casa. Va venir al migdia
i va arribar plorant. Va dir que havien tingut una discussió i que, quan va tornar al seu habitatge, ni ella ni la seva maleta estaven”, va relatar la germana de Vianca. Tots dos vivien
amb el fill de 6 anys de Vianca al carrer Verge de Núria de Granollers. En aquell moment
la mare i germana no van pensar que ell l’hagués assassinat. Li van creure i van donar
a Vianca per desapareguda. Va ser la primera mentida de Joel, a la qual van seguir moltes
altres. La primera –i la més important– va ser el dir que no sabia on estava el cos. Va participar en les labors de cerca i va arribar a indicar a la Policia llocs on la seva cerca seria
infructuosa.
La família de Vianca va pensar què, potser atabalada per la seva situació, s’havia anat
a algun lloc fins a calmar-se. Sabien que tenia una relació tortuosa amb el seu marit.
Durant tres anys, havia aguantat desvergonyiments, maltractaments i escàs compromís. Ella ho havia fet tot perquè la relació funcionés. Havia confiat en ell i ho havia
mantingut –Joel no tenia treball–. S’havia casat perquè ell pogués obtenir els papers i
quedar-se a Espanya. Vianca era natural de Bolívia però vivia a Espanya des de petita
i tenia la nacionalitat espanyola. Quan Vianca s’havia quedat embarassada feia dos
mesos, Joel li va demanar que avortés. Vianca es va negar. Volia tenir al seu segon fill
–ja tenia un de sis anys d’una relació anterior–. Segons la mare de Vianca, hi havia hagut
episodis de maltractament. L’hi va dir més d’una vegada. L’embaràs va ser el cim, la qual
cosa li va portar a ell a prendre la decisió d’assassinar-la, fingir la seva desaparició, participar en les labors de cerca i, finalment, ser detingut.
El cos de Vianca es va trobar el 9 de setembre de 2018 en el riu Congost, a l’altura
de la ciutat barcelonina de Granollers. Una persona que passejava per la zona va ser la
que va donar l’avís de la presència d’un cos en el riu, al seu pas per la capital del Vallès
Oriental. Les pluges i el temporal que havien assotat la localitat dos dies abans, sumat al
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temps passat des de la seva desaparició va fer que el cadàver estigués en molt mal estat
i que en un primer moment no aconseguissin identificar-lo. Li faltava el cap que es va
trobar en una bossa de plàstic. El cadàver presentava evidents signes de violència i
es trobava en un avançat estat de descomposició. Al principi es va especular que fora
el cadàver de Mónica Borrás (ANEU: 1730)–trobada poc després al jardí de la seva ex
parella–. Per aquest motiu, la policia no va confirmar que es tractava de la jove fins al dia
14 de setembre quan les restes d’ADN van confirmar que es tractava de Vianca.
Després de diversos mesos de recerca, finalment els Mossos van reunir suficients
evidències que apunten al fet que la dona hauria mort a les mans de la seva parella.
El dilluns 1r de juliol de 2019 els investigadors van decidir entrar a casa de Joel Pérez, a
Granollers, i detenir-ho. Durant la detenció la policia científica també va registrar la seva
casa. El jutge que porta el cas, que va passar a considerar-se un cas de violència masclista, va ordenar el secret de sumari mentre avancen les recerques. La policia catalana
té clar que l’home va matar a la jove i després es va intentar desfer del cadàver. Ha estat
acusat d’homicidi dolós. Els investigadors creuen que va matar a la seva dona el mateix
dia de la seva desaparició, el 17 de juliol a les 2.00.
El detingut va passar a disposició judicial el dimecres 3 de juliol de 2019 com a presumpte autor d’un delicte d’homicidi i el jutge va decretar el seu ingrés a la presó preventiva.
El 5 de juliol de 2019 la Delegació de Govern per a la Violència de Gènere va confirmar
l’assassinat masclista com a xifra oficial.
ID: 1677. Amb informació d’El País, Ordre d’empresonament, El Deure, Eju.tv, El Dia
de Bolívia, El Cas, Som Granollers, Revista Digital del Vallés, Catalunya Diari, El Periódico, La Vanguardia, L’Espanyol, Va néixer Granollers, Xarxa Un.
12. UN HOME DE 81 ANYS MATA A COPS AMB UN BAT DE BEISBOL A LA SEVA
DONA DE 71 ANYS I DESPRÉS SE SUÏCIDA
15/09/18. Nom i cognoms no coneguts, 71 anys. Barcelona (Barcelona, Catalunya).
Feminicidi íntim. Va ser assassinada pel seu marit de 81 anys amb un bat de beisbol,
que després es va suïcidar en ingerir pastilles. Hem classificat el cas com a feminicidi íntim. És xifra oficial.
Una parella d’agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona va donar la veu d’alarma al
voltant de les 00.20 del dissabte 15 de setembre de 2018. El servei de teleassistència a
persones majors del Consistori no localitzava a un matrimoni d’ancians amb problemes
de mobilitat en el número 47 del carrer de Tapioles. Fins al pis es va acostar una parella
de policies municipals, que es va posar en contacte amb els Mossos d’Esquadra, que va
localitzar els cadàvers a l’interior de l’immoble en el barri del Poble Sec (Sants-Montjuïc) de Barcelona.
La dona de 71 anys presentava diversos cops al cap escomesos amb un bat
de beisbol, segons fonts policials. L’home de 81 anys va ser trobat mort en el
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sofà per una presumpta ingesta de pastilles, segons aquestes mateixes fonts.
En el domicili, a més, van trobar obert el gas i van trobar papers i objectes cremats en el bany. Els agents de la Divisió de Recerca Criminal (DIC) de Mossos
d’Esquadra es van fer càrrec del cas per a esclarir les circumstàncies dels fets. El
jutge d’Instrucció en funcions de guàrdia de Barcelona va decretar el secret de les
actuacions.
ID: 1656. Amb informació de Cadena Ser, ABC, OKdiario, El Periódico.
13. UN HOME ES SALTA UNA ORDRE D’ALLUNYAMENT I ASSASSINA A LA SEVA
EX ESPOSA DE DOS TIRS EN LA PLAÇA DEL POBLE ABANS D’ATROPELLAR A LA
SEVA FILLA EN LA SEVA FUGIDA I SUÏCIDAR-SE
06/10/18. Anna María Giménez Martínez, 48 anys. Sant Joan les Fonts (Girona, Catalunya). Feminicidi íntim. Antonio Giménez, el seu exmarit , de 53 anys, li va disparar
amb una escopeta al carrer Cistellers. La dona havia sortit a passejar amb les seves
dues filles. El feminicida en la seva fugida després de cometre el feminicidi, va atropellar a la filla major de tots dos, de 20 anys, que va ser hospitalitzada en estat greu;
tenia denúncies prèvies i una ordre d’allunyament en vigor. És xifra oficial.
Anna María Giménez Martínez, de 48 anys havia tingut una vida difícil, però també
tenia un ferm propòsit de tirar endavant. La seva família, natural de Múrcia s’havia instal·lat feia molt de temps a la comarca de Garrotxa, on eren coneguts. Allí va estudiar
i va aconseguir treball en la cuina del centre educatiu CEIP de Castanyer. Despatxava
menjades a tots els nens de la localitat. Per això, unit a la seva “simpatia” i a “la seva
llum”, era molt coneguda al poble. Era “una dona amb ganes de viure i lluitar per la seva
família” segons els seus veïns. Antonio Jiménez, de 53 anys, l’home amb el qual s’havia casat i havia tingut dues filles, i del qual s’havia separat fa poc, l’amenaçava i
havia intentat assassinar-la. Ana Mari havia denunciat la violència que sofria per
part de la seva ex parella, qui tenia una ordre d’allunyament. Feia unes setmanes,
els Mossos i els bombers havien entrat a la casa familiar i requisat 200 litres de gasolina. Antonio havia amenaçat amb cremar la casa amb la seva dona i les seves filles dins.
El 7 de novembre, estava citat al jutjat per al divorci. Les seves dues filles, de 25 i 23
anys, continuaven vivint amb ella. Les joves li insuflaven força i ànims a la seva mare per
a seguir endavant.
El dissabte 6 d’octubre de 2018 les tres es dirigien a un dels grans esdeveniments que
tenen lloc a Sant Joan les Fonts: la Fira de Bruixeria.
Entorn de les 15.30 hores del dissabte, en l’Avinguda Cisteller, Antonio estava esperant el seu moment. Ell no vivia ja al poble, sinó a Campdevànol, a uns quaranta minuts
amb cotxe. Va observar a la seva exdona i a les seves filles. Estava trencant l’ordre
d’allunyament que tenia però li era igual. Es va baixar del cotxe amb una escopeta de
calibre petit. Les seves filles li van veure venir i van sortir corrent. Ana Mari va ensopegar.
Li va disparar dos tirs a boca de canó, enfront de les seves dues filles, a la meitat
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del poble. Un parell de tirs directes al cap de la seva ex esposa. Ana Mari va morir en
l’acte, enfront de les seves filles. Mentrestant, Antonio es va tornar a muntar en el vehicle
Hyundai Tucson negre i va arrencar. Va atropellar greument a la seva filla major mentre
fugia, ja que la jove es va posar al mig per a intentar detenir-ho. La noia es va recuperar
de les seves greus ferides a l’Hospital Josep Trueta de Girona. Hores més tard, els Mossos d’Esquadra van trobar a l’assassí que s’havia suïcidat. Havien iniciat un operatiu que
controlava carreteres, però ho van localitzar gràcies a la crida d’un veí de Montagut i Oix
que havia vist un cos penjant d’un arbre d’una zona boscosa. Antonio s’havia penjat.
Durant molts anys, expliquen des de l’entorn d’Ana Mari, ella va guardar silenci i va tenir
por, però feia un mes havia fet el pas de denunciar al seu exmarit .
ID: 1664. Amb informació de Segre, Diari de Tarragona, El Periódico, El Periódico
d’Aragó, El Mundo, El Español.
14. UNA DONA MOR DESPRÉS DE SER ATACADA EN UN ROBATORI DE PLANTES
DE MARIHUANA DEL SEU HORT
12/10/18. Nom i cognoms no coneguts, 65 anys. Calella (Barcelona, Catalunya). Assassinat per robatori. Xifra no oficial.
El dijous 11 d’octubre de 2018 sobre les 22.00 hores un matrimoni holandès que
vivia a Calella en una casa lluny del nucli urbà, al Maresme, van escoltar sorolls al jardí
i van sortir amb una llanterna per a veure de què es tractava. Allí van sorprendre tres
lladres intentant robar-los la marihuana que ells conreaven amb finalitats medicinals en
l’hort del seu habitatge.
Els tres assaltants, en ser enfocats amb el focus, van reaccionar atacant a la parella. Van
agarrar una forca de l’hort i, durant la refrega, l’hi van clavar en el coll a la víctima,
una dona de 65 anys. La dona va quedar greument ferida i l’home va sofrir lesions de
menor gravetat.
La parella, que ni tan sols tenia telèfon a la casa, va haver d’acudir a la recerca de veïns
per a donar la veu d’alarma. Quan els Mossos d’Esquadra van arribar, no quedava ni
rastre dels agressors i, encara que la dona va ser traslladada amb vida a l’hospital, les ferides sofertes en el coll van acabar provocant la seva mort, el 12 d’octubre, segons
ha certificat l’autòpsia.
ID: 1673. E24diari, Europa Press, El Periódico, Va néixer Digital.
15. UNA DONA ÉS ASSASSINADA PEL SEU FILL D’UN FORT COP AL CAP
21/11/18. Francisca i cognoms no coneguts, 49 anys. El Vendrell (Tarragona, Catalunya). Feminicidi familiar. Assassinada suposadament pel seu fill, que sofreix una
malaltia mental. Xifra no oficial.
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Al voltant de les 19.34 hores del dimecres 21 de novembre de 2018 els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís d’uns amics de la víctima que havien trobat a una dona morta al
jardí del seu domicili del Vendrell, en l’habitatge d’una casa unifamiliar situada en el número 8 del carrer Mimosa, a la urbanització Nou Vendrell.
Una vegada en el lloc, les dotacions policials van comprovar que la víctima, Francisca,
una dona de 49 anys i de nacionalitat espanyola, presentava signes de violència
amb un fort cop al cap. La principal hipòtesi és que el seu fill, de 19 anys, pel que
sembla amb problemes mentals, havia posat fi a la seva vida. La dona estava separada i vivia amb el seu fill.
Agents de la Divisió de Recerca Criminal (DIC) del Camp de Tarragona dels Mossos es
van fer càrrec de les recerques per ordre del jutjat d’instrucció número 7 del Vendrell, que
va decretar el secret de les diligències, i va descartar el robatori de l’habitatge com a
causa de la mort de la dona. El fill de 19 anys que presenta un trastorn psíquic va ser
ingressat en un centre psiquiàtric per ordre del jutge.
ID: 1678. Amb informació d’El Periódico, L’Espanyol, Diari de Tarragona.
16. UN HOME DE 63 ANYS ÉS ARRESTAT PER DESATENDRE A LA SEVA ESPOSA,
MALALTA, FINS A L’EXTREM DE CAUSAR-LI LA MORT
15/12/2018. Nom i cognoms no coneguts, 57 anys. Manresa (Barcelona, Catalunya).
Feminicidi íntim. La dona va ingressar a l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa en
estat molt greu a causa de la deterioració física en el qual es trobava. Va ser arrestat el seu marit, un home de 63 anys, acusat d’homicidi per omissió en desatendre
a la seva parella, que necessitava cuidats per no poder valer-se per si mateixa. És
xifra oficial.
El 14 de desembre de 2018 la unitat de recerca del Bages dels Mossos va iniciar una recerca després de tenir coneixement que una dona havia ingressat a l’Hospital Sant Joan
de Déu de Manresa amb un estat de deterioració molt greu.
La dona de 57 anys havia estat traslladada a l’hospital aquest mateix dia, després que el
Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) acudís al domicili de la víctima per a atendre-la
i la trobés en estat greu de salut tombada en el llit. La dona tenia obesitat mòrbida i
presentava un complicat estat de deixadesa física, amb nafres i algunes infeccions, pel
fet d’estar constantment en el llit.
Amb l’ajuda dels bombers van traslladar a la dona a l’hospital que poques hores després
que fos ingressada, durant la matinada del dissabte 15 de desembre, va morir.
La recerca va concloure el dilluns 17 de desembre amb la detenció del seu marit com
a presumpte autor d’un homicidi per l’estat de falta de capellà en què es trobava la
víctima en el moment que va arribar a l’hospital. El detingut és un veí de Manresa, de 63
anys i nacionalitat espanyola. Va passar primer a la disposició del jutjat d’instrucció en
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funcions de guàrdia del municipi del Bages i després al Jutjat de Violència sobre la Dona
número 1 de Manresa (Barcelona), pel parentiu entre imputat i víctima.
Segons assenyala l’acte de la jutgessa, la dona es trobava “en un estat lamentable de
brutícia i deixadesa, amb cucs en parts putrefactes del seu cos”, fins al punt que els
seus ossos eren visibles en determinades parts del seu cos i tenia algunes zones gangrenades. Presentava “un avançat estat de descomposició i gangrena” i, malgrat això,
l’acusat no havia anomenat a cap metge ni a emergències o serveis socials fins divendres
passat, quan va veure que el seu estat havia empitjorat perquè tenia la mirada i la veu
apagades i sofria vòmits. Per a la jutgessa, de l’investigat es desprèn que l’home “hauria
tingut a la seva esposa prostrada en el llit, en una habitació sense llum durant setmanes
(probablement mesos)”.
No obstant això, l’acusat va declarar davant la jutgessa que era la seva dona la que “no
volia que ningú entrés a casa, ni metges, ni familiars, ni l’assistenta social”, qui, segons
el detingut, va voler visitar-la el passat estiu però ella no li va deixar. L’acte recorda que el
matrimoni no tenia més mitjans per a viure que els 700 euros que cobrava el marit
per la seva invalidesa permanent i que no mantenia contacte amb familiars ni amics.
La magistrada va acordar la llibertat provisional del detingut, amb l’obligació de comparèixer cada setmana en el jutjat, i, al mateix temps que se li va retirar el passaport i va
ordenar que fos visitat per un mèdic forense “a l’efecte de valorar possibles trastorns
mentals”. L’acte va urgir a més als serveis socials a remetre-li els informes que tinguessin
en el seu poder, en relació amb la dona morta.
ID: 1682. Amb informació de La Vanguardia, El Periódico, El Nacional Cat, 20 minutos, Diario.es.
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LLISTAT DE FEMINICIDIS I ALTRES ASSASSINATS
DE DONES CATALUNYA 2018
LLOC ASSASSINAT
ID

NOM

COGNOMS

EDAT

DATA
FEMINICIDI

MUNICIPI

PROVÍNCIA

CCAA

TIPUS DE
FEMINICIDI

XIFRA
OFICIAL

1595

Manela

Quesada Soto

56

17/03/18

Catalunya

Barcelona

Berga

Feminicidi
familiar

No

1599

No conocido

No conocidos

45

25/03/18

Catalunya

Tarragona

Tarragona

Feminicidi/
assassinat sense
dades suficients

No

1605

Felisa

Álvarez Navarro

72

05/04/18

Catalunya

Barcelona

Sabadell

Feminicidi
familiar

No

1606

Patricia

Zurita Pérez

40

09/04/18

Catalunya

Girona

Blanes

Feminicidi íntim

Sí

1621

Laia

Alsina López

13

04/06/18

Catalunya

Barcelona

Vilanova i la
Geltrú

Feminicidi
infantil

No

1627

Francisca de
Jesús

Pérez Ixcayau

40

18/06/18

Catalunya

Barcelona

Santa
Coloma de
Gramenet

Feminicidi íntim

Sí

1642

Mari Paz

Martínez

78

06/08/18

Catalunya

Barcelona

Barcelona

Feminicidi íntim

Sí

1645

María Estela

Izaguirre

35

23/08/18

Catalunya

Barcelona

Barcelona

Feminicidi íntim

Sí

1649

Carmen

Fernández

64

31/08/18

Catalunya

Girona

Sils

Feminicidi
familiar

No

1650

No conocido

No conocido

65

04/09/18

Catalunya

Barcelona

Barcelona

Feminicidi
familiar

No

1589

Vianca Alejandra

Roca Ardaya

25

09/09/18

Catalunya

Barcelona

Granollers

Feminicidi íntim

Sí

1656

No conocido

No conocido

71

15/09/18

Catalunya

Barcelona

Barcelona

Feminicidi íntim

Sí

1664

Anna María

Giménez Martínez

48

06/10/18

Catalunya

Girona

Sant Joan
les Fonts

Feminicidi íntim

Sí

1673

No conocido

No conocidos

65

12/10/18

Catalunya

Barcelona

Calella

Assassinat
de dones per
robatori

No

1678

Francisca

No conocidos

49

21/11/18

Catalunya

Tarragona

El Vendrell

Feminicidi
familiar

No

1682

No conocido

No conocidos

57

15/12/18

Catalunya

Barcelona

Manresa

Feminicidio
íntimo

Sí
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9. Conclusions
9.1. Evolució del nombre de casos a
Catalunya des de 2010
El nombre de feminicidis i altres assassinats de dones registrats a Catalunya mostra una clara tendència a la baixa: dels 27
casos coneguts en 2010, la xifra es redueix
en un 40% als 16 coneguts tant a 2017
com a 2018.
Paral·lelament, es produeix una altra tendència: el percentatge de casos enregistrats a la província de Barcelona ha augmentat d’un 40% en el 2010 al 68,7% tant
en 2017 com en 2018. La combinació de
les dues tendències dibuixa una situació
clara: el nombre de casos s’està reduint
a Catalunya, mentre roman estable a la
província de Barcelona. De fet, la província ha enregistrat el mateix nombre de
casos per als dos primers i dos últims anys
de la sèrie: 11 dones assassinades en
2010, 2011, 2017 i 2018, respectivament.
Girona, mentrestant, va passar d’excepcionalment 12 casos en 2010, a la xifra novament excepcional de tres casos en 2018,
la xifra més alta registrada des de 2013.
Tarragona, per la seva banda, registra dos
casos (el seu mínim registre) per segon any
consecutiu i Lleida és l’única província sense casos en 2018.
Per tipus de feminicidi i assassinat, Catalunya no s’allunya particularment de la
mitjana estatal i la diferència més alta en
el percentatge de casos és inferior a quatre punts. A Catalunya hi ha un 11,8% dels
casos de feminicidis no íntims, un 3,7%
més que a l’estat espanyol (el 8,1%). Per
contra, el percentatge de feminicidis íntims
coneguts és més baix, arribant al 52,8% de
mitjana (un 3,2% inferior a la mitjana Estatal

del 56%). Com a percentatge de diferència,
és seguit d’assassinats per atracament (un
2% més) i de feminicidis per prostitució
(fins a un 1,15% més).
En els feminicidis íntims, perpetrats per
parelles o ex-parelles, es coneix un sub-registre oficial del 17% dels casos. En total,
16 dones van morir en aquest context sense ser reconegudes com a xifres oficials.
Estan ubicats en dues províncies catalanes,
però Barcelona té el nombre més alt de
casos no reconeguts (14 del total de 64 feminicidis íntims registrats, 21,9%). A Tarragona només hi ha dos casos no reconeguts
oficialment (el 13,3% del total de feminicidis íntims registrats: 16 casos).
Com a la resta de l’Estat espanyol, a Catalunya s’experimenta un preocupant ascens dels feminicidis familiars: en els dos
primers anys de la sèrie suposaven menys
del 5% dels casos coneguts a Catalunya,
mentre que en els últims tres anys ha superat el 10%, amb el seu pic històric conegut
en 2018 (el 31,25% dels 16 casos, cinc
víctimes).
A més, aquest pic és especialment preocupant en els feminicidis familiars perpetrats
pels fills de les víctimes: dos de cada tres
casos van ser coneguts en els últims quatre
anys de la sèrie històrica (10 dels 15 casos). De fet, el nombre de casos coneguts
en 2018 perpetrats per fills és igual al de
casos perpetrats pels marits de les víctimes (quatre casos, respectivament) i un
més que els perpetrats per les parelles (tres
casos).
9.2. Estacionalitat
L’estudi de l’estacionalitat permet comparar tendències (a l’alça o a la baixa) d’un fenomen concret. La seva comparativa entre
diferents períodes (un any comparat amb
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un període més llarg) permet contextualitzar aquestes tendències per aprofundir en
la seva anàlisi.

marcada per un registre estable d’estadístiques altes al mes de juny. No obstant això,
en la mitjana de l’Estat espanyol aquest no
és el mes amb més casos en cap dels anys
documentats, tot i registres tan alts com els
coneguts al juny de 2011 (14 casos) i juny
de 2012 (15 casos). A Catalunya, només al
juny de 2011 va ser el mes amb més casos
de l’any (sis víctimes).

D’aquesta manera, a Feminicidio.net podem identificar períodes de major registre
de casos durant l’any, amb l’objectiu de
dissenyar i adaptar les campanyes de prevenció i sensibilització a aquestes èpoques
de l’any.
A l’estacionalitat hi ha algunes claus a
ressaltar:

Juny i octubre en l’acumulat registren el
nombre més gran i percentatge de casos
(cada un 21 víctimes, l’11,9%).

• D’una banda, tant a Catalunya com a la
mitjana de l’Estat espanyol el mes amb
més casos coneguts és juny. En el cas de
l’Estat espanyol, es van conèixer 94 dels
987 casos (el 9,52%), mentre que a Catalunya suposen un percentatge més gran: 21
de les 177 víctimes van ser assassinades al
juny (l’11,9%).

• El segon mes amb més casos a l’Estat
espanyol, juliol (91 casos, el 9,2%), se situa
a Catalunya en una franja mitjana amb el
7,3% dels casos. Tampoc coincideix, en
l’altre extrem, el mes amb menys casos coneguts de 2010 a 2018: a l’Estat espanyol
és febrer (amb un 7,5% dels casos), mentre
que a Catalunya és maig (el 4,5%).

• D’altra banda, aquesta estacionalitat està

• En les xifres catalanes destaquen, a més

Estacionalitat Catalunya: Comparativa entre Catalunya i l'Estat espanyol 2010-2019

Total Estat Espanyol:

Total:

1087 196
Casos

25

19

10%

98

9%

111

16

8%

88

8%

15

8%

83

Casos

13%

10%

104

23

12%

95

9%

10%

8%

16

8%

85

8%

95

9%

15

8%

18

9%

77

7%

8,33%
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13
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14
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Font: Geofeminicidio

108

Febrer

Març
Estat Espanyol

Abril

84

8%

12

6%

7%

5%

Maig
Catalunya

Juny

Juliol
Nombre de casos

Agost

Setembre

Octubre

Novembre

% mitjana mensual (8,33%=1/12)

Decembre
FEMINICIDIO.NET
INFORMARTE DA PODER PARA ACTUAR

del mes de juny i octubre, les dades de gener (18 víctimes, el 10,2%) i desembre (17
casos, el 9,6%).
En definitiva, s’identifiquen dues etapes
d’alta prevalença: d’una banda, a l’estiu el
pic és dramàtic al mes de juny i, d’altra banda, els mesos de desembre i gener, coincidint amb el període de vacances, registren
xifres per sobre de la mitjana catalana.
Pel que fa al perfil de les víctimes respecte
a la mitjana estatal, a Catalunya s’identifica
un percentatge major de víctimes d’origen
estranger: el 33,15%, un 4,3% més que la
mitjana estatal del 28,85%. Això vol dir que
a Catalunya una de cada tres víctimes
era d’origen estranger. També entre els
victimaris aquest percentatge és més alt a
Catalunya: un 32% enfront del 28,2% de la
mitjana estatal.
En comparativa amb la mitjana estatal,
Catalunya també registra un percentatge
menor de dones que van denunciar prèviament al seu victimari (l’11,2% enfront
del 14,2% de la mitjana). Aquesta tendència també es repeteix entre els feminicidis
íntims, en els quals es registra un 20,2%
de les víctimes de Catalunya que van denunciar prèviament davant el 23,3% de la
mitjana estatal.
El que explica el “no sap” de les xifres
Amb prop de 50 camps per cas, moltes de
les dades recollides en l’eina de documentació són inaccessibles per a l’equip de documentació. Per això, per la importància que
donem a cada un dels camps de la base de
dades i amb l’esperança que serveixi per
corregir aquest dèficit, a continuació esmentem alguns dels més desconeguts:
• Es desconeix l’escolaritat del 89,3% de

les víctimes.
• Es desconeix l’ocupació del 56,2% dels
victimaris.
• Es desconeix l’ocupació del 42,7% de les
víctimes.
• Es desconeix l’estat civil del 42,1% dels
victimaris.
• Es desconeixen els antecedents del 36%
dels victimaris.
• Es desconeix l’estat civil del 34,3% de les
víctimes.
• Es desconeix el nom o la inicial del
31,5% dels victimaris.
• Es desconeix si el 25,8% de les víctimes
tenien persones a càrrec seu.
• Es desconeix el nombre o la inicial del
20,2% de les víctimes conegudes.
A partir del 2020, el nostre treball de documentació del feminicidi a Catalunya incorporarà una tasca d’avaluació de les dades
obtingudes a través de fonts oficials i de
la premsa. I a partir de 2021 realitzarem
recomanacions a tot l’entramat institucional català de recol·lecció de dades de
feminicidis i altres assassinats de dones.
Ens centrarem en la importància d’obtenir
informació detallada del perfil de la víctima i del victimari que permetin millorar
no només l’elaboració dels informes i la
recollida de dades, sinó també que aquestes dades serveixin per implementar nous
indicadors en els protocols de detecció de
la violència masclista, d’activació d’alertes
i d’implicació social per part de l’entorn de
les víctimes a la prevenció dels assassinats
de dones.
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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-

10.

(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.
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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.

112

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.

Feminicidi transfòbic: la víctima és una
dona transsexual i el victimari l’assassina
per la seva identitat transsexual, per odio
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

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.
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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.
11.1. Anàlisi documental
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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 femini-

cidi i d’assassinat de dones.
11.2. 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.
Fonts hemerogràfiques consultades
Per la documentació dels 16 casos coneguts a Catalunya en 2017 s’ha recorregut a
92 publicacions en mitjans de comunicació
a escala estatal. De mitjana, cada cas va
requerir sis notícies que van ser utilitzades
com a font informativa del registre de casos.
Les fonts oficials de Geofeminicidio apareixen a la següent infografia.

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.

OFICIALS DE DOCUMENTACIÓ
FONTS

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

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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Els mitjans consultats per la realització
d’aquest informe, per ordre alfabètic, són:
ABC: https://www.abc.es/
Actualitat Penal: https://actualitatpenal.cat/
Antena 3 Noticias: https://www.antena3.
com/noticias/
Cadena SER: https://cadenaser.com/
Catalunya Diari: https://catalunyadiari.com/
Cordópolis: https://cordopolis.es/
Crónica Global: https://cronicaglobal.
elespanol.com/
Diari Mes: https://www.diarimes.com/
Diario, El: https://www.eldiario.es/
Diario Córdoba: https://www.diariocordoba.
com/
Diari de Tarragona: https://www.diaridetarragona.com/
EP Mundo: http://epmundo.com/
Español, El: https://www.elespanol.com/
Europa Press: https://www.europapress.es/
Heraldo: https://www.heraldo.es/
Huffington Post: https://www.huffingtonpost.es/
Información, La: https://www.lainformacion.
com
Llobregat, El: https://www.elllobregat.com/
Mundo, El: https://www.elmundo.es/
Nació Digital: https://www.naciodigital.cat/
Nacional, El: https://www.elnacional.cat/
OkDiario: https://okdiario.com/
Opinión de Málaga, La: https://www.laopiniondemalaga.es/
País, El: https://elpais.com/
Periódico, El: https://www.elperiodico.com/
es/global/
Periódico Mediterráneo, El: https://www.
elperiodicomediterraneo.com/
Progreso, El: https://www.elprogreso.es/
Público: https://www.publico.es/
Ràdio Televisió Arenys de Munt: http://
www.radioarenysmunt.cat/amuntv/
Razón, La: https://www.larazon.es/
Regió 7: https://www.regio7.cat/
Segre: https://www.segre.com/es/
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Tarragona Digital: https://tarragonadigital.
com/
Última Hora: https://www.ultimahora.es/
Vanguardia, La: https://www.lavanguardia.
com/
11.3. Dades registrades en Geofeminicidio
Tots 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.
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.
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
legalment la seva identitat).
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.
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”.
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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
Unitats i Observatoris d’Igualtat d’Universitats
• 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
• Observatori de la Igualtat 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: https://www.uoc.edu/portal/ca/
universitat/responsabilitat-social/igualtat/index.html
• 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.html
• 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/uhub/servicios/unidadigualdad
• Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones – Universitat de
Lleida: http://www.cdp.udl.cat/home/index.php
• Seminari Interdisciplinari d’Estudis de la Dona: http://www.cdp.udl.cat/sied/index.php
Altres recursos i institucions oficials
Barcelona
• Barcelona antimasclista:
http://ajuntament.barcelona.cat/bcnantimasclista
• Punts d’Informació i Atenció a les Dones- Ajuntament de Barcelona: https://ajuntament.
barcelona.cat/dones/ca/informacio-i-atencio/punts-dinformacio-i-atencio-les-dones-piad
• Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida- Ajuntament de Barcelona: https://ajuntament.
barcelona.cat/bcnantimasclista/ca/serveis-datencio/sara
• Línia d’atenció contra la violència masclista 900 900 120 - Institut Català de les Dones:
http://dones.gencat.cat/ca/ambits/violencia_masclista/recursos_atencio/telefon_900/
• Plataforma Unitària Contra les Violències de Gènere:
https://www.violenciadegenere.org/
• Área d’Igualtat i cuitadania - Diputació de Barcelona:
http://www.diba.cat/web/igualtat-ciutadania/default
• Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i Gènere. IIEDG:
http://www.iiedg.org/ca
• La CIBA, Espai de recursos per a dones, innovació i economía feminista:
https://laciba.gramenet.cat/
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-igualtat
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Tarragona
• SIAD - Servei d’Informació i Atenció a les Dones - Ajuntament de Tarragona:
https://www.tarragona.cat/serveis-a-la-persona/dones/siad.-servei-dinformacio-i-atencioa-les-dones
• 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
• Directori de recursos per a l’Abordatge de la Violència Masclista a Catalunya:
http://www.recursosviolenciamasclista.cat/
• 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/
• DIXIT: Centre de Documentació de Serveis Socials: http://dixit.gencat.cat/ca/
Nivell estatal
• Cerca de recursos de suport i prevenció en casos de violència de gènere:
https://wrap.seigualdad.gob.es/recursos/search/SearchForm.action
• Ministerio de Igualdad:
http://www.igualdad.gob.es/
• Observatorio estatal contra la Violencia de Género, del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad: https://www.mscbs.gob.es/va/ssi/violenciaGenero/ObservatorioEstatal/home.htm
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades:
http://www.inmujer.gob.es/
• 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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