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CAT
Introducció

Amb la publicació dels informes de Feminicidis a Catalunya 2019-2020 complim
cinc anys d’elaboració d’informes a Catalunya, l’única comunitat autònoma en la
qual hem pogut donar un seguiment estadístc dels assassinats de dones pel fet
de ser dones i altres morts violentes a les mans d’homes –que no són recollides
en cap estadístca ofcial–.
A Catalunya, des de 2010 fns a 2020 s’han registrat 212 feminicidis i altres assassinats de dones a les mans d’homes. Les xifres de la forma més extrema de violència
masclista demostren que encara estem lluny de l’erradicació del feminicidi, però
és positu comprovar una tendència al descens de casos tant en l’Estat espanyol
com a Catalunya. Si prenem la sèrie històrica del 2010 al 2020, l’any 2010 –quan
comencem a registrar els feminicidis a Catalunya– documentem 27 víctmes. I si
bé és cert que la tendència a la baixa es va trencar en 2019 amb 18 víctmes, després que en 2018 es registressin 16 víctmes, en el 2020, l’any que va començar
la pandèmia per coronavirus, es va aconseguir el menor registre de tota la sèrie
d’onze anys: 15 casos. Observarem si aquesta tendència a la baixa contnua en els
anys posteriors a la pandèmia o hi ha un canvi de tendència com vam poder veure
en 2019. Quant a la taxa de prevalença, d’una taxa mitjana anual de 7,13 dones
assassinades per cada milió en 2010, es va reduir a 3,84 en 2020 (gairebé a la
meitat des de 2010). Es tracta d’una dada encoratjadora que mereix una lectura
més profunda si analitzem aquestes xifres tenint en compte els tpus de feminicidi.
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Constatem que la tendència a la baixa en el nombre de casos afecta principalment als
feminicidis íntms, que representen al 53,3% del total de casos: 113 dones assassinades
a les mans de les seves parelles o exparelles, dels quals 95 casos són reconeguts com a
xifres ofcials en el marc de Llei orgànica 1/2004, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere. Però malgrat la disminució de casos en la majoria dels tpus
de feminicidis i altres assassinats de dones, el segon tpus més comú a Catalunya des de
2010, el feminicidi familiar, amb un total de 29 víctmes en onze anys, que representa
al 13,7% del total de casos de la sèrie històrica, no ha experimentat una tendència a la
baixa en nombre de feminicidis com la resta de tpologies. De la relació entre victmari i
víctma dels feminicidis familiars, predominen els flls que assassinen a les seves mares
i representen el tercer tpus de relació més comuna entre victmari i víctma a Catalunya,
després de parelles i exparelles, amb 18 casos (8% del total) i per davant de coneguts, de
pares o de qualsevol altre familiar, home conegut o desconegut.
En l’anàlisi per províncies, en el cas de Barcelona, que concentra la població més gran
de les quatre circumscripcions catalanes, ens sembla rellevant assenyalar que no hem
identfcat una reducció signifcatva en el nombre de casos. Així, en els dos primers anys de
la sèrie, 2010 i 2011, es van registrar 11 casos, lluny del màxim històric de la sèrie, amb
16 casos en 2012 i 2015, mentre que en 2020 va concentrar 12 casos dels 15 que es van
perpetrar a Catalunya –els tres casos restants es van registrar a Girona–. Cal destacar una
altra dada molt positva: Girona i Lleida no van registrar feminicidis ni altres assassinats
de dones l’any passat.
Data Maters 3 (2021), l’últm d’una sèrie d’informes de Nacions Unides (UNODC), publicat el novembre de 2021, han registrat que 47.000 dones i nenes van ser assassinades
en 2020 en el món per un familiar: una víctma cada 11 minuts. Aquest tpus d’informes
serveix per a advertr-nos que urgeixen polítques públiques de prevenció específques per
als diferents tpus de feminicidis i incloure en els protocols que involucren a tots els professionals públics que intervenen en el tractament de la violència masclista i la justcia,
l’abordatge dels estereotps de gènere des dels quals actuen els maltractadors i feminicidis.
Això últm es fa imprescindible, ja que com podem comprovar en la nostra base de dades,
els homes assassinen a les dones com a parelles, familiars, coneguts, amics, desconeguts...
i aquestes relacions entre víctmes i victmaris estan travessades pels estereotps de gènere.
Finalment, i com a pròleg a aquest informe exhaustu, posar-li nom a cada tpus de
crim dins d’un concepte i una categoria com el feminicidi ens serveix per a subclassifcar la forma més extrema de les violències comeses contra les dones. La discussió
de les xifres ofcials versus les xifres elaborades per les organitzacions de dones ens
planteja que encara no hem arribat a un consens social majoritari de reconeixement
de totes les violències masclistes. Aquí és on cobra sentt comptabilitzar, documentar
els seus casos, estudiar, investgar i obrir el debat a diferents àmbits, socials, culturals
i acadèmics. I després hem d’intentar donar-los a totes les dones assassinades per la
violència patriarcal el lloc de vides perdudes, que existeixi justcia i reparació per a
elles. Es tracta de tres qüestons fonamentals a tenir en compte en el canvi de mentalitat cap a la cultura del bon tracte: consciència social sobre la barbàrie del feminicidi,
faig mal públic i memòria històrica. Esperem que els nostres informes ajudin en el
camí cap a aquest canvi de mentalitat.
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1. Feminicidis i altres assassinats
de dones a Barcelona en 2020
Nombre de casos per municipis
L’any 2020 a la província de Barcelona hem documentat 12 casos de feminicidis i altres
assassinats de dones a les mans d’homes. En relació a la població de dones de la província,
de 2.901.890 dones, la taxa de prevalença se situa en 3,79 víctimes per milió de les
quals habiten la província.
Aquests dotze casos suposen el 80% dels feminicidis i altres assassinats documentats en 2020 en tota Catalunya, on es van conèixer un total de 15 casos aquest any.
Des de 2010 no s’ha identificat una reducció significativa del nombre de casos a Barcelona, on els dos primers anys de la sèrie es van conèixer un total d’11 casos, un menys
que en 2020. Encara que se situa lluny del màxim històric de 16 casos (registrats tant en
2012 com en 2015), els 12 casos coneguts en 2020 tampoc suposen el mínim de la sèrie,
que es va conèixer només l’any 2018 amb el registre de deu víctimes. Com veurem més
endavant, aquesta evolució no es reprodueix de la mateixa manera en tots els tipus de
feminicidi i assassinat, ja que sí que s’identifica una tendència a la baixa en el nombre
de feminicidis íntims. No obstant això, el nombre de feminicidis familiars coneguts a la
província de Barcelona de 2010 a 2014 era de sis casos en els cinc primers anys. De 2015
a 2020 la xifra s’eleva a 15 víctimes en sis anys.
La taxa de prevalença s’utilitza per a calcular la incidència real del feminicidi, en relació amb
la població del territori d’estudi. Així, fins i tot registrant el mateix nombre de casos, la taxa
de prevalença d’una província com Ávila, amb una població de menys de 80.000 dones, serà
molt major que la registrada per una província més poblada, com Barcelona, amb gairebé
tres milions de dones habitants. Sense la taxa de prevalença, els estudis del nombre de casos
sempre mostrarien els territoris més poblats com els més afectats. D’aquesta manera, tenim
en compte la població de dones per a calcular quants casos s’han donat en un territori per
cada milió de dones habitants.

Nombre de casos i taxes de prevalença per municipis
Els dotze casos documentats a la província de Barcelona es van registrar en set municipis
diferents, dels quals tres van registrar més d’un cas en 2020.
Es tracta dels municipis de Barcelona, Esplugues de Llobregat i Terrassa. No
obstant això, les diferències en la població de dones dibuixen taxes de prevalença molt
diferents en els tres municipis. D’una banda, la més poblada, Barcelona, registra tres casos
9
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i la taxa de prevalença se situa en 3,43 víctimes per cada milió de les quals l’habiten. No
obstant això, Esplugues de Llobregat, amb li mateix número de casos, té una prevalença
de 121,51 víctimes per milió, la segona més alta de tota la província.
D’altra banda, a Terrassa es va conèixer un cas menys que a Barcelona i Esplugues de Llobregat i les dues víctimes conegudes situen la seva prevalença en 17,59 víctimes per milió.
Uns altres quart municipis diferents van registrar un cas cadascun en 2020. De nou, la
diferència en la densitat de població fa que les taxes vagin des de la mínima de 9 víctimes
per milió a la màxima de 526,32.
Dels municipis amb un sol cas, la taxa més alta es va conèixer al Pont de Vilomara i Rocafort (526,32 víctimes per milió) i és la taxa més alta de tota la província de Barcelona.
La segona taxa més alta dels municipis amb un sol cas es va donar a Sant Joan Despí,
amb 56,9 víctimes per milió, la tercera més alta de la província.
Els dos casos restants es van donar a Santa Coloma de Gramenet (16,42 víctimes per
milió) i a Sabadell (9).

Nombre de casos per mesos i estacionalitat
L’estacionalitat dels casos registrats a Barcelona en 2020 és parcialment atípica, amb
un registre de casos concentrats especialment el mes de gener, quan es van registrar
cinc de les 12 víctimes de l’any (el 41,7%). Aquest percentatge, excepcionalment alt, sí
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que reprodueix, d’altra banda, la tendència a registrar més casos al gener que en la resta
de mesos de l’any, com es ve documentant en les estadístiques acumulades des de 2010.
Només altres dos mesos de 2020 van registrar dos casos i un d’ells, agost, coincideix
també amb aquesta tendència acumulada des de 2010. Aquest últim any, els dos casos
coneguts suposen el 16,7% dels casos de l’any a la província i, de mitjana des de 2010,
suposen el 11,2%, el segon mes de l’any amb més casos, després de gener.
En 2020 l’altre mes que va registrar dos casos, a més d’agost, va ser el mes de maig. Per
contra que agost, el mes de maig se situa per sota de la mitjana en les dades acumulades
des de 2010, on només suposa el 6% dels casos, comparat amb el 16,7% en 2020.
Els altres tres casos es van donar en tres mesos diferents: dos d’ells superant el percentatge
acumulat des de 2010 i un altre reduint-lo. En el cas d’abril i novembre, el percentatge
de casos que suposen de l’any (el 8,3%) és superior del conegut de mitjana des de 2010
(el 5,2% i el 6%, respectivament). D’altra banda, el mes de juliol és un dels mesos que
tendeix a registrar més casos des de 2010 (el 9,7%), però en 2020 el cas conegut d’entre
els 12 suposa el 8,3%, un 1,4% menys.

Tipus de feminicidi
Dels 12 casos coneguts a la província de Barcelona en 202, el 91,7% eren algun tipus
de feminicidi (11 dels 12 casos) i suposa el percentatge més alt de la sèrie històrica, en
la qual el màxim se situava en el 90,9% dels casos, que es va donar tant en els dos primers
anys, 2010 i 2011, com, més endavant, en 2017. L’altre cas conegut a Barcelona en 2020,
que suposa el 8,3% del total, és un assassinat per violència comunitària.
La meitat de les dones assassinades per homes a la província de Barcelona en 2020 van
ser víctimes de feminicidis íntims, perpetrats per les seves parelles o exparelles. Es
tracta de sis de les 12 víctimes conegudes (el 50%) com el de Yolanda Zamorano Álvarez,
de 42 anys, assassinada per la seva parella amb una sobredosi que va intentar fer passar
per un suïcidi (ID 1866) o el de Rosa Navarro, de 40 anys, asfixiada per la seva parella
en l’habitatge que compartien abans que l’home intentés fugir i fos detingut en l’aeroport (ID 1796). En relació a la sèrie històrica, des de 2010 tant el nombre de feminicidis
íntims com el percentatge que suposen del total de casos s’ha vingut reduint: dels vuit i
nou casos en 2010 i 2011 (el 72,7% i el 81,8% d’aquest any, respectivament) als set i sis
casos de 2019 i 2020 (el 53,8% i el 50%, respectivament). De mitjana des de 2010, els 76
casos coneguts suposen el 56,7% dels 134 casos de la província de Barcelona.
El segon tipus més comú i l’únic amb més d’un cas, a més dels feminicidis íntims, és el
feminicidi familiar. A la província de Barcelona es van conèixer tres casos de feminicidis familiars que suposen el 25% dels casos de l’any. Entre ells, es troba el feminicidi
familiar de Teresa P. R., de 65 anys, a Barcelona, assassinada pel seu exyerno quan la
seva filla, després de separar-se d’ell, reprenia la relació amb la seva mare (ANEU 1891).
Al contrari que en els feminicidis íntims, aquest tipus de feminicidis sí que experimenta
una tendència a l’alça en els últims anys. En els tres primers anys de la sèrie, el màxim
de tres casos coneguts en 2012 suposava el 18,8% dels 16 casos. Amb la reducció del total en 2020, en registrar-se 12 casos, els tres feminicidis familiars coneguts suposen un
percentatge major, el 25%. En els últims tres anys, a més de 2020, també es van registrar
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tres casos en 2018, quan suposaven el 30% dels deu casos documentats. Des de 2010 es
van conèixer 21 casos d’aquest tipus, que suposen el 15,7% dels casos de la base de dades
a Barcelona.
Es va conèixer a més una víctima de feminicidi infantil, Ciara, de 3 anys, assassinada pel
seu pare, que també va matar a la seva parella el Dia de Reis quan es va negar a acceptar
la voluntat de la dona de separar-se d’ell. Especialment rellevant és l’evolució històrica
d’aquesta mena de feminicidi, ja que no es van conèixer feminicidi infantils a Barcelona
durant els cinc primers anys de la sèrie. El primer, en 2015, suposava el 6,3% dels casos.
En 2016 no es van conèixer casos, però des de llavors s’ha registrat un feminicidi infantil
cada any, arribant a suposar fins al 10% dels casos en 2018. La província registra un total
de cinc casos des de 2010 i, de mitjana, suposen el 3,7% dels casos.
Un altre dels victimarios va perpetrar un feminicidi no íntim al Pont de Vilomara (el
8,3%). Teresa Garrido Prieto va ser assassinada per un home amb el qual convivia però
amb el qual no mantenia cap relació sentimental (ANEU 1821). El percentatge de casos
que suposen en 2020 aquest tipus de feminicidis és el segon més baix de la sèrie històrica,
dels anys que van registrar almenys una víctima. El més baix es va donar en 2015, quan
suposava el 6,3% del total. 2020 se situa, no obstant això, per sobre de la mitjana: des de
2010 els deu casos coneguts suposen el 7,5% del total de la província.
Finalment, a Barcelona es va conèixer una víctima d’assassinat per violència comunitària quan un home, John Musetescu Werberg, va atacar pel carrer a diverses persones en
el que es coneix com un spree murder i va posar fi a la vida de C. Rosa . D. G., de 77 anys.
És l’únic cas d’aquest tipus conegut a Barcelona des de 2010 i suposa el 0,7% del total.
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Xifres oficials, denúncia prèvia de la víctima
i antecedents del victimari
Subregistre oficial i taxes de prevalença
En 2020 tots els casos de feminicidis íntims coneguts van ser inclosos en les xifres oficials de víctimes mortals de la Delegació del Govern contra la Violència de Gènere, segons
el recompte iniciat per la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, Mesures de Protecció
Integral contra la Violència de Gènere. Segons aquesta legislació, l’Estat espanyol reconeix
oficialment com a víctimes mortals per Violència de Gènere a aquelles dones assassinades
per les seves parelles o exparelles, classificades en feminicidis íntims, segons la nostra
metodologia. En reconèixer-se els sis casos de feminicidis íntims coneguts a Barcelona
en 2020, el subregistre oficial és del 0%.
Tenint en compte la població de la província, la taxa de prevalença mitjana dels feminicidis íntims a Barcelona en 2020 és de 2,04 víctimes per milió.
Per municipis, només un d’ells va registrar dos casos i no va ser Barcelona. Es tracta del
municipi d’Esplugues de Llobregat, on es va conèixer el primer feminicidi de l’any, el
de Mónica Linde, a les mans de la seva parella, que també va posar fi a la vida de la seva
petita de tres anys, Ciara (ANEU 1786) i el de Josefa A., assassinada a punyalades per
la seva parella, que va fugir de l’escenari del crim amb metro fins que va ser detingut a
Badalona (ANEU 1827). Aquests dos casos situen la taxa de prevalença dels feminicidis
íntims en el municipi com la més alta de la província, amb 81,01 víctimes per milió.
La resta de casos es va donar en quatre diferents municipis amb densitats de població
que dibuixen diverses taxes de prevalença.
D’una banda, la taxa de prevalença més alta es dóna a Sant Joan Despí (56,9 víctimes
per milió), que multiplica per cinquanta la taxa del municipi de Barcelona, la més baixa
de la província (1,14 víctimes per milió).
Els altres dos casos es van donar en municipis amb poblacions i taxes de prevalença similars: a Sabadell és una taxa de 9 víctimes per milió i a Terrassa és de 8,8.

Denúncia prèvia
Encara que no constaven denúncies prèvies en cap dels sis casos de feminicidis íntims
coneguts a Barcelona, sí que es va conèixer el procés contra el victimari de Josefa A., a
Esplugues de Llobregat, ja que al maig de 2019 es va iniciar quan la víctima va arribar a
ingressar a l’hospital però es va negar a denunciar al seu agressor (ID 1827). El procés es
va acabar arxivant al novembre de 2019.
Sí que tenia denúncies prèvies, d’altra banda, l’autor del feminicidi familiar d’una dona
de 51 anys a Terrassa, assassinada pel seu germà, que ja havia estat condemnat al maig
de 2019 per maltractar-la i amenaçar-la i que va acabar amb una ordre d’allunyament,
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però la condemna va acabar suspenent-se en acceptar el victimari ingressar en un centre
de desintoxicació (ID 1849).

Antecedents del victimari
En concordança amb la secció anterior, només un dels victimaris coneguts a Barcelona
en 2020 tenia antecedents de violència contra la víctima i es tracta del feminicidi familiar
conegut a Terrassa (ID 1849).
Encara que no contra les seves víctimes, altres dues victimaris tenien denúncies prèvies
per violència contra altres dones. Es tracta de l’autor del feminicidi íntim de Rosa Navarro
(ID 1796) i del victimari del feminicidi familiar de Teresa P. R. ((ID 1891).
Els nou casos restants van ser perpetrats per victimaris sense antecedents o amb antecedents no coneguts (el 75% dels autors).

Relació del victimari amb la víctima
Una de cada tres víctimes conegudes a Barcelona en 2020 va ser assassinada per la seva
parella actual, ja siguin marits o parelles. Es tracta de quatre dels 12 casos de l’any
(el 33,3%). En aquest cas, cap de les parelles havia contret matrimoni. Són els casos de
Rosa Navarro (ID 1796), Josefa A. (827), Gloria Oriana O. (ID 1832) i Yolanda Zamorano
(ID 1866).
En el cas de les exparelles, encara que documentem també els casos d’exmarits, cap
dels dos victimaris estava casat amb la víctima. Les exparelles, que suposen el 16,7% dels
casos de Barcelona, van ser els autors dels feminicidis íntims de Mónica confronti (ID
1786) i Judith Sánchez (ID 1791).
Els sis casos restants van ser perpetrats per victimaris amb sis relacions diferents amb
les seves víctimes: a Santa Coloma de Gramenet una dona assassinada pel seu fill (ID
1826), a Terrassa una dona assassinada pel seu germà (ID 1849) i a Barcelona una dona
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assassinada per la seva exgendre (ID 1891), els tres, autors de feminicidis familiars; al
costat d’un pare, autor d’un feminicidi infantil (ID 1787), un inquilí, autor d’un feminicidi
no íntim (ID 1821) i un desconegut, autor d’un assassinat per violència comunitària
(ID 1792).

Perfil de la víctima
Edat de la víctima
De mitjana, les víctimes registrades a Barcelona en 2020 tenien 43 anys. Encara que hi
ha tres franges d’edat amb dos casos cadascuna, la realitat és que les edats de les víctimes
de Barcelona són molt variades, des dels 3 anys de la víctima d’un feminicidi infantil (ID
1787) fins als 77 anys de la víctima d’un assassinat per violència comunitària (ID 1792).
Per franges d’edat, són tres les que registren més d’un cas: dos per sobre de l’edat mitjana
i una per sota.
D’una banda, per sobre de la mitjana es troben les dues víctimes de 51 a 60 anys i les
altres dues de 61 a 70 i tots són feminicidis: dos familiars (IDs 1848 i 1891), un íntim (ID
1827) i un no íntim (ID 1821).
D’altra banda, per sota de la mitjana
es van conèixer dos casos de víctimes
de 21 a 30 anys, tots dos feminicidis
íntims (IDs 1786 i 1791).
Encara que es desconeix l’edat d’una
de les víctimes (el 8,3%), els cinc casos restants van tenir víctimes de
franges d’edat diferents.
La víctima més jove, Ciara, tenia tres
anys quan va ser assassinada pel seu
pare (ID 1787) i és l’única víctima de
la franja d’edat més curta, d’1 a 10
anys.
La següent franja d’edat, d’11 a 20 anys, registra una víctima, Gloria Oriana O., de 20
anys, víctima d’un feminicidi íntim (ID 1832).
Una altra víctima es va registrar en la franja d’edat de 31 a 40 anys. Es tracta de Rosa
Navarro, de 40 anys, víctima d’un feminicidi íntim a Sant Joan Despí (ID 1796).
Amb dos anys més, Yolanda Zamorano va ser assassinada per la seva parella (ID 1866),
sent l’única víctima en la franja d’edat de 41 a 50 anys.
Finalment, la víctima d’edat més avançada és C. Rosa D. G., de 77 anys, víctima d’un assassinat per violència comunitària a Barcelona (ID 1792), i és l’única de la franja d’edat
de 71 a 80 anys.
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Nacionalitat de la víctima
El percentatge de víctimes d’origen estranger a Barcelona en 2020 és tan excepcionalment baix que redueix en més de quatre punts percentuals el mínim històric que
s’havia registrat en 2012, quan només el 12,5% de les víctimes eren d’origen estranger.
En 2020 aquest percentatge es redueix al 8,3% dels casos, en confirmar-se l’origen estranger de només una de les 12 víctimes.
Es tracta del cas de Gloria Oriana O., de
20 anys, assassinada pel seu marit, de 35
anys, a Barcelona. Tant Gloria com el seu
victimario eren d’origen uruguaià (ID
1832)
En altres tres casos (el 25%) es desconeix
aquesta dada, però s’ha pogut confirmar
l’origen espanyol de vuit de les 12 víctimes conegudes a la província (el 66,7%,
dos de cada tres).

Ocupació de la víctima
La dada més desconeguda del perfil de la víctima és la seva ocupació. De les 12 víctimes
registrades, es desconeix la seva ocupació en dues de cada tres casos (vuit casos, el 66,7%).
Els quatre casos restants, amb ocupacions conegudes, es van registrar en quatre camps
diferents. D’una banda, es va conèixer una menor víctima d’un feminicidi infantil (ID
1787), una infermera víctima d’un feminicidi íntim (ID 1791), una propietària o comerciant víctima d’un feminicidi íntim (ID 1796) i una jubilada o pensionista víctima
d’un assassinat per violència comunitària (ID 1792).
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Perfil del victimari
Edat del victimari
De mitjana, els victimaris coneguts a la província de Barcelona en 2020 tenien 39 anys.
Després d’una tendència a l’alça a l’inici de la sèrie històrica, de 2012 a 2017 es va superar una edat mitjana de 40 anys i en 2018 es va registrar el màxim històric de 50,2 anys.
En 2019 i 2020 l’edat mitjana dels victimaris coneguts s’ha estabilitzat entre els 38 i els
39 anys.
A diferència que les víctimes, les
edats dels victimaris estan més concentrades entorn a l’edat mitjana i
només hi ha casos presents en quatre de les franges d’edat. Dos d’elles,
van registrar quatre casos cadascuna (el 33,3%, respectivament).
D’una banda, la franja d’edat més
jove d’entre les que registren quatre casos és la d’homes de 21 a 30
anys. Es tracta de dos feminicidis
íntims (IDs 1786 i 1866), un feminicidi infantil (ID 1787) i un assassinat
per violència comunitària (ID 1792).
L’altra franja d’edat amb quatre casos coneguts a Barcelona en 2020 és la de victimaris de 41 a 50 anys: dos feminicidis
íntims (IDs 1791 i 1796) i dos feminicidis familiars (IDs 1849 i 1891).
D’altra banda, els quatre casos restants es van conèixer en altres dues franges d’edat, amb
dos casos cadascuna (el 16,7%, respectivament).
La més jove d’aquestes franges és la d’homes de 31 a 40 anys, amb un feminicidi íntim
(ID 1832) i un feminicidi familiar (ID 1826), i la d’homes de 51 a 60 anys, amb un feminicidi íntim (ID 1827) i un feminicidi no íntim (ID 1821).

Nacionalitat del victimari
Un de cada quatre victimaris coneguts a Barcelona en 2020 era d’origen estranger
(tres casos, el 25% del total de 12).
Per tipus de feminicidi, es tracta dels autors de dos feminicidis íntims i un assassinat per
violència comunitària.
Els feminicidis íntims són els de Gloria Oriana O., assassinada per la seva parella, d’origen
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uruguaià (ID 1832); i de Yolanda Zamorano, assassinada per la seva parella, d’origen
mexicà (ID 1866).
L’assassinat per violència comunitària de C. Rosa D. G. va ser perpetrat per un home
d’origen suec.
Encara que es desconeix l’origen de dos dels victimaris (el 16,7%), es va confirmar la nacionalitat espanyola del 58,3% dels autors (set dels 12 casos). En aquest cas, quatre
d’aquests set casos van ser feminicidis íntims (IDs 1786, 1791, 1796 i 1827). Els altres tres
casos van ser feminicidi infantil (ID 1787), un feminicidi familiar (ID 1891) i un feminicidi
no íntim (ID 1821).

Ocupació del victimari
La dada més desconeguda del perfil del victimari, com en el de la víctima, és la seva ocupació, desconeguda en 11 dels 12 casos de Barcelona en 2020.
L’únic cas perpetrat per un home amb una ocupació coneguda és el de Judith Sánchez,
assassinada per la seva parella, Carlos Portero, agent en actiu de la unitat de Seguretat
Ciutadana dels Mossos d’Esquadra que va utilitzar la seva arma reglamentària per
a cometre el crim i, posteriorment, suïcidar-se (ID 1791).
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Suïcidi del victimari
El cas de Judith Sánchez és també l’únic perpetrat per un home que es va suïcidar
després del crim (ID 1791), que suposa el 8,3% del total dels casos.
Es desconeix si el victimari de Teresa Garrido va intentar suïcidar-se, en ingressar a
l’Hospital per a recuperar-se d’unes certes ferides després de ser detingut (ID 1821).
D’altra banda, els altres deu casos van ser perpetrats per homes que ni es van suïcidar ni
ho van intentar (el 83,3%).

Situació judicial del victimari
Dos de cada tres victimaris coneguts a Barcelona en 2020 es troben a la presó preventiva a l’espera de judici (vuit dels 12 casos, el 66,7%). Són cinc feminicidis íntims (IDs
1786, 1796, 1827, 1832 i 1866), un infantil (ID 1787), un familiar (ID 1849) i un assassinat
per robatori (ID 1792).
En altres tres casos l’última informació obtinguda indica que el victimari va ser detingut,
però es desconeix el seu destí després de passar a disposició judicial (el 25%). En aquest
cas, són dos feminicidis familiars (IDs 1826 i 1891) i un feminicidi íntim (ID 1821).
A més, el victimari de Judith Sánchez, que es va suïcidar després del crim, va deixar el
cas tancat després de la seva mort (ID 1791).
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Context del feminicidi
Escenari de la troballa del cadàver
La gran majoria dels casos coneguts a Barcelona en 2020 es van perpetrar en l’espai
privat, amb 11 dels 12 casos coneguts en aquest entorn (el 91,7%). L’altre cas (el 8,3%)
va ser conegut en l’espai públic deshabitat.
L’habitatge familiar, aquella que comparteixen víctima i victimari és l’escenari més
comú de la troballa del cadàver de les víctimes a la província de Barcelona en 2020. Es
van registrar set casos en aquest escenari, que suposen el 58,3% dels casos. Es tracta de
quatre feminicidis íntims (IDs 1786, 1827, 1832 i 1866), un familiar (ID 1826), un infantil
( ID 1787) i un no íntim ( ID 1821).
En altres tres casos el crim va tenir lloc en l’habitatge de la víctima (el 25%): dos
feminicidis familiars (IDs 1849 i 1891) i un íntim ( ID 1796).
A més, es va conèixer un cas perpetrat en un estacionament o pàrquing ( ID 1791) i un altre
a l’entorn d’un habitatge, concretament, en el replà de les escales d’una finca (ID 1792).

Armes utilitzades pel victimari
La meitat dels victimaris coneguts a Barcelona en 2020
van utilitzar armes blanques per a cometre el crim
(sis casos, el 50%). Són els autors de tres feminicidis
íntims (IDs 1786, 1827 i 1832), feminicidis familiars
(IDs 1849 i 1891) i un feminicidi no íntim (ID 1821).
Altres tres victimarios van utilitzar les seves
pròpies mans o força física per a matar a la
víctima (el 25%). En aquest cas, són dos feminicidis íntims (IDs 1796 i 1866) i un infantil (ID 1787).
Encara que es desconeix l’arma usada per un altre
dels victimarios, se sap que un altre d’ells va utilitzar una arma de foc. Es tracta de l’autor del
feminicidi íntim de Judith Sánchez, assassinada
per un mosso d’Esquadra en actiu que va usar la
seva arma reglamentària per a matar a la víctima
i suïcidar-se després del crim (ID 1791).
El cas restant correspon a un victimario que va
usar el foc per a atacar a la seva mare i perpetrar
un feminicidi familiar (ID 1826).
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Actes violents utilitzats pel victimari
El 41,7% de les víctimes de Barcelona en 2020 van ser apunyalades o acoltellades per
les seves victimarios (cinc dels 12 casos). Tots aquests casos són algun tipus de feminicidi:
dos feminicidis íntims (IDs 1786 i 1827), dos feminicidis familiars (IDs 1849 i 1891) i un
feminicidi no íntim (ID 1821).
Una de cada quatre víctimes va ser asfixiada o escanyada pel victimari (tres casos, el
25%). En aquest cas, es tracta de dos feminicidis íntims (IDs 1796 i 1866) i un feminicidi
infantil (ID 1787).
La resta de víctimes va ser assassinada per victimarios que van usar diferents actes violents: una víctima de feminicidi íntim tirotejada (ID 1791), una víctima de feminicidi
íntim degollada (ID 1832), una víctima de feminicidi familiar cremada (ID 1826) i una
víctima d’assassinat per violència comunitària colpejada (ID 1792).
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Motius i circumstàncies del victimario
El motiu o circumstància principal és desconegut en cinc dels 12 casos de Barcelona en
2020 (el 41,7%).
Una de cada quatre víctimes va ser assassinada en un context de continu de violència
perpetrat pel victimario previ al crim (tres casos, el 25%). Són els casos de dues víctimes de
feminicidis íntims (IDs 1796 i 1927) i un feminicidi familiar (ID 1849). D’aquests, només
la víctima del feminicidi familiar havia denunciat prèviament al seu agressor i fins i tot
tenia en vigor una ordre d’allunyament que el victimario va infringir per a cometre el crim.
En altres dos casos es va confirmar que la víctima es trobava en un procés de separació
del victimario o li va rebutjar abans que aquest cometés el crim (el 16,7%). En aquest cas,
es tracta dels dos primers feminicidis íntims de l’any, el de Mónica Linde (ID 1786) i el
de Judith Sánchez (ID 1791).
En un altre cas es va documentar un trastorn psicològic o psiquiàtric del victimario
(el 8,3%). Es tracta del feminicidi familiar d’una dona a Santa Coloma de Gramenet, perpetrat per un home que va calar foc a la casa després del crim. L’Ajuntament va confirmar
en aquest cas que es tractava d’un home amb problemes de salut mental (ID 1826).
Un altre dels casos, el feminicidi infantil de Ciara, de 3 anys (ID 1787), ha estat classificat
com un cas “per connexió” amb el feminicidi íntim de la seva mare (ID 1786), parella
del victimario; que també el va dur a terme com a venjança contra la mare.
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2. Feminicidis i altres assessinats
de dones a Catalunya en 2019
Nombre de casos per províncies i municipis
L’any 2019 van ser 18 les dones víctimes de feminicidis i altres assassinats de
dones a les mans d’homes a Catalunya. En relació a la població de dones en 2019 a Catalunya, La taxa de prevalença se situa en 4,61 dones assassinades per cada milió de
les quals habiten el territori, per sobre de l’a mitjana espanyola de 4,38 víctimes per milió.
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Dels 105 casos documentats en l’Estat espanyol, els 18 casos coneguts Catalunya suposen
el 15,2% del total, un punt per sota del percentatge de població de dones que habiten a
Catalunya, en relació amb l’Estat espanyol, que se situa en el 16,3%.
Per anys el nombre de víctimes conegudes en 2019 representa una frenada en la tendència a la baixa que, encara així, es manifesta a Catalunya des que es van començar
a documentar els feminicidis i altres assassinats de dones en 2010.
D’aquesta manera, en conèixer-se 18 víctimes en 2019 es recuperen xifres no aconseguides
des de 2015, amb 19 dones assassinades, encara que es manté allunyat encara del màxim
històric registrat en 2010 i 2012 amb 27 dones assassinades a Catalunya cada any. Aquests
dos anys amb xifres rècord són, precisament, els dos únics anys en què el percentatge de
casos d’Espanya coneguts a Catalunya superava el 20%, fins a un 4% més que la població
que suposen a nivell estatal (el 16%).
La taxa de prevalença s’utilitza per a calcular la incidència real del feminicidi, en relació amb
la població del territori d’estudi. Així, fins i tot registrant el mateix nombre de casos, la taxa
de prevalença d’una província com Ávila, amb una població de menys de 80.000 dones, serà
molt major que la registrada per una província més poblada, com Barcelona, amb gairebé
tres milions de dones habitants. Sense la taxa de prevalença, els estudis del nombre de casos
sempre mostrarien els territoris més poblats com els més afectats. D’aquesta manera, tenim
en compte la població de dones per a calcular quants casos s’han donat en un territori per
cada milió de dones habitants.

Nombre de casos i taxes de prevalença per províncies i municipis
La concentració de població a la província de Barcelona la situa com la província amb
major nombre de casos any rere any. Encara que, com veurem, els nivells d’incidència
són diferents en les quatre províncies catalanes.
Per nombre de casos, la província amb més dones assassinades en 2019 va ser Barcelona (13 víctimes). No obstant això, de les tres províncies que registren casos enguany, és
la que té una taxa de prevalença més baixa, de 4,48 víctimes per milió, fins i tot per
sota de la mitjana catalana, de 4,61 víctimes per milió.
La taxa de prevalença més alta es dóna, no obstant això, a Tarragona, on una població
menys concentrada ascendeix la taxa a 7,44 víctimes per milió en conèixer-se tres
dones assassinades a la província. Respecte a la taxa mitjana catalana, la de Tarragona
se situa 2,83 punts per damunt.
També per sobre de la mitjana catalana se situa la taxa coneguda a Girona en registrar-se
dos casos. En aquest cas, la prevalença és de 5,18 víctimes per milió, un 0,57 per sobre
de la mitjana catalana.
És important ressenyar, encara que sovint l’absència de dades es passi per alt, que la taxa
de la província de Lleida és de 0, al no conèixer-se víctimes assassinades a la província
en tot l’any 2019.
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Per municipis, les taxes de prevalença són molt dispars, en conèixer-se casos en territoris
amb poblacions de dones tant concentrades com disperses.
D’aquesta manera, encara que en el municipi de Barcelona es van conèixer tres casos,
la seva taxa de prevalença és la més baixa de tots els municipis amb casos coneguts (3,48
víctimes per milió). Contrari a l’estadística general, cap dels tres casos coneguts en
el municipi de Barcelona en 2019 és un feminicidi íntim. Es tracta de dos assas28
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sinats per robatori (IDs 1755 i 1734) i un feminicidi no íntim (ID 1717). En el cas
de Sara Ben Omar, el seu victimari va ser identificat, però es troba pròfug de la justícia
mentre un altre home s’ha lliurat com a coautor dels fets (ID 1755), i en el de Hyewol Kim,
es desconeix encara la identitat del seu assassí, que va intentar fer-se amb les pertinences
de la dona, de 65 anys, a la qual va deixar tendida en el sòl, ferida de gravetat (ID 1734).
Per part seva, Mariona L.G., de 17 anys, discutia amb la seva parella quan un home es
va oferir a refugiar-la en el seu establiment, un bar de Barcelona on la va degollar. En
aquest cas de feminicidi no íntim, l’autor sí que es troba a la presó preventiva (ID 1717).
Per nombre de casos, l’únic municipi, a més de Barcelona que ha registrat més d’una
víctima en 2019 és Terrassa, amb dues víctimes que situen la seva taxa de prevalença
en 17,84 víctimes per milió. En aquest cas, es tracta de dos feminicidis íntims oficials
perpetrats en l’habitatge familiar que víctima i victimari compartien.
D’una banda, Mònica Borràs Villaró va ser assassinada el mes de juny a les mans de la
seva exparella, que va enterrar i va ocultar el cos durant mesos (ID 1730). D’altra banda,
Eva Abad Pérez, de 47 anys, va ser assassinada el mes de juliol a les mans del seu marit,
després d’un continu de violència que tenia socialment aïllada a la víctima (ID 1747).
Malgrat no registrar més d’un cas, dins de la província de Barcelona, la taxa més alta de
prevalença es dóna en Castellbisbal, amb una prevalença de 162,55 Dones assassinades per cada milió de les quals habiten el municipi, amb una població de 6.152 dones. Es
tracta del feminicidi íntim de Samira, de 41 anys, assassinada a punyalades pel seu marit
en l’horta de l’habitatge familiar que compartien (ID 1775).
Les taxes de la resta de municipis amb casos a la província de Barcelona, també amb un
cas conegut en 2019, són dispars però van concorde a la població dels seus municipis: una
taxa més alta a Arenys de Mar (123,56) en tenir una població de 8.093 dones, enfront
de la taxa més baixa de L’Hospitalet de Llobregat (7,3), en tenir una població major,
de 136.942 dones.
Encara que el nombre de casos és menor, la taxa de prevalença mitjana de Girona és major
que la de Tarragona. Amb només dos casos, tots dos municipis tenen taxes molt per sobre de
la mitjana catalana i un d’ells registra la taxa de municipi més alta de l’any en tota Catalunya.
Es tracta de l’assassinat per robatori d’una dona de 91 anys a Sant Jordi Desvalls, amb una població de només 381 dones, la seva taxa de prevalença es dispara
a 2.624,67 víctimes per milió.
El segon cas conegut a la província de Girona, un feminicidi íntim, es va donar en el municipi d’Olot. Irene López L., de 44 anys, va ser assassinada per la seva parella, un policia
nacional que va utilitzar l’arma reglamentària per a posar fi a la vida de la seva dona (ID 1710).
Finalment, com a la província de Girona, els tres casos coneguts a Tarragona es van
donar en tres municipis diferents. D’una banda, la taxa més alta es registra a Ulldecona,
amb el feminicidi íntim de Nelea Sareva, de 20 anys, assassinada per la seva parella,
que va denunciar la seva desaparició abans de confessar haver-la matat, esquarterat i
llançat a l’abocador (ID 1707). La població d’Ulldecona, de 3.014 dones, situa la seva taxa
de prevalença en 331,78 víctimes per milió, la més alta de la província.
L’altre feminicidi íntim conegut a Tarragona va tenir lloc a Reus, amb una població
de 53.958 dones i una taxa de prevalença de 18,53. A Reus va tenir lloc el feminicidi de
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Kelly Q. M., de 17 anys, a les mans de la seva parella, que va decapitar a la jove abans de
llevar-se la vida llançant-se per la finestra (ID 1694).
Finalment, a Tortosa va tenir lloc un altre crim, el feminicidi familiar d’una dona de
75 anys, assassinada a les mans del seu fill després d’una discussió (ID 1766).

Nombre de casos per mesos i estacionalitat
L’estacionalitat de Catalunya en 2019 s’assembla a l’acumulada des de 2010 en el seu pic
màxim de casos, conegut el mes de juny. En general, el gruix dels casos es va donar en els
mesos durant i després del confinament per COVID-19, ja que en els primers tres mesos
de l’any només es va conèixer l’assassinat d’una dona al gener.
El mes amb més casos coneguts en 2019 és juny, amb quatre de les 18 víctimes documentades aquest any (el 22,2%).
El segon mes amb més casos és setembre, quan es van conèixer tres dones assassinades
(el 16,7%).
Altres quatre mesos van registrar dos casos cadascun (el 11,1%, respectivament): abril,
maig, octubre i desembre.
Els tres casos restants es van conèixer en els mesos de gener, juliol i agost (el 5,6%,
respectivament).
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En comparació amb l’estacionalitat acumulada des de 2010, el pic de major incidència
es repeteix el mes de juny, amb 25 casos, el 12,7% del total de 197). Coincideixen també
dos de les valls històriques de la sèrie, tant el mes de març, com el mes de novembre,
que no registren casos en 2019.

Tipus de feminicidi
En total, el 83,3% de les 18 dones assassinades a Catalunya en 2019 va ser
víctima d’alguna mena de feminicidi. És el tercer percentatge més baix registrat
des de 2010 i se situa per sota de la mitjana de la sèrie històrica 2010-2020, en la qual el
8,5,8% de les dones va ser víctima d’alguna mena de feminicidi.
El 16,7% restant de les dones assassinades a Catalunya en 2019 va ser víctima d’una mena
d’assassinat, l’assassinat per robatori.
Per tot aquest feminicidi, coincidint amb la tendència històrica. Més de la meitat de les dones assassinades a Catalunya en 2019 ho va ser en el marc de la parella de la ex parella. Deu
dones van ser víctimes de feminicidis íntims que suposen el 55,6% dels 18 casos de l’any.
Entre aquests, el primer cas de l’any, conegut el 30 de gener, és un feminicidi íntim: Kelly
Q. M., de 17 anys, va ser assassinada i decapitada per la seva parella, de 19 anys, que es va
suïcidar llançant-se al buit després del crim (ID 1694). Un altre cas amb gran repercussió
després de la seva desaparició és el de Mònica Borràs, assassinada per la seva exparella,
que va amagar el cos al pati de la casa i va ocultar el crim durant mesos (ID 1730). Un altre
d’aquests feminicidis, el mes d’agost, va ser el de Rita Nicole Olaechea Flores, el dia que
complia 21 anys, assassinada per la seva exparella, que es va saltar l’ordre d’allunyament
per a posar fi a la seva vida a cops (ID 1750).
A més, es van conèixer dues dones assassinades per altres familiars, víctimes d’un feminicidi familiar, que representa el 11,1% dels casos de l’any. Tots dos casos es van
conèixer a la fi del mes de setembre. A Arenys de Mar (Barcelona), una dona de 67 anys
va ser assassinada pel seu fill, que es va confinar a la casa durant 11 dies amb el cos de
la dona embolicat en plàstic sota un llençol. Va arribar fins i tot a mostrar la casa per a
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llogar-la i a vendre algunes pertinences de la víctima (ID 1764). A Tortosa (Tarragona),
un altre home assassinava a la seva mare després d’una discussió (ID 1766).
Altres dues dones van ser víctimes de feminicidis no íntims (el 11,1%). Es tracta dels
casos de Janet Jumillas i Mariona L. G. En el cas de Janet (ID 1713), la dona, de 39 anys,
tenia problemes econòmics i algun tipus de deute amb el victimari, que la va assassinar
al març i va ocultar el crim fins a l’aparició del cos el mes de maig. D’altra banda, Mariona (ID 1717) va ser degollada per l’amo d’un bar que la va convidar a refugiar-se en ell
després de discutir amb el seu nuvi en ple carrer.
A més, es va conèixer una víctima menor de 16 anys, registrada en la base de dades com a
víctima d’un feminicidi infantil. Karoline Kaver, de 14 anys (ID 1728), va ser degollada
pel seu germà de 17 anys en l’habitatge en la qual la família s’allotjava a Mataró (Barcelona).
L’únic tipus d’assassinat registrat a Catalunya en 2019 és l’assassinat per robatori,
amb tres víctimes en un any, que suposen el 16,7% del total. En aquest cas, es tracta dels
casos de Hyewon Kim en (ID 1734), Sara Ben Omar (ID 1755), tots dos en el municipi
de Barcelona, i el d’una dona de nom i cognoms desconeguts, de 91 anys, assassinada a
Sant Jordi Desvalls (ID 1865).

Xifres oficials, denúncia prèvia de la víctima
i antecedents del victimari
Subregistre oficial i taxes de prevalença
Dels 18 casos coneguts a Catalunya en 2019 només deu formen part de les xifres oficials
de la Delegació del Govern contra la Violència de Gènere, segons el recompte iniciat per
la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, Mesures de Protecció Integral contra la
Violència de Gènere. Segons aquesta legislació, l’Estat espanyol reconeix oficialment com
a víctimes mortals per Violència de Gènere a aquelles dones assassinades per les seves
parelles o exparelles, classificades en feminicidis íntims, segons la nostra metodologia.
En 2019 els deu casos de feminicidis íntims registrats a Catalunya s’han reconegut oficialment per la Delegació de Govern. En total, amb la població de dones registrada a
Catalunya en 2019, es calcula una taxa de prevalença del feminicidi íntim en 2019 de
2,56 víctimes per milió.
A la província de Barcelona es van registrar set dels deu casos. Amb la població de dones
de la província, la taxa de prevalença de Barcelona se situa en 2,41 víctimes per milió
i és l’única de les províncies amb casos per sota de la mitjana catalana.
Dos de les víctimes van ser assassinades a la província de Tarragona. De les tres províncies amb feminicidis íntims, Tarragona és la que registra una taxa de prevalença major,
amb 4,96 víctimes per milió.
La víctima restant va ser registrada a Girona. Encara que molt pròxima a ella, la taxa
de prevalença de Girona, de 2,59 víctimes per milió, també se situa per sobre de la
mitjana catalana.
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Denúncia prèvia
D’aquestes deu dones, només consta denúncia prèvia en un dels casos (el 10%). Rita Nicole Olechea Flores (ID 1750) va ser assassinada per la seva exparella el 2 d’agost, quan la
víctima complia 21 anys. L’home havia intentat matar a la víctima ja en 2017, quan encara
era menor d’edat al seu país natal, el Perú, i tenia en vigor una ordre d’allunyament
de la víctima que va infringir per a cometre el crim.
Consta, a més, el cas de Yulia S., de 41 anys, assassinada per la seva parella al Prat de
Llobregat (Barcelona) malgrat rebre atenció jurídica i psicològica des de l’estiu anterior,
per part del Servei Municipal d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD), i d’haver rebut
assistència d’Acció Social i els Mossos d’Esquadra, encara que no constava cap denúncia
prèvia contra la seva victimari.
La resta de casos, el 90%, va ser perpetrat per victimaris que no havien estat denunciats
prèviament.
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Antecedents del victimari
En concordança amb la denúncia prèvia de la víctima, només un dels autors de feminicidis
íntims tenia antecedents per violència de gènere contra la víctima (ID 1750).
No obstant això, en comptabilitzar el total de casos, es coneixen a més els antecedents
del victimari d’una dona de 91 anys a Sant Jordi Desvalls (Girona), autor d’un assassinat
per robatori, al qual li constaven fins a set antecedents sent menor (ID 1865).

Relació del victimari amb la víctima
Dels camps de la base de dades, un dels més importants per a la classificació dels casos en
tipologies és la relació del victimari amb la víctima, que marca les dinàmiques de poder
del victimari amb la víctima i identifica formes específiques d’exercir violència contres les
dones, des de diferents esferes i exercint diferents rols: parelles, exparelles, fills, pares, germans, coneguts, etc.

En concordança amb els tipus de feminicidi, més de la meitat dels casos de Catalunya en 2019
van ser perpetrats per les parelles o exparelles de les víctimes, encara que no són les úniques
relacions registrades entre els victimaris:
D’una banda, les víctimes de feminicidis íntims van ser assassinades per les seves parelles actuals en set dels 10 feminicidis íntims (el 70%), la qual cosa suposa el 38,9% del
total de casos de Catalunya aquest any. Quatre dels victimaris eren les parelles de les
víctimes i altres tres eren els seus marits.
D’altra banda, altres tres dones van ser assassinades per parelles anteriors: dos a les mans
d’exparelles i una a les mans del seu exmarit.
Amb un percentatge inusualment alt, tenint en compte les dades acumulades des de 2010,
el tipus de relació més comuna anés d’aquest marc és la de desconegut, autors de tres dels
18 crims de 2019 (el 16,7%). Això suposa un 11,5% més que la mitjana des de 2010 (són
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11 dels 212 casos, el 5,2%) i és l’any amb més casos en tota la sèrie històrica.
Altres dos casos van ser perpetrats pels fills de les víctimes (el 11,1% del total i el 100%
dels feminicidis familiars).
A més, es van conèixer els casos de Janet Jumillas (ID 1713), assassinada per un amic
amb el qual, pel que sembla, va contreure alguns deutes, i el de Karoline kaver, assassinada pel seu germà.
El cas restant ha estat perpetrat per un victimari encara sense identificar. Es tracta
de l’assassinat per robatori de Hyewol Kim, de 65 anys, a Barcelona (ID 1734).

Perfil de la víctima
Edat de la víctima
De mitjana, les víctimes conegudes a Catalunya en 2019 tenien 42 anys (41,6), amb edats
que van des dels 14 fins als 91 anys. És la segona edat mitjana més baixa a Catalunya des
que documentem els feminicidis i altres assassinats de dones en l’Estat espanyol en 2010.
Només en 2011 s’havia registrat una edat mitjana menor (de 39,5 anys). Des de 2010 i
fins a 2019 la mitjana d’edat és de 46,1 anys, 4,5 anys més que la mitjana de 2019.
Coincidint amb l’edat mitjana de les víctimes, la franja d’edat més documentada és la de
dones de 41 a 50 anys, amb sis dels 18 casos (el 33,3%): una de cada tres dones assassinades a Catalunya en 2019 pertanyien aquesta franja d’edat. És el cas del feminicidi
íntim d’Irene López L., de 44 anys,
assassinada a Olot (Girona) per la
seva parella, un Policia Nacional que
va utilitzar la seva arma reglamentària per a posar fi a la vida de la
víctima (ID 1710).
Molt per sota de la mitjana, la segona franja d’edat més comuna és la de
nenes, adolescents i dones d’11 a 20
anys, amb quatre víctimes, el 22,2%.
Dos d’elles, víctimes de feminicidis
íntims. Entre aquests casos es troba
el primer feminicidi íntim conegut a
Catalunya en 2019 (ID 1694): Kelly
Q. M., de 17 anys, va ser assassinada per la seva parella, un jove de 19
anys que la va decapitar i es va suïcidar després del crim a Reus (Tarragona). Un altre dels
casos és el feminicidi no íntim de Mariona L. G., de 17 anys, assassinada per un desconegut
que es va oferir a donar-li refugi quan discutia amb el seu nuvi (ID 1717).
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Altres tres víctimes, el 16,7%, eren dones de 21 a 30 anys, la tercera franja d’edat més
registrada. Entre elles es troba Rita Nicole Olaechea Flores, assassinada a cops per la seva
exparella amb ordre d’allunyament el dia que la víctima complia els 21 anys (ID 1750).
Per sobre de la mitjana, altres dues dones (el 11,1%) van ser assassinades quan tenien
entre 61 i 70 anys. Es tracta del feminicidi familiar de María José, de 67 anys, assassinada pel seu fill, qui després va intentar posar el pis de la víctima en lloguer mentre
ocultava el cadàver sota un llit (ID 1764). L’altre cas conegut en aquesta franja d’edat és
l’assassinat per robatori de Hyewon Kim, de 65 anys, a les mans d’un motorista que va
intentar robar-li la bossa a Barcelona (ID 1734).
Les tres víctimes restants es van conèixer en tres franges d’edat diferents: per sota de la
mitjana, es coneix un cas de víctima de 31 a 40 anys i, per sobre de la mitjana, es va
conèixer una víctima de 71 a 80 anys i una major de 90. En el primer cas, es tracta
del feminicidi no íntim de Janet Jumillas, de 39 anys, assassinada per un conegut amb
el qual havia contret un deute (ID 1713).

Nacionalitat de la víctima
En 2019 el 38,9% de les víctimes registrades a Catalunya eren d’origen estranger (set
dels 18 casos). Suposa el 38,9% dels casos de l’any, un 5,9% més que la mitjana des de
2010, que se situa en el 33% de les 197 víctimes. Es tracta de cinc feminicidis íntims, un
feminicidi infantil i un assassinat per robatori.
Les set víctimes d’origen estranger
tenien sis orígens diferents. D’una
banda, dos d’elles eren dones d’origen equatorià: Kelly Q. M., de
17 anys (ID 1694) i Evelyn N. (ID
1770), totes dues víctimes de feminicidis íntims. D’altra banda, les
cinc víctimes restants eren de cinc
orígens diferents: una marroquina (ID 1775), una peruana (ID
1750) i una moldava (ID 1707),
víctimes de feminicidis íntims; una
menor russa víctima d’un feminicidi infantil (ID 1728) i una sud-coreana, víctima d’un assassinat per robatori.
Només el 50% de les víctimes conegudes a Catalunya en 2019 tenien confirmat un origen
espanyol, la dada més baixa de la sèrie històrica des de 2010, que només es va registrar
abans en una ocasió, l’any 2013.
Es tracta de nou dones: cinc víctimes de feminicidis íntims, dues víctimes de feminicidis
no íntims i dos d’assassinats per robatori.
A més, en altres dos casos no s’ha pogut confirmar l’origen de la víctima (el 11,1%): es
tracta dels casos de Mercedes Cid (ID 1766) i María José (ID 1764), totes dues víctimes
de feminicidis familiars.
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Ocupació de la víctima
De les dades recollides per al perfil de la víctima (i, com veurem més endavant, també en
el cas del perfil del victimari) la dada menys coneguda és la seva ocupació. Aquesta dada
es desconeix en vuit dels 18 casos a Catalunya en 2019 (el 44,4%).
Dels casos amb ocupacions conegudes, només una d’elles registra més d’un cas en tot
l’any: dos de les víctimes, totes dues de 17 anys, eren estudiants. Es tracta de Kelly M.
Q. (ID 1694) i Mariona L. G. (ID 1717). La primera, víctima d’un feminicidi íntim al gener
i la segona, víctima d’un feminicidi no íntim al maig.
La resta de casos van tenir víctimes amb vuit ocupacions diferents.
En el cas de la víctima treballadora, Evelyn N. treballava com a adobera de pells en
l’empresa Adobats El Domatge, a Centelles (ID 1770).
Susana Cortés J. era la propietària d’un bar del qual s’encarregava la seva parella i
posterior victimari el mes de juny (ID 1761).
Una altra de les víctimes, Karoline Kaver, era menor de l’edat mínima per a treballar,
ja que va ser assassinada pel seu germà als 14 anys (ID 1728).
Hyewon Kim era una alta funcionària del govern sud-coreà en exercir de vicepresidenta de la Comissió Presidencial de Cultura per a Àsia del seu país (ID 1734).
Amb 91 anys quan va ser assassinada, la dona víctima d’un assassinat per robatori a Sant
Jordi Desvalls estava jubilada o era pensionista.
Per part seva, Eva Abad Pérez era sanitària i treballava com a metgessa en l’ambulatori
de Terrasa Est, del qual es trobava de baixa per malaltia quan va ser assassinada pel seu
marit (ID 1747).
Com a directiva d’una empresa tèxtil es va documentar el cas de María José, assassinada pel seu fill a Arenys de Mar (ID 1764)
Finalment, com a tècnica/professional de nivell mitjà es troba la víctima d’Olot
(Girona), Irene López L., treballadora social assassinada a tirs per la seva parella, un policia nacional que va utilitzar l’arma reglamentària per a matar a la seva parella (ID 1710).
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Perfil del victimari
Com entre les víctimes, el perfil del victimari és molt divers i, en moltes ocasions, està
estretament lligat amb les tipologies de feminicidis i altres assassinats de dones. D’aquesta
manera, els autors de feminicidis íntims tenen un rang d’edat més ampli que els autors
de feminicidis familiars.

Edat del victimari
De mitjana, els victimaris registrats a Catalunya en 2019 tenien 36 anys (35,8), amb
edats que van des dels 17 anys fins als 54. És, amb diferència, l’edat mitjana més baixa de
la sèrie històrica: des de 2010 només s’havia registrat una edat mitja menor de 40 anys
en 2015, amb una mitjana de 39,9
anys entre els victimaris
Dues franges d’edat registren el
major nombre de casos, quatre,
en tot l’any (el 22,2%, respectivament): es tracta dels victimaris de
31 a 40, coincidint amb la mitjana
d’edat de 36 anys, i dels de la franja
d’edat següent, de 41 a 50 anys.
D’una banda, els victimaris de 31 a
40 anys, la franja de l’edat mitjana,
van ser autors dels dos feminicidis
no íntims de Marion L. G. (ID 1717)
i Janet jumillas (ID 1713), el feminicidi íntim de Mercedes Cid (ID
1766) i el feminicidi familiar d’Irene López (ID 1710). D’altra banda, els autors de 41 a 50
anys van perpetrar tres feminicidis íntims (IDs 1785, 1761 i 1747) i un familiar (ID 1764).
Dels 18 casos coneguts a Catalunya en 2019, tres van ser perpetrats per homes d’11 a 20
anys (el 33,3%). Es tracta del feminicidi íntim de Kelly M. Q., del feminicidi infantil de
Karoline Kaver (ID 1728) i de l’assassinat per robatori d’una dona de 91 anys (ID 1865).
Amb el mateix nombre de casos, altres tres van ser perpetrats per homes de 21 a 30 anys
(el 33,3%). Els tres, feminicidis íntims: el de Rita Nicole Olaechea Flores a L’Hospitalet
de Llobregat (ID 1750), el de Nelea Sareva a Ulldecona (ID 1707) i el d’Evelyn N. a Vic
(ID 1770).
Encara que es desconeix l’edat dels victimaris de dos casos d’assassinats per robatori
(IDs 1755 i 1734), els dos casos restants van ser perpetrats per autors de 51 a 60 anys
(el 22,2%). En aquest cas, es tracta de dos feminicidis íntims, el de Samira (ID 1775) i el
de Mónica Borràs (ID 1730).
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Nacionalitat del victimari
En 2019 es va confirmar l’origen estranger de nou dels 18 autors de feminicidis i altres
assassinats de dones a Catalunya. És la dada més alta dels recollits en la sèrie històrica des
de 2010, on no s’havia aconseguit la xifra del 50% dels casos de l’any i s’experimentava
una tendència a la baixa des de 2011, quan es va produir el percentatge major (10 dels
22 casos, el 45,5%).
Els victimaris d’origen estranger van ser autors de sis feminicidis íntims, un no íntim,
un infantil i un assassinat per robatori. Els autors de feminicidis íntims eren d’origen
marroquí, equatorià, peruà, argentí, romanès i dominicà. No es repeteix cap
nacionalitat. No obstant això, quan es té en compte la resta de tipus, la nacionalitat marroquina es repeteix en un assassinat per robatori (ID 1865) i un no íntim (ID 177)* i el
feminicidi infantil va ser perpetrat per un altre autor, d’origen rus (ID 1728).
Només es va poder confirmar l’origen espanyol en altres cinc casos, el 27,8%, el percentatge més baix de la sèrie històrica, amb diferència, ja que el mínim de 2011 se situava en
el 40,9%. Aquests cinc victimaris van ser autors de quatre feminicidis íntims i un familiar.
A més, es desconeix la nacionalitat de dues dels autors de feminicidis familiars i altres
dos d’assassinats per robatori.

Ocupació del victimari
Com entre les víctimes, la dada més desconeguda dels victimaris és la seva ocupació,
dada que no s’ha pogut registrar en deu dels 18 casos, el 55,6%. En el cas de Rita Nicole
Olaechea Flores, de 21 anys, la recerca va revelar la doble vida de la seva victimario, un
home amb doble identitat: d’una banda, un jugador de futbol i, per un altre, un carterista
amb antecedents a Barcelona (ID 1750).
Entre els casos amb ocupació coneguda es troba la d’advocat, amb el feminicidi íntim
d’Eva Abad Pérez, assassinada pel seu marit (ID 1747).
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Un altre dels victimarios coneguts, Cristian K., estava aturat quan va perpetrar el feminicidi no íntim de Janet Jumillas (ID 1713).
També es va documentar un cas perpetrat per un empleat. Es tracta del feminicidi íntim
d’Evelyn N., assassinada pel seu exmarit, del qual s’estava separant i que estava ocupat
en una empresa d’especejament de porcs (ID 1770).
Susana Cortés, de 49 anys, tenia hipoglucèmia i va morir mentre la seva parella la gravava
agonitzant, malgrat ser metge (ID 1761).
Un altre dels autors de Catalunya en 2019, César Vega, eren Policia Nacional quan va
posar fi a la vida de la seva parella, Irene López (ID 1710).
Mariona L. G. tenia només 17 anys quan va ser assassinada pel propietari d’un b a r
mentre discutia amb la seva parella (ID 1717).
Finalment, Mónica Borràs va ser assassinada per la seva exparella, un tècnic i programador, Jaume Badiella, que va ocultar el seu cos durant mesos al pati de la casa que
encara compartien (ID 1730).

Suïcidi del victimari
Dels 18 casos de feminicidis i altres assassinats de dones a Catalunya en 2019, es v a
conèixer el suïcidi del victimari en un dels casos (el 5,6%). Es tracta del primer feminicidi íntim de l’any, el de Kelly M. Q., de 17 anys, assassinada a Reus (Tarragona) a les
mans de la seva parella, un jove de 19 anys que es va llançar al buit des d’una cinquena
planta després de cometre el crim (ID 1694).
A més, s’ha documentat un intent de suïcidi en el cas d’Irene López L., de 44 anys, assassinada a Olot (Girona) a les mans de la seva parella, un policia nacional que va utilitzar
l’arma reglamentària per a posar fi a la vida de la víctima i intentar suïcidar-se amb un
tret al cap, però va fallar, casant una ferida greu però no mortal (ID 1710).

40

CAT
2019

En el cas d’un victimari pròfug (ID 1755) i un encara sense identificar (ID 1734), no se
sap si van arribar a suïcidar-se o a intentar-ho després del crim.
Els 14 casos restants, tres de cada quatre, van ser perpetrats per homes que no van intentar
suïcidar-se després de matar a les seves víctimes (el 77,8% dels casos).

Situació judicial del victimari
Aproximadament, dos de cada tres victimaris esperen el judici sobre el seu cas a la presó
preventiva (el 61,1%, amb 11 dels 18 casos). D’aquests onze casos, vuit van ser feminicidis íntims com els de Yulia S. (ID 1785), Eva Abad Páez (ID 1747) o Nelea Sareva (ID
1707). També es troben a la presó preventiva l’autor de l’assassinat per robatori d’una
dona de 91 anys en Sant Jordi Desvalls ( ID 1865) i els autors dels feminicidis no íntims
de Mariona L. G. (ID 1717) i Janet Jumillas (ID 1713).
Altres tres casos van ser perpetrats per homes el destí dels quals després de la
seva
detenció es desconeix, encara que aquesta s’ha confirmat (el 16,7%). Es tracta del feminicidi íntim d’Evelyn N. (ID 1770) i els feminicidis familiars de Mercedes Cid (ID 1766)
i María José (ID 1764).
La resta de victimarios es troben en diferents situacions. L’autor de l’assassinat per robatori de Hyewon Kim està encara sense identificar (ID 1734), el de l’assassinat per
robatori de Sara Ben Omar es troba pròfug de la justícia (ID 1755), l’autor del feminicidi infantil de Karoline Kaver està internat en un centre de menors previ a
la sentència i el feminicidi íntim de Kelly Q. M. es troba tancat després de la mort
del victimario.
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Context del feminicidi
Escenari de la troballa del cadàver
Tres de cada quatre dones assassinades a Catalunya en 2019 ho van ser en escenaris de
l’espai privat (13 casos, el 72,2% dels 18 casos de l’any).
Un altre 22,2% de les dones va ser assassinada en l’espai públic habitat, mentre que
el 5,6% restant va ser assassinada en l’espai públic deshabitat.
Entre els escenaris més comuns en l’espai privat, destaca per sobre de totes l’habitatge
familiar, compartida per víctima i victimari, escenari de set dels 18 casos de l’any (el
38,9%). Es tracta de cinc dels deu feminicidis íntims i dos feminicidis familiars.
El segon escenari més comú entre les víctimes de Catalunya i les assassinades en els
espais privats és l’habitatge de la víctima, en la qual no resideix el victimari, però a
la qual accedir per a cometre el crim. En aquest cas, es tracta de tres feminicidis íntims,
un infantil i un assassinat per robatori.
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L’altre cas perpetrat en l’espai privat es va registrar en l’habitatge del victimari, autor
del feminicidi no íntim de Janet Jumillas en Cornellà de Llobregat (ID 1713).
D’altra banda, en l’espai públic habitat només un escenari registra més d’un cas: els locals
d’oci com a bars, clubs o discoteques van ser l’escenari de dos dels casos: el feminicidi no
íntim de Mariona L. G. (ID 1717) i l’assassinat per robatori de Sara Ben Omar (ID 1755).
Altres dues víctimes es van registrar en altres dos escenaris de l’espai públic habitat:
Hyewon Kim, víctima d’un assassinat per robatori al carrer (ID 1734) i Rita Nicole Olaechea Flores, que va acabar morint a l’hospital a causa de les ferides (ID 1750).
Només un cas va ser registrat en l’espai públic deshabitat i és el de Nelea Sareva, assassinada per la seva parella, que es va desfer del cos en un abocador (ID 1707).

Armes utilitzades pel victimari
La meitat dels victimaris coneguts a Catalunya en 2019 van utilitzar armes blanques
per a cometre el crim (nou dels 18 casos, el 50%). Els seus autors van perpetrar fins a
cinc tipus diferents de feminicidi i assassinat: quatre feminicidis íntims, dos feminicidis
familiars, un feminicidi infantil, un feminicidi no íntim i un assassinat porus robo.
Encara que es desconeix l’arma usada en altres quatre casos (el 22,2%), es va confirmar
que la segona arma més utilitzada pels victimaris són les seves pròpies mans/força
física, utilitzada pels victimaris en tres casos (el 16,7%). Dos d’ells, feminicidis íntims
(IDs 1730 i 1750) i un assassinat
per robatori (ID 1734).
Un altre victimari va usar una
arma de foc (el 5,6%) i, en va concretar, va ser l’arma reglamentària
del Policia Nacional César Vega,
que va matar a la seva parella, Irene López, a Olot (Girona) amb la
mateixa pistola amb la qual posteriorment va intentar, sense èxit,
llevar-se la vida (ID 1710).
L’últim cas correspon a un victimari que va usar una altra arma
(el 5,6%). En aquest cas, es tracta
de l’autor del feminicidi íntim de
Susana Cortéz, qui va morir desatesa pel seu marit, que la gravava
mentre agonitzava malgrat ser mèdic de professió (ID 1761).
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Actes violents utilitzats pel victimari
En línia amb el documentat en l’estudi de les armes utilitzades pels victimaris, aquests
van utilitzar armes blanques per a apunyalar o degollar a les seves víctimes.
Cinc de les dones assassinades va ser apunyalada o acoltellada pel victimari (el 27,8%):
dues víctimes de feminicidis íntims, dos de feminicidis familiars i una víctima de feminicidis familiars.
Les altres quatre víctimes, dues de feminicidis íntims, una de feminicidis infantil i una
de feminicidi no íntim, van ser degollades pels victimaris (el 22,2%).
D’altra banda, altres quatre víctimes (el 22,2%) van ser colpejades pels seus victimaris:
dues víctimes de feminicidis íntims i dos d’assassinats per robatori.
Es desconeix l’acte violent utilitzat pels victimaris en altres tres casos (el 16,7%) -dos
feminicidis íntims i un no íntim-, però es va confirmar que els dos casos restants van ser
perpetrats per victimaris que van tirotejar a la seva víctima (ID 1710) o la van desatendre en una situació de perill extrem (ID 1761).

Motius i circumstàncies del victimari
Juntament amb la relació del victimari amb la víctima, el motiu o circumstància del victimario
pot ser clau per a determinar si un assassinat presenta les característiques necessàries per
a considerar-lo un feminicidi. El menyspreu per la vida de les dones pot ser un factor determinant en situacions en les quals es produeix, per exemple, un continu de violència, o en les
quals es planteja un conflicte a mitjà i llarg termini, com una separació o divorci.
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De les 18 víctimes conegudes a Catalunya en 2019 es va confirmar que almenys cinc d’elles,
el 27,8%, es trobaven en una situació de continu de violència per part del victimari,
que la seva màxima i final expressió és el feminicidi. Es tracta dels feminicidis íntims de
Susana Cortéz (ID 1761), Eva Abad (ID 1747), Rita Nicole Olaechea (ID 1750), Samira
(ID 1775) i Yulia S. (ID 1785).
Encara que es desconeix el motiu o circumstància principal del victimari en altres cinc
casos (el 27,8%), es va confirmar el mòbil del robatori en els tres assassinats per robatori
coneguts (IDs 1734, 1755 i 1865).
Dos dels victimaris (el 11,1%) va cometre un feminicidi íntim mentre es trobava en procés de separació o va ser rebutjat per la víctima. Es tracta dels casos d’Evelyn N. (ID
1770) i Mónica Borràs (ID 1730).
Altres dos victimaris havien tingut una discussió amb la víctima que van decidir resoldre
violentament. Es tracta de l’autor del feminicidi familiar de Mercedes Cid (ID 1766) i el
feminicidi íntim de Nelea Sareva (ID 1707).
Finalment, l’autor del feminicidi no íntim de Mariona L. G., de 17 anys, sofria un trastorn
psicològic o psiquiàtric quan va cometre el crim que semblava ser desconegut o estar
desatès per les institucions (ID 1717).
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3. Feminicidis y altres assessinats
de dones a Catalunya en 2020

Nombre de casos per províncies i municipis
L’any 2020 hem documentat 15 casos de feminicidis i altres assassinats de
dones a Catalunya a les mans d’homes. Sobre la base de la població de dones
residents a Catalunya, aquesta dada suposa una taxa de prevalença de 3,84 dones
assassinades per milió.
Els 15 casos coneguts a Catalunya en 2020 suposen el 16,1% dels 93 casos documentats
a nivell estatal, un percentatge en concordança amb el de població de dones en l’Estat
espanyol resideix a Catalunya, que se situava en el 16,3% aquest any, segons dades de
l’Institut Nacional d’Estadística.
Per anys, és la dada més sota registrat a Catalunya des de 2010 que comencem a
documentar els feminicidis i altres assassinats de dones a Espanya. En altres quatre anys
la xifra es va reduir a les 16 víctimes anuals (2013, 2016, 2017 i 2018), però només en un
d’aquests anys el percentatge de casos coneguts a Catalunya respecte al total estatal és
menor que el registrat en 2020. En 2013 els 16 casos coneguts a Catalunya suposaven
el 14,04% dels 114 casos coneguts en l’Estat espanyol. Amb la reducció d’aquestes xifres
estatals a 93 víctimes en 2020, el percentatge de casos que aporta Catalunya a la
base de dades és del 16,13%, malgrat registrar un cas menys que en 2013.
La taxa de prevalença s’utilitza per a calcular la incidència real del feminicidi, en relació amb la població del territori d’estudi. Així, fins i tot registrant el mateix nombre de
casos, la taxa de prevalença d’una província com Ávila, amb una població de menys
de 80.000 dones, serà molt major que la registrada per una província més poblada,
com Barcelona, amb gairebé tres milions de dones habitants. Sense la taxa de prevalença, els estudis del nombre de casos sempre mostrarien els territoris més poblats
com els més afectats. D’aquesta manera, tenim en compte la població de dones per a
calcular quants casos s’han donat en un territori per cada milió de dones habitants.

Nombre de casos i taxes de prevalença per províncies i municipis
Del total de 15 casos l’any 2020, el 80% dels casos es va registrar a la província de Barcelona (12 casos). El 20% restant es van conèixer a la província de Girona (tres casos).
Tenint en compte la població de dones de totes dues províncies, els 12 casos coneguts a
Barcelona suposen una taxa de 4,08 dones assassinades per cada milió de les quals
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habiten la província (2.939.086 dones). Per part seva, la taxa de prevalença de Girona
se situa en 7,68 víctimes per milió, amb el registre de tres casos en una població molt
més reduïda, de 390.605 dones.
Per municipis, dos d’ells registren tres casos en 2020, tots dos a la província de Barcelona.
Es tracta del propi municipi de Barcelona i el d’Esplugues de Llobregat. Per la diferència
en la població de tots dos, la taxa de prevalença és radicalment diferent: mentre que a
Barcelona les gairebé 900.000 dones del municipi dibuixen una taxa de prevalença de
3,43 dones assassinades per cada milió de les quals l’habiten, a Esplugues de
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Llobregat (Barcelona) la taxa es dispara a les 121,51 dones assassinades per milió,
ja que la població de dones en el municipi no supera les 25.000. Encara sent una taxa
molt alta, que multiplica per 32 la mitjana de Catalunya (de 3,72 víctimes per milió), és
el tercer municipi amb la taxa més alta. Barcelona, per part seva, és l’únic municipi amb
casos en 2020 per sota de la mitjana catalana.
Només un altre municipi va registrar més d’un cas en 2020 a Catalunya i és el cas de
Terrassa (Barcelona), on el registre de dos casos situa la taxa de prevalença en 17,59
víctimes per milió, gairebé cinc vegades la taxa de prevalença mitjana a Catalunya (3,79).
El municipi amb una taxa de prevalença més alta és El Pont de Vilomara i Rocafort
(Barcelona), on la documentació d’un cas en una població de 1.900 dones suposa una
taxa de 526,32 víctimes per milió.
D’entre la resta de municipis amb un sol cas en 2020, el segon amb la taxa més alta és
L’Escala (Girona), amb una prevalença de 197,75 víctimes per milió. En quart lloc, després d’Esplugues de Llobregat, es troba el municipi de Sant Joan Despí (Barcelona),
amb 56,9 víctimes per milió. Li segueixen els municipis de Lloret de Mar (Girona),
amb 52,18 víctimes per milió; Girona, amb 18,67 víctimes per milió; Santa Coloma
de Gramenet (Barcelona), amb 16,42 víctimes per milió) i Sabadell (Barcelona), amb
una taxa de 9 víctimes per milió. Aquest últim, el més pròxim a la mitjana catalana, la
multiplica àmpliament per dues.

Nombre de casos per mesos i estacionalitat
L’estacionalitat a Catalunya en 2020 es veu marcada per una concentració de casos, especialment en els quatre mesos de l’any que van registrar més d’un cas. En comparació amb
l’estacionalitat acumulada des de 2010, el pic que es repeteix en tots dos es registra el mes
de gener, mentre que el pic de juny de l’acumulat es va avançar en 2020 al mes de maig.
Per mesos, en 2020 es van registrar més casos el mes de gener, que es va tancar amb
cinc víctimes (el 33,3% del total de l’any). Aquest pic coincideix amb el segon pic més
pronunciat en les dades acumulades des de 2010, ja que el mes de gener és el que més
casos va registrar (24 casos, el 11,3%), seguit del mes de juny (amb 25 casos, el 11,8%).
El segon mes amb més casos coneguts a Catalunya és maig (amb tres víctimes, el 20%),
seguit de dos mesos que van registrar dues víctimes (el 13,3%, respectivament): agost
i novembre.
Els altres tres casos es van registrar en els mesos d’abril, juliol i setembre, que suposen
el 6,7% dels 15 casos de Catalunya, respectivament. Alguns d’aquests mesos coincideixen
amb la tendència a l’alça en els mesos d’estiu, que en les dades acumulades des de 2010
estableix el pic anual més alt en el mes es juny, amb 25 casos, el 11,8%. També es situen
pròxims al mes d’octubre, el tercer amb més casos coneguts des de 2020 (23 víctimes,
el 10,8%).
D’altra banda, en 2020 no es van registrar casos a Catalunya durant els mesos de febrer,
març, juny, octubre i desembre.
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Tipus de feminicidi
El 86,7% de les dones assassinades a Catalunya en 2020 va ser víctima d’alguna mena
de feminicidi (13 dels 15 casos). Encara que s’allunya del màxim històric conegut en
2017 (del 93,8%), es continua situant per sobre de la mitjana registrada des de 2010, del
85,8% dels casos. En 2020 els altres dos casos restants són dos tipus diferents d’assassinat
que suposen el 13,3% del total.
Per tipus de feminicidi, el tipus més registrat és el feminicidi íntim, perpetrat per les
parelles o exparelles de les víctimes. Amb vuit dels 15 casos registrats en 2020, aquest
tipus suposa el 53,3% dels casos de l’any. Coincideix amb el percentatge que suposa aquest
tipus, de mitjana des de 2010, amb 113 dels 212 casos. Entre aquests vuit casos es troba
el feminicidi de Judith Sánchez Coca (ID 1791), assassinada a Terrassa (Barcelona) per
la seva exparella, un Mosso d’Esquadra en actiu que va utilitzar la seva arma reglamentària per a posar fi a la vida de la seva exparella, a la qual assetjava perquè reprengués la
relació, abans de suïcidar-se.
El segon tipus més documentat a Catalunya en 2020 és el feminicidi familiar, que
presenta una preocupant tendència a l’alça. Des de 2010 es van conèixer 29 casos d’aquest
tipus, el 13,7% del total de 212. No obstant això, en 2020 els tres casos coneguts suposen el
20% del total de 15 víctimes. A més, tant en 2010 com en 2011 aquest tipus de feminicidis
es va mantenir per sota del 5% de casos, però va aconseguir pics de més del 30% en anys
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com 2015 o 2018. En 2020 els tres casos estan perpetrats per membres de la família de
la víctima, però representen manifestacions diferents de les violències masclistes. D’una
banda, a Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) un home va matar a la seva mare en
l’habitatge que compartien i a la qual va calar foc després de cometre el crim (ID 1826).
D’altra banda, a Terrassa un home va matar a la seva germana i va ferir a la seva mare,
malgrat constar denúncies prèvies de la víctima contra el seu germà. Havia aconseguit
una ordre d’allunyament i una condemna de sis mesos de presó que es va suspendre a
canvi del seu ingrés en un centre de desintoxicació (ID 1849). Finalment, a Barcelona un
home va matar al seu exsogra, amb la qual la seva exparella començava a reprendre la
seva relació. L’home, que comptava amb antecedents per violència masclista i va intentar
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sense èxit reprendre la relació amb la seva exparella, va atacar a la seva exsogra, a la qual
culpava d’uns suposats abusos sexuals a la seva filla menor (ID 1891).
La resta de tipus de feminicidi o assassinat va registrar només un cas en 2020. Es tracta
del cas del feminicidi infantil de Ciara (ID 1787), la menor de tres anys assassinada
pel seu pare a Esplugues de Llobregat (Barcelona) al costat de la seva mare, Mónica Linde (ID 1786), el Dia de Reis. Rubén Darío, de 27 anys, va posar fi a la vida de totes dues
després de no acceptar la separació amb la seva parella, amb la qual continuava convivint.
Es va conèixer també el feminicidi no íntim al Pont de Vilomara (Barcelona) de Teresa
Garrido Prieto, de 63 anys, assassinada per un home amb el qual convivia des de feia poc
temps però amb el qual no mantenia cap relació (ID 1821).
Els dos casos restants corresponen a dos tipus diferents d’assassinat. D’una banda, es va
conèixer l’assassinat per robatori de Maria Carme Font i Senen, de 67 anys, assassinada en el seu pis de Girona, on exercia com a podòloga (ID 1887). Pel que sembla, dos
homes van posar fi a la seva vida en un robatori en el qual van participar dues persones
més, inclosa una de les empleades de la víctima que coneixia l’escenari del crim.
Finalment, es va conèixer l’assassinat per violència comunitària de C. Rosa D. G.,
de 77 anys, víctima d’un jove que va matar també a altres dos homes en un lapse d’una
hora als carrers de Barcelona, en un denominat spree murder o assassinat itinerant.

Xifres oficials, denúncia prèvia de la víctima
i antecedents del victimari de feminicidis íntims
Subregistre oficial i taxes de prevalença
El 100% dels casos de feminicidis íntims, en el marc de la parella o exparella, van ser
reconeguts oficialment com a víctimes mortals per Violència de Gènere, segons la Delegació del Govern contra la Violència de Gènere. Es tracta de vuit casos: sis
a la província de Barcelona i dues en la de Girona. Sobre la base de la població de dones
de Catalunya, la taxa de prevalença de feminicidis íntims és de 2,08 víctimes per milió.
Aquesta taxa és superior en les dues províncies que registren casos, encara que amb
diferències: mentre que a Barcelona la taxa és molt similar (2,04 víctimes per milió), a
Girona es duplica àmpliament (5,12 víctimes per milió) a causa de la diferència de població
de dones en tots dos territoris.

Denúncia prèvia
D’aquestes vuit dones, cap havia presentat denúncies prèvies contra la seva victimari.
No obstant això, sí que es registra una denúncia prèvia en el feminicidi familiar de nom
i cognoms no coneguts, assassinada a Terrassa (Barcelona) a les mans del seu germà,
que ja havia estat condemnat per maltractar i amenaçar a la víctima al maig de 2019.
53

CAT
2020
Com esmentem anteriorment, la dona havia aconseguit una ordre d’allunyament i una
condemna de sis mesos de presó que es va suspendre a canvi del seu ingrés en un centre
de desintoxicació (ID 1849).
A més del victimari d’aquest cas, al qual li consten antecedents de denúncies per
maltractaments a la víctima (el 6,7% dels casos de l’any), es coneixen altres dos casos
perpetrats per un victimari amb denúncies prèvies de maltractaments a altres
dones (el 13,3%). Un d’ells és el feminicidi íntim de Rosa Navarro a Sant Joan Despí
(Barcelona), perpetrat per la seva parella, que va ser detingut en l’aeroport amb la intenció de fugir del país (ID 1796). El segon cas és el del feminicidi familiar de Teresa P. R. a
Barcelona, a les mans del seu exgengre, que no va acceptar la ruptura amb la seva parella
i va culpar a la víctima del seu allunyament (ID 1891).

Antecedents del victimari
Encara que es desconeix si la resta de victimaris tenia un altre tipus d’antecedents, es
va confirmar que els dos autors de l’assassinat per robatori de Maria Carme Font i Senen
a Girona tenien antecedents sense determinar (ANEU 1887).

Relació del victimari amb la víctima
La relació del victimari amb la víctima és un indicador fonamental per a la identificació
i classificació dels feminicidis i altres assassinats de dones. D’aquesta manera, el tipus
de relació més comuna és la present en feminicidis íntims: parelles i exparelles van
perpetrar vuit dels 15 casos (el 53,3%).
D’ells, la meitat van ser perpetrats per les parelles de les víctimes (el 26,7% del total de
15 casos). Els altres quatre casos van ser perpetrats per dos marits i dues exparelles
(el 13,3%, respectivament).
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A més, es van conèixer tres casos més de relacions alienes a les sexe-afectives o familiars: un feminicidi no íntim perpetrat per un inquilí o company de pis de la
víctima (ID 1821), un assassinat per violència comunitària perpetrat per un desconegut (ID 1792) i un assassinat per robatori perpetrat per dos homes vinculats a
la exempleada de la víctima (ID 1887).

Perfil de la víctima
Edat de la víctima
Les víctimes conegudes en 2020 a Catalunya tenien una edat mitjana de 46 anys.
La franja d’edat amb més casos és la de dones d’entre 61 i 70 anys, amb quatre de
les 15 víctimes (el 26,7%). Es tracta de casos com el feminicidi no íntim de Teresa
Garrido Prieto, de 63 anys, assassinada per un home amb el qual convivia però amb
el qual no mantenia cap relació sentimental (ID 1821), o l’assassinat per robatori de
Maria Carme Font i Senen, de 67 anys, víctima d’un assalt violent durant el qual la
van torturar abans de posar fi a la seva vida (ID 1887).
Altres tres franges d’edat registren dos casos en tot l’any: les víctimes de 21 a 30
anys, les de 41 a 50 i les de 51 a 60 (el 13,3%, respectivament). Entre aquestes,
en la franja més jove es troben els dos primers casos de feminicidis íntims de l’any
a Catalunya: Mónica Linde, de 28 anys, va ser assassinada per la seva parella, que
també va acabar amb la filla petita de tots dos, de 3 anys a Esplugues de Llobregat
(ID 1786) i Judith Sánchez Coca, de 29 anys, va ser assassinada per la seva parella, un Mosso d’Esquadra en actiu que va usar l’arma reglamentària per a posar
fi a la vida de Judith abans de suïcidar-se a Terrassa (ID 1791). També a Terrassa
va tenir lloc el feminicidi familiar d’una dona de 51 anys amb nom i cognoms no
coneguts, assassinada pel seu germà, que també va agredir a la seva mare (ID
1849), que pertany a la tercera franja esmentada, de dones d’entre 51 i 60 anys.
La víctima més jove tenia tres anys.
Ciara va ser assassinada pel seu pare
a Esplugues de Llobregat, on l’home
també va posar fi a la vida de la seva
dona i mare de la petita abans d’intentar suïcidar-se (ID 1787).
Encara que es desconeix l’edat
d’una altra de les víctimes, se sap
que la resta de víctimes corresponien a diferents franges d’edat: una
víctima de 31 a 40 anys i una de
71 a 80. C. Rosa D. G. va ser la
víctima d’edat més avançada coneguda a Catalunya en 2020, assassi-
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nada per un jove que va matar també a altres dos homes en una mena de violència
que s’ha denominat spree murder (ANEU 1792).

Nacionalitat de la víctima
Malgrat que es desconeix l’origen del 20% de les víctimes (tres dels 15 casos), el 60% de
les dones assassinades a Catalunya en 2020 eren espanyoles. Quatre d’aquestes dones
van ser víctimes de feminicidis íntims (IDs 1866,1827,1796 i 1791) i la resta de casos es van
registrar en cinc tipus diferents: un feminicidi no íntim (ID 1821), un feminicidi infantil
(ID 1787), un feminicidi familiar (ID 1891), un assassinat per violència comunitària (ID
1792) i un assassinat per robatori (ID 1887).
Els casos en els quals es desconeix l’origen de la víctima són el feminicidi íntim de
Mónica Linde (ID 1786) i els feminicidis familiars de dues dones assassinades pel seu
germà (ID 1849) i pel seu fill (ID 1826), respectivament, de les que es desconeixen noms
i cognoms.
Es va confirmar l’origen estranger de tres de les 15 víctimes, el 20%. Les tres van ser
víctimes de feminicidis íntims: Annick Chenut, de 65 anys, va ser assassinada al maig a
les mans del seu marit, en ple procés de separació a L’Escala (ID 1825), Gloria Oriana
O., de 20 anys, va ser assassinada al juliol pel seu marit enfront del seu fill de tres anys
a Barcelona (ID 1832) i Peggy D., de 49 anys, va ser assassinada al novembre per la seva
parella en l’habitatge en la qual s’havien confinat (ID 1872).

Ocupació de la víctima
La dada més invisibilitzada del perfil de la víctima és l’ocupació, desconeguda en el 53,3%
dels casos (vuit de les 15 dones assassinades). Totes elles van ser víctimes d’alguna mena
de feminicidi: quatre víctimes de feminicidis íntims, tres de feminicidis familiars i una
de feminicidi no íntim.
L’ocupació més registrada entre les víctimes conegudes a Catalunya en 2020 és la
de propietària/comerciant (el 20%) i en tots els casos l’autor va ser la parella o
l’exparella de la víctima. Es tracta dels feminicidis íntims de Rosa Navarro a Sant
Joan Despí (ID 1796), Annick Chenut a L’Escala (ID 1825) i Peggy D. a Lloret de
Mar (ID 1872).
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La segona ocupació més comuna a Catalunya en 2020 és la d’infermera (dos casos, el
13,3%). En aquest cas, Judith Sánchez Coca, de 29 anys, va ser assassinada per la seva
parella en un feminicidi íntim (ID 1791) mentre que maria Carme Font i Senen va ser
assassinada per dos individus en un assassinat per robatori en el qual van participar dues
persones més, una d’elles empleada seva (ID 1887).
Altres dues ocupacions completen els 15 casos de l’any amb una menor assassinada
i una jubilada/pensionista. Ciara, de 3 anys, va ser assassinada pel seu pare, que
també va posar fi a la vida de la seva mare (ID 1787). D’altra banda, C. Rosa D. G.,
tenia 77 anys i estava jubilada quan va ser assassinada per un desconegut en un assassinat per violència comunitària (ID 1792).

Perfil del victimari
Edat del victimari
De mitjana, els victimaris coneguts a Catalunya en 2020 tenien 43 anys, tres menys que
la mitjana d’edat de les seves víctimes.
Tres franges d’edat registren quatre casos i concentren el 80% casos coneguts a Catalunya
en 2020 (el 26,7, respectivament).
D’una banda, es coneixen quatre casos perpetrats per victimaris de 21 a 30 anys: dos
feminicidis íntims, un feminicidi infantil i un assassinat per violència comunitària.
Entre ells, l’autor del feminicidi íntim de Yolanda Zamorano Álvarez va ser un home
de 25 anys, que va posar fi a la vida de la seva parella, de 42, amb una sobredosi de
medicaments que va intentar encobrir com un suïcidi (ID 1866).
D’altra banda, també van ser quatre els victimaris de 41 a 50 anys: dos feminicidis íntims i dos feminicidis familiars. Entre aquests es troba el feminicidi familiar
perpetrat pel victimari de Teresa P. R., de 65 anys, assassinada pel seu exgendre, de
43, després de la separació amb la seva parella, que reprenia la seva relació amb la
seva mare després del distanciament al qual l’havia sotmès el victimari (ID 1891).
Finalment, altres quatre victimaris se situaven en la franja d’edat dels 51 als 60 anys:
dos feminicidis íntims, un feminicidi no íntim i un assassinat per robatori.
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Entre aquests casos es troba el del feminicidi íntim perpetrat per la parella de Josefa A.,
un home de 55 anys que va posar fi a la vida de la seva parella en l’habitatge en al qual
convivien i que va fugir de l’escenari del crim en una línia de metro després de desfer-se
de l’arma del crim pel camí (ID 1827).
A més, es van conèixer dos casos perpetrats per victimaris de 31 a 40 anys. Es tracta
del feminicidi familiar d’una dona de nom, cognoms i edat desconeguda, assassinada pel
seu fill, de 37 anys, amb el qual convivia en un habitatge a la qual el victimari va calar foc
després del crim (ID 1826) i el feminicidi íntim de Gloria Oriana O., de 20 anys, assassinada pel seu marit de 35 enfront del seu fill de 3 a Barcelona (ID 1832).
El cas restant va ser perpetrat per un home classificat en la franja de 71 a 80 anys. Es
tracta de l’autor del feminicidi íntim de Annick Chenut, de 65 anys, a L’Escala (Girona)
a les mans del seu marit, de 72, que la va matar en ple procés de separació per a no haver
de cedir-li la propietat de l’habitatge familiar (ID 1825).

Nacionalitat del victimari
Es desconeix la nacionalitat de tres dels 15 victimaris (el 20%): dos dels tres feminicidis
familiars (ID 1826 i 1849) i un assassinat per robatori (ID 1887).
A més, se sap que el 53,3% eren d’origen espanyol (vuit casos): cinc feminicidis
íntims (el 33,3%), un feminicidi familiar, un feminicidi infantil i un feminicidi no
íntim (el 6,7%, respectivament). Era d’origen espanyol, per exemple, l’autor del
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feminicidi íntim de Judith Sánchez Coca, de 29 anys, assassinada per la seva parella, Carlos Portero R., de 42, agent en actiu de la unitat de Seguretat Ciutadana
dels Mossos d’Esquadra, que va utilitzar l’arma reglamentària per a posar fi a la
vida de Judith abans de suïcidar-se (ID 1791).
El 26,7% dels casos restants són els quatre casos perpetrats per victimaris estrangers.
Van ser autors de tres feminicidis íntims i un assassinat per violència comunitària. En el
cas de Gloria Oriana O, el seu marit era de nacionalitat uruguaiana (ID 1832), en el cas
de Yolanda Zamorano Álvarez la seva parella era de nacionalitat mexicana (ID 1866) i la
parella de Peggy D. era de nacionalitat belga (ID 1872). L’assassinat per violència comunitària va ser perpetrat per un home d’origen suec (ID 1792).

Ocupació del victimari
La dada d’ocupació és el més desconegut del perfil del victimari, ja que es desconeix la
dada en el 80% dels casos, 12 dels 15 victimaris.
En els casos registrats a Catalunya en 2020 es coneixen tres victimaris amb tres ocupacions diferents: un Mosso d’Esquadra en actiu (ID 1791), un propietari/comerciant
(ID 1872) i dos homes amb antecedents contactats per la exempleada de la víctima per a
perpetrar un robatori en el seu habitatge, on tenia instal·lada una consulta (ID 1887).

Suïcidi del victimari
El 13,3% dels victimaris coneguts a Catalunya en 2020 es va suïcidar després del crim
(dos dels 15 casos). Tots dos van ser casos perpetrats per la parella o exparella de la víctima: Francesc L. va posar fi a la vida de Annick Chenut (ID1825) i Carlos porter R. va
matar a la seva exparella, Judith Sánchez Coca (ID 1791).
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Es desconeix si va haver-hi un intent de suïcidi en un dels casos (el 6,7%), però es
confirma que els altres 12 victimaris coneguts no van intentar atemptar contra la seva
pròpia vida després d’acabar amb la de la víctima (el 80%).

Situació judicial del victimari
El 66,7% dels victimaris es troba a la presó preventiva després del crim, a l’espera de
la celebració del judici (10 dels 15 casos). Es tracta de sis dels autors dels vuit feminicidis íntims, un dels tres feminicidis familiars i els assassinats per robatori i per violència
comunitària.
No obstant això, la informació publicada no permet conèixer el destí de tres dels 15 victimaris, l’última actualització dels quals va assegurar tenir-los detinguts (el 20%). En
aquest cas, són dos dels tres autors de feminicidis familiars i l’autor del feminicidi no
íntim els que es troben en aquesta situació.
Els casos dels dos victimaris que es van suïcidar després del crim es troben tancats
després de la seva mort (el 13,3%). Són els dos casos de feminicidis íntims esmentats anteriorment en la secció del suïcidi del victimari: Annick Chenut (ID 1825) i Judith
Sánchez Coca (ID 1791).
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Context del feminicidi
Escenari de la troballa del cadàver
El 60% dels casos es va perpetrar en l’habitatge familiar (nou dels 15 casos). Sis d’ells
eren feminicidis íntims i els altres tres casos van ser altres tipus de feminicidi: un familiar,
un infantil i un no íntim. Entre els feminicidis íntims perpetrats en l’habitatge familiar
es troba el cas de Mónica Linde, la primera dona assassinada per la seva parella a Catalunya en 2020 (ID 1786). També es troba entre aquests casos el feminicidi no íntim de
Teresa Garrido Prieto, assassinada per un home amb el qual convivia, però amb el qual
no mantenia o havia mantingut cap relació sentimental (ID 1821).
El 26,7% dels victimaris va entrar en l’habitatge de la víctima per a posar fi a la seva vida
(quatre casos): dos feminicidis familiars, un feminicidi íntim i un assassinat per robatori. En
aquest cas, els feminicidis familiars coneguts a
Terrassa i Barcelona van ser perpetrats en l’habitatge de la víctima (IDs 1849 i 1891, respectivament) a les mans del germà de la víctima, en
el primer cas, i del exgendre, en el segon.
Els dos casos restants es van donar en altres dos
escenaris diferents: un feminicidi íntim perpetrat en un estacionament/pàrquing i un assassinat per violència comunitària que va tenir
lloc al jardí/pati/portal de la víctima. En el
primer cas, es va localitzar en un aparcament el
cos de Judith Sánchez Coca, assassinada per la
seva parella, un Mosso d’Esquadra en actiu que
va utilitzar l’arma reglamentària per a posar fi
a la vida de la seva parella abans de suïcidar-se
(ID 1791). En el segon cas, va anar C. Rosa D. G.,
de 77 anys, la que va ser assassinada en el replà
de les escales d’una finca a la qual va accedir
l’autor de l’assassinat per violència comunitària,
que va matar també a dos homes en un lapse
d’una hora (ID 1792).
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Armes utilitzades pel victimari
Els victimaris coneguts a Catalunya en 2020 van usar majoritàriament les armes blanques per a posar fi a la vida de les seves víctimes: set dels 15 casos (el 46,7% del total).
D’ells, la meitat eren feminicidis íntims (quatre casos), dos eren feminicidis familiars i
un un feminicidi no íntim. Entre els primers es troba el cas de Josefa A., assassinada per
la seva parella en l’habitatge que compartien. L’home va apunyalar a la víctima i va fugir
l’escenari amb metro, però es va desfer de l’arma, un ganivet, pel camí (ID 1827).
Altres quatre victimaris (el 26,7%) van utilitzar les seves pròpies mans/força física per
a matar a les víctimes: tres feminicidis íntims i un feminicidi infantil. En aquest últim
cas, Ciara, de tres anys, va ser asfixiada pel seu pare, que va utilitzar el mateix mètode per
a posar fi a la vida de la seva parella, Mónica Linde, mare de la petita (IDs 1787 i 1786,
respectivament).
Encara que es desconeix l’arma utilitzada en altres dos casos d’assassinat (el 13,3%) –un
per robatori i un altre per violència comunitària–, se sap que els altres dos victimaris van
usar dues armes diferents: un una arma de foc i un altre el foc.
En el primer cas, es tracta de l’autor del feminicidi íntim de Judith Sánchez Coca, un
Mosso d’Esquadra que va usar la seva arma reglamentària per a cometre el crim abans
de suïcidar-se (ID 1791). En el segon cas, es tracta de l’autor del feminicidi familiar d’una
dona de nom, cognoms i edat no coneguda a Santa Coloma de Gramenet, assassinada pel
seu fill de 37 anys, amb el qual convivia i que va calar foc a la casa (ID 1826).
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Actes violents utilitzats pel victimari
Un terç de les víctimes van ser apunyalades/acoltellades per les seves victimaris (sis
casos). Tots van ser feminicidis, de tres tipus diferents: dos íntims, dos familiars i un no
íntim. Aquest últim, el de Teresa Garrido Prieto, de 63 anys, perpetrat per l’home amb el
qual la víctima convivia sense mantenir cap relació sexe-afectiva (ID 1821).
Un altre terç de les víctimes van ser asfixiades/escanyades (quatre casos, el 26,7%).
En aquest cas, quatre d’aquests quatre casos eren feminicidis íntims i l’altre, un feminicidi
infantil vinculat amb un dels tres feminicidis íntims. Es tracta, com esmentàvem en la
secció anterior, dels casos de Ciara, de 3 anys, i la seva mare Mónica Linde, assassinades
pel pare i parella de les víctimes, que les va asfixiar després de no acceptar la voluntat de
la dona de separar-se de l’home (IDs 1787 i 1786).
La resta de casos que es van conèixer correspon a dones assassinades per homes que van
utilitzar diferents actes violents: una va ser colpejada (ID 1792), una altra cremada
(ID 1826), una altra tirotejada (ID 1791), una altra lligada i colpejada (ID 1887) i
una altra degollada (ID 1832).

Motius i circumstàncies del victimari
Es desconeix el motiu o circumstància principal en sis dels 15 casos (el 40%). El continu de violència és el motiu o circumstància més comuna entre els casos coneguts a
Catalunya en 2020, present en tres dels 15 casos, el 20%. El primer d’aquests casos es va
conèixer al gener, amb el feminicidi íntim de Rosa Navarro.
En aquest cas, Rosa no va denunciar, però el victimari té antecedents per violència masclista cap a una parella anterior i l’entorn va assegurar que les baralles eren constants (ID
1796). Josefa A., la segona víctima coneguda al maig, també s’havia negat a denunciar al
seu agressor, a pesar que en 2019 un atac del victimari va comportar l’ingrés hospitalari
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de la víctima (ID 1827). El tercer cas és el del feminicidi familiar d’una dona de 51 anys,
assassinada a punyalades pel seu germà, que havia estat condemnat en 2019 per amenaçar
i maltractar a la víctima, que va aconseguir una ordre d’allunyament, però la condemna es
va suspendre quan l’home va acceptar ingressar en un centre de desintoxicació (ID 1849).
En altres dos casos es dóna la circumstància que la parella es trobava en un procés de
separació/rebutj (dos casos, el 13,3%). Es tracta dels dos primers feminicidis íntims
coneguts a Catalunya en 2020: Mónica Linde va ser assassinada el Dia de Reis per la
seva parella, que també va posar fi a la vida de la seva filla petita Ciara al no acceptar el
desig de separar-se de la víctima, amb la qual encara convivia (ID 1786) i Judith Sánchez Coca va ser assassinada per la seva exparella, un Mosso d’Esquadra que va utilitzar
l’arma reglamentària per a posar fi a la vida de la vícitma i suïcidar-se després del crim.
Els seus familiars asseguren que l’assetjava des de feia mesos perquè reprengués la relació
(ID 1791).
La resta de casos es van donar baix diferents circumstàncies: els victimaris de l’assassinat
per robatori de Maria Carme Font i Senen van tenir un mòbil econòmic (ID 1887), el
feminicidi infantil de Ciara es va dur a terme per venjança contra la mare de la víctima
(ID 1787), Peggy D. va ser assassinada després d’una discussió (ID 1872) i l’autor del
feminicidi íntim de Annick Chenut va combinar el mòbil econòmic amb la separació/rebuig (ID 1825).
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4. Feminicidis i altres assassinats
de dones a Catalunya en 2010-2020
Nombre de casos per anys i províncies
Nombre de casos per anys
Des de 2010 fins a 2020 a Catalunya s’han registrat 212 feminicidis i altres assassinats de dones a les mans d’homes.
La tendència a la baixa és estable en els últims anys, culminada pel nombre de casos més
baix de la sèrie històrica en 2020, amb 15 víctimes. Suposa un 44,4% menys que les 27
víctimes registrades en 2010, el primer any de la sèrie.
La xifra de 15 víctimes és la més baixa de la sèrie, encara que s’havia aconseguit reduir
fins a 16 en altres ocasions: la primera vegada va ser en 2013 i la segona en 2016, i la dada
es va repetir dos anys seguits en 2017 i 2018.
Encara que en 2019 la tendència es va trencar amb el registre de 18 víctimes, 2020 ha
estat el que menys víctimes ha documentat a Catalunya.

Nombre de casos per províncies
Per nombre de casos, la província amb més víctimes conegudes és Barcelona, amb 134
dones assassinades (el 63,2% del total de Catalunya).
A Barcelona li segueixen, en nombre de casos, Tarragona (amb 37 víctima) i Girona (amb 34).
La província amb menys casos en aquest període és Lleida (amb set víctimes en onze anys).
No obstant això, la diferència en la densitat de població de dones en les quatre províncies
dibuixa diferents taxes de prevalença, mesura pel nombre de casos coneguts per cada
milió de dones que habiten la província. De mitjana, la taxa de prevalença registrada a
Catalunya de 2010 a 2020 és de 5,36 víctimes per milió.

Taxes de prevalença per províncies i municipis
La taxa de prevalença s’utilitza per a calcular la incidència real del feminicidi, en relació amb
la població del territori d’estudi. Així, fins i tot registrant el mateix nombre de casos, la taxa
de prevalença d’una província com Ávila, amb una població de menys de 80.000 dones, serà
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molt major que la registrada per una província més poblada, com Barcelona, amb gairebé
tres milions de dones habitants. Sense la taxa de prevalença, els estudis del nombre de casos
sempre mostrarien els territoris més poblats com els més afectats. D’aquesta manera, tenim
en compte la població de dones per a calcular quants casos s’han donat en un territori per
cada milió de dones habitants.

De mitjana, a Catalunya s’han registrat 5,03 dones assassinades per milió de les
quals habiten el territori. Encara que ha fluctuat en ocasions, ha vingut definint una
tendència a la baixa coherent amb el nombre de casos coneguts.
De fet, la taxa de prevalença màxima es va donar l’any que es va iniciar la documentació, en 2010, i el mínim històric s’ha registrat en 2020, amb l’últim any inclòs en
l’anàlisi. D’una taxa mitjana anual en 2010 de 7,13 dones assassinades per milió
s’ha reduït a 3,84 en 2020, gairebé la meitat en onze anys de documentació.
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Per taxa de prevalença, la incidència en aquest període és més alta a la província de
Tarragona (amb 8,4 víctimes per milió). La segona taxa de prevalença més alta en
aquest període es dóna a Girona (amb 8,2 víctimes per milió).
La taxa de Barcelona és la tercera més alta, malgrat l’alt nombre de casos, ja que la gran
població de dones dibuixa una prevalença de 4,28 víctimes per milió.
La taxa més baixa, coincidint amb el nombre més baix de casos, es dóna a Lleida, amb
2,95 víctimes per milió.
Sens dubte, el municipi amb més casos coneguts a Catalunya de 2010 a 2020 és Barcelona, amb 50 casos i una taxa de prevalença mitjana de 5,20 dones assassinades per milió.
El segon municipi amb més casos, situat a la província de Girona, és Olot, amb deu dones assassinades en onze anys, la qual cosa situa la taxa de prevalença mitjana en 60,68
víctimes per milió. En aquest cas, el municipi ha registrat una tendència a la baixa clara
ja que vuit dels deu casos es van conèixer l’any 2010, set d’elles víctimes de feminicidis no
íntims a les mans d’un mateix autor. Joan Vila Dilmé va intoxicar i va matar a set dones
en la residència geriàtrica La Caritat del municipi, que només ha tornat a registrar casos
en 2012 i en 2019, tots dos feminicidis íntims perpetrats pel marit i la parella actual de
la víctima, respectivament.
El tercer municipi amb més casos, de nou a la província de Barcelona, és Terrassa, amb
nou dones assassinades des de 2010 i una taxa mitjana de 7,20 víctimes per milió.

Nombre de casos per mesos i estacionalitat
Nombre de casos per mesos
Entre 2010 i 2020 a Catalunya s’han registrat casos tots els mesos de l’any. No obstant
això, el nombre de casos acumulats en uns certs períodes de l’any han construït una tendència clara a l’acumulació de casos a l’estiu i al gener. A Catalunya, a diferència
de les dades de l’estat espanyol, aquesta tendència també mostra un altre pic històric el
mes d’octubre.
D’aquesta manera, el mes amb més casos coneguts a Catalunya des de 2010 és el mes de
juny, amb 25 casos (el 11,8% dels 212 coneguts). El segon mes amb més casos registrats
és el mes de gener, amb 24 víctimes des de 2010 (el 11,3% del total). Són, amb diferència,
els que més s’allunyen de la mitjana que se situa en el 8,33% dels casos al mes: un 3,5%
més en el cas de juny i un 3% més en el cas de gener.
Un altre pic important conegut a Catalunya es dóna durant el mes d’octubre, amb 23
casos des de 2010 (el 10,85%, un 2,52% més que la mitjana).
D’altra banda, els mesos amb menys casos registrats són març i maig, tots dos amb 13
casos des de 2010 (el 6,13%, respectivament, un 2,2% menys que la mitjana).
També és sota el registre acumulat de casos el mes de novembre, quan es coneixen 14
dels 212 casos (el 6,6%, un 1,73% menys que la mitjana).
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Nombre de casos per mesos i tipus de feminicidi
La majoria dels tipus de feminicidi i assassinat registren pocs casos a Catalunya com
per a establir una tendència a una estacionalitat pròpia i específica a aquesta mena de
violència. No obstant això, sí que són rellevants les tendències en tres tipus de feminicidi.
D’una banda, els feminicidis íntims, l’únic tipus amb casos en tots els mesos, van ser més
nombrosos en els mesos de gener (16 casos) juny (15 casos).
D’altra banda, els feminicidis familiars es van concentrar especialment en els mesos
d’agost i setembre, amb quatre casos, respectivament. És curiós que un mes més tard,
el mes d’octubre, és l’únic mes de l’any que no ha registrat encara cap cas d’aquest tipus.
Finalment, els feminicidis no íntims presenten una situació molt similar. El mes amb
més casos coneguts, octubre (sis casos) precedeix a l’únic mes que no ha registrat casos
des de 2010, novembre.
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Nombre de casos per mesos i anys
En 2010 el mes amb més casos coneguts, amb diferència, va ser el mes d’octubre, amb
set dels 27 casos. Només es va conèixer un mes sense casos registrats a Catalunya aquest
any: el mes d’abril.
En 2011 es redueix el nombre total de víctimes a 22 i el nombre màxim de víctimes en un
mes a sis, conegudes el mes de juny. En aquest cas, són tres els mesos que no registren
casos: gener, març i agost.
En 2012, el nombre de víctimes recupera la xifra aconseguida en 2010 i es dispara el
màxim en un sol mes amb el registre de deu víctimes al gener. Només el mes de maig
passa sense registrar-se víctimes.
En 2013 la xifra total de víctimes es redueix dràsticament a 16 i també ho fa el màxim en
un mes, que se situa en tres víctimes, documentades el mes de desembre.
En 2014 torna a ascendir el nombre total de víctimes a 20 i el màxim en un sol mes, per
primera vegada, es repeteix en dos mesos aquest any: gener i novembre. D’altra banda,
hi ha quatre mesos que no registren casos: maig, juny, setembre i desembre.
En 2015 el total de dones es va estabilitzant en una lleugera tendència a la baixa amb el
registre de 19 víctimes i un pic màxim de quatre dones assassinades el mes d’agost. A
l’abril, maig i setembre no es van conèixer casos.
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En 2016 el mes amb més víctimes conegudes va ser abril i no es van conèixer casos ni
al febrer ni al març o novembre.
En 2017, amb el mateix nombre total de víctimes que l’any anterior (16), el repartiment
en els mesos va ser diferent. Per primera vegada, tres d’ells van aconseguir el màxim de
tres víctimes conegudes: febrer, octubre i desembre.
Altres tres mesos no van registrar casos aquest any: gener, març i novembre.
En 2018 el major nombre de casos es va donar el mes d’agost, amb tres víctimes. Altres
tres mesos no van registrar casos aquest any: gener, maig i juliol.
En 2019, després de tres anys amb un registre total de 16 víctimes, es trenca la tendència
a l’alça en registrar 18 dones assassinades i torna a pujar el número màxim de víctimes
en un mes, en conèixer-se quatre dones assassinades al juny.
Els mesos de febrer, març i novembre són els únics que no van registrar casos.
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En 2020 es va conèixer el mínim històric de dones assassinades a Catalunya amb 15
víctimes. D’altra banda, aquestes xifres es van concentrar encara més i van registrar cinc
víctimes en el mes amb més casos, gener. Per primera vegada, són cinc els mesos de
l’any que no van registrar víctimes a Catalunya: febrer, març, juny, octubre i desembre.

Tipus de feminicidi
El 85,8% de les dones assassinades a Catalunya des de 2010 va ser víctima d’alguna
mena de feminicidi. En comparació amb les dades de l’Estat espanyol, on el 87,5%
dels casos va ser algun tipus de feminicidi, el percentatge de feminicidis a Catalunya és
un 1,7% menys.
El 14,2% restant dels casos (30 víctimes) van ser un altre tipus d’assassinat de dones
a les mans d’homes. El 60% d’ells (18 casos) van ser assassinats per robatori.
El tipus de feminicidi més comú a Catalunya des de 2010, d’acord amb les estadístiques
de l’Estat espanyol i les conegudes a nivell global, és el feminicidi íntim, perpetrat
en el marc de la parella o exparella. A Catalunya es van registrar des de 2010 un total
de 113 dones assassinades en aquest context (el 53,3% del total), de les quals només 95
formen part de les xifres oficials. D’aquesta manera, es van conèixer 18 casos de feminicidis íntims no reconeguts oficialment, la qual cosa situa el subregistre oficial en el
15,9% dels casos de feminicidis íntims, un 6% més que la mitjana estatal. Amb el pas dels
anys, el percentatge de feminicidis íntims que formaven la base de dades ha fluctuat des
de mínims com el 25% conegut en 2013 (només quatre dels 16 casos d’aquest any eren
feminicidis íntims) fins a màxims com el 72,7% de 2011 (16 dels 22 casos). No obstant
això, s’ha estabilitzat fins a registrar en 2020 el 53,3% dels casos, el mateix percentatge
que suposen en les dades acumulades des de 2010.
En segon lloc, el tipus de feminicidi més comú a Catalunya des de 2010 és el feminicidi
familiar, amb un total de 29 víctimes en onze anys, que suposen el 13,7% dels casos de
la base de dades. L’evolució en el número i percentatge de feminicidis familiars en els
últims anys dibuixa una preocupant tendència a l’alça. D’aquesta manera, mentre que
no suposaven més del 5% els dos primers anys de documentació, en 2020 el percentatge
va escalar al 20% (amb tres de les 15 víctimes), encara que no es va acostar al màxim
establert en 2018 amb el 31,3% dels casos (cinc de les 16 dones assassinades).
El tercer tipus de feminicidi més registrat des de 2010 a Catalunya és el feminicidi no
íntim, amb 24 de les 212 víctimes, el 11,3%. Encara que el percentatge ha fluctuat àmpliament des que es va iniciar la documentació de casos, la veritat és que el percentatge
de feminicidis no íntims coneguts a Catalunya en els últims tres anys se situa per sota de
la mitjana acumulada del 11,3%.
Per nombre de casos, el següent tipus més comú a Catalunya no és un tipus de feminicidi
sinó el tipus d’assassinat per robatori, del qual es coneixen 18 casos des de 2010 (el
8,5% del total). A diferència dels tipus anteriors, a mesura que es coneixen menys casos
de cada tipus, la fluctuació des de 2010 és major i el percentatge de casos d’aquest tipus
té una forqueta més àmplia, des del 0% conegut en 2017 fins al 20% de 2014.
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El cinquè tipus més comú a Catalunya és el feminicidi infantil, amb vuit casos en onze
anys (el 3,8% dels 212 casos). Tots els casos van ser registrats en anys diferents amb un
màxim d’un cas per any i, encara que no hi ha hagut casos en tres d’aquests onze anys,
el preocupant és que sí s’han registrat feminicidis infantils en els últims quatre anys a
Catalunya.
Amb el mateix nombre de casos que els feminicidis infantils, en següent lloc es troben els
feminicidis per prostitució, amb vuit casos (el 3,8%). A diferència dels feminicidis
infantils, els feminicidis per prostitució fluctuen encara més. D’una banda, s’acumulen
dos casos en els anys 2012 i 2016, quan suposaven el 7,4% i el 12,5%, respectivament.
D’altra banda, s’han documentat cinc anys sense feminicidis per prostitució a Catalunya,
entre ells, els tres últims.
A més d’aquests tipus, a Catalunya s’han conegut sis assassinats per violència comunitària o econòmica, cadascun registrat en un any diferent, inclòs l’últim en 2020. En
total, suposen el 2,8% dels 212 casos de la base de dades.
Davant la falta d’informació, hem classificat altres quatre casos com a feminicidis/assassinats sense dades suficients (el 1,9% dels casos). Com en tipus anteriors, cada
cas va ser registrat en un any diferent.
A més, es va registrar en 2017 un assassinat per crim organitzat i/o narcotràfic i
un cas dubtós sense informació suficient en 2014(el 0,5% del total, respectivament).
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Xifres oficials, denúncia prèvia de la víctima
i antecedents del victimari de feminicidis íntims
Subregistre oficial i taxes de prevalença
Els feminicidis íntims són aquells perpetrats en el marc de la parella o exparella, reconeguts per la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral
contra la Violència de Gènere, que proposa un tipus agreujat de lesió “quan la lesió es
produeixi contra qui sigui o hagi estat l’esposa de l’autor, o dona que estigui o hagi estat
lligada a ell per una anàloga relació d’afectivitat, fins i tot sense convivència”i. En aquest
sentit, la Delegació del Govern contra la Violència de Gènere porta un recompte estadístic
de les dones assassinades des de 2003 en aquest context, encara que la documentació
de la nostra base de dades ha identificat un important subregistre oficial en l’Estat
espanyol del 10%, que es veu agreujat a Catalunya, fins a aconseguir el 16% dels casos.
Això significa que, a pesar que els casos reuneixen la característica principal d’haver-se
produït en el marc de la parella o l’exparella, les xifres oficials encara no inclouen un de
cada deu casos en l’Estat espanyol i un de cada sis a Catalunya.
Dels 113 casos de feminicidis íntims coneguts des de 2010, només 95 formen part de les
xifres oficials, el 84%. El subregistre oficial, per tant, és d’un 16% de mitjana des de 2010.
No obstant això, l’última vegada que va superar aquesta mitjana va ser l’any 2016, quan
el 22% dels casos no va ser reconegut oficialment (dos dels nou casos). Des de llavors,
han estat reconeguts tots els casos, excepte un en 2018, que suposa un subregistre del
13% dels casos aquest any.
Incloent en el recompte els feminicidis íntims no reconeguts oficialment, a Catalunya
s’ha registrat una taxa de prevalença mitjana d’aquesta mena de feminicidi de 2,68 víctimes per milió de dones habitants. Encara que s’identifica una tendència a la baixa
en analitzar l’històric de 2010 a 2020, aquesta tendència sembla haver-se moderat en els
últims anys, amb taxes de prevalença molt similars des de l’any 2017 (amb una taxa de
2,08 víctimes per milió, en comparació amb l’última taxa coneguda en 2020, de 2,05).
No obstant això, les diferents províncies mostren taxes diferents. D’una banda, la taxa
més alta es dóna a Tarragona, amb 18 víctimes i una taxa de prevalença de 4,08. Amb
15 casos la segona província amb una taxa més alta és Girona, que es continua situant
per sobre de la mitjana catalana, amb una taxa de 3,61.
Per sota de la mitjana catalana se situen les taxes de prevalença de Barcelona (amb 76 casos
i una taxa de 2,43 víctimes per milió) i Lleida (amb quatre casos i una taxa mitjana de 1,68).

Denúncia prèvia de la víctima
En la base de dades de Geofeminicidi consten denúncies prèvies en 20 dels 113 feminicidis íntims coneguts a Catalunya des de 2010, el 17,7%, encara que en quatre casos es
desconeix la dada (el 3,5%).
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De les dones que havien denunciat, tretze tenien mesures de protecció en vigor
quan van ser assassinades (el 11,5%) i almenys una havia retirat la denúncia abans de
ser assassinada (el 0,9%).
D’altra banda, es va confirmar que la víctima no havia denunciat prèviament al seu
agressor en el 78.8% dels casos (89 de les 113 víctimes).

Antecedents del victimari
Encara que es desconeix la dada dels antecedents de victimaris de feminicidis íntims en
37 dels 113 casos (el 32,7%), es va confirmar que el victimari no tenia antecedents en
altres 45 casos (el 39,8%).
En altres 20 casos es va registrar una denúncia de maltractaments a la víctima
(el 17,7%) i en sis casos més el victimari tenia denúncies prèvies presentades per
altres dones (el 5,3%).
A més, es coneixen quatre victimaris amb antecedents penals per violència (el 3,5%)
i un amb antecedents penals per altres motius (el 0.9%).

Relació del victimari amb la víctima
D’acord amb els tipus de feminicidis i assassinats coneguts, la relació més comuna dels
victimaris amb les víctimes conegudes a Catalunya des de 2010 és la de les parelles
actuals, amb el 40,6% del total de casos: 45 dones assassinades pels seus marits (el
21,2%) i 41a les mans de les seves parelles (el 19,3%). A més, es van conèixer dos casos
perpetrats pels amants de les víctimes (el 0,9%).
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Juntament amb aquests casos, els feminicidis íntims van ser perpetrats també per exparelles de les víctimes: 15 a les mans de les seves exparelles (el 7,1%) i 11 a les mans
dels seus exmarits (el 5,2%).
Fora del marc de la parella o l’exparella, el tipus de relació més comuna entre victimari
i víctima és la del fill, amb 18 casos des de 2010 (el 8,5% del total).
Li segueix, per nombre de casos, la relació de desconegut, registrada en 11 dels 212
casos, el 5,2%.
Encara que es desconeix la relació en altres 11 casos, se sap que altres deu víctimes van
ser assassinades per coneguts (el 4,7%).
Altres relacions destacades en els casos de Catalunya des de 2010 són les de cuidador (vuit
casos, el 3,8%), amic (set casos, el 3,3%), demandant de prostitució (sis casos, el 2,8%),
pare (cinc casos, el 2,4%) o veí i gendre/exgendre (quatre casos, el 1,9%, respectivament).
Amb menor incidència, es van registrar relacions com la d’altres familiars, que registra el
mateix nombre de casos dels quals encara ens e ha conegut un victimari, per la qual cosa la
relació registrada és de victimari sense identificar (tres casos, el 1,4%, respectivament).
Altres dues relacions van registrar dos casos en onze anys: exempleat, i germà, que
representen el 0,9% dels casos del total, respectivament.
Els quatre casos restants van ser perpetrats per victimaris amb quatre relacions diferents:
un padrastre, un nét, un inquilí/casolà i un client. Cadascun suposa el 0,5% del
total de la base de dades.

Perfil de la víctima
Edat de la víctima
De mitjana, les víctimes conegudes a Catalunya des de 2010 tenien 46 anys. No obstant
això, aquesta mitjana ha fluctuat des de l’edat mínima registrada en 2011 (39 anys) i la
màxima, coneguda en 2018 (52
anys). La mitjana d’edat acumulada, de 46 anys, no s’ha superat des
de llavors, amb el registre d’una
mitjana de 42 anys en 2019 i de
43 anys en 2020.
Malgrat la mitjana d’edat coneguda, la franja d’edat amb més
casos coneguts és la de dones
d’entre 31 i 40 anys, que suposen un de cada cinc casos (47
víctimes, el 22,2%).
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El següent percentatge més alt de la base de dades és el de víctimes d’entre 41 i 50 anys
(40 víctimes, el 18,9%).
Les víctimes d’entre 21 i 30 anys suposen el tercer percentatge més alt, amb el registre
de 28 víctimes, el 13,2% del total.
La següent franja d’edat més registrada entre les víctimes és la de 51 a 60 anys, amb 23
víctimes des de 2010 (el 10,8%).
En aquest punt, l’ordre segueix l’edat de les víctimes i es registren 19 víctimes d’entre
61 i 70 anys (el 9%), 18 de 71 a 80 anys (el 8,5%) i 15 de 81 a 90 anys (el 7,1%).

Nacionalitat de la víctima
Dels 212 casos coneguts, només es
desconeix la nacionalitat de la víctima en el 5,2% dels casos (11 dones).
El percentatge de víctimes estrangeres entre les dones assassinades
a Catalunya de 2010 a 2020 és del
33%, amb 70 de les 212 víctimes
de diferents orígens. Aquesta xifra
duplica el percentatge de població
que suposen les dones en la població
catalana, que és el 16%. D’aquesta
manera, la sobrerepresentació
de les víctimes estrangeres entre les documentades a Catalunya és del 17%.
El 61,8% restant de casos correspon a víctimes d’origen espanyol, amb un total de 131
de les 212.

Ocupació de la víctima
La dada més desconeguda del perfil de la víctima, com del victimari, és l’ocupació, la dada
de la qual no s’ha recollit en 94 dels 212 casos, el 44,3%.
Dels casos amb víctimes i ocupacions conegudes, la més comuna és la de dones jubilades
o pensionistes, de les quals es van registrar 39 casos, el 18,4%.
La segona ocupació més comuna, que engloba diferents activitats en contractes amb
terceres persones, és la d’empleada, amb 20 víctimes des de 2010, el 9,4% de les dones
assassinades a Catalunya.
Com a tercera ocupació més comuna trobem a les dones prostituïdes, de les quals s’han
confirmat deu casos, el 4,7% de la base de dades a Catalunya.
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Altres quatre ocupacions registren entre cinc i vuit casos des de 2010: cambrera (vuit
casos, el 3,8%), menor i propietària/comerciant (set casos, el 3,3%, respectivament)
i estudiant (cinc casos, el 2,4%).
Es registren a més tres ocupacions amb tres casos confirmats des de 2010, respectivament:
aturada, empleada domèstica i funcionària del govern (el 1,4%, respectivament).
Són quatre les ocupacions (infermera, indigent, directiva d’administració pública
o d’empresa i una altra) que des de 2010 registren només dos casos, el 0,9%, respectivament, i altres cinc amb només un cas des de llavors, que suposa el 0,5% de la base de
dades, respectivament: tècnica/professional de nivell mitjà, mestressa de casa,
treballadora d’organització civil, narcotraficant i metgessa.

Perfil del victimari
Edat del victimari
De mitjana, els victimaris coneguts a Catalunya de 2010 a 2020 tenien 40 anys (39,6,
més concretament). Encara que la dada ha vingut fluctuant des que es van registrar les
dades per primera vegada en 2010, amb una mitjana de 38,8 anys, s’ha vingut registrant
una tendència a l’alça en l’edat dels victimaris i la mitjana de 39,6 anys s’ha superat des
de 2016 cada any, exceptuant 2019, quan els victimaris van tenir una mitjana excepcionalment baixa, de 29,8 anys, que es manté com l’edat mitjana més baixa registrada.
Com entre les víctimes, l’edat mitjana no coincideix amb la franja d’edat més comuna
entre els victimaris, ja que la que va registrar més casos va ser la d’homes de 41 a 50
anys, amb 63 dels 212 victimarios coneguts.
La segona franja d’edat amb més casos és precisament la que acaba en la mitjana: 56 dels
212 victimarios tenien entre 31 i 40 anys (el 26,4%). Al costat de la franja d’homes de
fins a 50 anys, suposen el 56% dels casos perpetrats a Catalunya des de 2010.
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La tercera franja amb més casos correspon als homes de 21 a 30 anys, amb 27
casos des de 2010 (el 12,7% dels 212 coneguts), la franja immediatament més
pròxima per sota de la de mitjana.
Per sobre de la mitjana, la quarta franja d’edat amb més casos coneguts des de 2010
és la d’homes de 51 a 60 anys, amb 21 casos coneguts des de 2010 que suposen el
9,9% dels casos de la base de dades a Catalunya.
Amb edats encara més avançades es coneixen 8 casos perpetrats per victimarios de 61
a 70 anys (el 3,8%), 10 perpetrades per victimarios de 71 a 80 anys (el 4,7%) i quatre
agressors per sobre dels 81 anys (el 1,9%).
Per sota d’aquestes edats es coneixen 7 autors menors de 20 anys, que suposen el 3,3%
dels casos coneguts a Catalunya des de 2010.
A més, es desconeix l’edat del victimario en 16 dels 212 casos de 2010 a 2020, el 7,5%.

Nacionalitat del victimari
Dels 212 casos coneguts a Catalunya, es desconeix la nacionalitat de 22 d’ells (el 10,4%).
Molt similar a les víctimes, el percentatge de victimarios d’origen estranger és
del 32,5% dels casos (69 dels 212). La sobrerepresentació dels homes estrangers entre els victimarios coneguts a Catalunya és del 15,5%, ja que la població
d’homes estrangers a Catalunya és del 17%.
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Com a conseqüència, s’ha confirmat l’origen espanyol dels victimaris en els 121
casos restants, el 57,1%.

Ocupació del victimari
Com entre les víctimes, la dada més desconeguda del perfil del victimario és la seva ocupació, de la qual no es té informació en 124 dels 212 crims, el 58,5%.
De totes les ocupacions conegudes, i en concordança amb les víctimes, l’ocupació més
registrada (i que engloba diferents activitats a compte aliè), és la d’empleat, l’ocupació
de 14 dels victimarios, el 6,6%.
Com a segona ocupació més registrada, amb 12 casos des de 2010, es troba la d’aturat,
que suposa el 5,7% dels casos de la base de dades.
Amb el mateix nombre de casos, la tercera ocupació més comuna i l’última amb dos
dígits en el nombre de casos és la de jubilat, amb 12 victimarios coneguts des de 2010
que suposen el 5,7% del total.
A més, els victimarios de vuit dels feminicidis eren infermers/auxiliar d’infermeria
(e 3,8%), set eren propietaris/comerciants (el 3,3%) i sis, directius/empresaris
(el 2,8%).
Altres deu casos es van classificar en dues ocupacions, amb cinc victimaris coneguts de
cadascuna d’elles (el 2,4%, respectivament): indigent i una altra.
Les ocupacions que van registrar tres casos des de 2010 (el 1,4%, respectivament) són
quatre: Guàrdia Civil/Policia/Militar, obrer, cambrer i tècnic/professional
de nivell mitjà.
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Els set casos restants corresponen a set ocupacions diferents: un estudiant, un menor, un
professional, un advocat, un narcotraficant, un zelador/guàrdia de seguretat i un metge.

Suïcidi del victimari
Dels 212 casos de feminicidis i altres assassinats de dones a Catalunya des de 2010 s’ha
confirmat el suïcidi del victimario en 26 dels casos, el 12,3% del total.
Encara que es desconeix aquesta dada en altres 14 casos, s’ha confirmat que va haver-hi
un intent de suïcidi fallit en altres 14 casos (el 6,6%, respectivament).
D’altra banda, s’ha confirmat que el victimario no va intentar suïcidar-se després del crim
en 158 dels 212 casos, el 74,5%.

Situació judicial
Encara que és el camp que requereix una major actualització, la cobertura mediàtica de
les primeres informacions no sempre continua amb el procés judicial del cas, per la qual
cosa a vegades podem trobar-nos amb dades com que el 5,2% dels casos coneguts a Catalunya van ser perpetrats per victimarios dels quals es va saber la seva detenció, però
l’estatus actual de la qual es desconeix, després de passar a disposició judicial.
Malgrat tot això, un 37,7% dels casos registrats (80 de 212) van ser perpetrats per victimarios que es troben a la presó preventiva prèvia sentència, fins a la celebració del judici.
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Un altre 26,9% dels victimaris ha rebut ja una condemna (els autors de 57 crims)
i un altre 12,3% dels casos es troba tancat després de la mort del victimario,
la majoria homes que es van suïcidar després del crim (26 casos). Aquests tres
estatus més comuns suposen, en conjunt, el 76,9% dels casos coneguts a Catalunya.
El 23,1% restant dels casos registren altres onze situacions judicials diferents:
Un 5,7% dels casos van ser registrats amb un autor detingut sense conèixer-se el seu
destí després de passar a disposició judicial (onze casos).
Altres deu casos van ser perpetrats per victimaris sense identificar per les autoritats,
que suposen el 5,3% dels casos de Catalunya.
En altres cinc casos consta la imputació de càrrecs al victimari, que es troba en
llibertat (el 2,4%).
En el cas d’altres tres victimaris (el 1,4%), el Jutjat va dictar una ordre d’internament
psiquiàtric per sentència, després d’identificar aquest espai com el més adequat per
al compliment de la seva condemna.
Els quatre casos restants es mantenen en quatre estatus diferents: un victimario
ha estat absolt, un es troba en un centre de menors o pis tutelat previ sen84
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tència, un segueix classificat com sospitós i un es troba pròfug de la justícia,
malgrat haver estat identificat (el 0,5%, respectivament).

Context del feminicidi
Escenari de la troballa del cadàver
En la documentació del feminicidi a Catalunya l’espai privat és l’escenari de la
troballa del cadàver majoritari, amb el registre de 146 dels 212 casos en aquest
context (el 68,9%). Això suposa que quatre de cada sis dones assassinades a Catalunya ho van ser en algun espai privat.
Entre aquesta mena d’escenaris destaca per sobre de tots l’habitatge familiar que
comparteixen víctima i victimari, en la qual es van registrar més de la meitat dels casos

85

CAT

202010
coneguts en l’espai privat: 80 dones, un terç de les víctimes a Catalunya, van ser assassinades en l’habitatge que compartien amb el seu agressor (el 37,7%).
El segon escenari més comú de la base de dades i dels espais privats és
l’habitatge de la víctima, en la qual van ser assassinades 38 dones des
de 2010 (el 17,9%).
Altres deu casos van ser registrats en l’habitatge del victimari, en la qual no vivia la
víctima i on van perpetrar el 4,7% dels casos.
Entre els escenaris de l’espai privat, altres vuit casos van ser coneguts en les instal·lacions
limítrofes a l’habitatge, com a jardí, pati o portal (el 3,8%) i altres cinc víctimes van
ser assassinades en el lloc de treball (el 2,4%)
A més, es coneixen dos escenaris amb dos casos registrats cadascun (el
0,9%, respectivament): dues víctimes en un vehicle i altres dos en un altre habitatge. Finalment, es va conèixer una víctima en una instal·lació
hotelera (el 0,5%).
El percentatge de casos coneguts en l’espai públic habitat és quatre vegades menor
que el de casos en l’espai privat, amb el registre de 34 casos des de 2010, que suposen el
16% del total de 212.
Entre aquests, dos escenaris concentren la major part dels casos. D’una banda,
es coneixen 14 víctimes agredides i assassinades en ple carrer (el 6,6%) i altres 13
víctimes que van morir finalment a l’hospital, a causa de les ferides provocades
per la seva victimari (el 6,1%).
A més, es van conèixer cinc víctimes assassinades en llocs d’oci com a bars,
clubs o discoteques (el 2,4% dels 212 casos) i dos en un estacionament o
pàrquing (el 0,9%).
Un altre 9% dels casos va ser registrat en espais públics deshabitats, amb el registre
de 19 víctimes.
En aquest cas, dos escenaris van registrar el mateix nombre de víctimes des de 2010:
es van conèixer set dones assassinades en descampats o despoblats i altres set en
boscos/deserts o camps (el 3,3%, respectivament).
En altres dos espais públics deshabitats es van conèixer dues víctimes en cadascun:
dues dones assassinades en rius, embassaments o llacs i altres dos en carreteres
o autopistes (el 0,9% del total).
A més, es va conèixer l’assassinat d’una dona en una platja que suposa el 0,5% dels
casos de Catalunya des de 2010.
El 6,1% dels casos restants correspon a víctimes localitzades en altres escenaris o el cadàver dels quals encara no ha estat localitzat.
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Armes utilitzades pel victimari
Gairebé la meitat de les dones assassinades a Catalunya des de 2010 ho va ser a les mans
d’homes que van utilitzar armes blanques per a posar fi a les seves vides (97 dels 212
casos, el 45,8%).
Altres 32 victimaris van utilitzar les seves pròpies mans o força física per a cometre
el crim (el 15,1%). Juntament amb el 9% dels autors que van utilitzar armes de foc per
a matar a les seves víctimes (en 19 casos), aquestes tres armes majoritàries van ser les
utilitzades en gairebé el 70% dels casos.
A més, el 4,7% dels autors va utilitzar un objecte contundent per a colpejar a la víctima
a l’hora de cometre el crim en deu ocasions.
Altres vuit victimaris van fer ús de verins per a acabar amb les seves víctimes (el 3,8%
dels casos) i altres set van usar el foc (el 3,3%).
La resta de les víctimes van ser atacades amb cordes o sogues (tres casos, el 1,4%),
amb altres armes (tres casos, el 1,4%), amb utensilis (dos casos, el 0,9%), amb bosses
de plàstic (un cas, el 0,5%) o amb un vehicle (un cas, el 0,5%).
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Actes violents utilitzats pel victimari
A l’hora de cometre el crim, els victimaris registrats a Catalunya de 2010 a 2020 van utilitzar fins a 19 actes violents diferents per a posar fi a la vida de les 212 víctimes conegudes.
L’acte violent més registrat va ser el present en 79 dels 212 casos (el 37,3%), en els quals
la víctima va ser apunyalada o acoltellada pel victimari. Al costat del segon acte violent més comú sumen més de la meitat dels casos coneguts, en registrar-se 29 casos de
víctimes colpejades pels victimaris (el 13,7%).
Una de cada deu dones va ser asfixiada o escanyada pel victimari (20 víctimes, el
9,4%) i altres 19 van ser tirotejades (el 9%).
Altres 15 dones van ser degollades pels victimaris (el 7,1%) i, encara que es desconeix
l’acte violent principal en 11 casos (el 5,2%), es va confirmar que altres vuit víctimes van
ser intoxicades (el 3,8%), set llançades al buit (el 3,3%), sis van ser calcinades (el
2,8%), quatre soterrades o semisoterrades (el 1,9%) i tres esquarterades (el 1,4%).
A més, es van registrar tres actes violents amb dos casos cadascun (e 0,9%, respectivament): ferida i un altre. I els cinc casos restants es van registrar amb cinc actes
violents diferents, que suposen el 0,5% en la base de dades, respectivament: una víctima
emmordassada o lligada, una llançada al mar, riu o llac, una atropellada, una
decapitada i una acoltellada.

Motius i circumstàncies del victimari
Encara que es desconeix la dada en 57 dels 212 casos registrats a Catalunya de 2010 a
2020 (el 26,9%), es confirma que el continu de violència és el més comú amb 47 de les
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víctimes havent sofert una escalada de violència prèvia al feminicidi, la qual cosa suposa
una de cada cinc dones assassinades /el 22,2%).
Un altre 22,8% dels casos va ser registrat després d’una discussió amb la víctima que el
victimari va decidir resoldre violentament, atacant i assassinant a la seva interlocutora
(25 casos des de 2010).
Una de cada deu víctimes es trobava en procés de separació o havia manifestat el seu
rebuig al victimari, que no va acceptar el missatge de la víctima i es va venjar, matant-la
(22 casos, el 10,4%).
Encara que s’han identificat altres motius en 16 casos, altres 16 van estar motivats pel
robatori a la víctima per part del victimari i en altres 16 consta un trastorn psicològic
o psiquiàtric del victimari, a vegades desatès per les institucions, que posa en perill a
les dones del seu entorn en situacions d’extrema violència.
D’altra banda, la gelosia per part del victimari s’han documentat en altres tres casos des
de 2010 (el 1,4%).
A més, s’han conegut tres motius o circumstàncies amb dos casos cadascun des de 2010
(el 0,9%, respectivament): mòbil econòmic, venjança i drogues i/o alcohol.
Els quatre casos restants es van registrar amb quatre motius o circumstàncies diferents:
violació, infidelitat, misogínia, o intent d’agressió sexual.
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5. Conclusions
Una anàlisi de l’evolució històrica
Des de 2010 fins a 2020 a Catalunya s’han registrat 212 feminicidis i altres assassinats de dones a les mans d’homes. La tendència a la baixa és estable en els últims
anys, culminada pel nombre de casos més baix de la sèrie històrica en 2020, amb 15
víctimes. Suposa un 44,4% menys que les 27 víctimes registrades en 2010, el primer any
de la sèrie. Encara que en 2019 la tendència es va trencar amb el registre de 18 víctimes,
2020 ha estat el que menys víctimes ha documentat a Catalunya.
De fet, la taxa de prevalença màxima es va donar l’any que es va iniciar la documentació,
en 2010, i el mínim històric s’ha registrat en 2020, amb l’últim any inclòs en l’anàlisi.
D’una taxa mitjana anual en 2010 de 7,13 dones assassinades per milió s’ha reduït a
3,84 en 2020, gairebé la meitat en onze anys de documentació.
Des de 2010 no s’ha identificat una reducció significativa del nombre de casos a
la província de Barcelona, on els dos primers anys de la sèrie es van conèixer un total
d’11 casos, un menys que en 2020. Encara que se situa lluny del màxim històric de 16 casos
(registrats tant en 2012 com en 2015), els 12 casos coneguts en 2020 tampoc suposen el
mínim de la sèrie, que es va conèixer només l’any 2018 amb el registre de deu víctimes.
Per taxa de prevalença, la incidència en aquest període és més alta a la província de Tarragona (amb 8,4 víctimes per milió), seguida de Girona (amb 8,2 víctimes per milió). La taxa
de Barcelona és la tercera més alta, malgrat l’alt nombre de casos, ja que la gran població de
dones dibuixa una prevalença de 4,28 víctimes per milió. La taxa més baixa, coincidint amb
el nombre més baix de casos, es dóna a Lleida, amb 2,95 víctimes per milió.

Una estacionalitat marcada pels estius i els mesos de gener
Entre 2010 i 2020 a Catalunya s’han registrat casos tots els mesos de l’any. No obstant
això, el nombre de casos acumulats en uns certs períodes de l’any han construït una tendència clara a l’acumulació de casos a l’estiu i al gener. A Catalunya, a diferència
de les dades de l’estat espanyol, aquesta tendència també mostra un altre pic històric el
mes d’octubre. D’aquesta manera, el mes amb més casos coneguts a Catalunya des de
2010 és el mes de juny, amb 25 casos (el 11,8% dels 212 coneguts). El segon mes amb més
casos registrats és el mes de gener, amb 24 víctimes des de 2010 (el 11,3% del total). Són,
amb diferència, els que més s’allunyen de la mitjana que se situa en el 8,33% dels casos
al mes: un 3,5% més en el cas de juny i un 3% més en el cas de gener.
Per part seva, l’estacionalitat dels casos registrats a Barcelona en 2020 és parcialment
atípica, amb un registre de casos concentrats especialment el mes de gener, quan es van
registrar cinc de les 12 víctimes de l’any (el 41,7%). Aquest percentatge, excepcionalment
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alt, sí que reprodueix, d’altra banda, la tendència a registrar més casos al gener que en
la resta de mesos de l’any, com es ve documentant en les estadístiques acumulades des
de 2010.
La majoria dels tipus de feminicidi i assassinat registren pocs casos a Catalunya com
per a establir una tendència a una estacionalitat pròpia i específica a aquesta mena de
violència. No obstant això, sí que són rellevants les tendències en tres tipus de feminicidi.
D’una banda, els feminicidis íntims, l’únic tipus amb casos en tots els mesos, van ser més
nombrosos en els mesos de gener (16 casos) juny (15 casos). D’altra banda, els feminicidis familiars es van concentrar especialment en els mesos d’agost i setembre, amb
quatre casos, respectivament. És curiós que un mes més tard, el mes d’octubre, és l’únic
mes de l’any que no ha registrat encara cap cas d’aquest tipus. Finalment, els feminicidis
no íntims presenten una situació molt similar. El mes amb més casos coneguts, octubre
(sis casos) precedeix a l’únic mes que no ha registrat casos des de 2010, novembre.

Diferents tipus de feminicidi, diferents formes
de violència contra les dones
El 85,8% de les dones assassinades a Catalunya des de 2010 va ser víctima d’alguna
mena de feminicidi. Encara que s’han registrat víctimes de cinc tipus de feminicidis
diferents, la gran majoria van ser víctimes de feminicidis íntims.
El tipus de feminicidi més comú a Catalunya des de 2010, d’acord amb les estadístiques
de l’Estat espanyol i les conegudes a nivell global, és el feminicidi íntim, perpetrat en
el marc de la parella o exparella. A Catalunya més de la meitat de les dones assassinades des de 2010 van ser assassinades per les seves parelles o exparelles,
un total de 113 dones assassinades en aquest context (el 53,3% del total), de les quals
només 95 formen part de les xifres oficials. D’aquesta manera, es van conèixer 18 casos
de feminicidis íntims no reconeguts oficialment, la qual cosa situa el subregistre oficial
en el 15,9% dels casos de feminicidis íntims, un 6% més que la mitjana estatal.
Incloent en el recompte els feminicidis íntims no reconeguts oficialment, a Catalunya
s’ha registrat una taxa de prevalença mitjana d’aquesta mena de feminicidi de 2,68
víctimes per milió de dones habitants. Encara que s’identifica una tendència
a la baixa en analitzar l’històric de 2010 a 2020, aquesta tendència sembla
haver-se moderat en els últims anys, amb taxes de prevalença molt similars des de
l’any 2017 (amb una taxa de 2,08 víctimes per milió, en comparació amb l’última taxa
coneguda en 2020, de 2,05).
El segon tipus més comú i l’únic amb més d’un cas, a més dels feminicidis íntims, és
el feminicidi familiar. Al contrari que en els feminicidis íntims, aquest tipus de
feminicidis sí que experimenta una tendència a l’alça en els últims anys.
D’aquesta manera, mentre que no suposaven més del 5% els dos primers anys de documentació, en 2020 el percentatge va escalar al 20% (amb tres de les 15 víctimes),
encara que no es va acostar al màxim establert en 2018 amb el 31,3% dels casos (cinc
de les 16 dones assassinades).
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El tercer tipus de feminicidi més registrat des de 2010 a Catalunya és el feminicidi no
íntim, amb 24 de les 212 víctimes, el 11,3%. Per nombre de casos, el següent tipus més
comú a Catalunya no és un tipus de feminicidi sinó el tipus d’assassinat per robatori,
del qual es coneixen 18 casos des de 2010 (el 8,5% del total). Tots dos han manifestat una
tendència fluctuant en els onze anys de registre.
El cinquè tipus més comú a Catalunya és el feminicidi infantil, amb vuit casos en onze anys
(el 3,8% dels 212 casos). Encara que no hi ha hagut casos en tres dels onze anys documentats, el
preocupant és que sí s’han registrat feminicidis infantils en els últims quatre anys a Catalunya.
Amb el mateix nombre de casos que els feminicidis infantils, en següent lloc es troben
els feminicidis per prostitució, amb vuit casos (el 3,8%). A diferència dels feminicidis infantils, els feminicidis per prostitució fluctuen encara més. D’una banda,
s’acumulen dos casos en els anys 2012 i 2016, quan suposaven el 7,4% i el 12,5%,
respectivament. D’altra banda, s’han documentat cinc anys sense feminicidis per
prostitució a Catalunya, entre ells, els tres últims.
A més d’aquests tipus, a Catalunya s’han conegut sis assassinats per violència
comunitària o econòmica (el 2,8%), quatre casos de feminicidis/assassinats sense dades suficients (el 1,9% dels casos), un assassinat per crim
organitzat i/o narcotràfic i un cas dubtós sense informació suficient (el
0,5% del total, respectivament).

Denúncies prèvies més enllà del marc de la parella o exparella
Quant als casos de feminicidis amb denúncies prèvies de la víctima a l’agressor, el percentatge de denúncia de les víctimes a Catalunya amb denúncia prèvia en els últims
anys s’ha vingut reduint d’un 14,8% en 2010 a l’un 6,7% en 2020. El 5,6% registrat en
2019 és també una dada destacada, ja que només es va registrar un percentatge més baix en
2015, quan el 5,3% de les víctimes havia denunciat prèviament al seu agressor.
No obstant això, en aquests dos últims anys es van conèixer casos de víctimes que renuncien a la denúncia (ID 1827) o denúncies prèvies en altres tipus de feminicidis, com
a feminicidis familiars (ID 1849). A Terrassa, el victimari del feminicidi familiar
d’una dona de 51 anys, amb una ordre d’allunyament en vigor, era el seu
germà. Ja havia estat condemnat per maltractar i amenaçar a la víctima al maig de 2019.
La dona havia aconseguit una ordre d’allunyament de sis mesos en una condemna de sis
mesos de presó que el victimari inicialment va acceptar però que es va acabar suspenent
a canvi del seu ingrés en un centre de desintoxicació.

La relació del victimari amb la víctima,
clau en la identificació del feminicidi
La relació del victimari amb la víctima és un camp clau en la classificació de casos en
tipologies. Els rols i estereotips de gènere adherits a aquestes relacions són
93

CAT
determinants en l’elecció de la violència per part dels victimaris a l’hora de
resoldre els seus conflictes amb les dones que els envolten.
D’acord amb els tipus de feminicidis i assassinats coneguts, la relació més comuna dels
victimaris amb les víctimes conegudes a Catalunya des de 2010 és la de les parelles
actuals, amb el 40,6% del total de casos: 45 dones assassinades pels seus marits (el
21,2%) i 41 a les mans de les seves parelles (el 19,3%). A més, es van conèixer dos casos
perpetrats pels amants de les víctimes (el 0,9%).
Fora del marc de la parella o l’exparella, el tipus de relació més comuna entre victimari i
víctima és la del fill, amb 18 casos des de 2010 (el 8,5% del total). Li segueix, per nombre
de casos, la relació de desconegut, registrada en 11 dels 212 casos, el 5,2%.

Què sabem de les víctimes?
Encara que no hi ha un perfil determinat de víctima i la violència masclista afecta a dones
de totes les edats i classes socials, aquesta es manifesta de diferents formes i s’intensifica,
per exemple, contra les dones d’origen estranger.
El percentatge de víctimes estrangeres entre les dones assassinades a Catalunya de
2010 a 2020 és del 33%, amb 70 de les 212 víctimes de diferents orígens. Aquesta xifra
duplica el percentatge de població que suposen les dones en la població catalana, que
és el 16%. D’aquesta manera, la sobrerepresentació de les víctimes estrangeres entre les
documentades a Catalunya és del 17%.
De mitjana, les víctimes conegudes a Catalunya des de 2010 tenien 46 anys. No obstant això,
aquesta mitjana ha fluctuat des de l’edat mínima registrada en 2011 (39 anys) i la màxima,
coneguda en 2018 (52 anys). La mitjana d’edat acumulada, de 46 anys, no s’ha superat des
de llavors, amb el registre d’una mitjana de 42 anys en 2019 i de 43 anys en 2020.

Què sabem dels victimaris?
Com amb les víctimes, no hi ha un perfil de victimari a Catalunya i les seves dades demogràfiques varien també en funció de la mena de violència que exerceixen.
Molt similar a les víctimes, el percentatge de victimaris d’origen estranger és del
32,5% dels casos (69 dels 212). La sobrerepresentació dels homes estrangers entre
els victimaris coneguts a Catalunya és del 15,5%, ja que la població d’homes estrangers
a Catalunya és del 17%.
Dels 212 casos de feminicidis i altres assassinats de dones a Catalunya des de 2010 s’ha
confirmat el suïcidi del victimari en 26 dels casos, el 12,3% del total.
Encara que és el camp que requereix una major actualització, la cobertura mediàtica
de les primeres informacions no sempre continua amb el procés judicial del cas, per la
qual cosa a vegades podem trobar-nos amb dades com que el 5,2% dels casos coneguts a
Catalunya van ser perpetrats per victimaris dels quals es va saber la seva detenció, però
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l’estatus actual de la qual es desconeix, després de passar a disposició judicial. Malgrat
tot això, un 37,7% dels casos registrats (80 de 212) van ser perpetrats per victimaris que
es troben a la presó preventiva prèvia sentència, fins a la celebració del judici.

El context del feminicidi, marcat pel continu
de violència des de l’habitatge familiar
En la documentació del feminicidi a Catalunya l’espai privat és l’escenari de la troballa
del cadàver majoritari, amb el registre de 146 dels 212 casos en aquest context (el 68,9%).
Això suposa que quatre de cada sis dones assassinades a Catalunya ho van ser en algun
espai privat.
Entre aquesta mena d’escenaris destaca per sobre de tots l’habitatge familiar que
comparteixen víctima i victimari, en la qual es van registrar més de la meitat dels casos
coneguts en l’espai privat: 80 dones, un terç de les víctimes a Catalunya, van ser assassinades en l’habitatge que compartien amb el seu agressor (el 37,7%).
El segon escenari més comú de la base de dades i dels espais privats és l’habitatge de
la víctima, en la qual van ser assassinades 38 dones des de 2010 (el 17,9%).
La dada més desconeguda del context del feminicidi o assassinat és el motiu o la circumstància del victimari a l’hora de cometre el crim. Més que com a justificació, aquest
camp d’anàlisi és fonamental com a contextualització de la violència extrema soferta
per la víctima, que a vegades és la culminació d’un continu de violència contra
la víctima o d’un context de separació o rebuig de la víctima al victimari que
han de tenir-se en compte en la conceptualització d’aquesta violència i en les polítiques
públiques per a la seva prevenció i erradicació.
Encara que es desconeix la dada en 57 dels 212 casos registrats a Catalunya de 2010 a
2020 (el 26,9%), es confirma que el continu de violència és el més comú amb 47 de les
víctimes havent sofert una escalada de violència prèvia al feminicidi, la qual cosa suposa
una de cada cinc dones assassinades /el 22,2%).
En 2020, una de cada quatre víctimes va ser assassinada en un context de continu de
violència perpetrat pel victimari previ al crim (tres casos, el 25%). Són els casos de dues
víctimes de feminicidis íntims (IDs 1796 i 1927) i un feminicidi familiar (ANEU 1849).
D’aquests, només la víctima del feminicidi familiar havia denunciat prèviament al seu
agressor i fins i tot tenia en vigor una ordre d’allunyament que el victimari va infringir
per a cometre el crim. De les 18 víctimes conegudes a Catalunya en 2019 es va confirmar
que almenys cinc d’elles, el 27,8%, es trobaven en una situació de continu de violència
per part del victimari, que la seva màxima i final expressió és el feminicidi.
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Ressenya de casos

Feminicidis i altres assassinats de dones a Catalunya en 2019
Feminicidis íntims oficials
Feminicidis familiars
Feminicidis infantils

Feminicidis no íntims

Assassinats de dones per robatori

(10)
(2)
(1)

(2)

(3)

Feminicidis i altres assassinats de dones a Catalunya en 2020
Feminicidis íntims oficials

(8)

Feminicidis infantils

(1)

Feminicidis familiars

Feminicidis no íntims

Assassinats de dones per robatori

Assassinats de dones per violència comunitària

(3)
(1)
(1)

(1)
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Ressenya de casos: Feminicidis i altres
assassinats de dones a Catalunya en 2019
Feminicidis íntims oficials (10)
1. Una menor de 17 anys és assassinada i decapitada per la seva parella, un jove
de 19 anys
30/01/2019. Kelly Q. M., 17 anys. Reus (Tarragona, Catalunya). Feminicidi íntim. Xifra oficial.
Kelly M. Q., d’origen equatorià, tenia 17 anys quan va ser decapitada per la seva parella, un jove de 19
anys, que es va suïcidar després del crim llançant-se al buit des del cinquè pis on l’havia assassinat.
Pel que sembla, el jove, d’origen dominicà, tenia antecedents, però no relacionats amb la violència
masclista. La víctima vivia amb la seva mare i la parella d’aquesta, en l’habitatge on va ser comès el
crim. El lloc es trobava molt regirat a l’arribada dels agents, que van trobar el cos de la víctima decapitada i al jove amb greus traumatismes. Va ser traslladat a l’Hospital, però va morir en el trajecte.
ANEU 1694.

2. Un policia nacional assassina a tirs a la seva parella amb la seva arma reglamentària
20/04/2019. Irene López L., 44 anys. Olot (Girona, Catalunya). Feminicidi íntim. Xifra oficial.
Irene López L. tenia 44 anys quan va ser assassinada per la seva parella, César Vega, de 38 anys, agent
del Cos Nacional de Policia en la Unitat d’Estrangeria i Documentació de Camprodón. La dona era
treballadora social en l’àmbit de la geriatria, nascuda a Màlaga i acabava de començar la seva relació
amb César, que s’encarregava de fer DNI, passaports i donar permisos d’armes. La dona tenia una
filla adolescent, de 14 anys i una altra de 24.
El feminicidi va ser comès en el domicili del carrer Verge de la Guia que compartien en el barri de
Sant Cristòfol Els Fonts, a Olot. Segons fonts de la recerca citades en els mitjans, la filla major de la
víctima i el seu nuvi van arribar de matinada i César ho va fer prop de les dues. Els joves dormien en
una de les habitacions quan, prop de les tres de la matinada, César va disparar a Irene mitja dotzena
de vegades amb la seva arma reglamentària. Ell va intentar llevar-se la vida amb un tret al cap, però
va fallar, casant una ferida greu però no mortal. Va deixar l’arma en el saló i es va anar a ficar al llit al
llit del dormitori principal. A les vuit del matí, quan la jove s’aixeca, veu al victimari aixecar-se per a
anar al bany amb la ferida al cap i a la seva mare, en un toll de sang en el saló. Va cridar a la seva tia
i van alertar als serveis d’emergències.
César va ser atès i traslladat a un centre hospitalari fins que va passar a disposició judicial, mentre es
realitzaven les proves forenses al cos de la dona.
Finalment, el Jutjat de Primera Instància número 1 d’Olot va decretar l’ingrés a la presó, comunicada
i sense fiança, després d’acollir-se l’acusat al seu dret a no declarar. Pel que sembla, tots els testimonis
van coincidir a afirmar que César era consumidor habitual de drogues i alcohol.
Després del crim, la filla major de la víctima, Bàrbara López López, va manifestar el seu desig d’or97
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ganitzar-se en una associació per a la denúncia de la violència masclista: “Per què ningú de la policia
va detectar que aquest home tenia un problema i no va fer res? Potser ara la meva mare estaria viva”,
va assegurar al diari digital El Cas. Després de viure una experiència tan traumàtica, afirma: “És
una vivència personal que jo hauré de portar tota la vida. Però no la podem normalitzar, d’això hem
d’aprendre per a ser més forts i lluitar junts contra aquesta mena de violència”.
ID 1710.

3. Un jove confessa haver assassinat, esquarterat i llançat les restes de la seva parella
a un abocador després de denunciar la seva desaparició
07/04/2019 (data de troballa del cadàver). Nelea Sareva, 20 anys Vinaròs (Castelló, Comunitat
Valenciana). Feminicidi íntim. Xifra oficial.
Nelea Sareva va desaparèixer el 17 de febrer de 2019 i el seu cos va ser localitzat el 2 d’abril per agents
de la Guàrdia Civil a Ulldecona (Tarragona), enterrat i amb signes de violència. La troballa es va produir després de la confessió de la parella sentimental de la víctima, Adrián M., un jove de 22 anys i
nacionalitat romanesa. Alguns mitjans de comunicació afirmen que la víctima era d’origen moldau,
però la Delegació del Govern afirma que era també romanesa.
Pel que sembla, la parella vivia en la finca on va tenir lloc el crim des de feia quatre mesos i les discussions eren tan comunes que als veïns no els cridaven l’atenció. El dia del crim i de la desaparició
de Nelea, Adrián va discutir amb ella, recriminant-li la seva manera de vestir en una discoteca. Va
tornar sola a casa i es va canviar el vestit per un xandall. Prop de les 04.20 hores, la parella arribava
a casa. La discussió va despertar a una veïna que, acostumada als crits, els va demanar que callessin.
Després d’una estona només es va escoltar el silenci.
Als pocs dies els veïns no sols van notar l’absència de crits: una forta olor sortia d’una de les finestres,
Adrián va ser vist amb grans bosses d’escombraries i va netejar en profunditat el pis. Quan li preguntaven per ella, Adrián deia que no sabia res i que Nelea no li agafava el telèfon.
No va ser fins al 7 de març quan va denunciar la seva desaparició, però les seves contradiccions li van
portar a ser detingut i a confessar el crim i la localització del cos de la víctima. Les restes de la jove es
van trobar en un abocador il·legal d’Ulldecona. L’autòpsia va confirmar que van ser els forts cops al
cap els que van posar fi a la vida de la jove.
En la recerca van ser detinguts i llocs en llibertat els pares d’Adrián, amb els quals convivia el feminicida.
Al novembre de 2019 es va conèixer la petició de l’acusació particular: la família de Nelea demanava 28
anys de presó per a la seva victimari, per un delicte d’assassinat amb els agreujants de parentiu i de gènere.
Per part seva, l’acusat assegura que es va trobar morta a la jove i que, en entrar en pànic, va decidir
desmembrar-la i desfer-se del cadàver.
El cos de Nelea no va ser enterrat fins al 12 de febrer de 2020, a la seva ciutat natal.
ID 1707.

4. Un home mata a cops a la seva exparella, enterra el cos al pati de la casa i oculta
el feminicidi durant mesos
9/06/2019 (data de troballa del cadàver). Mònica Borràs Villaró, 50 anys. Terrassa (Barcelona,
98

CAT
2019
2020

Catalunya). Feminicidi íntim. Xifra oficial.
Mònica Borràs Villaró tenia 50 anys quan va ser assassinada per la seva exparella, Jaume Badiella, de 54 anys, que va ocultar el seu cadàver durant mesos. La dona havia estat vista per última
vegada el 7 d’agost de 2018, el mateix dia que després d’una discussió, l’home la va assassinar a
cops i va amagar el seu cadàver. Alguns mitjans es fan ressò d’una suposada agressió mútua que
va tenir lloc quatre dies abans de la desaparició de la dona. No hi havia, no obstant això, denúncies prèvies per violència de gènere. Tots dos havien trencat la seva relació, però continuaven
compartint habitatge.
Pel que sembla, l’home va posar fi a la vida de Mònica usant una destral abans d’enterrar el seu cos al
pati de la casa, per al que va haver d’aixecar rajoles i tornar a consolidar. No va contactar amb familiars
ni amics per a comunicar la desaparició de la dona fins a l’endemà, que es va passar per comissaria.
Un dia després, va acompanyar a la mare de la víctima per a formalitzar la denúncia.
El cos de Mònica va ser trobat enterrat al jardí de la casa que compartia amb la seva exparella.
L’home va confessar el crim quan van desenterrar el cadàver de la dona. Ha estat acusat d’un
delicte d’homicidi i ocultació de cadàver. Per aquests fets ha rebut l’ordre d’ingrés a la presó
provisional, comunicada i sense fiança, a pesar que es va negar a declarar en seu judicial. Les
anàlisis del mòbil de la víctima, l’activitat bancària posterior a la seva desaparició i la baralla
prèvia aporten indicis suficients. ID 1730.

5. Un home deixa morir a la seva parella quan està sofreix una hipoglucèmia i grava
amb el seu mòbil a la dona agonitzant
18/06/2019. Susana Cortés J., 49 anys. Viladecans (Barcelona, Catalunya). Feminicidi íntim. Xifra
oficial.
Susana Cortés tenia 49 anys quan va ser assassinada per la seva parella. Els Mossos d’Esquadra
van detenir el 21 de setembre de 2019 a un home de nom Mariano, dentista d’origen argentí de 49
anys, acusat d’un delicte d’homicidi i un altre de maltractaments per deixar morir a la seva parella
quan aquesta va sofrir una hipoglucèmia i gravar amb el mòbil el seu sofriment mentre la dona
agonitzava, el mes de juny passat en el seu domicili. El 18 de juny, l’home va acudir a la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Viladecans per a comunicar que la seva parella estava morta en
el sòl del seu domicili. Una patrulla i un equip del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) es va
traslladar a la casa de la parella en el barri de Ca Batllori. Els serveis mèdics van constatar que la
víctima havia sofert una hipoglucèmia i que estava morta. L’actitud de l’home va cridar l’atenció
dels agents i va despertar els seus dubtes: no sols per acostar-se ell mateix a la comissaria per
a alertar de la mort de la seva parella en lloc de trucar per telèfon, per exemple, sinó també per
la seva negativa en rotund a ensenyar el contingut del seu mòbil als agents. Després de diverses
setmanes de recerca, van descobrir que la víctima havia estat sotmesa a “un maltractament continuat”, tant físic com psicològic. L’autòpsia va constatar que havia sofert una hipoglucèmia, però
també que tenia cops i contusions compatibles amb una agressió. Susana, propietària d’un bar
que regentava la seva parella i posterior victimari, deixa orfe un fill de 13 anys d’una altra parella,
que havia manat a viure amb el seu pare per a evitar-li els maltractaments de la seva parella. No
hi havia denúncies de maltractament contra ell.
ID 1761.
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6. Un dona que patia una greu malaltia és assassinada pel seu marit amb una arma
blanca
24/07/2019. Eva Abad Pérez, 47 anys. Terrassa (Barcelona, Catalunya). Feminicidi íntim. Xifra
oficial.
Eva Abad Pérez tenia 47 anys quan va ser assassinada pel seu marit, M.PS que ronda els 50 anys.
La dona estava sent tractada d’una greu malaltia i la seva absència en el treball, com a metgessa en
l’ambulatori de Terrassa Est, no va aixecar cap sospita. La dona deixa orfes una nena de 12 anys i
un nen de 15, fills també del seu victimari. Pel que sembla, els insults i vexacions de l’home cap a la
dona eren continus i els veïns sentien crits i discussions amb freqüència. L’home, extremadament
controlador, li tenia prohibit a la dona que saludés als seus veïns.
Aquest dia, després del crim, es va personar en la comissaria de la localitat cap a les 09.40 hores del
matí del 24 de juliol i va confessar que acabava de matar a la seva dona. Els fets es van produir en el
Passeig del Vapor Gran nombre 2, quart pis. Pel que sembla, el presumpte assassí, que seria advocat
segons algunes informacions, s’hauria lliurat en la comissaria de la Policia Nacional, a pocs metres
d’on es va produir l’assassinat. Els agents van trobar el cadàver de la dona amb ferides d’una arma
blanca que es va trencar davant la brutalitat de l’atac.
ANEU 1747.

7. Una jove és assassinada a cops per la seva exparella amb una ordre d’allunyament
en vigor, el dia que la víctima complia 21 anys
02/08/2019. Rita Nicole Olaechea Flores, 21 anys. l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona, Catalunya).
Feminicidi íntim. Xifra oficial.
Rita Nicole Olaechea Flore era d’origen peruà i tènia 21 anys quan va ser assassinada per la seva exparella, Jimmy Alexander D. R., de 22 anys, qui va infringir una ordre d’allunyament de la víctima
per a posar fi a la seva vida. L’home ja havia intentat matar a la víctima en una altra ocasió, en 2017,
quan aquesta encara era menor d’edat i eren al seu país natal. Allí, l’home l’havia retingut durant dos
dies en un apartament, on la va violar i des d’on la va tirar, a una altura d’un segon pis. La víctima
deixa orfe a un nen d’un any i mig.
L’assassinat s’hauria comès el divendres 2 d’agost de 2019, quan la dona, que celebrava aquest dia el
seu aniversari, va ingressar en estat crític a l’hospital de Bellvitge, morint tres hores després, segons
informació dels Mossos d’Esquadra.
L’autòpsia va determinar que la dona havia mort a conseqüència d’una pallissa. La víctima, de poca
envergadura, estava literalment trencada per dins, amb diversos òrgans destrossats pels cops.
Els agents van detenir el 6 d’agost a la seva exparella, qui tenia una ordre d’allunyament de la jove.
El jutjat d’instrucció número 1 de l’Hospitalet de Llobregat, en funcions de guàrdia, es va fer càrrec
del cas i va ser qui va ordenar a la policia catalana perquè investigués el succeït.
El jove va rebre l’ordre d’ingrés a la presó provisional, comunicada i sense fiança, acusat d’homicidi,
al mateix temps que se li suspenia la pàtria potestat del fill en comú amb la víctima.
ID 1750.
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8. Un jove mata a la seva exparella en el domicili de la víctima
20/10/2019. Evelyn N., 25 anys. Vic (Barcelona, Catalunya). Feminicidi íntim. Xifra oficial.
Evelyn N. era d’origen equatorià (però nacionalitat espanyol) i tenia 25 anys quan va ser assassinada
per la seva exparella. La dona deixa orfe un nen de quatre anys.
El diumenge 20 d’octubre a les 13.00 hores es va trobar el cos de la dona amb signes de violència. La
víctima vivia a Vic (Barcelona) des de feia només uns anys. Ella havia viscut abans a Lorca (Múrcia),
on va conèixer a la seva exparella, Jorge Luis T., un home de 29 anys i nacionalitat ecuatoriana, empleat d’una una empresa d’especejament de porcs.
Després d’estar un temps allí, tots dos es van traslladar a la localitat barcelonina a la recerca de treball.
Evelyn treballava com a adobera de pells en Adobats El Domatge, a Centelles.
Els Mossos d’Esquadra van emetre un comunicat en el qual van confirmar l’assassinat, després d’acudir
per un avís. A l’interior del domicili van trobar el cos de la víctima i en relació al crim es va detenir al
seu exmarit. Jorge s’havia presentat la matinada del diumenge en la discoteca Oasi de Vic. Va agafar
del braç a Evelyn i la va portar fora del local. Tots dos van tornar a la seva casa, en el Remei, un barri
obrer de Vic, i a les hores, Jorge Luis T. va posar fi a la vida d’ella.
Sobre la una del migdia del diumenge 20 d’octubre, els Mossos d’Esquadra rebien un avís que alertava
d’una dona morta en el seu domicili. Poc després, els agents van trobar a Evelyn N. amb signes de
violència i a la tarda detenien a la seva exparella com a presumpte autor del feminicidi.
Després de passar a disposició judicial, l’home va rebre l’ordre d’ingrés a la presó provisional, comunicada i sense fiança, acusat d’un delicte d’homicidi. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
contempla en aquest cas l’agreujant de parentiu.
ANEU 1770.

9. Una dona és assassinada a punyalades pel seu marit en l’hort de l’habitatge que
compartien
31/10/2019. Samira, cognoms no coneguts, 41 anys. Castellbisbal (Barcelona, Catalunya). Feminicidi íntim. Xifra oficial.
Samira (identificada com a T. E. M. en les estadístiques oficials) tenia 41 anys quan va ser assassinada
pel seu marit, un home de 52 anys de nacionalitat espanyola i origen marroquí (com tota la família,
de quatre fills), que es va lliurar el dia 1 de novembre a la policia local del municipi després d’haver
matat a la seva dona la nit anterior prop de les 23.00 hores. Pel que sembla, l’home va portar a la
dona a l’hort de la casa, on la va acoltellar.
No consten denúncies prèvies de violència de gènere entre la parella, encara que algunes declaracions
d’amics del fill menor de la víctima, de 17 anys, indiquen que la dona no va denunciar ni es va divorciar
del seu marit perquè temia que la matés.
Després de passar a disposició judicial, el victimari va rebre l’ordre d’ingrés a la presó provisional,
comunicada i sense fiança, acusat d’un delicte d’assassinat.
ID1775.
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10. Una dona, que rebia atenció jurídica i psicològica per maltractaments que no
havia denunciat, és assassinada per la seva parella
02/12/2019. (data de troballa del cadàver) Yulia S., 41 anys. El Prat de Llobregat (Barcelona, Catalunya). Feminicidi íntim. Xifra oficial.
Yulia S. va ser assassinada per la seva parella sentimental als 41 anys. Els fets van ocórrer a les 10.00
hores quan la Policia Local va alertar als Mossos que havien localitzat el cos sense vida amb signes de
violència per arma blanca d’una dona en el seu domicili.
Hores més tard, la parella de la morta, un home de 44 anys a qui els Mossos ja buscaven com a sospitós, es va presentar en la comissaria del Prat, on va ser detingut.
Encara que la dona rebia atenció jurídica i psicològica des del passat estiu per part del Servei Municipal
d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) i també havia estat atesa pels serveis d’Acció Social i pels Mossos d’Esquadra, no constava cap denúncia prèvia per violència masclista, segons l’Ajuntament del Prat.
Després de confessar el crim en seu judicial, l’home va rebre l’ordre d’ingrés a la presó provisional,
comunicada i sense fiança, sense determinar-se encara si estarà imputat per un delicte d’assassinat o
d’homicidi. A més, el Jutjat va prohibir les comunicacions de l’home amb els tres fills menors d’edat
de la parella, ara orfes de mare.
ID 1785.

Feminicidis familiars (2)
1. Un home mata a la seva mare i conserva el cadàver en el pis que després posa
en lloguer
22/09/2019 (Data de troballa del cadàver). María José, cognoms no coneguts, 67 anys. Arenys de
Mar (Barcelona, Catalunya). Feminicidi familiar. Xifra no oficial.
Els Mossos van detenir la nit del diumenge 22 de setembre de 2019 a un home de 41 anys acusat de matar
a la seva mare a ganivetades. L’agressor, de nom Yago, en veure’s descobert, va intentar fugir pels patis
interiors del bloc de pisos on residia. Des del dia 11 convivia amb el cadàver de la seva mare a l’interior de
l’habitatge que tots dos compartien en el baix 1r del número 72 del carrer Doedes d’Arenys de Mar.
La família de la víctima portava dies sense saber res de la seva cosina, directora d’una empresa tèxtil.
Una veïna va alertar que la dona no havia anat a treballar. Després de la denúncia els Mossos van ser
fins al pis que mare i fill compartien, en els blocs de pisos Mar Munt. El fill, suposat homicida, s’havia
tancat a l’interior baixant totes les persianes. “Allí es va confinar des de l’11 de Setembre” amb el cos
de la seva mare morta en el dormitori principal.
Un manyà va rebentar el pany, però davant la pudor que emanava de l’interior va avisar als Mossos.
El soroll va alertar al feminicida que va intentar escapar però finalment va ser detingut al carrer.
“Des del dia 11 María José no responia al telèfon” expliquen els veïns, per la qual cosa suposen que la
víctima hauria mort aquell dia, la qual cosa també explicaria la pestilència que impregnava l’estada
per la descomposició del cos de la dona. En el barri, Yago, al qual li suposen uns 40 anys, no era molt
conegut. “Sempre només, reservat i taciturn” només se li veia esporàdicament amb la seva mare en
el bar del costat i altres bars on acudia per a veure els partits del Barça.
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No se’l coneixia cap treball amb l’excepció d’ocupacions esporàdiques en una coneguda fleca de la
Riera. Els més reunits, expliquen que les discussions amb la seva mare eren habituals però mai ningú
va arribar a sospitar d’un desenllaç tan tràgic. Els veïns recorden que mare i fill van arribar a Arenys
des de Barcelona feia uns set anys.
Poc després es va saber que el jove venia les seves pertinences a través d’una plataforma per Internet.
Conten que fins i tot va mostrar el pis que havia posat en lloguer amb el cos de la seva mare encara en
una habitació. El 23 de setembre a la nit, una comitiva judicial va traslladar al detingut al domicili del
carrer Doedes, en el qual van realitzar una reconstrucció dels fets per ordre del jutge que porta el cas.
ID 1764.

2. Un home li talla el coll a la seva mare durant una discussió i intenta fugir després
de telefonar al 112 i confessar el crim
27/09/2019. Mercedes Cid, 75 anys. Tortosa (Tarragona, Catalunya). Feminicidi familiar.
El fill de la víctima, un home de 34 anys i de nacionalitat espanyola, va assassinar a la seva mare de
75 anys el divendres 27 de setembre de 2019 en un pis del barri de Ferreries de Tortosa. Mare i fill
haurien mantingut una discussió prèvia i, finalment, ell li ha ocasionat una ferida mortal en el coll
amb un ganivet. Cap a dos quarts de tres de la tarda el fill ha acabat trucant al telèfon d’emergències
112 per a explicar que havia matat a la seva mare. Xifra no oficial.
El barri tortosí de Ferreries va acomiadar la tarda del diumenge 29 de setembre de 2019 a Mercedes
Cid, la dona de 75 anys que va morir el divendres 27 a causa de la ferida que li va provocar el seu fill
en clavar-li un ganivet en el coll, presumptament després d’una discussió. La dona era molt coneguda
en el barri i en els últims mesos sempre anava acompanyada del seu fill, de 34 anys, a qui no volia
deixar mai només perquè l’home havia tingut problemes greus d’addiccions. Els veïns acostumaven
a veure’ls sovint fent la compra o bé en el casal de jubilats. A vegades, també acompanyats pel pare
del feminicida i marit de la víctima, que just el divendres no es trobava a casa, en el moment dels fets.
Els tres vivien en un pis del carrer Pare Vicent Fabregat.
Aquest mateix diumenge 29 de setembre, el jutge va ordenar presó provisional comunicada i sense
fiança per a l’home acusat de matar la seva mare. Així ho va comunicar el jutjat d’instrucció número
2 de Tortosa. Mare i fill haurien mantingut una discussió prèvia i, finalment, ell li va ocasionar una
ferida mortal en el coll amb un ganivet. Cap a dos quarts de tres de la tarda, el fill va acabar trucant al
telèfon d’emergències 112 per a explicar que havia matat la seva mare. De fet, quan els serveis sanitaris van arribar al lloc dels fets, la dona ja estava morta. Els Mossos d’Esquadra van detenir a l’home,
que havia fugit a un canyar en la vora del riu, ja que la casa es troba al costat del passeig de l’Ebre.
ID 1766.

Feminicidis infantils (1)
1. Un menor de 17 anys degolla a la seva germana de 14 anys en l’habitatge familiar
16/06/2019. Karoline Kaver, 14 anys. Mataró (Barcelona, Catalunya). Feminicidi infantil. Xifra
no oficial.
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Karoline Kaver tenia 14 anys quan va ser degollada en l’habitatge familiar, on es trobava amb el seu
germà Stefan, de 17 anys, en el moment del crim. La mare dels menors havia viatjat a Rússia, el seu país
natal, els havia deixat solos a casa durant el seu viatge però es va alarmar en veure que no contestaven.
Alguns mitjans van informar que els investigadors contemplaven que el crim fos un ajust de comptes
relacionat amb el negoci de la mare, que oferia teràpies psicològiques a parelles amb problemes per
a tenir fills. La desaparició del jove es va interpretar com un risc per a la seva vida.
No obstant això, tres mesos després del crim, Stefan va ser detingut a Alemanya, des d’on va ser traslladat per a ser posat a la disposició de la Fiscalia de Menors. Fins a la celebració del judici, el menor
es troba internat en un centre de menors, acusat del crim. Pel que sembla, la recerca aviat va mostrar
que el jove fugia de l’escenari del crim i ocultava la seva autoria.
ID 1728.

Feminicidis no íntims (2)
1. Un home assassina a una dona coneguda amb la qual havia contret un deute
08/05/2019. (Data de troballa del cadàver) Janet Jumillas, 39 anys. Cornellà de Llobregat (Barcelona, Catalunya). Feminicidi no íntim. Xifra no oficial.
Janet Jumillas tenia 39 anys quan va desaparèixer el 13 de març de 2019. Els Mossos d’Esquadra no
van trobar el seu cos fins al 8 de maig, en l’habitatge a Cornellà de Llobregat (Barcelona) en la qual
el victimari s’havia instal·lat feia poc, al carrer Ramon Sala i Massaguer.
La víctima deixa dos fills orfes, de 6 i 8 anys. Estava pluriocupada i cuidava dels seus pares, especialment, la seva mare, diabètica amb un alt grau de dependència. Els investigadors van esbrinar que
es trobava en greus problemes per a arribar a fi de mes: en el seu compte només quedava un euro i
cobrava una pensió no contributiva de només 24,50 euros.
Aitor García P., de 32 anys i veí de la localitat, tenia antecedents per tràfic de droga i era un conegut
de la víctima amb el qual pel que sembla tenia desacords econòmics. Aquest dia, Janet havia de fer
un tràmit en les oficines d’Hisenda abans d’anar a reclamar-li un deute a Aitor i menjar amb el seu
nebot a Viladecans. El seu nebot, el primer que es va alertar de la seva desaparició, no sabia la parada
que havia de fer a casa d’Aitor, per la qual cosa la cerca de la mata es va alentir uns dies.
Ja des del principi era un dels principals sospitosos per a la Unitat Central de Desapareguts,
en reportar estar en llocs que no quadraven amb la geolocalització del seu telèfon mòbil. Finalment, el victimari va ser identificat quan se’l va documentar fotogràficament desfent-se
de tres fustes de pal de fregar impregnades de sang de la víctima, en companyia d’un segon
individu. Tots dos, visiblement nerviosos, es van desfer de bosses d’escombraries en contenidors mentre eren observats pels investigadors.
A data del seu ingrés a la presó provisional, comunicada i sense fiança el 9 de maig, se li imputava
un delicte d’homicidi i un altre d’ocultació del cadàver. Encara que va intentar pintar la casa, els
investigadors van trobar restes de sang en les parets. Es desconeix com va ser assassinada Janet, els
investigadors creuen que el victimari va usar una arma blanca, però l’esclariment dels fets es dificulta
per la negativa del victimari a confessar el crim.
A més d’Aitor, autor material del crim, consta un segon detingut, Cristian K., de 23 anys, acusat
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d’un delicte d’encobriment, per al qual el jutge va decretar l’ordre de posada en llibertat amb
càrrecs i mesures cautelars.
ID 1713

2. Un home degolla en un bar a una menor desconeguda, després que aquesta discutís al carrer amb el seu nuvi
21/05/2019. Mariona L. G., 17 anys. Barcelona (Catalunya). Feminicidi no íntim. Xifra no oficial.
Mariona L. G. tenia 17 anys quan va ser degollada per Farid A., de 32 anys i nacionalitat marroquina,
l’amo d’un bar en l’Avinguda Mistralenca a Barcelona, que la va convidar a refugiar-se en ell després
d’una discussió amb la seva parella, Kike. Els veïns asseguren que el bar no estava obert aquests dies
o que ho feia a hores estranyes.
Pel que sembla, els joves discutien al carrer quan Farid es va acostar a la noia i la va portar a l’interior
del local, per a refugiar-se de la discussió amb la seva parella. Allí, va portar a la jove al pis de dalt,
on la va colpejar i la va apunyalar en el coll una desena de vegades, després d’atacar-la per l’esquena.
Farid va sortir tranquil·lament del local i va passar per davant de la fleca on havia entrat la parella
de Mariona per a telefonar a la policia. Ho va mirar i va seguir el seu camí. Va estar fugit una hora,
durant la qual va comprar roba de dona en una botiga que va deixar en el monument d’homenatge
a les víctimes de l’atemptat del 17 d’abril en les Rambles. Després de deixar enrere la bicicleta en la
qual havia fugit, es va pujar a un taxi i va demanar al conductor de manera sobtada que parés abans
de baixar-se. Va entrar en una farmàcia per a comprar uns gels i va sortir per a ficar-se en el taxi. Va
ser llavors quan la seva actitud estranya va cridar l’atenció d’uns agents i va ser detingut.
Després de passar a disposició judicial i donar versions contradiccions, va rebre l’ordre d’ingrés provisional sense fiança en la Unitat de Psiquiatria d’Urgències a l’Hospital de la Mar. Segons les proves
forenses, pateix una greu esquizofrènia paranoide i en el moment dels fets va sofrir un brot psicòtic
que va deixar les seves capacitats intel·lectuals totalment anul·lades.
A l’espera de la data del judici, tant Fiscalia com acusació particular demanen 25 anys de presó per a
l’home, acusat d’un delicte d’assassinat.
ID 1717.

Assassinats de dones per robatori (3)
1. Una dona mor a causa d’un fort cop al cap que va sofrir després d’un forcejament
al carrer amb un motorista que va intentar robar-li la bossa
27/06/2019. Hyewon Kim, 65 anys. Barcelona (Barcelona, Catalunya). Assassinat per robatori.
Xifra no oficial.
Hyewon Kim tenia 65 anys quan va ser atacada en el Passeig de Taulat de Barcelona el dilluns
24 de juny a la nit. Un motorista que circulava en solitari va tractar d’arrencar-li la bossa en
passar a tota velocitat pel seu costat i a causa de la violenta estirada, la dona va caure a terra
i es va colpejar el cap. El violent robatori va ser fallit (el lladre no va posar emportar-se les
seves pertinences), però la víctima va quedar tendida en el sòl, ferida de gravetat. Va morir a
primera hora de la tarda del dia 27 a l’hospital Parc de Salut Mar, en el qual va ingressar en
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estat greu. La víctima exercia de vicepresidenta de la Comissió Presidencial de Cultura per a
Àsia de Corea del Sud.
De moment, es desconeix si hi ha algun detingut en relació amb el cas, del qual es van fer ressò en
mitjans del seu natal Corea del Sud.
ID 1734.

2. Una jove es resisteix al robatori del seu mòbil i el lladre l’assassina a la porta d’un
local d’oci nocturn
04/09/2019. Sara Ben Omar, 26 anys. Barcelona (Barcelona, Catalunya). Assassinat per robatori.
Xifra no oficial.
Sara Ben Omar tenia 26 anys i nacionalitat espanyola quan va ser assassinada a les portes d’un local d’oci
nocturn. La jove, d’origen magrebí, va morir després de ser traslladada a l’Hospital de la Mar després de
rebre diverses punyalades, una d’elles en el pit, en resistir-se a un intent de robatori del mòbil en el local
Smar en el Moll de Mestral, en el Port Olímpic de Barcelona. Pel que sembla, també va rebre l’ajuda d’un
vigilant de seguretat que va resultar ferit. El delicte va tenir lloc sobre les 03.00 hores.
Segons la recerca, l’autor material de l’apunyalament va ser Manuel S.R., un veí de Sant Adrià del
Besòs i de nacionalitat espanyola, amb antecedents policials, com el seu acompanyant. L’home, d’ètnia
gitana, assegurava treballar en una botiga de roba com a dependent i fer-se cridar ‘Loliyo’. Estava casat
i tenia cinc fills quan va desaparèixer després del crim. De moment, es desconeix la seva detenció i
l’últim conegut del sospitós és que es trobava en parador ignorat.
El 12 de setembre es va conèixer la notícia de la detenció i ingrés a la presó provisional d’un home, identificat com ‘Lolo’, que es va lliurar com a coautor dels fets, però que no va perpetrar físicament l’atac.
Al juny de 2020 es va conèixer la imputació de sis policies, investigats per difondre les fotografies
dels presumptes autors. A més, investiga a l’amo del local per la distribució de les imatges en vídeo
de l’agressió.
ID 1755.

3. Un jove entra a casa d’una anciana a la qual roba i colpeja provocant-li la mort
23/12/2020. Nom i cognoms no coneguts, 91 anys. Sant Jordi Desvalls (Girona, Catalunya). Assassinat per robatori. Xifra no oficial.
El 25 de novembre de 2019 un jove de 19 anys i origen marroquí va entrar a la casa d’una anciana de
91 anys, a la qual va robar i va colpejar greument.
La dona va acabar morint el 3 de desembre a l’Hospital Josep Trueta de Girona en el qual havia ingressat amb un traumatisme cranioencefàlic. El jove havia accedit a l’habitatge per la finestra per a
fer-se amb les pertinences de la dona, que va alertar mitjançant el sistema de teleassistència que va
fer que es mobilitzessin els serveis d’emergència. El detingut, que havia arribat a acumular fins a set
antecedents sent menor, va ingressar a la presó preventiva i el procés tindrà lloc amb la participació
d’un jurat popular. Fiscalia ho va qualificar d’homicidi per imprudència o lesions amb resultat de
mort, decisió que va recórrer la família de la víctima. El tribunal el va acceptar en considerar que “no
es pot descartar que qui pega a una senyora de 91 anys fins a fer-li perdre la consciència, fàcilment
pot haver contemplat la possibilitat que li pugui provocar la mort”.
ID 1865.
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Ressenya de casos: Feminicidis i altres
assassinats de dones a Catalunya en 2020
Feminicidis íntims oficials (8)
1. Un home mata a la seva parella i a la seva filla de 3 anys després de no acceptar
la voluntat de separar-se de la dona
06/01/2020. Mónica Linde, 28 anys. Esplugues de Llobregat (Barcelona, Catalunya). Feminicidi
íntim. Xifra oficial.
Mónica Linde tenia 28 anys i celebrava el Dia de Reis amb la seva filla quan va ser asfixiada per
la seva parella, Rubén Darío, de 27 anys en l’habitatge que compartien, tots dos de nacionalitat
espanyola. El feminicida posteriorment va asfixiar a la filla de tots dos, Ciara, de tres anys. La
jove treballava com a coordinadora de vols d’una companyia aèria i volia separar-se de la seva
victimari, un home que no acceptava la ruptura i tots dos continuaven compartint habitatge,
encara que la dona buscava pis per a mudar-se amb la petita.
Després del crim, l’home es va autolesionar en la nina i en el coll amb un ganivet, per la qual cosa va
ser traslladat a un centre hospitalari. Després de passar a disposició judicial, va rebre l’ordre d’ingrés
a la presó provisional, comunicada i sense fiança, acusat de dos delictes d’assassinat.
No constaven denúncies prèvies per violència de gènere en la parella.
ID 1786.

2. Un Mosso d’Esquadra en actiu mata a la seva parella amb l’arma reglamentària i
després se suïcida
18/01/2020. Judith Sánchez Coca, 29 anys. Terrassa (Barcelona, Catalunya). Feminicidi íntim.
Xifra oficial.
Judith Sánchez Coca, auxiliar d’infermeria, tenia 29 anys quan va ser assassinada a tirs per la
seva exparella, Carlos Portero R., de 42 anys, agent en actiu de la unitat de Seguretat Ciutadana
dels Mossos d’Esquadra que va utilitzar la seva arma reglamentària per a cometre el crim i, posteriorment, suïcidar-se. Tots dos eren de nacionalitat espanyola. Encara que no existien denúncies prèvies de maltractaments, la família de la víctima assegura que l’home l’assetjava perquè
reprenguessin la relació, que ella havia trencat l’estiu anterior després de tres anys de relació en
els quals van arribar fins i tot a viure junts.
El victimari va perpetrar el crim dins del garatge de l’edifici on vivia la mare de Judith, en l’avinguda
de Madrid, en el moment en el qual la jove anava a agafar el cotxe per a acudir al seu treball com a
esteticista. Va ser allí on s’havia refugiat després de la seva separació i on l’agent acudia sovint per a
pregar-li que tornés amb ell. També ho feia en el seu lloc de treball i en el lloc en el qual Judith feia
les seves pràctiques d’infermeria, l’Hospital Parc Taulí de Sabadell.
Quan van trobar els cossos, prop de les nou de la nit, tots dos presentaven ferides de bala al
cap. En el cas d’ella, les ferides eren múltiples. Els serveis d’emergència no van poder fer res
per a salvar-los la vida.
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El cas es troba tancat després del suïcidi del victimari, que deixa orfe a un menor de 13 anys d’una
relació anterior.
ID 1791

3. Un home asfixia a la seva parella en l’habitatge que compartien i és detingut en
l’aeroport amb un bitllet per a abandonar el país
28/01/2020. Rosa Navarro, 40 anys. Sant Joan Despí (Barcelona, Catalunya). Feminicidi íntim.
Xifra oficial.
Rosa Navarro tenia 40 anys quan va ser asfixiada per la seva parella, Andrés Ángel S.M., de 45 anys.
Tots dos eren de nacionalitat espanyola, mantenien una relació des de feia dos anys i portaven un
temps convivint. Al costat de la parella, vivia la filla menor de la dona, de 14 anys, fruit d’una relació
anterior de la qual es va separar sis anys abans del crim.
Pel que sembla, l’home va asfixiar a la seva parella abans de fugir cap a l’aeroport amb la intenció
d’abandonar el país. El cos de la dona va ser trobat després de la denúncia del seu pare, alarmat per la
falta de notícies de la seva filla, que va contactar amb agents que van aconseguir entrar en l’habitatge
prop de les tres del matí.
El victimari va ser detingut en l’aeroport del Prat amb un bitllet al seu nom. Després de passar a
disposició judicial, l’home va rebre l’ordre d’ingrés a la presó provisional, comunicada i sense fiança,
acusat d’un delicte d’homicidi i un altre delicte patrimonial
Encara que no constaven denúncies prèvies per violència de gènere en la parella, el victimari comptava
amb antecedents per violència masclista a una altra dona. Una veïna va assegurar que les baralles
entre la parella eren gairebé diàries i que va arribar a telefonar a la policia el mes de setembre, però
que no va saber més.
La dona deixa òrfena a una menor de 14 anys.
ID 1796

4. Un home en procés de separació mata a la seva dona i se suïcida per a no cedir-li
la propietat de l’habitatge familiar
27/05/2020. Annick Chenut, 65 anys. L’Escala (Girona, Catalunya). Feminicidi íntim. Xifra oficial.
Annick Chenut tenia 65 anys quan va ser assassinada pel seu marit Francesc L. P., de nacionalitat
espanyola i 72 anys, que es va suïcidar després del crim. La dona, d’origen belga i al capdavant d’una
immobiliària, convivia amb el seu agressor en l’habitatge de la localitat de L’Escala on aquest la va
apunyalar abans de penjar-se. Pel que sembla, Annick portava 20 anys a Espanya i feia dos que estava
en procés de separació i la seva relació amb la seva victimari era molt dolenta. Alguns mitjans esmenten la disputa per la propietat de la casa com a mòbil del victimari per a posar fi a la vida de Annick.
Després del crim, i abans de suïcidar-se, l’autor va manar un correu electrònic a la seva filla (d’una
relació anterior), assegurant-li que el xalet en el qual centrava la disputa seria finalment seu. També
va ficar gran part de les pertinences de l’a víctima en el seu vehicle i li va calar foc en la plaça mirador
del Pedró.
Finalment, es va llevar la vida penjant-se d’un arbre en la finca enfront de la seva casa.
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Els investigadors van trobar en la cuina de l’habitatge diversos ganivets compatibles amb l’arma que
va usar el victimari per a cometre el crim.
La víctima, que vestia pijama i sostenidor, tenia una gravadora en el pit. L’home, per part seva, havia
deixat documents per a confessar el crim i acusar la víctima de mafiosa, de fer-li la vida impossible i
de voler llevar-li la casa.
El cas es troba tancat després del suïcidi del victimari.
No constaven denúncies prèvies per violència de gènere en la parella.
ID 1825.

5. Un home mata a punyalades a la seva parella en l’habitatge que compartien i fuig
de l’escenari del crim amb metro
30/05/2020. Josefa A., 51 anys. Esplugues de Llobregat (Barcelona, Catalunya). Feminicidi íntim.
Xifra oficial.
Josefa A. tenia 51 anys quan va ser assassinada a punyalades per la seva parella, un home de nacionalitat espanyola de 55 anys, en el pis que compartien en El Barri de Ca Vidalet després d’una forta
baralla que van escoltar els veïns.
Pel que sembla, alguns testimonis van veure a l’home sortir corrent del lloc i a l’arribada
dels sanitaris, la dona ja havia mort. El victimari va aconseguir desfer-se pel camí del
ganivet que va utilitzar com a arma del crim i arribar al metre. Va ser finalment localitzat
i detingut a Badalona.
Després de passar a disposició judicial i negar-se a declarar davant el jutge, va rebre l’ordre d’ingrés
a la presó provisional, comunicada i sense fiança.
No constaven denúncies prèvies per violència de gènere en la parella, però al maig de 2019 es va obrir
un procés contra l’agressor, després de l’ingrés hospitalari de la víctima, que no va voler denunciar.
El procés es va arxivar al novembre de 2019.
ID 1827.

6. Un home degolla a la seva parella enfront del seu fill de tres anys en. L’habitatge
que compartien
14/07/2020. Gloria Oriana O., 20 anys. Barcelona (Catalunya). Feminicidi íntim. Xifra oficial.
Gloria Oriana O. tenia 20 anys quan va ser assassinada enfront del seu fill de tres anys a les mans del
seu marit, de 35, en el pis del Raval que compartien tots dos, de nacionalitat uruguaiana.
Pel que sembla, l’home va degollar a la seva parella prop de les 11.50 hores del matí, moment en el qual els veïns van sentir crits. A l’arribada dels Mossos la víctima es trobava
en estat crític i, malgrat els intents de tres equips del Sistema d’Emergències Mèdiques,
no va poder salvar la vida.
En passar a disposició judicial, el victimari va reconèixer el crim i va indicar on es trobava l’arma que
va utilitzar per a llevar-li la vida a la víctima. Pel que sembla, el seu testimoniatge es va veure reforçat
per diversos testimoniatges que van descriure una situació de “dominació i violència”, segons el ma-
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gistrat, “compatible amb el delicte comès”. Després de la seva declaració, va rebre l’ordre d’ingrés a
la presó provisional, comunicada i sense fiança, acusat d’un delicte d’homicidi.
No constaven denúncies prèvies per violència de gènere en la parella, encara que alguns mitjans informen de la seva intenció de separar-se.
La víctima deixa orfe un fill de tres anys que, després del crim, va quedar a càrrec de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA).
ID 1832.

7. Un home mata a la seva parella d’una sobredosi de medicaments i intenta encobrir-lo com un suïcidi
02/08/2020. Yolanda Zamorano Álvarez, 42 anys. Sabadell (Barcelona, Catalunya). Feminicidi
íntim. Xifra oficial.
Yolanda Zamorano Álvarez tenia 42 anys quan va ser assassinada per la seva parella, un home de
nacionalitat mexicana i 25 anys.
Tres mesos abans de la confirmació del feminicidi, el 2 d’agost, els Mossos van rebre
l’avís de la mort d’una dona en un pis del carrer Balari. A la seva arribada, els agents es
van trobar el cos sense vida de Yolanda. La seva parella, també present en el domicili, va
assegurar que la víctima havia intentat suïcidar-se amb una sobredosi de narcòtics. Segons
la seva versió, les marques en el cos de la dona es devien a maniobres de reanimació que
va intentar aplicar-li, sense èxit.
Els resultats definitius de l’autòpsia indicaven que la dona hauria mort per la ingesta de medicaments,
però que aquests van ser proporcionats pel victimari i que van fer que Yolanda perdés la consciència.
Els investigadors van concloure que es tractava d’un assassinat que el presumpte autor havia
intentat amagar.
Finalment, els agents van detenir a la parella de Yolanda el 22 d’octubre de 2020. L’endemà de l’arrest,
el detingut va passar a disposició judicial i el jutge va ordenar el seu ingrés a la presó.
No constaven denúncies prèvies per violència de gènere en la parella.
ID 1866.

8. Un home escanya a la seva parella en el segon habitatge on s’havien confinat
09/11/2020. Peggy D., 49 anys. Lloret de la Mar (Girona, Catalunya). Feminicidi íntim. Xifra oficial.
Peggy D. era de nacionalitat belga i tenia 49 anys quan va ser assassinada per la seva parella,
Pascal, de 51 anys i de la mateixa nacionalitat. Pel que sembla, el matrimoni s’havia separat fa
anys i l’home es va anar a viure amb una altra dona, però en 2019 va trencar aquesta relació
i va reprendre la que tenia amb Peggy, mare dels seus dos fills majors d’edat. Convivien en
el seu segon habitatge de Lloret de Mar, on va tenir lloc el crim i on es van confinar durant
la pandèmia per COVID-19.
El crim va tenir lloc en uns apartaments turístics pròxims al passeig marítim situat en el
quart pis del número 7 de l’avinguda Magnòlia de Lloret, en els quals tots dos residien i que,
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a hores d’ara de temporada, a penes tenen inquilins. Va ser allí on Pascal va escanyar a Peggy.
Segons el relat del victimari, la dona es va posar gelosa per la possibilitat que l’home estigués
rebent missatges de la seva exparella. Pascal la va agarrar de les nines i la va tirar sobre un
sofà, en el qual la va asfixiar.
Després de l’assassinat, el presumpte autor, de 51 anys, va assegurar haver valorat suïcidar-se fins al
punt d’arribar a redactar una nota de comiat.
Finalment, va acudir a la comissaria de la Policia Local i va confessar els fets, que van ser confirmats
pels agents que es van desplaçar al domicili i van trobar el cos de la dona, cobert amb una manta.
No constaven denúncies prèvies per violència de gènere en la parella.
ID 1872.

Feminicidis familiars (3)
1. Un home mata a la seva mare en l’habitatge que compartien i a la qual va calar
foc després del crim
29/05/2020. Nom i cognoms no coneguts, edat no coneguda. Santa Coloma de Gramenet (Barcelona, Catalunya). Feminicidi familiar. No és xifra oficial.
Una dona de nom, cognoms i edat no coneguts va ser assassinada pel seu fill, de 37 anys, amb el qual
convivia en un habitatge de l’Avinguda del Barnús a la qual el victimari va calar foc.
El cos de la dona va ser localitzat pels bombers després de rebre l’avís per l’incendi a les 8.45
hores. Es desconeix de moment la causa de la mort, les armes utilitzades pel victimari i els mòbils
o circumstàncies que van motivar el crim, encara que l’Ajuntament va confirmar que el victimari
tenia problemes de salut mental.
Els Mossos d’Esquadra van detenir a l’home per la seva relació amb el crim.
De moment, es desconeix l’estat actual del cas després de la detenció de l’home.
ID 1826.

2. Un home amb denúncies prèvies mata a punyalades a la seva germana i agredeix
a la seva mare
22/08/2020. Nom i cognoms no coneguts, 51 anys. Terrassa (Barcelona, Catalunya). Feminicidi
familiar. No és xifra oficial.
Una dona de nom i cognoms no coneguts tenia 51 anys quan va ser assassinada pel seu germà, de 46
anys i nacionalitat espanyola.
Els Mossos d’Esquadra van detenir a l’home, investigat per matar en una agressió amb arma blanca
a la seva germana, de 51 anys, a l’interior del domicili, situat en l’Avinguda Josep Tarradellas de Terrassa (Barcelona).
L’home ja havia estat condemnat per maltractar i amenaçar a la víctima al maig de 2019. La dona
havia aconseguit una ordre d’allunyament de sis mesos en una condemna de sis mesos de presó que el
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victimari inicialment va acceptar però que es va acabar suspenent a canvi del seu ingrés en un centre
de desintoxicació.
Després de passar a disposició judicial, el victimari va rebre l’ordre d’ingrés a la presó provisional,
comunicada i sense fiança, acusat d’un delicte d’homicidi amb agreujant de parentiu pel feminicidi
de la seva germana i un altre de lesions greus sobre la mare de tots dos.
ID 1849.

3. Un home mata al seu exsogra després de la separació amb la seva parella, que
reprenia la relació amb la seva mare
18/11/2020. Teresa P. R., 65 anys. Barcelona (Barcelona, Catalunya). Feminicidi familiar. No és
xifra oficial.
Teresa P. R. tenia 65 anys quan va ser assassinada pel seu exgendre, de 43 anys.
Els Mossos d’Esquadra van investigar l’homicidi amb arma blanca de la dona el cadàver de la qual
va ser trobat el 18 de novembre a les set de la tarda pels Bombers de Barcelona en un domicili en el
núm. 112 del carrer de Fluvià del districte de Sant Martí.
La filla de la víctima havia trucat a Emergències perquè la seva mare no responia i sabia que havia de
trobar-se a l’interior del domicili.
Els funcionaris van localitzar el cos de la dona tendit en el sòl, boca avall i amb dues ganivetades en
el ventre. Els bombers van confirmar que havia mort i van donar avís als Mossos. El cadàver, que va
ser aixecat per la comitiva judicial sobre les deu de la nit, presentava ferides d’arma blanca.
El crim va tenir lloc a l’interior d’un pis que era propietat de Josefa, la mare de Tere que havia mort
feia pocs mesos. Tant la víctima com el seu germà Juan portaven temps tractant de vendre aquesta
propietat. El pany de la porta no estava forçada, per la qual cosa els Mossos van sospitar que l’assassí
pertanyia a l’entorn de la víctima.
El 19 de novembre a les 22.00 hores, 24 hores després del crim, els investigadors van arrestar al gendre de la dona assassinada com a presumpte autor de la mort de la mare de la seva dona. L’home va
ser citat per a declarar en comissaria, i va confessar el crim als agents.
Els Mossos sospiten que després del crim hi ha una disputa familiar per uns presumptes abusos sexuals
a la filla de cinc anys del detingut i de qui fos la seva parella. L’estiu passat, tots dos van presentar una
denúncia per aquests motius contra la dona ara morta i un dels seus fills, que vivia amb ella.
Després de la separació del matrimoni, i en veure que la seva exparella recuperava el contacte amb el
seu exsogra, el detingut va indicar als Mossos que la va matar per a evitar que la menor de cinc anys
pogués estar en risc.
El detingut comptava amb més d’una vintena d’antecedents policials, entre ells per violència masclista,
van explicar fonts policials. I la menor de cinc anys està tutelada per la Generalitat, en una situació
familiar molt complicada, amb un entorn desestructurat. L’acusat tenia atemorida a la família de la
seva exparella, per la qual cosa de seguida les sospites van planar sobre ell.
Es desconeix l’estat actual del cas, després de la detenció del victimari.
ID 1891.
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Feminicidis no íntims (1)
1. Un home mata a una dona amb la qual convivia però no mantenia cap relació
sentimental
23/04/2020. Teresa Garrido Prieto, 63 anys. El Pont de Vilomara (Barcelona, Catalunya). Feminicidi no íntim. No és xifra oficial.
Teresa Garrido Prieto tenia 63 anys quan va ser assassinada per un home de 52, la relació del qual
amb la víctima es desconeix, tots dos de nacionalitat espanyola.
Els fets van ocórrer poc després de les 10 de la nit quan un home va alertar als Mossos que
podia haver-hi un home ferit en una casa del carrer Colón de la urbanització River Park de
Pont de Vilomara.
Quan els agents van arribar al lloc van constatar que hi havia un home que presentava algunes
ferides i una dona a l’interior del domicili. La dotació del SEM va constatar la mort poc després,
malgrat els intents dels agents i els sanitaris per a fer-li reanimació cardiopulmonar. Segons han
explicat els Mossos, les ferides que van sofrir tots dos van ser produïdes per arma blanca, i les de
la dona van acabar sent mortals.
De la mateixa manera, la recerca treballa amb la hipòtesi gairebé segura que no es tracta d’un crim
dins de la parella o exparella. L’home i la dona, que compartien domicili des de feia poc, no tenien
una relació sentimental.
Després de passar a disposició judicial i negar-se a declarar en la convocatòria per videoconferència,
l’home va rebre l’ordre d’ingrés a la presó provisional, comunicada i sense fiança per un delicte d’homicidi dolós. L’home continuava ingressat a l’Hospital Joan de Déu de Manresa, on es recuperava de
les seves ferides i es desconeix si l’ingrés s’ha fet efectiu.
ID 1821.

Feminicidis infantils (1)
1. Un home mata a la seva dona i la seva filla de tres anys abans d’intentar suïcidar-se
06/01/2020. Ciara, tres anys. Esplugues de Llobregat (Barcelona, Catalunya). Feminicidi infantil.
Xifra oficial.
Ciara tenia tres anys quan va ser asfixiada pel seu pare, Rubén Darío, després que aquest asfixiés a la
seva mare, Mónica Linde, el Dia de Reis.
L’home, identificat com Rubén Darío, de 27 anys, les va matar en l’habitatge que compartien, tots de
nacionalitat espanyola.
Després de matar a la seva dona, el feminicida va asfixiar a la filla de tots dos, Ciara, de tres anys.
La jove treballava com a coordinadora de vols d’una companyia aèria i volia separar-se de la seva
victimari, un home que no acceptava la ruptura i tots dos continuaven compartint habitatge,
encara que la dona buscava pis per a mudar-se amb la petita.
Després del crim, l’home es va autolesionar en la nina i en el coll amb un ganivet, per la
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qual cosa va ser traslladat a un centre hospitalari. Després de passar a disposició judicial,
va rebre l’ordre d’ingrés a la presó provisional, comunicada i sense fiança, acusat de dos
delictes d’assassinat.
No constaven denúncies prèvies per violència de gènere en la parella.
ID 1787.

Assassinats de dones per robatori (1)
1. Dos homes maten a una dona en un robatori en el qual participen dues persones
més, una d’elles empleada de la víctima
26/09/2020. Maria Carme Font i Senen, 67 anys. Girona (Catalunya). Assassinat per robatori. No
és xifra oficial.
Maria Carme Font i Senen tenia 67 anys quan va ser assassinada per quatre individus, víctima d’un
robatori que es va convertir en tortura i va acabar amb la seva mort.
La dona, infermera de la Clínica Girona, en la Unitat de Diàlisi, va ser assassinada en el seu
pis de Girona, on exercia com a podòloga en una de les estades, en el número 23 de la carretera de Barcelona.
El cos de la víctima va ser descobert per la seva filla, lligat a una cadira i amb signes d’una mort violenta.
El 30 de novembre de 2020 es va conèixer la detenció de quatre persones. Una de les persones detingudes és Consolació J., de 57 anys i origen colombià, subordinada de la víctima
en la Clínica. Al costat d’ella, va ser detingut el seu marit Jordi R., un transportista de
63 anys. A més, altres dos homes van ser detinguts en una operació que es va estendre a
les localitats de Rubí i Lloret de Mar. Allí es va detenir Eugenio P., de 56 anys, conegut
com ‘Rocky’ i Nicolás M.
Pel que sembla, el matrimoni travessava problemes econòmics i tenia deutes, per la qual cosa
la dona va marcar a la víctima com a objectiu del robatori. Dies abans del crim Nicolás M. va
demanar cita sota un nom fals. Les cambres situen als tres homes en el lloc del crim aquest
dia: el marit de Consuelo es va quedar en el vehicle en el qual van arribar, mentre pujaven els
altres dos homes. Quan Nicolás va trucar a la porta, la víctima li va obrir i van entrar tots dos
detinguts, que li van trencar el nas quan es va resistir. La van lligar usant unes brides i cinta
americana i la van escanyar a l’entrada de la consulta. Els investigadors van trobar regirades
les dues habitacions en les quals la víctima tenia caixes fortes amb grans sumes de diners,
dada que creuen que li va facilitar Consuelo als agressors.
Després de passar a disposició judicial, els quatre detinguts van rebre l’ordre d’ingrés a la
presó provisional, comunicada i sense fiança, acusats dels delictes d’assassinat agreujat i
robatori amb violència a casa habitada.
ID 1887.
*Cas que es trobava en investigació.
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Assassinats de dones per violència comunitària (1)
1. Un jove mata a dos homes i una dona en el lapse d’una hora
20/01/2020. C. Rosa D. G., 77 anys. Barcelona (Catalunya). Assassinat per violència comunitària.
No és xifra oficial.
C. Rosa D. G. tenia 77 anys quan va ser assassinada per John Musetescu Werberg, de 29 anys i nacionalitat sueca en el context d’un assassinat múltiple comès probablement per un spree murder (assassí
itinerant) que va assassinar a tres persones en el districte de Ciutat Vella (dos homes i una dona).
L’itinerari mortal va començar amb l’assassinat d’un home en un domicili particular i incendi de
l’habitatge. Posteriorment uns veïns trobaven el cadàver de Rosa, presumptament assassinada d’un
cop al cap, en el replà de les escales d’una finca al carrer d’Arc de Sant Vicenç, a tot just 600 metres
d’on havia assassinat a la primera víctima, Héctor Nuñez, de 30 anys, que va ser trobat acoltellat en
el bany i un plàstic al cap. Després va fugir pel balcó, va robar una bicicleta i es va dirigir a la plaça
de Sant Jaume, on va acoltellar a la seva tercera víctima: David Caminada, periodista i treballador de
l’Ajuntament de Barcelona, de 52 anys, que va morir a l’hospital l’endemà passat.
Pel que sembla, també va intentar apunyalar als treballadors d’una sabateria situada al carrer del
Bisbe. Va ser detingut per la Guàrdia Urbana en la plaça de Sant Jaume. L’itinerari criminal va ser
perpetrat en menys de dues hores.
El victimari va ser detingut i està acusat d’haver comès tres homicidis, dos delictes de robatori i un
d’amenaces. Es desconeixen els motius que va tenir el victimari per a cometre el crim múltiple, ja que
no es van identificar dificultats econòmiques que justifiquessin el mòbil del robatori.
Després de passar a disposició judicial, va rebre l’ordre d’ingrés a la presó provisional.
ID 1792.
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Tipus de feminicidi i tipus
d’assassinat de dones en
Feminicidio.net

A Geofeminicidio, la base de dades de Feminicidio.net, s’utilitza el terme
assassinat com a indicador en lloc d’homicidi(1). Aquest últim és usat per la criminologia tradicional per referir-se a homes i dones però per la seva etimologia
del llatí homicidium, formada per “homo (home)” i “cidium (acció de matar)(2)“
invisibilitza les dones quan aquestes són víctimes i als perpetradors quan són
homes (en la immensa majoria dels casos).
La base de dades registra els assassinats de dones i feminicidis comesos només
per homes (tot i que també inclou aquells assassinats en què van participar una
dona com victimària juntament amb un o diversos homes victimaris).
D’altra banda, també cal tenir en compte que d’acord a la conceptualització desenvolupada per les autores anglosaxones, en l’assassinat, a diferència del feminicidi,
el gènere femení d’una víctima és irrellevant per al perpetrador. Per exemple,
un home armat que dispara i mata atzarosament a una dona en un supermercat
durant un atracament no comet feminicidi. En l’assassinat no existeixen les raons
de gènere. En el feminicidi si. Tots els feminicidis són assassinats però no tots els
assassinats són feminicidis.
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 feminicidi possibilita conèixer
i aprofundir en altres elements i característiques dels assassinats de dones
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que no inclouen els informes estadístics elaborats per fonts oficials. Per fer això, cal
tenir en compte una sèrie de variables com ara la distinció entre assassinats de dones
i feminicidis, la classificació per tipus d’assassinat i tipus de feminicidi, els motius i
factors que provoquen el feminicidi, la relació entre víctima i victimari, els diferents
tipus de violència que va patir la víctima abans de morir, l’escenari on es va cometre
el crim i on va ser trobat el cadàver.
També és fonamental distingir els diferents tipus de feminicidi que existeixen i que varien segons el context històric, social, polític, econòmic i cultural. Això és determinant
perquè els feminicidis no poden ser tractats tots de la mateixa manera. Cada un d’ells
exigirà polítiques particularitzades de sensibilització, prevenció, investigació, sanció i
reparació(3). I això, sense perjudici que puguin existir casos en què conflueixin diversos
tipus de feminicidi al mateix temps.
Es comet feminicidi quan un home mata una dona pel fet de ser dona o per raó de gènere.
En aquesta definició s’inclou el factor dels estereotips de gènere i com aquests influeixen
o afecten sobre la con ducta del victimari en l’acte de matar.
Aquesta classificació pren com a punt de partida els treballs classificatoris previs
d’acadèmiques llatinoamericanes que han estudiat el concepte i la categoria feminicidi
/ femicidi(4) i han encunyat diferents definicions i tipus. Es parteix de la necessitat
que existeixi el component de gènere. A continuació s’ofereix la definició de cada un
dels tipus de feminicidi i tipus d’assassinat de dones utilitzats en Geofeminicidio
i inclosos en aquest informe.
•

Feminicidi íntim: comès per un home amb qui la víctima tenia o havia tingut
una relació o vincle afectiu-sexual o íntim: marit, ex marit, nuvi, ex parella o amant.
S’inclou el supòsit de l’amic que assassina a una dona que va rebutjar entaular una
relació íntima amb ell.

•

Feminicidi no íntim: comès per un home amb qui la víctima no tenia cap tipus
de relació afectiva. S’inclou el supòsit d’una dona que pateix una agressió sexual
o intent d’agressió i després és assassinada; el victimari pot ser un conegut o un
estrany. També entra en aquesta tipologia el cas del veí que mata la seva veïna
per misogínia o altres raons de gènere. I el del feminicida que mata una dona
estranya i canalitza la seva misogínia en l’acte de matar, és a dir, odi, menyspreu
i rebuig cap a totes les dones.

•

Feminicidi infantil(5): la víctima és una nena fins als 16 anys d’edat comès per un
home en el context d’una relació de responsabilitat, confiança o poder que li atorga
la seva situació adulta sobre la minoria d’edat de la nena.

•

Feminicidi familiar: es produeix en el context d’una relació de parentiu entre la
víctima i el victimari, exclosa la pròpia del feminicidi íntim. El parentiu pot ser per
consanguinitat, afinitat o adopció.

•

Feminicidi per connexió: quan una dona és assassinada per un home que intenta
o assassina a una altra dona per raons de gènere i aquesta es troba en el mateix escenari del crim que la víctima principal del feminicidi. Pot tractar-se d’una amiga, una
parenta de la víctima, mare, filla o una altra; o una dona estranya que es troba en el
mateix escenari en què es comet un feminicidi.
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•

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.

•

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
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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 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.

NOTAS:
(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.
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.
(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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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.

Anàlisi documental
En aquest apartat cal aclarir que en tots els informes i estudis realitzats per
Geofeminicidio s’utilitza la mateixa metodologia de documentació de casos,
que inclou la recollida, sistematització de dades per camps i classificació de
feminicidis i altres assassinats de dones. Si una de les carències de les estadís137
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tiques de feminicidis és la manca de xifres de feminicidis o l’elaboració d’estadístiques
incompletes (com és el cas de l’Estat espanyol), resulta imprescindible i necessari
comptar amb una metodologia de documentació que sigui homologable entre diferents
territoris per tipus de feminicidi i d’assassinat de dones.

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) (veure infografia pàgina 140).
Per a la documentació i el registre de 18 casos en 2019 i 15 en 2020, es van prendre com
a font hemerogràfica 332 notícies publicades en periòdics generalistes i de Comunitats
Autònomes.

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.
138

CAT
•

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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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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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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