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0. Introducció: El feminicidi a Catalunya, una realitat davant la qual no podem ser indiferents3 



Per Graciela Atencio, directora de Feminicidio.net

Al  començament  d'aquest  segle,  la  notícia sobre els  feminicidis  de Ciudad Juárez donava la volta  al  món.  La
matança de dones en aquella urbe del nord de Mèxic no va passar inadvertida a Catalunya: associacions feministes,
organitzacions socials i institucions de cooperació es van solidaritzar amb activistes de drets humans i familiars de
víctimes que exigien justícia i denunciaven una barbàrie silenciada per l'Estat mexicà. En aquell temps la paraula
feminicidi era estranya i llunyana, aliena a una realitat que es concebia per aquestes terres com a pròpia dels països
del  sud.  Van  haver  de passar  diversos  anys  perquè  canviéssim  la  mirada  i  la  poséssim  en  la  nostra  realitat
quotidiana.

A l'Estat espanyol, la Llei Integral va entrar en vigor a principis de 2005 i els assassinats de dones per violència de
gènere es van reconèixer en l'àmbit de la parella. Durant els primers anys de l'aplicació de la llei, semblava que no
era compatible sincronitzar la utilització de violència de gènere i feminicidi com dos conceptes associats i vinculats
per la tradició de la teoria feminista. 

Al principi d'aquesta dècada, quan va néixer Feminicidio.net, la paraula feminicidi ja començava a introduir-se en l'ús 
de certs sectors del moviment feminista de l'Estat espanyol i especialment de Catalunya: situar el moment i l'època 
en què un determinat subjecte polític s'apropia de termes que representen un canvi d'enfocament o de mentalitat 
social, doten de poder discursiu i enforteixen reivindicacions d'aquest subjecte polític.

El reconeixement del feminicidi com a concepte aglutinador de les formes de violència de gènere que acaben en
assassinat de dones suposa un repte de cara al futur, tant des de les institucions de l'Estat com des de la societat
civil:  encaminar tots els esforços a la posada en marxa de polítiques públiques i accions de conscienciació social
dirigides a la prevenció de totes les violències de gènere. L'articulació d'aquest desig col·lectiu no depèn només de
la dotació de fons, ni de la voluntat política dels que ens governen, ni de l'exigència de la ciutadania i el moviment
feminista, que demanen que sigui una qüestió d'Estat. Perquè la lluita contra la violència de gènere es converteixi en
prioritària dins de l'agenda política de Catalunya i de l'Estat espanyol, ens cal una implicació política de cada un dels
sectors socials, institucionals i de la ciutadania. El repte és complex i difícil, però no pot esperar. 

A Catalunya, entre els anys 2010 i 2015 es van cometre 110 assassinats de dones. Dels quals 98 casos, el 89%,
van ser  feminicidis, assassinats  de dones per raons de gènere.  L'informe Feminicidis a Catalunya 2010-2014, un
estudi elaborat per Cooperacció i Feminicidio.net amb la col·laboració de Tamaia - Viure Sense Violència, és pioner i
el primer que vam realitzar en Feminicidio.net amb dades acumulades sobre feminicidis i altres assassinats de
dones a catalunya. 

Hi ha una dada introductoria per destacar: Catalunya és el segon territori amb més població de dones a l'Estat
espanyol, el 16% del padró de població de l'INE a 1 de gener de 2014; però el 20% del total d'assassinats de dones
comesos a l'Estat espanyol correspon a Catalunya, és a dir que hi ha una sobrerepresentació de casos respecte a la
seva població. També ocupa el segon lloc en nombre total de casos, 110, després d'Andalusia, amb 114. I es tracta
del territori amb major quantitat de casos -13 feminicidis íntims (parella o exparella) - que no han estat registrats com
xifres oficials. Aquesta dada és significativa des del punt de vista de la transparència del procés de registre de casos
i de difusió pública per part de la Delegació de Govern per a la Violència de Gènere: Per què no dóna a conèixer a
l'opinió pública les raons i els motius pels quals un determinat nombre de casos, cada any, no és tingut en compte
en les xifres oficials quan respon a l'objecte de la Llei Integral? Alguns d'aquests feminicidis s'exclouen de les xifres
oficials causa que s'investiguen però després es treuen de la llista definitiva de casos sense oferir cap explicació a la
ciutadania.

0. EL FEMINICIDI A CATALUNYA: UNA REALITAT
DAVANT LA QUAL NO PODEM SER INDIFERENTS
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La informació brindada al web del Ministeri de Sanitat sobre les dones assassinades per violència de gènere és molt
limitada  (http://www.msssi.gob.es/gl/ssi/violenciaGenero/datosEstadisticos/docs/VMortales_2015_02_11.pdf).  En
aquest llistat es tracta a les víctimes mortals en el marc de la llei com a meres xifres i estadístiques. No apareixen
dades bàsiques com els seus noms complets, les seves edats i on van ser assassinades. La informació no permet
identificar-les ni facilita el seguiment de casos a través d'observatoris ciutadans; tampoc possibilita que puguem
anomenar a les xarxes socials i en els actes de dol públic.

La veritat és que l'Estat  no els dóna a les víctimes mortals de violència de gènere el tractament públic que es
mereixen. Els mitjans de comunicació vénen a reforçar aquest marc d'invisibilització perquè també ofereixen una
informació insuficient dels crims. No són tan poques (almenys un 15% de les 110 víctimes registrades en aquest
informe) de les que ni tan sols sabem els seus noms. Algunes d'elles són les "ningú (que diria Galeano)" de la
violència patriarcal: amb prou feines ens assabentem on va ser trobat el cadàver. El seguiment que fa la premsa
sobre els assassinats de dones és superficial, sensacionalista i concentrat en l'escena del crim. Els diaris dels que
ens nodrim per omplir la informació a la nostra base de dades, Geofeminicidio, no aborden la violència de gènere de
manera multidisciplinària ni com un fenomen estructural. La premsa ni tan sols discrimina els tipus de violència de
gènere  i  només  reconeix  aquells  casos  en  el  marc  de  la  Llei  Integral,  de  tal  manera  que  en  el  recompte  i
estadístiques, Feminicidio.net gairebé duplica les xifres oficials: dels 110 casos registrats en aquesta investigació,
només 51 crims masclistes són reconeguts per l'Estat. Quines són les que falten a la llei?:

- Dones de la família o amigues de les víctimes assassinades, que es troben en la línia de foc de 
victimaris quan aquests intenten o maten les seves parelles o exparelles.

- Dones familiars dels victimaris: mares, ties, nebodes.

- Amigues personals d'agressors que són assassinades per haver-se negat a entaular un vincle 
sexual i / o afectiu amb aquests.

- Dones assassinades que tenien o van tenir un vincle sexual esporàdic o casual amb els seus 
victimaris.

- Dones que van patir intent o agressió sexual i el seu posterior assassinat comès per conegut o 
desconegut.

-  Dones que es prostitueixen i són assassinades pels seus clients.

- Dones que tenien una relació laboral o circumstancial d'algun tipus -no sexual- els victimaris les 

assassinen per tenir una especial aversió cap a elles sobre la seva condició de dones (misogínia).

En aquesta investigació apareixen altres línies vermelles i vetes d'impunitat de la Llei Integral contra la Violència de
Gènere. Per exemple, en el 2014, les ordres de protecció denegades a dones que van denunciar al maltractador,
van arribar al 67%, molt per sobre de les denegades a l'Estat espanyol, un 43%. També cal destacar que el 35% de
les dones assassinades són d'origen estranger quan les estrangeres representen el 14% de la població femenina,
aquí també ens trobem amb una sobrerepresentació de casos amb relació a aquesta població determinada: quantes
de les dones migrants (per  citar un altre exemple) tenen accés a la informació sobre la protecció de les lleis en
casos de  violència?  Quantes  no  accedeixen a  la  justícia per no  tenir papers i  no denuncien per  por a ser
expulsades?

En aquest informe, incloem els noms de les víctimes que apareixen a la premsa, el lloc on van ser assassinades, el
perfil de les víctimes i els victimaris, els actes violents perpetrats contra les dones abans, durant i després de morir.
També incloem una anàlisi de l'accés de les dones a la Justícia en el marc de la Llei Integral i els assassinats per
províncies i tipus de feminicidi. I totes aquestes dades acompanyats amb els seus respectius gràfics, visualització de
dades i infografies.

Com deia al principi, es tracta d'una radiografia bàsica dels tipus de feminicidi i assassinats que es van cometre a
Catalunya entre 2010 i 2014.

En la recopilació d'informació que fem cada dia, el feminicidi és un relat absent de vides inacabades de dones. 
Darrere de les dades hi ha un treball de preservació de la memòria històrica de les dones assassinades per violència 
de gènere. Un desig de no oblidar, un duel silenciós posat en comú. En Feminicidio.net no claudiquem a la utopia 
d'eradicar el feminicidi i les violències masclistes.
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Algunes recomanacions sorgides a partir de l'elaboració de l'informe

   Elaboració i posada en marxa de campanyes de prevenció,  sensibilització  i coneixement de la llei 
dirigides a les dones estrangeres.

   Creació de centre d'informació sobre publicació de sentències judicials en el marc de l'aplicació de les 
lleis contra la violència de gènere.

   Base de dades i registre públic de maltractadors i agressors sexuals.

   Base de  dades i registre d'ingressos hospitalaris de  dones amb informe de  lesions  greus  
(intent de feminicidi).

  Debat al  moviment feminista i consens sobre les diferents tipus de violència de gènere que haurien  
d'estar articulats en una modificació de la  Llei  Integral que incorporés els diferents  tipus de violència 
contra les dones.

  Regulació de la premsa en el tractament de la informació sobre violència de gènere.

  Articulació d'accions socioculturals focalitzades en la construcció de la memòria històrica de les dones 
assassinades per violència de gènere.
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Segons una investigació realitzada per Feminicidio.net, a Catalunya, es van registrar 98 feminicidis (crims per 
violència masclista) i altres 12 assassinats de dones, un total de 110 casos entre 2010 i 2014. D'ells, 51 casos 
formen part de les xifres oficials a causa de que la Llei Orgànica 1/2004 de Mesures de Protecció Integral contra la 
Violència de Gènere, només reconeix els assassinats de dones en el marc de la parella. 

Entre les dades més rellevants, es destaca un subregistre de casos que haurien de formar part de les xifres oficials, 
en almenys 13 feminicidis íntims. 

Catalunya mostra majors taxes de prevalença que en altres territoris de l'Estat espanyol. La mitjana anual en el 
període de cinc anys és de 5,76 dones assassinades per cada milió de dones, davant 4,72 de l'Estat espanyol. La 
distribució dels feminicidis i assassinats a les quatre províncies és desigual. Girona amb una taxa de prevalença de 
13,79 i Tarragona amb una del 11,02, mostren les taxes superiors a la resta de províncies de la Comunitat Autònoma. 

El major índex de feminicidis i assassinats pot estar associat a una major presència de població estrangera a 
Catalunya, on les dones originàries d'altres països representen el 14% de la població i la taxa de prevalença 
mitjana anual de dones assassinades del període 2010-2014 s'eleva a 15,03. De les dones assassinades, el 65% 
són de nacionalitat espanyola i el 35% d'origen estranger. A l'Estat espanyol les dones estrangeres representen el 
11% de la població femenina, però són el 30% de les assassinades. 

Els tipus de feminicidi més rellevants que es van cometre en aquests últims cinc anys són: 

• Feminicidi íntim: 64 casos que representen el 58% de tots els assassinats,13 d'ells no formen part de les xifres oficials.
• Feminicidi familiar (comesos per fills, pares o un altre familiar): nou casos. Dels quals, cinc fills van assassinar a les
 seves mares. 
• Feminicidi sexual serial: els set casos classificats en aquesta tipologia resulten derivats dels crims ocorreguts al
geriàtric d'Olot. Aquest tipus de feminicidi no es va donar en altres comunitats autònomes. 
• Feminicidi per prostitució (comesos per clients): cinc dels 22 casos registrats a la base de dades corresponen a
Catalunya. 

La mitjana d'edat de les dones assassinades en general és de 48 anys, encara que la mitjana de les estrangeres 
assassinades és de menor edat, 36 anys. 

Entre les dones assassinades per la seva parella o exparella només 15 d'elles (23%) havien presentat denúncia per 
violència de gènere i nou (14%) havien arribat a obtenir mesures de protecció. 

Del perfil dels victimaris, l'edat mitjana és de 46 anys, el 71% de nacionalitat espanyola i 29% d'origen estranger. Els 
assassins de les dones estrangeres són també de menor edat, la mitjana és de 38 anys. 

La informació publicada en els mitjans de premsa sobre l'ocupació de les dones assassinades i dels victimaris és 
gairebé inexistent. 

El 33% dels victimaris van ser condemnats a presó, el 32% es troba en presó preventiva, el 8% dels casos es va 
arxivar el cas per mort del victimari i el 7% no s'ha identificat. 

Pel que fa a l'estudi recull que en el 47% dels assassinats s'utilitzen armes blanques. En segon lloc d'importància 
està l'ús de les mans, seguit de l'ús d'un objecte contundent. Les armes de foc s'han utilitzat només en cinc casos. 

El lloc més perillós per a les dones és la llar: 67 dels 110 feminicidis i altres assassinats es van cometre en l'habitatge 
familiar. 

En 15 casos el cadàver va aparèixer en un lloc diferent al lloc en el qual es va cometre el crim, diversos d'ells al 
carrer. 
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En l'àmbit d'aplicació de justícia i en els dispositius previstos per la Llei Integral contra la Violència de Gènere, 
s'observa un major índex de denegació d'ordres de protecció a Catalunya, el 67%, molt per sobre de la resta de 
l'Estat Espanyol, on es situa en un 43%. 

Les dades manifesten que cal incidir en campanyes i dispositius de prevenció dirigits a dones de població migrant: 
de les 15 dones assassinades que havien denunciat en el marc de la Llei Integral de Violència de Gènere, nou 
eren estrangeres. 
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La població catalana representa aproximadament un 16% del total de l'Estat espanyol i es manté estable tant a 
nivell global com en la distribució de les quatre províncies entre els anys 2010 i 2014. 

La distribució de la població és d'un 50% per a cada sexe, tot i que les dones superen els homes en uns 100.000 
habitants. 
 
La distribució per sexe i edat mostra com la població masculina és majoritària en els trams de 0 a 49 anys. A partir 
dels 50 anys les dones són majoria. 

La població estrangera a 
Catalunya representava el 
2014 el 14,45% de la 
població total, encara es va 
reduir en el període 2010- 
2014. Si bé aquest descens 
no va ser significatiu en 
termes absoluts, va suposar 
una disminució total 
d'aproximadament 100.000 
habitants. 

El descens d'aquesta 
població estrangera afecta 
en major mesura als homes 
enfront de les dones: 
aquestes van passar a 
representar el 47,65% del 
total de la població 
estrangera el 2014 enfront 
del 46,16% que 
representaven el 2010. 

Per edats, el tram d'edat de 
20 a 34 anys va ser el més 
afectat en aquest descens, 
destacant que en el tram de 
20 a 24 el descens de la 
població estrangera 
masculina va ser tan 
pronunciat que les dones 
van passar a ser la població 
estrangera més nombrosa 
d'aquesta edat. 

La taxa de natalitat va baixar en un 14% respecte al 2010. Destaca el fet que aquest descens correspon pràcticament 
en la seva totalitat a les mares casades, ja que els naixements de mares no casades es van mantenir invariables. A 
més, el descens de la natalitat va afectar en un 21,2% respecte a les mares estrangeres i un 13,5% en el cas de les 
nacionals. 
 
Va augmentar l'index de mortalitat, si bé va augmentar l'esperança de vida a Catalunya, sent major en el cas de 
les dones. 

Aquesta taxa de mortalitat en les dones augmenta en les edats més altes, mantenint-se estable en la resta d'edats. 

L'esperança de vida a Catalunya el 2012 era de 79,8 en els homes i 85,4 en les dones(1) 

(1) Font: Idescat 
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3. FEMINICIDIO: CONCEPTO, CONTEXTO Y
EVOLUCIÓN DEL TÉRMINO 
El naixement del terme com constructe teòric és el resultat d'un extens i valuós treball de l'acadèmia feminista, en 
confluència amb els processos de denúncia i visibilització del fenomen que vénen sostenint el moviment feminista, 
familiars de víctimes i activistes de drets humans a tot el món. A la dècada dels noranta, feministes anglosaxones van 
introduir el concepte. Encara femicide, argumenta Diana Russell, ha estat en ús des de fa més de dos segles i va 
aparèixer per primera vegada en la literatura, a A Satirical View of London (Anglaterra, 1801) per denominar 
"l'assassinat d'una dona(2) ". Russell va teoritzar sobre el concepte a partir de 1990 però va realitzar una ponència 
sobre aquesta forma extrema de violència contra les dones el 1976, davant el Primer Tribunal Internacional de Crims 
contra Dones, celebrat a Brussel·les(3) . Allò, vist en perspectiva, va ser un esdeveniment històric i de vital importància 
per a l'evolució que patiria el concepte dècades després. El tribunal va ser inaugurat per Simone de Beauvoir, que va 
advertir: "Aquesta trobada feminista a Brussel·les intenta que ens apropiem del destí que està a les nostres mans". Al 
voltant de 2.000 dones de 40 països van oferir el seu testimoni i van documentar les diferents formes en què es 
manifesta la violència de gènere. Diana Russell i Jane Caputi van donar a conèixer el terme en l'article 
"Speaking the Unspeakable", publicat originalment a la revista Ms (1990): "és l'assassinat de dones realitzat per 
homes motivat per odi, menyspreu, plaer o un sentit de propietat de les dones ". El 1992, Diana Russell i Jill Radford 
el van definir com "l'assassinat misogin de dones comès per homes". Les autores classifiquen les diferents formes de 
violència de gènere que pateixen les dones i que es manifesta amb un creixent terrorisme sexual. Assenyalen que 
aquests actes violents que acaben amb l'assassinat o mort de les dones són feminicidis: 

El feminicidi representa l'extrem d'un continuum de terror anti-femení que inclou una àmplia 
varietat d'abusos verbals i físics, com ara: violació, tortura, esclavitud sexual (particularment per 
prostitució), abús sexual infantil incestuós o extrafamiliar, pallisses físiques i emocionals, 
assetjament sexual (per telèfon, als carrers, a l'oficina, i a l'aula), mutilació genital 
(clitoridectomías, escissió, infibulacions), operacions ginecològiques innecessàries 
(histerectomies), heterosexualitat forçada, esterilització forçada, maternitat forçada (per la 
criminalització de la contracepció i l'avortament), psicocirugia, negació de menjar per a dones 
en algunes cultures, cirurgia plàstica i altres mutilacions en nom de l'embelliment. Sempre que 
aquestes formes de terrorisme resulten en mort, esdevenen feminicidis(4). 

Les autores sostenen que la meta de l'exercici de la violència per part dels homes, deliberada o no, és preservar la 
supremacia masculina. Es tracta d'un concepte polític que permet visibilitzar la posició de subordinació, desigualtat, 
marginalitat i risc en què es troben les dones pel simple fet de ser dones. 

L'evolució del concepte a Amèrica Llatina 

Dèiem que l'evolució del terme feminicidi-femicidi s'ha donat amb especial rellevància a l'Amèrica Llatina. En aquesta 
regió, de dues dècades ençà, es ve sostenint un debat acadèmic sobre la pertinència de la utilització de la traducció 
com femicidi o feminicidi, l'abast de la seva definició teòrica i les diferents representacions o tipus de feminicidi. No em 
sembla pertinent entrar en el debat sobre si s'ha d'utilitzar un terme o un altre, considero que aquests termes no són 
antagònics sinó complementaris, ambdós enriqueixen el concepte i amplien el seu significat. 

Dos corrents teòriques es van manifestar paral·lelament, atenent a la recerca de marcs de referència o d'anàlisi per a 
un problema estructural. Per una banda, a Mèxic el concepte va ser introduït per Marcela Lagarde, el 1994, que va 
continuar amb la línia de Diana Russell i al traduir castellanitzar femicide com feminicidi. L'antropòlega i acadèmica 
mexicana va ocupar el càrrec de diputada federal del Congrés Mexicà entre 2003 i 2006 i va presidir la Comissió 
Especial per Conèixer i Donar Seguiment a les Investigacions relacionades amb els Feminicidis a la República 
Mexicana(5). Des d'allà va realitzar una intensa tasca de documentació de xifres d'assassinats de dones i durant la 
seva gestió el tema va ser prioritari en l'agenda parlamentària de Mèxic. Lagarde, com ella mateixa explica, transitar 
de femicidi a feminicidi perquè en castellà femicidi és una veu homòloga a homicidi i només significa assassinat de 
dones. 

(2) Russell, Diana EH, "Definició de feminicidi i conceptes relacionats", Feminicidi, justícia i dret, Mèxic, Comissió Especial per Conèixer i Donar Seguiment a les 
Investigacions relacionades amb els Feminicidis a la República Mexicana ia la Procuració de Justícia Vinculada, 2005. 
(3)Russell, Diana E. H. y Van de Ven, Nicole, Crimes against Women: The Proceedings of the International Tribunal, San Francisco, California, Frog in the Well, 1982. 
(4)Radford, Jill; y Russell, Diana E. H. (eds.), Femicide: The Politics of Woman Killing, Nueva York, Twayne, 1992. 
(5) Lagarde, Marcela, "Introducció", Diana Russell i Roberta Harmes, editores, Feminicidi: una perspectiva global, Mèxic, Comissió Especial per Conèixer i Donar
Seguiment a les Investigacions relacionades amb els Feminicidis a la República Mexicana ia la Procuració de Justícia vinculada, 2006. 9 



Redefineix i sobretot significa el terme incorporant un element que el col·loca en el centre del debat: impunitat. Dirà: 
"es tracta d'una fractura de l'Estat de dret que afavoreix la impunitat. El feminicidi és un crim d'Estat ". Lagarde 
apunta que l'Estat té responsabilitat en la prevenció, tractament i protecció de les dones davant la violència de 
gènere i ha de garantir la llibertat i la vida de les dones. L'absència de sancions i de càstig als assassins col·loca a 
l'Estat com a responsable per acció o omissió del feminicidi i aquest ha d'assumir la seva complicitat o responsabilitat 
directa. Per Lagarde, es manifesta en temps de guerra i en temps de pau i està alimentat per la desigualtat de 
gènere, "no només social i econòmica" sinó també "jurídica, política i cultural". Associa el feminicidi a la cosificació 
del cos de les dones que les buida dels seus drets com a "humanes". El vincula a la feminització de la pobresa: 

Està aquí la pobresa que s'estén cada dia per a la majoria de les llatinoamericanes, violència 
que la seva classificació s'ha sofisticat en pobresa econòmica, pobresa alimentària, pobresa 
extrema, entre altres, que converteix la misèria en vida quotidiana. Està entre nosaltres la 
terrible feminització de la pobresa. Encara es presenta a les nostres terres la mort de dones i 
nenes per fam, malalties curables, i complicacions en l'atenció d'embarassos, parts, 
avortaments i puerperis. No amaina, per descomptat, la violència jurídica política que conculca 
la ciutadania plena a totes les dones (6). 

Marcela Lagarde deixar clar que la violència de gènere i el feminicidi constitueixen un problema polític i el seu 
tractament i resolució són una assignatura pendent dels Estats actuals. 

Com ho plantegen les autores Jill Radford i Diana Russell, al anomenar a aquestes morts de dones femicidi, es 
remou el vel enfosquidor amb el què les cobreixen termes neutrals com a homicidi o assassinat. El concepte de 
femicidi és també útil perquè ens indica el caràcter social i generalitzat de la violència basada en la desigualtat de 
gènere i ens allunya de plantejaments individualitzats, naturalitzats o patologitzats que tendeixen a culpar les 
víctimes, a representar als agressors com bojos, fora de control o animals o concebre aquestes morts com el 
resultat de problemes passionals. Aquests plantejaments, producte de mites molt estesos, oculten i neguen la 
veritable dimensió del problema, les experiències de les dones i la responsabilitat dels homes. És a dir, el concepte 
de femicidi ajuda a desarticular els arguments que la violència de gènere és un assumpte personal o privat i mostra 
el seu caràcter profundament social i polític, resultat de les relacions estructurals de poder, dominació i privilegi dels 
homes sobre les dones en les societats patriarcals. 

(4)Lagarde, Marcela, "El feminicidi, delicte contra la humanitat", Feminicidi, justícia i dret, Mèxic, Comissió Especial per Conèixer i Donar Seguiment a les 
Investigacions relacionades amb els Feminicidis a la República Mexicana ia la Procuració de Justícia Vinculada, 2005.)
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4. EL FEMINICIDI A L’ESTAT ESPANYOL.
FEMINICIDIO.NET I LA DOCUMENTACIÓ 
DEL FEMINICIDI A PARTIR DEL 2010. 

Encara que resulti difícil de creure, avui, en ple segle XXI, no hi ha estadístiques a nivell global ni comparada, entre 
països que documenten informació quantitativa i qualitativa de tots els assassinats de dones per raons de gènere. 
Aquest va ser un dels motius pels quals vam crear l'aplicació en línia, Geofeminicidio, en la qual vam registrar els 
casos d'Espanya des de l'any 2010. El disseny de l'eina va ser pensat per documentar el feminicidi també a l'Amèrica 
Llatina. Passarem a la segona etapa del projecte de documentació quan puguem enfortir aliances amb organitzacions 
de la societat civil llatinoamericana, interessades a utilitzar el mateix paradigma de denúncia, anàlisi i registre de la 
memòria històrica de les dones assassinades per raons de gènere (7). 

Per què registrar tots els assassinats de dones comesos per homes? 

- Perquè a Espanya les xifres oficials només reconeixen les víctimes de violència de gènere en el marc de la parella 
o exparella, segons el que estableix la Llei Orgànica 1/2004 de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de
Gènere. I tot i així, l'Estat tampoc reconeix tots els casos que vam comptabilitzar com feminicidis íntims a la nostra 
base de dades (8). Es tracta de casos en què la relació entre víctima i victimari va ser efímera o reporta dubtes del 
tipus de vincle, causa que no respon al d'una parella de festeig o matrimoni convencional tot i que deixa evidència 
d'algun tipus de relació afectiva i sexual sostinguda en el temps. 

- Ens interessa comptabilitzar, visualitzar i analitzar les diferents relacions que els assassins tenien amb les seves 
víctimes. Els homes maten dones des de la seva condició o posició de marits, nuvis, amants, pares, fills, germans, 
cosins, amics, veïns, clients de prostitució, socis, membres de les forces de seguretat o funcionaris (l'Estat 
representat en subjectes homes ) ... i la llista pot continuar. 

I aquí ve la pregunta que amplia el debat sobre els límits de la violència de gènere: En quins casos el mòbil dels 
assassinats està vinculat a la violència de gènere i en quins casos no? El feminicidi cobreix un espectre més ampli 
que l'assassinat d'una dona a mans d'un home en el marc d'una parella, un cas clar i sobre el qual no hi ha discussió 
ni dubtes que es tracta d'un crim masclista (feminicidi íntim ). Però, què passa amb els assassinats de dones 
comesos per homes en altres tipus de relació? 

(7) Hem elaborat un protocol d'actuació on es recullen les diferents fases i tasques necessàries per a la documentació del feminicidi per països. Aquest pla de treball ha 
estat utilitzat en el registre dels diferents tipus de feminicidi i assassinat de dones a Espanya, de 2010 a 2014, per la qual cosa és un model validat amb una base 
acadèmica i una experiència prèvia. 
(8) Graciela Atencio: "Espanya, crims masclistes:  Perquè les xifres oficials estan incompletes?", Feminicidio.net, 29 d'octubre de 2012. Disponible a: http: // bit. 
ly / 1Dx9WY7 11 



En aquest apartat de l'informe expliquem les fonts de documentació de Feminicidio.net i Geofeminicidi. 

Espanya és, ara per ara, un dels pocs països que compten amb un sistema de recompte i vigilància per a víctimes 
de violència de gènere, cosa que es veu recolzat per la Llei Integral contra la Violència de Gènere, aprovada el 
2004. La demanda social es remunta a la dècada dels 90. El 1998 diverses organitzacions de dones van plantejar la 
necessitat que es sancionés una llei que reconegués aquest tipus de violència com un assumpte d'Estat. El 
moviment feminista ha jugat un paper protagonista en les últimes dues dècades, en el procés de conscienciació 
política i per reivindicar un recompte exhaustiu de totes les víctimes. 

Hi ha un recompte oficial, elaborat per la Delegació de Govern per a la Violència de Gènere, que depen del Ministeri 
de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Aquestes xifres es cenyeixen al que nosaltres, des de la nostra línia de 
documentació i recompte, anomenem feminicidi íntim. L'Estat espanyol no comptabilitza els altres casos 
d'assassinats de dones per violència de gènere. I per això, Feminicidio.net té en compte dues categories per a 
l'anàlisi de la base de dades: Xifres oficials i Xifres no oficials. D'altra banda, la llei espanyola no aborda la matèria 
des de la perspectiva del feminicidi, línia teòrica, jurídica i legal que segueixen la majoria de països de l'Amèrica 
Llatina en el tractament dels assassinats de dones. 

Un dels objectius de Feminicidio.net és el recompte global de feminicidis a Iberoamèrica, per tant, la nostra base de 
dades registra els assassinats de dones per raons de gènere a Espanya sota la denominació de feminicidis i inclou 
xifres no oficials dels altres tipus de feminicidi que es produeixen: feminicidi per prostitució, feminicidi infantil, 
feminicidi no íntim, entre d'altres. Encara que el registre d'assassinats de dones a l'Estat espanyol es circumscrigui 
als feminicidis íntims, el procés de documentació és un model a tenir en compte com a referència per aquells Estats 
de l'Amèrica Llatina que no han sistematitzat un recompte de xifres oficials. 
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5. FONTS DE FEMINICIDIO.NET I
GEOMENICIDI





6. ESTRUCTURA DE GEOFEMINICIDI
ATRIBUTS DE LA BASE DE DADES
Feminicidi és una aplicació online que inclou una base de dades amb sistema de georeferenciació i permet 
documentar els casos de feminicidi per països. L'eina, amb més de 50 camps d'emplenat, processa la informació, 
elabora estadístiques i representa 18 gràfics i informes amb tipus de feminicidi i assassinats de dones. D'altra banda, 
localitza els feminicidis a tres tipus de mapes i conté un arxiu hemerogràfic dels casos documentats. 

L'aplicació de l'eina és de summa importància per homogeneïtzar criteris de registre que permetin elaborar una 
fotografia verídica de la violència exercida contra les dones que acaben amb mort. Alhora, la unificació de criteris ens 
permet fer l'anàlisi comparatiu a nivell regional. 

ESTRUCTURA DE
GEOFEMINICIDIO.COM 

REGISTRE DE CASOS 
Accés amb claus de 
seguretat segons 
perfils d'usuaris 

 

Formulari de registre 
• Víctima 
• Assassinat 
• Victimari 
• Observacions

ARXIU HEMEROGRÀFIC 
Fonts / Notícies 
• Mitjà de comunicació / 
Testimoni / Denúncia 
ONG / Informe oficial 
• Data 
• Fitxer o enllaç URL, 
vídeo

Llistat de casos 
recerca, filtres 

GEOFEMINICIDIO.COM 
Permet extreure fitxers de 
dades en format Excel Informes i Gràfics 

Accés públic a informes, gràfics i 
mapes de la Base de Dades

Mapas        
En una sola visualització mapa 1 i 
mapa 2 

• Mapa 1: amb nombre de casos 
per divisió territorial: país, nivell 2,
nivell 3

• Mapa 2: visualització de taxes de 
feminicidi per territori

• Mapa 3: tipus de feminicidi per
divisió territorial nivell 2 

• Nombre de Casos
• Taxa de víctimes per 1.000.000 

de dones
• Nombre de casos/mes
• Tipus de Feminicidi
• Víctimes

• Edat
• Nacionalidat
• Mesures de protecció

• Assassinats
• Escenari de l'assassinat
• Espai públic i espai

privat del assassinats per 
país i per divisió territorial

• Actes violents
• Armes/Estris
• Motius del victimari

• Victimaris
• Edat
• Relació amb la víctima
• Nacionalitat
• Suïcidi
• Situació amb la justícia
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Prenem com a punt de partida els treballs classificatoris previs de les acadèmiques que han investigat sobre el 
feminicidi / femicidi(9), i partim sempre de la necessitat que existeixi el component de gènere. A continuació oferim la 
nostra classificació de tipus de feminicidis i tipus d'assassinat de dones: 

Feminicidi / femicidi íntim: assassinat comès per un home amb qui la víctima tenia o havia tingut una relació o 
vincle afectiu-sexual o íntim: marit, exmarit, nuvi, exnòvio o amant. S'inclou el supòsit de l'amic que assassina a 
una dona que va rebutjar tenir una relació íntima amb aquest. 

Feminicidi / femicidi no íntim: assassinat comès per un home amb qui la víctima no tenia cap tipus de relació. 
S'inclou el supòsit d'una dona que pateix una agressió sexual i després és assassinada per un estrany. També 
entra en aquesta tipologia el cas del veí que mata la seva veïna per misogínia o altres raons de gènere. 
 
Feminicidi / femicidi infantil(10) : assassinat d'una nena fins als 14 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 / femicidi familiar: l'assassinat 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 / femicidi per connexió: Quan una dona és assassinada per un home que intenta o assassina a una 
altra dona per raons de gènere. Pot tractar-se d'una amiga, una parenta de la víctima, mare, filla o una altra; o una 
dona estranya que es trobava en el mateix escenari on el victimari va atacar la víctima. 

Feminicidi / femicidi per prostitució: assassinat d'una dona que exerceix la prostitució. 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 d'estigmatització 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 / feminicidi per tracta: L'assassinat 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 / femicidi per tràfic: L'assassinat de la dona víctima es produeix en una situació de tràfic il·legal de 
migrants, sempre que hi hagi el component de gènere. 

Feminicidi / feminicidi transfòbic: La víctima de l'assassinat és una dona transsexual i el victimari l'assassina per 
la seva identitat transsexual, per odi o rebuig de la mateixa. 

Feminicidi / femicidi lesbofóbic: La víctima de l'assassinat 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 / femicidi racista: assassinat 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 / feminicidi per mutilació genital femenina: quan la mutilació genital que es practica a una dona o 
nena acaba amb la vida d'aquesta. Ens basem en 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. 

(9)Ana Carcedo y Montserrat Sagot distingeixen entre femicidi íntim, no íntim i per connexió: Carcedo, A., Sagot, M., Femicidio en Costa Rica, Instituto Nacional de las
Mujeres, Organización Panaramericana de la Salud, Costa Rica, 2000; Julia Monárrez  clasifica els feminicidis en íntims, per connexió, infantils, familiars, per
ocupacions estigmatitzades y  sexual-sistèmics, Julia Monárrez: “Las diversas representaciones del feminicidio y los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, 1993-
2005”, en Monárrez, J., et. al., Violencia contra las mujeres e inseguridad ciudadana en Ciudad Juárez, op. cit., pp. 363-380.
(10)Aquesta definició és de Julia Monárrez, la hem pres de la seva classificació. Ibídem, pp. 367-369. 15 

7.TIPUS  DE  FEMINICIDI  I
ASSASSINATS  DE DONES DE 
FEMINICIDIO.NET  A  GEOFEMINICIDI



Feminicidi sexual serial(11): assassinat d'una dona motivat per impulsos sexuals sàdics i que 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 (12) : 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 dels 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 blanqueig de diners, extorsió per intimidació, tràfic de persones i mercaderies i robatori d'objectes i mercaderies. 
A més, en la producció, distribució i consum de drogues. L'assassinat d'una dona en aquest context obeeix a les 
següents causes: per pertànyer a aquestes xarxes i tenir diferències dins d'aquestes organitzacions i també per 
denunciar activitats relacionades amb el narcotràfic. 

A Catalunya de 2010 a 2014 s'han registrat diferents tipus de feminicidi que enumerem a continuació: 

(11) Hem pres com a referència la tipologia "feminicidi sexual sistèmic", encunyada per Julia Monarrez: Ibídem, pàg. 374-376.
(12) La classificació dels tipus d'assassinat de la nostra base de dades també ha estat presa de la classificació elaborada per Monarrez.
Ibídem, pàg. 381-386. 16 

Feminicidis I assassinats de dones 2010 - 2014 
Catalunya Espanya % Catalunya/ 

Total Espanya 
Feminicidi/Femicidi íntim 64 327 20% 
Feminicidi/Femicidi familiar 9 66 14% 
Feminicidi/Femicidi No íntim 7 33 21% 
Feminicidi sexual serial 7 7 100% 
Feminicidi/Femicidi per prostitució 5 22 23% 
Feminicidi/Femicidi infantil 3 25 12% 
Feminicidi sense dades suficients 3 17 18% 
Feminicidi/Femicidi per connexió 0 4 0% 
Feminicidi comès per dones (com a agents del patriarcat) 0 1 0% 
Assassinat de dones por robatori 9 40 23% 
Assassinat de dones per  violència comunitària 3 15 20% 
Assassinat de dones per crim organitzat i/o narcotràfic 0 3 0% 
Assassinat de dones per violència juvenil 0 1 0% 
Total 110 561 20% 



8. EL FEMINICIDI EN EL MARC DE LA LLEI
INTEGRAL DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE (13)

A diferència del que passa en 13 països d'Amèrica Llatina, a l'Estat espanyol no s'ha tipificat el feminicidi ni tan sols 
hi ha un debat social, polític o jurídic obert sobre el possible reconeixement d'aquest terme i de les seves 
implicacions socials, polítiques i jurídiques. 

Marc legislatiu i Institucional: Avenços i reptes 

Tot i que encara no es reconeix el terme en el marc normatiu, des de 2004 hi ha una llei que busca prevenir i 
sancionar la violència de gènere i protegir les víctimes. És la Llei Orgànica 1/2004 de Mesures de Protecció Integral 
contra la Violència de Gènere. En aquesta llei es dóna una definició limitada i limitant de l'expressió violència de 
gènere, que 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. A més, si bé aquesta llei agreuja 
penalment algunes formes de violència de gènere 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 de 
gènere, fa que tots ells quedin invisibilitzats, impedint que es dissenyin polítiques públiques eficaces per prevenir-los, 
investigar i sancionar-los. Fins i tot considerant únicament les xifres oficials encara que varien d'any a any no es pot 
sostenir que s'hagi aconseguit una disminució de les morts de dones. 

Pel que fa a les formes de violència que sí que estan incloses dins l'àmbit d'aplicació de la llei, hi ha una sèrie 
d'obstacles en l'accés i l'obtenció de justícia així com en la protecció a les víctimes. Recentment, Amnistia 
Internacional va publicar un informe assenyalant la situació de desprotecció de les víctimes i el incumpliment del 
deure de la deguda diligència per part de l'Estat. Aquesta publicació fa referència, entre d'altres: a l'elevat nombre de 
sobreseïments judicials, al descens en la concessió d'ordres de protecció i en el percentatge de sentències 
condemnatòries, al compliment parcial del dret de les dones a ser informades dels seus drets, a les retallades 
pressupostaries que afecten la disponibilitat d'advocats d'ofici, a la insuficient formació i mala praxi d'alguns 
advocats, a la manca de diligència en les investigacions judicials d'ofici, i fins i tot a la persistència de prejudicis i 
estereotips respecte a les víctimes. 

(13)Text extret -en part- del artícle: LAPORTA, E. (2013): “España: una restringida acepción de la violencia de género y los feminicidios”, en JIMÉNEZ, P., et al (Ed.), 
Feminicidi: Un fenómen global. De Madrid a Santiago, Heinrich Böll Stitfung - Unió Europea, Brussel·les. 
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9. LLISTAT COMPLET D'ASSASSINADES DE
2010 A 2014 A CATALUNYA
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10. RESUM DE CASOS PER ORDRE
CRONOLÒGIC I TIPUS DE FEMINICIDI I ALTRES
ASSASSINATS DE DONES
2010 
1.- 06/01/2010. JIPR, 32 anys, l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona, Catalunya). Feminicidi íntim. Xifra no 
oficial. Geofeminicidio: ID 492. 
La mort de la víctima, de 32 anys i de nacionalitat peruana, va ser provocada pels cops d'un objecte contundent cap 
a les 16.00 hores al domicili conjugal. Els cops li van ser propiciats per la seva parella, Santos Sebastian VV, de 42 
any i nacionalitat peruana també. El crim va ser presenciat per un amic del victimari, Néstor. R., peruà de 38 anys, 
que segons sembla, va presenciar els fets sense cap participació. El jutge de guàrdia no va acordar mesura cautelar 
contra ell, tot i que continua imputat per presumpte delicte d'homicidi. El victimari va entrar a la presó provisional 
sense fiança.

2.- 09/02/2010. Victorya Skobnikava, 36 anys, Alcover (Barcelona, Catalunya). Feminicidi íntim. Xifra oficial. 
Geofeminicidio: ID 513.
Domingo Miguel CP, espanyol, de 40 anys, va denunciar la desaparició de la seva dona de 36 anys i origen 
bielorús, el dia 12 de gener de 2010. Va ser detingut el dia 13 quan va confessar el crim, després d'un discurs 
incongruent. Va desquartitzar a la seva exdona el dia 9 de gener del mateix any en el domicili conjugal. S'havien 
separat feia uns mesos i aquest mateix dia el jutge li havia comunicat una condemna de sis mesos de presó per 
maltractaments i ordre d'allunyament per dos anys. Va ocultar les restes en diferents punts al llarg de l'autopista 
AP-7, a 70 quilòmetres d'on s'hauria produït l'assassinat. L'hauria matat amb una arma blanca, emprant després 
diverses eines per tallar el cadàver. El jutge l'ha condemnat a 18 anys de presó per un delicte d'assassinat en 
concurrència amb un delicte de trencament de condemna i indemnització per als tres fills de la víctima de 450.000 
euros més les costes processals. El jurat popular va desestimar el delicte de profanació de cadàver perquè va  
considerar que ho va fer només per desfer-se del cos i no per faltar al respecte de la memòria o deshonrar l'exdona.

3.- 22/02/2010. Maria Carles, 85 anys, Barcelona (Barcelona, Catalunya). Assassinat de dones per robatori. 
Xifra no oficial. Geofeminicidio: ID 886.
El 22 de febrer de 2010, Mariangels Foix va trobar morts a cops de martell la seva mare, Maria Carles, de 85 anys, 
i al seu germà, Josep Foix, de 55, al Bar Joan que regentaven al carrer de Provença, a Barcelona. Ell regentava el 
bar i la seva mare preparava els menús. La mare feia servir crosses i el germà tenia una discapacitat visual greu. 
Els Mossos d'Esquadra van moure la possibilitat de que el mòbil fos el robatori dels diners de la caixa registradora 
i de la màquina escurabutxaques, encara que es van sorprendre per la violència del doble crim ja que les víctimes 
tenien els cranis destrossats a cops. Per les pistes al bar, el crim va ser comès per diverses persones.

4.- 08/03/2010. Maria, 35 anys, Barcelona (Barcelona, Catalunya). Feminicidi per prostitució. Xifra no oficial. 
Geofeminicidio: ID 535.
La víctima, de 35 anys i origen rus, era prostituta de luxe. El victimari, Juan Manuel GE, de 31 anys i nacionalitat 
espanyola, va ser localitzat quatre mesos més tard a la localitat de Salta (Argentina). Un jurat va declarar culpable 
per unanimitat a l'acusat de matar a cops de martell. L'home va admetre haver contractat els serveis de la dona, 
però va negar haver-la matat i va assegurar que aquella nit havia begut molt i havia pres diverses drogues. Però 
les seves empremtes dactilars en un martell trobat al pis i el fet que l'home baixés de l'apartament per comprar 
croissants i tornés a pujar, va fer que el jurat no cregués la seva versió i considerés que no anava tan desorientat 
per l'alcohol o les drogues com deia. La Fiscalia demanava 25 anys de presó per al jove.

5.- 09/03/2010. Nom i cognoms no coneguts, 48 anys, Barcelona (Barcelona, Catalunya). Feminicidi familiar. 
Xifra no oficial. Geofeminicidio: ID 523.  
El victimari, de 16 anys i nacionalitat espanyola, vivia amb la seva àvia i discutia sovint amb la seva mare, la 
víctima, de 48 anys i nacionalitat espanyola, quan es veien. Va ser detingut a Sant Adrià de Bessos, al domicili de 
la seva àvia, després que trobessin el cos de la seva mare, dos dies després dels fets, en donar l'alarma l'àvia, 
que portava dies sense saber d'ella. El menor va confessar a un amic el que havia passat. Sembla que hi va haver 
forcejaments entre tots dos, quan la víctima va treure un ganivet a casa en una discussió provocada per la custòdia 
del jove. La víctima tenia problemes d'alcohol i drogues des de feia anys.
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6.- 27/03/2010. Cristina Mas Tura, 33 anys, Vic (Barcelona, Catalunya). Feminicidi íntim. Xifra oficial. 
Geofeminicidio: ID 529.  
La víctima, de 33 anys i nacionalitat espanyola, va morir estrangulada per la seva exparella. El victimari, MB, de 
35 anys i nacionalitat espanyola també, va intentar suïcidar-se dues vegades. Primer ho va intentar amb un 
ganivet, però només va aconseguir autolesionar-se, després es va traslladar al garatge on va intentar morir asfixiat 
pels gasos de combustió del motor del seu cotxe. Els Mossos d'Esquadra van arribar abans que morís, en haver 
rebut un avís d'uns amics de la parella. No existien denúncies per maltractaments.

7.- 13/05/2010. Fatna Bourkiba, 30 anys, Terrassa (Barcelona, Catalunya). Feminicidi íntim. Xifra oficial. 
Geofeminicidio: ID 581.  
La víctima, de 40 anys i origen marroquí vivia amb el victimari, el seu marit, Driss el Bouzidi, de 40 anys i origen 
marroquí també; els seus tres fills; dos germans d'ell i la dona d'un d'aquests. El victimari tenia problemes amb la 
beguda, portava un any a l'atur i acabava d'estar un mes i mig al Marroc per "curar-se d'una malaltia mental". El dia 
de l'assassinat anava borratxo. Els fets van passar al voltant de les 05.00 hores en un pis del número 282 del carrer 
de Sant Damià, al barri de Ca n'Anglada. No existien denúncies per maltractaments.

8.- 31/05/2010. Farida Barouni, 46 anys, Salt (Girona, Catalunya). Feminicidi íntim. Xifra oficial.
Geofeminicidio: ID 587.   
El victimari, Hassan El A., de 53 anys i origen marroquí, havia denunciat la víctima, de 46 anys i origen marroquí també, 
perquè s'havia marxat de l'habitatge familiar. Li va clavar fins a cinc punyalades, tres al cor i diverses puntades de peu un 
cop aquesta es trobava a terra. Va passar al carrer, a l'altura del número 35 del carrer Doctor Castany. El crim va ser 
premeditat, ja que portava tres cartes confessant el crim: una per a la policia, una altra per a una de les filles i una altra 
per a l'escola dels fills. Ella mai el va denunciar encara que va reconèixer haver rebut maltractament psicològic. Va 
quedar provat en aquest cas que el 2010 el condemnat l'havia amenaçat de mort col·locant-li un ganivet al coll perquè va 
saber que ella s'havia apuntat a un curs de català. La dona s'havia anat del domicili amb el fill menor de vuit anys, havia 
anat als Serveis Socials i estava tramitant el divorci. El victimari va ser condemnat a 17 anys i nou mesos de presó el 17 
de juliol de 2011, 16 per delicte d'assassinat i a 1 any i nou mesos per amenaces continuades i a una indemnització de 
150.000 euros per a cadascun dels dos fills menors de la parella i als altres dos amb 100.000 i 50.000.

9.- 06/06/2010. Mónica González Muñiz, 32 anys, Salt (Girona, Catalunya). Feminicidi íntim. Xifra oficial. 
Geofeminicidio: ID 593.  
Mónica González Muñiz, de 32 anys i nacionalitat espanyola, portava sortint uns vuit mesos amb la seva parella, JLR, de 
30 anys i nacionalitat espanyola també. Ella vivia amb els seus pares, havia passat una vetllada amb l'agressor i cap a 
les 03.00 hores, de tornada a casa, a prop del número 139 del passeig dels Països Catalans de Sallt, va ser agredida pel 
victimari amb arma blanca i degollada al mig del carrer . Després ell va agafar el seu cotxe i se'n va anar a Mataró, lloc 
on residia, i un cop allà va cridar a la policia per confessar el crim. Moments després va ser detingut. Mai havia 
manifestat comportaments violents. Ella mai havia anat als Serveis Socials. El jurat popular el va declarar culpable: 16 
anys de presó i 100.000 euros d'indemnització a familiars de la víctima.

10.- 06/07/2010. Olena Kaplina, 37 anys, Girona (Girona, Catalunya). Feminicidi íntim. Xifra no oficial. 
Geofeminicidio: ID 600.  
Olena Kaplina, de 37 anys i origen ucraïnès, es trobava al pis del número 4 del carrer del Riu Ser, on treballava 
com a treballadora de la neteja. La seva exparella, Hafid Chatarm., de 33 anys i origen marroquí, hauria acudit allà 
i, després d'una discussió, la dona s'hauria precipitat des del sisè pis i moria a l'acte cap a les 10.30 hores. No 
existien denúncies prèvies per maltractament. Ella va tenir temps de cridar al propietari de la casa per demanar-li 
que truqués a la policia. Va ser acusat al principi -la fiscal havia demanat una condemna de 18 anys i mig de 
presó-, però posteriorment va ser absolt d'assassinat i violació de domicili a l'abril de 2012. (sentència: http: // 
www. Salellasadvocats.cat/images/ docs / Chatar_Hafid.pdf). No va quedar prou provada la violació de domicili, ni 
el que la llancés tot i que el cos no va caure de peu, sinó d'esquena i a una distància important de la façana.

11.- 27/07/2010. Andrea Valeria Zambrano López, 27 anys, Barcelona (Barcelona, Catalunya). Feminicidi 
íntim. Xifra oficial. Geofeminicidio: ID 604.   
Andrea Valeria Zambrano, de 27 anys i origen equatorià, vivia en un entresòl del carrer Torn amb la seva parella, 
Marcelo Iván CU de 33 anys i d'origen equatorià també, i dues dones. Sobre les 03.00 hores una de les veïnes va 
trobar a una de les companyes de pis en evident estat de xoc ja que hauria vist a la morta. La parella de la víctima, 
va acudir a la comissaria de les Corts i va confessar haver estrangulat la víctima. Ella ho havia denunciat dues 
vegades per maltractaments. Tenia les seves coses empaquetades perquè pensava marxar a casa de la seva 
mare aquella mateixa nit. Va deixar una filla de 10 anys a l'Equador que vivia amb la seva família paterna. 
Condemnat a 12 anys de presó al novembre de 2012, així com a indemnitzar amb 179.000 euros en total a la filla, 
pares i germans de la víctima.
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12.- 15/08/2010. Layla el-Amari, 42 anys, Blanes (Girona, Catalunya). Feminicidi íntim. Xifra oficial.
Geofeminicidio: ID 639.  
Laila El Amari, de 42 anys i origen marroquí, va morir cap a les 18.00 hores després de caure des d'un quart pis en 
un bloc d'habitatges al número 22 del carrer Provença de Blanes. La víctima, que estava nua, va caure a la zona 
interior del bloc, on hi havia una piscina comunitària. A la zona es trobaven diversos banyistes, que van ser 
testimonis del succés. El company sentimental de la dona, Juan José Vargas, de 35 anys i nacionalitat espanyola, 
va ser detingut i posat en llibertat amb càrrecs. Ell va explicar que no tenia una relació estable amb la dona, encara 
que feia un mes que aquesta vivia a l'apartament de l'home -lloc dels fets- mentre buscava pis. La víctima tenia una 
taxa d'alcohol en sang de 1,88 grams per litre pel que podria haver estat una caiguda accidental deguda a l'alta 
taxa d'alcohol. D'altra banda, alguns veïns van assegurar que la parella mantenia freqüents baralles, i els testimonis 
dels veïns parlen que ella va estar fumant a la finestra amb una o dues cames fora. Alguns indicis, com que la 
persiana de la finestra aparegués baixada, indiquen que ell va tenir a veure amb la caiguda però les proves no ens 
són concloents i va quedar en llibertat amb càrrecs a espera de judici.

13.- 02/09/2010. Nicauris Martínez de la Creu, 29 anys, l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona, Catalunya). 
Feminic nicidio íntim. Xifra oficial. Geofeminicidio: ID 617.    
Nicauris, de 29 anys i origen dominicà, tenia tres fills d'entre set i 11 anys d'una anterior relació. Vivia amb la seva 
actual parella, Jorge Alberto CL, de 40 anys i origen dominicà també. Les baralles eren constants i ell solia arribar 
borratxo a casa. Els fets van passar al voltant de les 03:00 hores quan ell la va apunyalar al domicili del número 143 
del carrer Doctor Martí Julià del barri de la Torrassa. Va morir a l'hospital. Els veïns sabien que li pegava 
freqüentment. Va ser una veïna qui va cridar a la policia. Al pis hi vivien altres persones d'origen dominicà, que no 
van poder impedir la mortal agressió.

14.- 26/09/2010. Sabrina Tverbouss-Twerdy, 38 anys, Sant Pere Pescador (Girona, Catalunya). Feminicidi 
íntim. Xifra oficial. Geofeminicidio: ID 628.   
Daniel Pierre I., de 40 anys i d'origen belga, va apunyalar la seva exnòvia, Sabrina Tverbouss-Twerdy, de 38 anys i 
també d'origen belga, quan van discutir a casa seva la nit del 24 al 25 de setembre. Ella havia anat a recollir les 
seves coses i ell havia començat una altra relació. Quan es va adonar que estava morta al dia següent, va entrar 
en pànic, la va esquarterar i va repartir les parts en tres bosses que va guardar dins la nevera de casa. El victimari 
va al·legar haver barrejat alcohol i pastilles. Va oferir 18.000€ i el seu cotxe, un Porsche Cayman -valorat en 
35.000 o 40.000€-, per indemnitzar la família de la seva exparella. Va ser condemnat a 32 anys de presó el 2013.

15.- 12/10/2010. Saida el Fas, 26 anys, Tarragona (Tarragona, Catalunya). Feminicidi íntim. Xifra oficial. 
Geofeminicidio: ID 749.   
Saida el Fas, de 26 anys i d'origen marroquí, i el seu marit, Abdeslam Brada, de 36 anys i també d'origen 
marroquí, vivien amb els seus dos fills. Sobre ell pesava una ordre d'allunyament que la dona havia demanat 
diverses vegades que es retirés en va, ja que el jutge s'havia negat. Va ser l'olor dels cadàvers el que va donar la 
veu d'alarma als veïns. Els bombers van trobar la dona enterrada en cal viva a la banyera al costat dels cadàvers 
dels seus dos fills: un nen de dos anys i una nena de cinc. Va apunyalar la seva dona fins a 15 vegades i al fill fins 
a 30. Amb anterioritat a l'assassinat, i després de posar ella la denúncia, se li va fer un informe psiquiàtric que va 
estimar que havia patit un episodi psicòtic agut amb ideació delirant paranoide megalomaníaca, en el context de 
consum de cànnabis i trobar-se a l'atur des de feia vuit mesos com a factor estressant. Havia estat ingressat, però 
li havien donat l'alta aquell mateix mes. El ministeri fiscal demanava 25 anys d'internament psiquiàtric per 
cadascuna de les tres morts, encara que al final va ser rebaixada la pena a 20 anys per víctima, més un any per 
trencar l'ordre d'allunyament. Després del parricidi es va escapar a Bèlgica un any però finalment es va lliurar a la 
Guàrdia Urbana.

16.- 12/10/2010. Saida Brada el Fas, 5 anys, Tarragona (Tarragona, Catalunya). Feminicidi infantil. Xifra no 
oficial. Geofeminicidio: ID 566.   
Era una dels fills de Saida el Fas. En la setmana de l'assassinat, segons els veïns, es van escoltar discussions, 
cops de mobles i als nens plorant. Portaven tres dies sense anar a l'escola (dos per ser no lectius i un pel triple 
crim).

17.- 24/10/2010. María Dolores Romero Anguil, 42 anys, Vilanova i la Geltrú (Barcelona, Catalunya). 
Feminicidi íntim. Xifra oficial. Geofeminicidio: ID 568.   
La víctima, de 42 anys i nacionalitat espanyola, va ser trobada al dormitori de casa seva, al bloc número 4 del 
carrer Montmell, amb la seva parella, de 43 anys. Pel que sembla ell va disparar a la dona i després es va 
suïcidar. La filla de nou anys va alertar el seu germà de 19 anys, que no era a l'habitatge, l'endemà ja que no 
responien als seus crits. La parella regentava un bar al carrer Zamenhof de Vilanova. No existien denúncies 
prèvies. Segons els veïns, la parella no donava senyals de tenir conflictes.
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18.- 12/11/2010. Carmen Blanch Castells, 53 anys, Vilassar de Dalt (Barcelona, Catalunya). Feminicidi íntim. 
Xifra no oficial. Geofeminicidio: ID 644.   
Al principi semblava un feminicidi per robatori. Carmen Blanch Castelles, de 53 anys i nacionalitat espanyola, va 
aparèixer nua sobre el llit del dormitori, amb un tall al coll i múltiples cops al cap. Totes les habitacions de l'habitatge 
unifamiliar de dues plantes del carrer Torras i Bages estaven revoltes i des- valijadas. El marit, Joan Puigpay, de 50 
anys i nacionalitat espanyola també, s'havia anat a treballar a les 08:00 hores. El barri es va bolcar amb el cas i es 
va prestar suport psicològic al marit. El 16 de març de 2011, 4 mesos després i després d'una laboriosa investigació, 
es va detenir el marit quan sortia de treballar. La víctima tenia un cabell del seu marit a les mans quan va ser 
trobada i els Mossos d'Esquadra van esperar a tenir suficients indicis per inculpar-lo (sabien que ell mantenia una 
relació extramatrimonial).

19.- 15/12/2010. Ana Pujol, 59 anys, Olot (Girona, Catalunya). Assassinat de dones per violència 
comunitària. Xifra no oficial. Geofeminicidio: ID 794.   
Pere Puig, un home de 57 anys i nacionalitat espanyola, sense antecedents penals, va cometre quatre homicidis 
contra tres homes i una dona. Pel que sembla, empès per problemes econòmics i greuges contra el seu cap, va 
acudir sobre les 09:10 hores al bar La Cuina de l'Anna i sense dir res va disparar un tret mortal a curta distància al 
constructor Joan Tubert de 62 anys i després al seu fill Àngel Tubert de 35 anys. Després de sortir del bar, va 
recórrer al seu cotxe la distància que separa la Vall de Bianya d'Olot fins que a les 09:21 hores va entrar en una 
oficina de la Caixa del Mediterrani (CAM) on va disparar amb la mateixa escopeta a dos empleats de la mateixa, 
Rafael Turró, de 46 anys, i Anna Pujol, de 56 anys. Una tercera emprada va sortir il·lesa al trobar-se en un despatx. 
En sortir de l'oficina es va lliurar a la Policia Local d'Olot sense oferir resistència, reconeixent els crims.

20.- 17/12/2010. Rosa María García Venteo, 43 anys, Santa Maria de Palautordera (Barcelona, Catalunya). 
Feminicidi íntim. Xifra oficial. Geofeminicidio: ID 664.   
Els Mossos d'Esquadra van anar al domicili de la víctima, situat al carrer Campins número 17 i van trobar sense 
vida a Rosa María García Venteo, de 43 anys i nacionalitat espanyola, que no presentava ferides visibles ni d'arma 
blanca ni de foc. La investigació ha apuntat que havia mort asfixiada. Segons una cosina de la víctima, la víctima i 
la seva parella, Francisco LC, de 35 anys i nacionalitat espanyola també, tenien una relació des de feia sis anys. La 
família no ho acceptava i havien tingut diverses ruptures però estaven junts de nou. Ell era agressiu, en una ocasió 
va trencar el televisor i en una altra l'aire condicionat, encara que a ella mai li havia pegat. Els veïns ho descriuen a 
ell com molt introvertit. L'agressor es va intentar lesionar i després es va entregar a la policia a la localitat veïna de 
Sant Celoni.

Casos de d'Olot 

21 a 27* Set casos de Feminicidi sexual serial. 

21.- 14/02/2010. Teresa Puig Boixadera, 89 anys, Olot (Girona, Catalunya). Feminicidi sexual serial. Xifra no 
oficial. Geofeminicidio: ID 784.   
A la tarda del dia 14 de febrer de l'any 2010, va morir Teresa Puig Boixadera, de 89 anys i nacionalitat espanyola, a 
l'habitació 216 del centre geriàtric La Caritat, ubicat al carrer Lorenzana d'Olot (Girona), a conseqüència de la 
ingesta d'una barreja de medicaments tipus psicofàrmacs prèviament preparats i triturats que li va ser subministrada 
per Joan Vila Dilmé, de 45 anys i nacionalitat espanyola, auxiliar d'infermeria i zelador del centre on residia.

22.- 27/06/2010. Isidra García Aceijas, 85 anys, Olot (Girona, Catalunya). Feminicidi sexual serial. Xifra no 
oficial. Geofeminicidio: ID 785.  
A la tarda del dia del dia 27 de juny de l'any 2010, va morir Isidra García Aceijas, de 85 anys i nacionalitat 
espanyola, a l'habitació 226 del centre geriàtric La Caritat, ubicat al carrer Lorenzana d'Olot (Girona), a 
conseqüència una greu hipoglucèmia sostinguda provocada per una gran quantitat d'insulina que li va ser 
subministrada per Joan Vila Dilmé, de 45 anys i nacionalitat espanyola, auxiliar d'infermeria i zelador del centre on 
residia.

23.- 11/07/2010. Carme Vilanova Viñolas, 80 anys, Olot (Girona, Catalunya). Feminicidi sexual serial. Xifra no 
oficial. Geofeminicidio: ID 786.   
Sobre el migdia del dia del dia 11 de juliol de l'any 2010, va morir Carme Vilanova Viñolas, de 80 anys i nacionalitat 
espanyola, a l'habitació 203 del centre geriàtric La Caritat, ubicat al carrer Lorenzana d'Olot (Girona), a 
conseqüència de la ingesta d'una barreja de medicaments tipus psicofàrmacs prèviament preparats i triturats que li 
va ser subministrada per Joan Vila Dilmé, de 45 anys i nacionalitat espanyola, auxiliar d'infermeria i zelador del 
centre on residia.

24.- 25/09/2010. Montserrat Canalias Muntada, de 96 anys, Olot (Girona, Catalunya). Feminicidi sexual serial. 
Xifra no oficial. Geofeminicidio: ID 287.  
La tarda del dia 25 de setembre de l'any 2010, va morir Montserrat Canalias Muntada, de 96 anys i nacionalitat 
espanyola, a l'habitació 325 del centre geriàtric La Caritat, ubicat al carrer Lorenzana d'Olot, (Girona) a 
conseqüència de la ingesta d'una barreja de medicaments tipus psicofàrmacs prèviament preparats i triturats que li 
va ser subministrada per Joan Vila Dilmé, de 45 anys i nacionalitat espanyola, auxiliar d'infermeria i zelador 
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del centre on resideix. Una infermera que treballa al centrar va explicar que quan es va presentar per visitar a la 
víctima fora de l'horari laboral, el victimari es va mostrar contrari a la seva presència. Una altra gerocultora va 
afegir també que el victimari es va oposar a traslladar a l'anciana a un centre hospitalari després que aquesta 
entrés en xoc.

25.- 12/10/2010. Sabina Masllorenç Sala, 87 anys, Olot (Girona, Catalunya). Feminicidi sexual serial. Xifra no 
oficial.Geofeminicidio: ID 788.   
El 12 octubre 2010 va morir Sabina Masllorenç Sala, de 87 anys i nacionalitat espanyola, a l'habitació 303 del 
centre geriàtric La Caritat, ubicat al carrer Lorenzana d'Olot (Girona), a conseqüència de la ingesta d'un producte de 
neteja consistent en àcid desincrustant que li va ser subministrat cap a les 20.00 hores per Joan Vila Dilmé, de 45 
anys i nacionalitat espanyola, auxiliar d'infermeria i zelador del centre on residia.

26.- 16/10/2010. Montserrat Guillamet Bartrolich, 88 anys, Olot (Girona, Catalunya). Feminicidi sexual serial. 
Xifra no oficial. Geofeminicidio: ID 789.  
El 16 d'octubre de 2011 va morir Montserrat Guillamet Bartrolich, de 88 anys i nacionalitat espanyola, a l'hospital 
Sant Jaume d'Olot (Girona), a conseqüència de la ingesta d'un producte de neteja consistent en àcid desincrusant 
que li va ser subministrat sobre les 19.30 hores per Joan Vila Dilmé, de 45 anys i nacionalitat espanyola, auxiliar 
d'infermeria i zelador del centre La Caritat, ubicat al carrer Lorenzana de la mateixa ciutat, on la víctima residia 
(habitació 301). Abans de morir, a l'hospital Sant Jaume d'Olot, va tractar d'arrencar diverses vegades la màscara 
d'oxigen. Va patir molt abans de morir.

27.- 17/10/2010. Francisca Gironès Quintana, 85 anys, Olot (Girona, Catalunya). Feminicidi sexual serial. 
Xifra no oficial. Geofeminicidio: ID 790.  
El 17 octubre 2010 va morir Francisca Gironès Quintana, de 85 anys i nacionalitat espanyola, a la seva habitació 
del centre geriàtric La Caritat d'Olot, a conseqüència de la ingesta d'un producte de neteja consistent en àcid 
desincrustant que li va ser subministrat cap a les 20.00 hores per Joan Vila Dilmé, de 45 anys i nacionalitat 
espanyola, auxiliar de infermeria i zelador del centre on residia.

2011 
1.- 05/02/2011. Shazia Munawa, 33 anys, Badalona (Barcelona, Catalunya). Feminicidi íntim. Xifra no oficial. 
Geofeminicidio: ID 669.   
Shazia Munawa, de 33 anys, va ser trobada morta al seu domicili amb signes externs de violència. Els Mossos 
d'Esquadra van acudir al domicili després de rebre un avís al voltant de les 04.30 hores i van trobar el cadàver de la 
dona i al seu marit, ferit lleu, tots dos d'origen pakistanès. La dona va morir, suposadament, a causa d'uns cops o 
per asfíxia i no hi havia evidència de la utilització d'armes de foc o blanques. Aquest mateix dia, Mohammad W., de 
50 anys, cunyat de la víctima i d'origen pakistanès també, va ser detingut com a presumpte autor.

2.- 11/02/2011. Arianny Feliç Rivas, 26 anys, Barcelona (Barcelona, Catalunya). Feminicidi íntim. Xifra oficial. 
Geofeminicidio: ID 573.   
Arianny Feliç Rivas, de 26 anys i d'origen dominicà, va ser assassinada per Pedro MC, la seva parella, de 27 anys i 
d'origen dominicà també, abans de les 17.15 hores al número 46 del carrer Sant Antoni Maria Claret, al barri de 
Gràcia de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra van anar al domicili de la víctima després de ser alertats per telèfon. 
Allà van trobar el cadàver de la dona, assassinada a ganivetades, i al seu assassí, ferit d'arma blanca. La víctima no 
havia denunciat abans la seva parella i no existia ordre d'allunyament.

3.- 23/02/2011. M. Montserrat Martín Perianes, 43 anys, Reus (Tarragona, Catalunya). Feminicidi íntim. Xifra 
oficial. Geofeminicidio: ID 576.   
M. Montserrat Martín Perianes, de 43 anys i de nacionalitat espanyola va morir a mans de la seva parella, Edgar 
Eduardo Quintero Tenorio, de 34 anys i nacionalitat equatoriana. La filla de 5 anys d'ambdós va ser qui va informar 
sobre la mort de la seva mare quan, després de passar la nit amb el cadàver al domicili, es va dirigir sola a l'escola i 
va explicar els fets a una monitora. Els Mossos d'Esquadra van anar al domicili de la dona, al número 38 del carrer 
Don Bosco, alertats pel centre educatiu on estudiava la filla, i la van trobar morta. El crim es va produir entre les 
20.00 i les 02.00 hores a la cuina del domicili quan el victimari va clavar per sorpresa un ganivet de 24 centímetres 
de fulla a la dona, mentre li tapava la boca perquè no pogués cridar. L'escena va ser observada per la filla. El 
victimari tenia una condemna per maltractament a la víctima el 2006 i una altra el 2010 per incomplir una ordre 
d'allunyament que seguia vigent, malgrat la qual cosa la víctima havia demanat una setmana abans del crim que es 
revoqués l'ordre; la parella s'havia reconciliat i tornava a conviure.

4.- 24/04/2011. Ana Luisa Corts, 32 anys, Santa Coloma de Gramenet (Barcelona, Catalunya). Feminicidi 
íntim. Xifra no oficial. Geofeminicidio: ID 608.   
Ana Luisa Cortez, de 32 anys i d'origen bolivià, va ser llançada al buit per la seva parella, Johnny BA, de 32 anys i 
origen bolivià també. El cadàver va aparèixer sota el pont del Molinet d'aquesta ciutat. Els Mossos d'Esquadra van 
rebre una trucada sobre la 01.00 hora advertint de la presència del cadàver. La dona va ser probablement 
despeñada pel pont després d'una discussió entre la parella. Un grup de testimonis, que es trobava als voltants del 
pont quan van succeir els fets, van explicar que van presenciar la baralla i van assegurar que després de l'incident el 
detingut, que "estava molt begut", "es va amagar darrere d'un pal" fins que el va trobar la policia i se'l va emportar 
detingut. 26 



5.- 06/05/2011. Càndida Serrano Soldat, 71 anys, Bescanó (Girona, Catalunya). Feminicidi íntim. Xifra oficial. 
Geofeminicidio: ID 609.  
Càndida Serrano Soldat, de 71 anys i origen espanyol, va ser assassinada a trets per la seva exparella, Juan Tirado, 
de 76 anys i origen espanyol també. L'assassí es va presentar amb cotxe al domicili que havia compartit amb la seva 
exparella cap a les 08.15 hores, al carrer Constància de Bescanó i va aprofitar que la porta estava oberta per entrar. 
A la cuina li va disparar dos trets al pit i al cap i la va deixar estesa a terra. Va deixar l'habitatge davant la mirada de 
diversos veïns que, en trobar el cadàver, van cridar immediatament als Mossos d'Esquadra que, cap a les 10.00 
hores, van detenir a l'assassí en Anglés. Els veïns van explicar que l'home havia maltractat la dona.

6.- 14/05/2011. Rosa Maria Torres León, 38 anys, Sabadell (Barcelona, Catalunya). Feminicidi íntim. Xifra 
oficial. Geofeminicidio: ID 670.   
Rosa Maria Torres León, de 38 anys i origen espanyol, va ser vista per última vegada el viernes13 de maig de 2011, 
dia en què tenia previst explicar al seu marit la seva intenció de separar-se. Els familiars van denunciar la seva 
desaparició l'endemà i uns dies després els Mossos d'Esquadra van trobar el cotxe de la víctima aparcat en una 
zona industrial. Amb sang al seu interior. El marit de la víctima, Ricardo FV, de 44 anys i nacionalitat espanyola, va 
ser detingut com a principal sospitós. Rosa Maria i Ricardo eren parella des dels 13 anys i portaven més de 10 anys 
casats i tenien un fill de 11 anys. Tot i no existir cap denúncia, els Serveis a la Dona Maltractada havien atès la 
víctima. Gairebé tres mesos després de la seva desaparició, va aparèixer el cadàver de Rosa Maria en un bosc de 
Castellbisbal (Barcelona). El cos estava amagat, però sense enterrar, i en un avançat estat de descomposició.

7.- 09/06/2011. Daniela Gabriela Mihalcea, 25 anys, Lleida (Lleida, Catalunya). Feminicidi per prostitució. 
Xifra no oficial. Geofeminicidio: ID 682.   
Daniela Gabriela Mihalcea, de 25 anys i origen romanès, va ser trobada morta per un repartidor de premsa sobre 
les 07.00 hores del 9 de juny de 2011 al costat de l'IES Joan Oró al carrer de Leandre Cristòfol de Lleida, amb un 
fort cop al cap . La dona exercia la prostitució sense proxeneta des de feia un any i mig en una de les carreteres 
d'accés a Lleida. No se sap res del victimari.

8.- 11/06/2011. Nom i cognoms no coneguts, 30 anys, l'Ametlla de Mar (Tarragona, Catalunya). Feminicidi 
íntim. Xifra no oficial. Geofeminicidio: ID 758.  
El cadàver d'una dona de 30 anys i nacionalitat espanyola va ser trobat al carrer per un veí que va alertar els 
Mossos d'Esquadra. Les investigacions van portar els Mossos a un habitatge des de la qual la dona havia estat 
llançada al buit després d'una forta discussió entre la víctima i dos homes de nacionalitat espanyola: Fernando MS, 
de 36 anys i parella de la víctima, i Alfredo MS, de 51 anys. Els dos homes van ser detinguts.

9.- 13/06/2011. Nom no conegut, 37 anys, Barcelona (Barcelona, Catalunya). Feminicidi íntim. Xifra no 
oficial. Geofeminicidio: ID 779.  
El cadàver d'una dona de 37 anys va ser trobat en el seu habitatge al carrer Berenguer de Palau, al districte de 
Sant Andreu de Barcelona. L'immoble on va ser trobat el cadàver estava gairebé abandonat i era freqüentat per 
toxicòmans. No es descarta que la víctima fos també toxicòmana. L'autòpsia practicada al cadàver va revelar que 
la dona havia estat assassinada. Daniel Antonio JC, de 32 anys i nacionalitat espanyola va ser detingut pels 
Mossos d'Esquadra com a principal sospitós del crim. No constava cap denúncia per maltractament en l'àmbit 
domèstic.

10.- 14/06/2011. Yolanda Parada G., 35 anys, Salou (Tarragona, Catalunya). Feminicidi íntim. Xifra no oficial. 
Geofeminicidio: ID 687.  
Els Mossos d'Esquadra han rebut un avís cap a les 19.25 hores del 14 de juny de 2011 de que Yolanda Parada G., 
de 35 anys, havia rebut una punyalada al seu domicili al número 71 del carrer Barcelona de Salou on vivia amb la 
seva marit, qui va realitzar la trucada, i els seus dos fills. La dona va morir poc després per la gravetat de les 
ferides. Antonio ZB, cunyat de la víctima, de 40 anys aproximadament i de nacionalitat espanyola, va ser detingut 
cap a les 19.30 hores. El presumpte agressor vivia al mateix edifici amb la seva mare i havia patit problemes 
psiquiàtrics, havent arribat a ser ingressat per això. Es trobava a l'atur i la seva cunyada s'havia ocupat d'ell 
després de la seva sortida del centre psiquiàtric. El victimari va trucar a una amiga després d'apunyalar la víctima 
per explicar-li el que havia fet i que havia mantingut una relació amb aquesta última. El detingut tenia antecedents 
policials per furt, per negar-se a passar un control d'alcoholèmia i per resistir-se a agents de l'autoritat.

11.- 15/06/2011. Nom i cognoms no coneguts, edat no coneguda, Terrassa (Barcelona, Catalunya). 
Feminització cidi íntim. Xifra no oficial. Geofeminicidio: ID 897.  
El dia 5 de maig de 2012 es van trobar, gràcies a una trucada anònima, els ossos d'una dona d'origen marroquí a un 
contenidor d'escombraries al carrer Crispín del barri Clan d'Anglada de Terrassa, prop de la riera de Les Arenes. En 
els dies següents es va continuar rastrejant la zona i es van trobar altres restes humanes en el llit de la riera. El dia 9 
de maig del mateix any va ser detingut Ahmed L., marroquí de 37 anys, l'esposa, també d'origen marroquí, estava 
desapareguda des de juny de 2011. Sembla ser que el condemnat era ludòpata i que tenia una mala relació amb la 
víctima , que l'amenaçava amb separar-se, per motius econòmics relacionats a la seva addicció. L'home, que tenia 
antecedents penals, va ser condemnat a 13 anys de presó per matar la seva dona i amagar el cadàver a la riera. No 
li va caure una pena més gran ja que es desconeixien els detalls de com acabar amb la vida de la dona i si hi va 
haver una especial perversitat a l'acte. A més va ser condemnat a pagar 60.000 euros a cadascun dels tres fills i 
40.000 euros a la mare de la víctima.27 



12.- 30/06/2011. Carolina Julià Casanovas, 77 anys, Castell-Platja d'Aro (Girona, Catalunya). Feminicidi no 
íntim. Xifra no oficial. Geofeminicidio: ID 978.   
Al novembre de 2011, uns boletaires van trobar unes restes òssies humanes en una zona boscosa al terme 
municipal de Llagostera. L'autòpsia va confirmar que el cos pertanyia a Carolina Julià Casanovas, veïna de Platja 
d'Aro (Baix Empordà) de 77 anys que estava desapareguda des de finals de juny de 2011. El 20 de juliol de 2012, 
després de mesos d'investigacions, els Mossos d' 'Esquadra van capturar a Jindrich Cermak, veí de Platja d'Aro de 
44 anys i nacionalitat txeca, que va confessar espontàniament al crim quan li prenien declaració com a testimoni. La 
víctima i el victimari es coneixien des de 2006 i buscaven menjar junts a contenidors per després vendre-la a 
tercers. En el passat havien deixat de parlar-se per una discussió entre tots dos, però havien reprès la seva amistat. 
Fins que al juny de 2011 van tornar a discutir. L'home es va oferir a acompanyar en furgoneta fins casa la víctima; 
en una zona boscosa va parar, va agafar una corda del maleter i va estrangular la dona; després va embolicar el 
cadàver en una catifa i ho va ocultar en una riera seca que hi havia al bosc. En el judici, el victimari dir haver matat 
a la seva amiga per cridar a la mare d'aquest  "puta de 30 euros".

13.- 04/07/2011. Eliana Condori Saavedra, 29 anys, Barcelona (Barcelona, Catalunya). Feminicidi íntim. Xifra 
oficial. Geofeminicidio: ID 696.  
El 4 de juliol de 2011, Eliana Condori Savedra de 29 anys i nacionalitat boliviana, va ser assassinada a ganivetades 
la seva parella, Fausto C. de 27 anys i nacionalitat boliviana també. Els fets van tenir lloc cap a les 12.00 hores al 
seu domicili, un pis pastera al número 55 del carrer Comte de Borrell, al districte de l'Eixample de Barcelona. 
L'assassí, que es va autolesionar després amb el mateix ganivet amb la intenció, aparentment, de suïcidar-se, ja 
tenia antecedents per violència masclista i, tot i haver estat denunciat per la seva parella, aquesta no comptava amb 
protecció policial. La parella barallava constantment des de feia temps i en alguna ocasió els veïns havien trucat als 
Mossos d'Esquadra, que havien acudit en diverses ocasions. Va ser condemnat el febrer de 2014 a 17 anys i 6 
mesos de presó per un delicte d'assassinat consumat amb l'agreujant de parentiu i a un altre any i nou mesos de 
presó per violència psíquica habitual.

14.- 15/07/2011. Nom i cognoms no coneguts, 63 anys, Cabrera d'Anoia (Barcelona, Catalunya). Feminització 
cidi íntim. Xifra no oficial. Geofeminicidio: ID 977.   
José GR, de 47 anys i nacionalitat espanyola, havia denunciat la desaparició de la seva parella, una dona 
transsexual de 63 anys i també de nacionalitat espanyola, el febrer de 2012 i el juny del mateix any el van detenir 
després de descobrir que la dona es trobava desapareguda des de juliol de 2011. Es van trobar les restes de la 
víctima a la finca de l'home, a Cabrera d'Anoia. Segons el fiscal, l'acusat va assassinar la dona a l'habitació de 
matrimoni del seu domicili, mentre ella es trobava al llit, clavant-li almenys sis cops al cap amb un martell, en una 
data no determinada de juny de 2011 . Ell feia trucades des del telèfon mòbil d'aquesta per simular que seguia amb 
vida. El Jutjat d'Instrucció número 4 d'Igualada va decretar la presó provisional decretada sense fiança per un delicte 
d'homicidi.

15.- 07/09/2011. MP Ch., 74 anys, Barcelona (Barcelona, Catalunya) Feminicidi familiar. No oficial. Geofemi- 
nicidio: ID 889.  
MPCH., De 74 anys i nacionalitat espanyola, va ser apunyalada al seu domicili, al 106 del carrer València de 
Barcelona pel seu fill Josep Maria G. Ch., De 41 anys. També va agredir al seu pare, MEG, que va resultar ferit greu. 
Els Mossos d'Esquadra van acudir cap a les 08.00 hores al lloc dels fets després de rebre la trucada d'un veí alertant 
de la presència de dos cossos al replà de l'escala. El veí també va explicar que es van sentir crits provinents del 
domicili del matrimoni, que vivia amb el seu fill. L'agressor havia fugit de la casa després de matar la seva mare i 
deixar malferit al seu pare, però va ser detingut a les dues hores pels Mossos als voltants del domicili. Segons els 
Mossos, l'agressor patia un trastorn mental.

16.- 15/09/2011. Ester Ortí Julian, 47 anys, Amposta (Tarragona, Catalunya). Feminicidi íntim. Xifra oficial. 
Geofeminicidio: ID 712.  
Natural de Vinaròs a Castelló, va ser trobada el diumenge 18 de setembre de 2011 a Amposta (Tarragona). Hi 
havia desaparegut en estranyes circumstàncies el dia 15 ja que havia sortit a comprar i no va tornar. La policia va 
sospitar del marit José Juan García, de 58 anys i nacionalitat espanyola, des del principi i, després de diversos 
interrogatoris, aquest va confessar. La va matar d'un cop en un magatzem del carrer Prolongació Trabal de 
Vinaròs, a 50 metres del domicili conjugal, on treballava ell. El cos també va ser apunyalat. Va traslladar el cos 
sense vida al seu vehicle fins a la casa de camp. Acompanyat de la policia va identificar el lloc on l'havia amagat. 
Hi havia aixecat una falsa paret i l'havia emparedat. Fins i tot havia pintat la paret de blanc per ocultar els fets.

17.- 11/10/2011 Nom i cognoms no coneguts, 36 anys, Canyelles (Barcelona, Catalunya). Feminicidi sense 
dades suficients. Xifra no oficial. Geofeminicidio: ID 717.   
Una dona de 36 anys i origen macedoni va morir el 7 d'octubre de 2011 a l'hospital a conseqüència d'una pallissa 
rebuda cinc dies abans. La víctima va ser copejada per diversos individus cap a les 07.00 hores del dia 2 d'aquest 
mateix mes al municipi de Canyelles. La policia, que inicialment creia anar per atendre un accident, va trobar la 
víctima al costat d'un cotxe calcinat. Podria haver-se tractat d'una disputa familiar.
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18.- 17/10/2011. Eunice Agbontaen de Andrighetto, 38 anys, Girona (Girona, Catalunya). Feminicidi íntim. 
Xifra oficial. Geofeminicidio: ID 638.    
Eunice Agbontaen de Andrighetto, de 38 anys i origen nigerià, va morir a l'hospital Josep Trueta de Girona un dia 
després que el seu marit, l'empresari Bernard Andrighetto, de 48 anys i nacionalitat francesa, li pegués diversos tirs 
de matinada al bany del domicili on el matrimoni residia amb els seus dos fills, de 17 i 10 anys, un xalet de luxe al 
barri Palau de Girona. No constaven antecedents policials per maltractament i no havia estat mai denunciat per la 
seva parella. El fiscal demanava 19 anys per l'assassinat i dos per tinença il·lícita d'armes, amb l'agreujant de 
parentiu.

19-. 04/11/2011. Sabrina Cortés Fuster, 31 anys, Vielha e Mijaran (Lleida, Catalunya)). Feminicidi íntim. Xifra 
oficial. Geofeminicidio: ID 648.   
Sabrina Cortés Fuster, de 31 anys i nacionalitat espanyola i Albinio Esglésies Vieitiez, de 50 anys i nacionalitat 
espanyola també, havien quedat en el domicili que tots dos havien compartit i on vivia el victimari per signar uns 
papers de divorci, que ella havia decidit demanar. Aquest l'havia citat a primer ara, abans que la dona entrés a 
treballar. Després forçar amb un ganivet per mantenir relacions sexuals amb ell i després estrangulament larla, el 
victimari va fugir cotxe i quan circulava en direcció a França va patir un accident i es va encastar contra un camió 
cap a les 7.00 hores a l'altura d'Es Bòrdes (Lleida) . La Fiscalia demanava 29 anys de presó per un delicte 
d'homicidi, un d'agressió sexual i un altre contra la seguretat del trànsit. Durant el judici també ha declarat una de 
les ex-dones de l'acusat i va explicar que la va agredir agafant pel coll i que la cridava amenaçant quan ja s'havien 
separat. A més va declarar una amiga de la víctima que l'acusat "sempre estava gelós, la controlava i la cridava 
contínuament" i que l'amenaçava amb que "si ella ho deixava, la mataria".

20.- 10/11/2011. Nom i cognoms no coneguts, menor d'edat, Girona (Girona, Catalunya). Feminicidi infantil. 
Xifra no oficial. Geofeminicidio: ID 654.  
Una nena de dos anys i nacionalitat espanyola va ser decapitada al carrer Oviedo de Girona pel seu pare, 
Marcelo Ruiz Ospina, de 34 anys i nacionalitat colombiana. Durant els fets es trobava present la germana de sis 
anys de la víctima, mentre que la mare estava absent per trobar-se treballant. L'acusat va explicar que la va 
decapitar perquè l'hi va ordenar el diable. Va ser ell mateix qui va avisar els Serveis d'Emergències Mèdiques a 
les 12.15 hores. Va ser condemnat a 19 anys de presó i es va descartar l'eximent d'alteració psíquica que 
reclamava la defensa.

21.- 27/11/2011. Silvia Tota Capel, 41 anys, Terrassa (Barcelona, Catalunya). Feminicidi íntim. Xifra oficial. 
Geofeminicidio: ID 659.  
A les 9.00 hores, Francisco VB, de 41 anys i nacionalitat espanyola, va sortir del domicili on vivia amb la seva 
dona, de nacionalitat espanyola també, i el seu fill al carrer Roger de Llúria. Uns minuts més tard, va trucar als 
Mossos d'Esquadra i va explicar que acabava de mantenir una forta discussió amb la seva dona, que la baralla 
se li havia anat de les mans i havia acabat apunyalant fins matar-la. També va dir que anava a entregarse per el 
que acabava de fer. El victimari no tenia denúncies prèvies per maltractaments o violència domèstica. La parella 
estava en tràmits de separació.

22.- 18/12/2011. Concepció Reixach, 54 anys, Banyoles (Girona, Catalunya). Assassinat de dones per 
robatori. Xifra no oficial. Geofeminicidio: ID 679.    
Concepció Reixach, de 54 anys i propietària d'una sabateria del centre Banyoles (Girona) va morir per ferides 
d'arma Blanca. El cos de la dona va ser trobat al magatzem de la sabateria cap a les 20.30 hores per una clienta 
de la botiga. La caixa registradora havia estat forçada. El cadàver presentava un tall al coll i diverses punyalades.

23.- 31/12/2011. Natalya Platukhina, 54 anys, Girona (Girona, Catalunya). Feminicidi íntim. Xifra oficial. 
Geofeminicidio: ID 729. 
Natalya Platukhina, de 54 anys i nacionalitat ucraïnesa, va morir presumptament a mans del seu marit, Oleksandre 
Platukhina, de 53 anys i també ucraïnès, en el seu habitatge del barri de Santa Eugènia de Girona. El victimari va 
colpejar a la dona al cap i després es va suïcidar tallant-se les venes. Tot i que, segons alguns veïns, la parella 
barallava sovint, mai ho havia denunciat per maltractaments.
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2012 
1.- 03/01/2012. Antònia Maya, 57 anys, l'Ametlla de Merola (Barcelona, Catalunya). Feminicidi íntim. Xifra 
oficial. Geofeminicidio: ID 730.  
El primer cas de feminicidi íntim de l'any va tenir lloc a la comarca del Berguedà, en una masia situada a l'Ametlla de 
Merola (Barcelona). Antònia, una dona de 55 anys i nacionalitat espanyola, casada i sense fills, va ser colpejada pel 
seu marit Enrique PC, de 57 anys i nacionalitat espanyola també, amb un objecte contundent fins a morir. El 
victimari tancar al germà de la víctima després de ser sorprès per aquest després de cometre el crim i va fugir a peu 
cap a la muntanya; la policia el va detenir dos dies després. No existien denúncies ni constància que es produïssin 
maltractaments en la parella. En un informe del CGPJ assenyalen que hi ha un dictamen de trastorn bipolar.

2.- 06/01/2012. Nadó de 5 mesos, Valls (Tarragona, Catalunya). Feminicidi infantil. Xifra no oficial. Geofemini- 
cidi: ID 733.   
L'assassinat de la nena de 5 mesos a Valls és el primer cas de feminicidi infantil ocorregut en 2012. Al principi, en 
morir la nena es va pensar que la seva mort s'havia produït per causes naturals. No obstant això, l'autòpsia va 
confirmar que es tractava d'una mort violenta produïda per asfíxia. Totes les sospites van caure sobre Emilio CC, de 
34 anys i nacionalitat espanyola, nuvi de la mare de la nena assassinada, que segons sembla tenia antecedents per 
violència de gènere amb una parella anterior i fins i tot una ordre d'allunyament de la ciutat de Valls, on no obstant 
això vivia. Va ser detingut i enviat a presó.

3.- 08/01/2012. Rosa Monne, 41 anys, Tarragona (Tarragona, Catalunya). Feminicidi íntim. Xifra oficial. 
Geofeminicidio: ID 734.  
Rosa, tarragoní de 41 anys, havia enviudat 20 anys enrere i s'havia tornat a casar cap a dues amb Amir SS, brasiler 
de 54 anys del que acabava de separar-se. Va ser trobada morta per la seva filla a la casa de la seva primera sogra, 
al carrer Caputxins de Tarragona, on solia viure per temporades. Presentava ganivetades al pit i talls a les 
extremitats, propinades pel seu exmarit, qui possiblement no acceptava la situació de separació de la parella. Rosa, 
que era bidell en un centre educatiu, va deixar dos fills orfes. Ell va ser declarat culpable per un jutjat popular. La 
Fiscalia va sol·licitar 20 anys de presó i la prohibició de comunicar-se durant 25 anys amb els dos fills de la víctima 
així com indemnització de 150.000 euros a cada un d'ells.

4.- 13/01/2012. Amparo Ramírez, 57 anys, Mollet del Vallès (Barcelona, Catalunya). Feminicidi íntim. Xifra 
oficial. Geofeminicidio: ID 740.  
El 13 de gener Amparo Ramírez, de 56 anys i nacionalitat espanyola, va ser assassinada per, EM, de 21 anys i 
nacionalitat espanyola també, amb qui mantenia una relació. El feminicidi es va cometre al carrer Portugal de la 
localitat barcelonina de Mollet del Vallès, a la vivenda que compartia la parella. Els crits de la dona van alertar del fet 
als veïns, que van avisar la policia. La víctima va morir apunyalada de 15 punyalades i el victimari va ser detingut. 
Els crits d'auxili de la dona van alertar els veïns de l'immoble. Va cometre el crim després d'una discussió. Ella volia 
trencar la relació. Condemnat a 22 anys i mig de presó a l'abril de 2014.

5.- 21/01/2012. Anna Mensa, 33 anys, Santa Coloma de Queralt (Tarragona, Catalunya). Feminicidi íntim. Xifra 
oficial. Geofeminicidio: ID 745.    
El 21 de gener va ser assassinada una dona de 33 anys i nacionalitat espanyola, amb estudis universitaris, a mans 
del seu marit, Joan TP, de 40 anys i nacionalitat també espanyola, també amb estudis superiors. El matrimoni tenia 
dos fills de tres i set anys. El victimari va apunyalar amb arma blanca la seva dona al domicili familiar, a les golfes. 
Posteriorment va portar als seus fills amb els avis paterns a Sabadell. Els ancians van notar un comportament 
estrany en el seu fill i van avisar als seus consogres per tal que comprovessin l'estat de la seva nora. No existien 
denúncies per maltractaments en el matrimoni, tot i que el victimari tenia antecedents de violència amb una parella 
anterior i fins i tot havia intentat suïcidar-se després de maltractar-la. Els Mossos d'Esquadra van detenir Joan T. P .; 
durant la reconstrucció dels fets a casa dels seus pares, el victimari va aconseguir escapar-se dels agents que el 
vigilaven i es va llançar pel forat de l'escala. Va morir a l'acte.

7.- 27/01/2012. Rhino Satour Jouied, 51 anys, Granollers (Barcelona, Catalunya). Feminicidi íntim. Xifra 
oficial. Geofeminicidio: ID 750.
El divendres 27 de gener, després d'intercedir en una discussió entre el seu marit i un dels seus sis fills, la dona va 
ser apunyalada. L'home va fugir, la policia el va detenir dos dies després a la localitat valenciana de Requena, en un 
control rutinari en una gasolinera. Víctima i victimari eren d'origen marroquí, encara que feia 30 anys que vivien a 
Espanya i fins i tot tenien nacionalitat espanyola. La dona va morir davant dels seus fills en el seu habitatge de 
Granollers, Barcelona. Els fills relaten maltractaments del pare cap a la mare. Es va detenir també al germà del 
victimari, tots dos van ingressar a la presó acusats del mateix delicte, encara que sembla que l'autor material dels 
fets va ser el marit de la víctima.
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8.- 27/01/2012. Andrea Calafat Claveguera, 16 anys, Barcelona (Barcelona, Catalunya). Feminicidi familiar 
per connexió. Geofeminicidio: ID 751.  
La tarda del divendres 27 de gener de 2012 van ser descoberts en la seva casa del carrer Sardenya del barri 
barceloní de l'Eixample tres cossos, els d'Andrea Calafat i els seus avis materns, els qui s'havien fet càrrec de la 
adolescent des de petita. Sembla que l'assassinat es va produir a primera hora del matí. Els cossos van aparèixer 
cadascun en una habitació diferent, colpejats amb un objecte sense identificar, possiblement una barra de ferro o 
una eina, i coberts amb mantes. L'habitatge estava totalment revolta ja que el victimari va intentar simular un 
robatori. Després de diversos mesos d'investigació va ser detingut Alejandro Cuartero Gil, de 50 anys i 
nacionalitat espanyola, l'exnòvio d'una tia de la menor i filla del matrimoni, que va obsessionat amb ella, havia 
assassinat a la família de la dona amb l'esperança que aquesta es refugiés del dolor en ell. L'home va intentar 
simular mitjançant missatges SMS que havia estat ella qui havia encarregat el crim a un sicari però la policia el 
va descobrir per una falta d'ortografia que el delatava. Condemnat a 59 anys de presó ia indemnitzar la seva 
exparella i als familiars de les víctimes amb 220.000 euros.

9.- 27/01/2012. Núria Espona, 80 anys, Barcelona (Barcelona, Catalunya). Feminicidi familiar per connexió. 
Geofeminicidio: ID 752.  
Núria era l'àvia octogenària d'Andrea Calafat. Va morir amb la seva néta i el seu marit José Claveguera, que 
també va ser assassinat en el mateix crim.

10.- 21/02/2012. Olga C., 41 anys, Castellbisbal (Barcelona, Catalunya). Assassinats de dones per violència 
econòmica. Geofeminicidio: ID 761.   
Olga C., una dona de 41 anys, va ser trobada morta al costat del seu soci, penjat, a les instal·lacions de 
l'empresa Madecor, de la qual tots dos eren socis des de feia temps. Víctima i victimari eren de nacionalitat 
espanyola residien a Castellbisbal, ciutat barcelonina en la qual també hi havia la fàbrica que tots dos dirigien. Pel 
que sembla, la crisi econòmica havia d'estar afectant al negoci, de manera que probablement després d'una 
discussió entre tots dos per motius econòmics, Juan M., de 43 anys, va estrangular Olga per després suïcidar-se 
penjant-se. Els cossos van ser trobats per la policia al rebre avís dels cònjuges dels dos socis, preocupats perquè 
no tornaven a casa; havien vist des de fora llum a l'interior de la fàbrica però ningú responia a les contínues 
trucades. Hem classificat el cas com a assassinat de dones per violència econòmica ja que quedaria descartat en 
principi per la investigació policial que tots dos mantinguessin una relació extramatrimonial.

11.- 27/02/2012. María Carmen de la Rosa P., 69 anys, Salou (Tarragona, Catalunya). Feminicidi familiar (filla 
i parella de la filla). Geofeminicidio: ID 762.   
Nathalie CR va trobar a la seva mare morta, amb forts cops al cap. Mª Carmen RP, espanyola de 69 anys i vídua 
des de feia poc més d'un any, havia estat assassinada. La policia va descartar des d'un principi el robatori ja que 
les instal·lacions on vivia la dona eren segures i no havien forçat el pany. Tampoc era probable que es tractés d'un 
feminicidi íntim causa que no mantenia cap relació sentimental. Finalment, la pròpia filla de la víctima, de 47 anys i 
nacionalitat espanyola, i un amic d'aquesta, Antonio PS de 52, van ser detinguts com a presumptes autors de 
l'assassinat de la dona. No es coneixen els motius. Va ser copejada al cap amb un objecte contundent i va rebre 
més de 60 punyalades. L'Audiència condemna a Nathalie a 20 anys per un delicte d'assassinat amb l'agreujant de 
parentiu, ia pagar una indemnització de 160.000 euros a Igor, l'altre fill de la víctima; ia Antonio Pérez a 19 anys i 
vuit mesos per un delicte d'assassinat i una indemnització de 125.000 euros.

12.- 28/03/2012. Nom i cognoms no coneguts, 57 anys, Sant Joan Despí (Barcelona, Catalunya). Assassinat 
de dones per robatori. Geofeminicidio: ID 796.  
El cos sense vida d'una dona de 57 anys i nacionalitat espanyola, va aparèixer en l'habitatge que compartia amb el 
seu fill, al carrer Bon Viatge de la localitat barcelonina de Sant Joan Despí. Va ser precisament el seu fill, de 26 
anys, qui va trobar el cos i va donar avís a la policia. La dona presentava diversos punyalades amb arma blanca, 
encara que en els primers moments va transcendir que havia estat tirotejada, cosa que després va quedar 
desmentit pels Mossos d'Esquadra, que van investigar l'assassinat. La dona no tenia parella, de manera que des 
d'un principi es va descartar el feminicidi íntim. Es va aturar al maig de 2012 a Fernando CG, de 36 anys, un home 
que hauria treballat per a la víctima en un arranjament de casa. No obstant això va ser posat en llibertat el 21 del 
mateix mes per falta de proves. La investigació continua oberta i sota secret de sumari. Hem qualificat el cas com a 
assassinat de dones per robatori, ja que la família assegura que faltava de la casa una quantitat de diners.

13.- 06/04/2012 (data de troballa del cadàver). Concepció García, 82 anys, Tarragona (Tarragona, Catalunya). 
Feminicidi familiar (fill). Geofeminicidio: ID 797.
El 6 d'abril de 2012 va ser trobat pels Mossos d'Esquadra el cos d'una dona de 82 anys i nacionalitat tat espanyola, 
a la casa que aquesta compartia amb el seu fill, Pedro MG, de 50 anys. La víctima, Concepció García, estava 
postrada en una cadira de rodes. En el curs d'una discussió, la mare li recriminava l'afició a l'alcohol, va seure sobre 
el seu tòrax el que li va provocar el trencament d'11 costelles i la va estrangular. El fill de la dona va ser detingut i 
posat a disposició judicial, que va decretar l'ingrés a presó provisional. Ha estat condemnat a 19 anys de presó.
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14.- 08/06/2012. Encarnació Sant Joan, 70 anys, L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona, Catalunya). Feminicidi 
íntim. Xifra oficial. Geofeminicidio: ID 905.   
A les 7:50 hores del 8 de juny de 2012, els Mossos d'Esquadra van rebre la trucada de diversos veïns alertant que al 
carrer Riera Blanca de l'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, hi havia el cos d'una dona que es hauria precipitat pel 
balcó de casa seva. Els Mossos van anar a l'habitatge i van constatar que no es tractava d'un accident sinó d'un nou 
feminicidi íntim. El marit de la víctima va ser detingut immediatament. L'anciana tenia 70 anys i 73 el victimari, Miguel 
Vicario Santamaría, un taxista jubilat. El matrimoni, tots dos de nacionalitat espanyola, vivia al pis 12 del número 
186-188 del carrer Riera Blanca de la localitat barcelonina. Eren pares d'una filla i tenien diversos néts. No consten 
denúncies prèvies per maltractaments. Els fills relaten maltractaments psicològics des de feia anys per causa de la 
gelosia (Informe CGPJ).

15.- 17/06/2012. Yajaira Michelle Reis Recarte, 22 anys, Salt (Girona, Catalunya). Feminicidi íntim. Xifra 
oficial. Geofeminicidio: ID 907.  
Yajaira Michell, de 22 anys, havia arribat a Espanya des del seu natal Hondures feia dos anys. Aquí hi havia 
conegut a la seva parella, un jove de la seva mateixa nacionalitat, de 28 anys. Ella tenia una filla de cinc anys i 
amb la seva nova parella havia tingut una altra nena. La família vivia al carrer Torres i Bages, a la localitat 
gironina de Salt, malgrat que el jove li havien dictat una ordre d'allunyament, en vigor per una denúncia per 
maltractaments interposada per la jove. Michell havia decidit tornar a viure amb ell "en haver notat un canvi en la 
seva actitud últimament". No obstant això, el 17 de juny de 2011, després de tornar de festa, la parella va iniciar 
una discussió que va fer que els veïns alertessin la policia. Quan els agents van arribar al lloc dels fets no van 
poder fer res per salvar la vida de la dona, que jeia morta al balcó del pis amb diverses punyalades al cos. Així 
mateix, es va trobar al jove al carrer, amb ferides de diversa consideració després que es precipités des del 
mateix balcó on havia assassinat la seva parella. Al maig de 2014 se li condemna a 19 anys i mig de presó ia 
més se li prohibeix acostar-se a menys de 1.000 metres de les filles, la mare i la germana de la víctima durant 29 
anys i el condemna a indemnitzar amb 420.000 euros.

16.- 20/06/2012. Elisabeth Carmona Amador, 29 anys, Reus (Tarragona, Catalunya). Feminicidi íntim. Xifra 
oficial. Geofeminicidio: ID 909.  
La dona tornava la tarda del 20 de juny amb la seva filla de la piscina quan va decidir portar la nena perquè el 
seu pare la veiés a l'antic llar familiar, on seguia vivint el victimari al número 26 del carrer O'Donnell. Allà es va 
trobar amb Jaber EG, marroquí de 32 anys del que s'estava separant. Van començar a discutir i després el 
victimari va apunyalar la seva dona. Després ell mateix va trucar als Mossos d'Esquadra per confessar el crim. 
Tots dos portaven el Bar La Trobada, proper a l'habitatge i tenien una filla en comú, a més d'altres dos fills de la 
dona. Segons una informació apareguda en premsa, la dona era d'ètnia gitana. La policia va desplegar un fort 
dispositiu policial al dirigir-se al lloc nombrosos membres de la família de la víctima amb intenció de matar el 
victimari.  No existien denúncies per maltractaments tot i que era conegut que l'home agredia físicament la seva 
dona. La sentència condemna a Jaber el Ghali a una pena de 25 anys de presó per un delicte d'assassinat amb 
els agreujants de traïdoria, acarnissament -li va clavar 28 ganivetades, vuit d'elles per l'esquena a la víctima- i 
amb l'agreujant de parentiu. També el condemna a dos anys per un delicte de violència habitual en l'àmbit 
familiar, un any per la submissió i por que va viure la víctima, i un altre any per un delicte de lesions psíquiques 
sobre la filla petita, i també l'obliga a indemnitzar-la amb 180.000 euros.

17.- 30/06/2012. Rosalía Salat Jubany, 57 anys, Santa Maria de Palautordera (Barcelona, Catalunya). 
Feminització cidi íntim. Xifra no oficial. Geofeminicidio: ID 919.  
Una dona de 57 anys que vivia a la localitat barcelonina de Santa Maria de Palautordera va ser colpejada fortament 
per la seva parella sentimental, Sebastián EP, de 65 anys i nacionalitat espanyola, al mig del carrer el 27 de juny 
2012. La dona va ser trobada encara conscient per uns veïns, que van avisar a l'ambulància que va traslladar la 
ferida a l'hospital. Allí va morir a conseqüència dels cops rebuts dos dies després, el 29 de juny. Pel que sembla no 
consta que el presumpte victimari, Sebastià EP utilitzés cap arma o objecte per agredir la seva parella.

18.- 15/07/2012. Ana Girona Hurtado, 43 anys, Barcelona (Barcelona, Catalunya). Feminicidi íntim. Xifra 
oficial. Geofeminicidio: ID 971.
A mitjans del mes de juliol de 2012, la mare d'una dona de 43 anys va denunciar la seva desaparició. Res s'havia 
tornat a saber de la dona fins al 3 de gener de 2013, quan va ser trobat el seu cadàver a la carretera de Miramar, a 
la Muntanya de Montjuïc (Barcelona). Segons dades dels Mossos d'Esquadra el cos va ser traslladat després de 
ser assassinada. S'han trobat restes d'ADN que apunten a l'excompany sentimental de la dona, David BL, de 42 
anys i veí de Barcelona, que ha estat detingut. No es descarten més detencions.
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19.- 05/08/2012. Nom i cognoms no coneguts, 29 anys, Barcelona (Barcelona, Catalunya). Feminicidi íntim. Xifra 
no oficial. Geofeminicidio: ID 961.
Una dona, de 29 anys i nacionalitat equatoriana, hauria estat assassinada i esquarterada per un home, de 34 anys i 
nacionalitat peruana, després de negar la dona a iniciar una relació sentimental amb el presumpte assassí. Tots dos 
haurien quedat en una cèntrica plaça de Barcelona el 5 d'agost de 2012. Des d'aquesta data no es coneixia res del 
parador de la dona. No obstant això, les investigacions de la policia van portar a detenir l'home com a presumpte 
homicida. Va confessar que ho havia preparat tot per matar-la. Hi havia comprat un cúter i ganivets. Un cop a la casa, va 
colpejar presumptament la víctima i la va tirar a terra, deixant-la inconscient, després la va ofegar fins matar-la. Per 
intentar fer desaparèixer el cos, la va ficar a la banyera del pis, on suposadament la va esquarterar. No s'han trobat restes 
de la víctima.

20.- 08/09/2012. Sense identificar, dona jove, Amposta (Tarragona, Catalunya). Feminicidi per prostitució. Xifra no 
oficial. Geofeminicidio: ID 931.
El cadàver d'una dona jove va ser descobert en un camp situat al costat d'un camí rural d'Amposta, Montsià, proper a la 
carretera nacional N-340. Fonts de l'Ajuntament de la localitat assenyalen que tot indica que la jove era una prostituta, ja 
que el lloc en què va aparèixer és freqüentat per dones que ofereixen serveis sexu- als, encara que es desconeix si 
treballava a la carretera o en un club de cites pròxim al lloc on es va trobar el cos. Per informació recollida en premsa, fins 
a finals de gener de 2013 la víctima no havia estat identificada. Els Mossos van explicar que el cadàver de la dona 
presentava evidents senyals de violència, pel que està oberta la investigació per homicidi. Es va procedir a la recerca de 
testimonis que haguessin vist a la jove en les últimes hores o algun moviment sospitós per la zona.

  
21.- 09/09/2012. Eva Expósito Carvajal, 33 anys, Sant Feliu de Codines (Barcelona, Catalunya). Feminicidi 
íntim. Xifra oficial. Geofeminicidio: ID 932.   
Alejandro CM, de 31 anys i nacionalitat espanyola va ser detingut com a presumpte autor del feminicidi de la seva 
parella, Eva EC, de 33 anys, també espanyola. La parella tenia un fill en comú de poca edat encara que cada un 
vivia a casa dels seus respectius pares per problemes econòmics. La dona no havia denunciat mai per 
maltractaments a l'home. El germà del detingut va donar avís a les 4.00 hores de l'agressió que s'estava produint en 
el domicili. Els Mossos van trobar la dona encara amb vida, amb ferides d'arma blanca. Va ser traslladada a 
l'hospital de Granollers, on va morir. Condemnat a sis anys de presó amb una circumstància eximent d'alteració 
psíquica del victimari que pateix un trastorn d'esquizofrènia bipolar. El pacte entre la fiscalia i la defensa d'Alejandro 
Carmona també fixa que se sotmetrà a cinc anys de llibertat vigilada després de complir la pena de presó i que, 
durant aquest temps, seguirà un tractament mèdic extern. També fixa una indemnització de 100.000 euros per al fill 
de la parella.

22.- 29/09/2012. Nom i cognoms no coneguts, edat no coneguda, Barcelona (Barcelona, Catalunya). Feminis- 
nicidio íntim. Xifra no oficial. Geofeminicidio: ID 937.  
Una trucada alertava els Mossos d'Esquadra que una dona es trobava malferida per arma blanca en els voltants d'un 
caixer automàtic al carrer París del barri de l'Eixample a Barcelona. Els serveis sanitaris van traslladar la dona a 
l'hospital més proper, on finalment va morir. Siguin H., de 28 anys, va ser detingut al carrer hores després que es 
trobés a la jove ferida, que igual que el presumpte assassí era indigent. No hi havia relació sentimental entre ells 
però pel que sembla es coneixien. L'assassí era buscat en si país d'origen, Irlanda, per l'assassinat de la seva mare.

23.- 11/10/2012. Concepció MC, 70 anys, Sant Carles de la Ràpita (Tarragona, Catalunya). Feminicidi íntim. 
Xifra oficial. Geofeminicidio: ID 943.   
L'11 d'octubre de 2012, després d'una forta discussió, un home de 78 anys i natural de Saragossa va assassinar la 
seva dona a cops. Es tracta de Concepción M. C., de 70 anys. Els fets van passar a la localitat tarragonina de Sant 
Carles de la Ràpita, on estiuejava normalment el matrimoni des de feia 15 anys. Després de diversos dies sense 
localitzar la dona, veïns van donar avís a la policia local, que es va presentar a l'habitatge que el matrimoni posseïa 
al carrer Joan Tibau. Encara que al principi va transcendir que el cos es va trobar a la pis familiar, més tard es va 
saber que l'home va traslladar el cos a la caseta del terrat de l'edifici, on va cobrir el cos amb mantes i va seguir fent 
vida normal. L'assassí va dir que la dona havia marxat de casa després de la discussió mantinguda. La policia va 
trobar el cos de Concepció en estat de descomposició.

24.- 12/11/2012. Nom no conegut T., 58 anys, Barcelona, Catalunya. Feminicidi familiar. Xifra no oficial. 
Geofeminicidio: ID 952.  
La matinada del 12 de novembre de 2012, veïns del carrer Salamanca de la capital barcelonina van trucar a la 
policia a causa d'una forta discussió en un habitatge al número 23. Quan els Mossos d'Esquadra van arribar al lloc 
van trobar el cadàver d'una dona de 58 anys i nacionalitat equatoriana. La víctima presentava una pu- assenyalada 
al coll. El presumpte assassí és el seu fill Vicente Antonio CT, de tan sols 21 anys d'edat, qui s'havia refugiat al terrat 
d'un edifici proper a casa. En la fugida va caure i va haver d'interrompre la seva fugida. En el moment de la seva 
detenció presentava contusions a la pelvis, cames i columna. Se li van practicar proves psicològiques però no es 
coneix el resultat de les mateixes. El jove vivia sol amb la seva mare, el seu pare havia tornat a l'Equador un parell 
de mesos enrere. Pel que sembla l'home maltracta la seva mare i tenia antecedents per robatori.
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25.- 01/12/2012. Nom i cognoms no coneguts, 30 anys, Alcanar (Tarragona, Catalunya). Feminicidi per 
prostitució. Xifra no oficial. Geofeminicidio: ID 963.   
La matinada del dissabte 1 de desembre una dona de nacionalitat brasilera i 30 anys, que exercia la prostitució a 
casa, va ser llançada per un client des del quart pis de l'habitatge de la víctima, situada a l'Avinguda de la  
Constitució en localitat tarragonina d'Alcanar. L'home, de nacionalitat espanyola i 50 anys d'edat va ser detingut 
poc després del succés i es troba a la presó provisional sense fiança. El feminicidi hauria ocorregut després d'una 
discussió encara no han transcendit les raons de la mateixa.

26.- 08/12/2012. Francisca Ojados Montejo, 75 anys, Terrassa (Barcelona, Catalunya). Feminicidi íntim. Xifra 
oficial. Geofeminicidio: ID 967.  
Una dona de 75 anys va morir assassinada a mans del seu marit, de 80 anys d'edat, el 8 de desembre de 2012 a la 
seva casa del barri de La Maurina, a la localitat barcelonina de Terrassa. No es coneixen els motius pels quals 
l'home va  matar la seva dona, ni si hi havia antecedents de maltractaments en la parella abans de produir-se els 
fets. El marit va clavar a la seva dona una punyalada al tòrax amb arma blanca. Després es va auto-inflinguir 
algunes ferides per tal de suïcidar-se. Va acabar pujant al pis del seu fill, en el mateix edifici en el qual vivia el 
matrimoni i li va confessar que havia matat la seva mare.

2013 
1.- 18/03/2013. Maria Eugenia Fonts Calero, 37 anys, Reus (Tarragona, Catalunya). Feminicidi íntim. Xifra 
oficial. Geofeminicidio: ID 1003.  
Mª Eugenia F   onts Calero, de 37 anys i nacionalitat espanyola, tenia una nena de dos anys amb el seu victimari, 
Ángel Ventura JL, de 33 anys i nacionalitat espanyola també, de qui s'havia separat feia tot just un mes. L'home va 
anar a la casa on la dona vivia amb la filla de tots dos al carrer Lepant, 12, 5è 1a de Reus (Tarragona) quan Mª 
Eugenia es trobava sola. L'exparella de Mª Eugenia la va apunyalar amb arma blanca al bany de l'habitatge. Alguns 
veïns van testificar haver sentit crits previs a la troballa del cadàver. El cos va ser trobat per la germana de la 
víctima. El presumpte assassí ja està a la presó.

2.- 2013.04.27. Ana Castro, 15 anys, Barcelona (Barcelona, Catalunya). Feminicidi no íntim. Xifra no oficial. 
Geofeminicidio: ID 1041.  
Ana Castro, una jove de 15 anys i nacionalitat equatoriana, va desaparèixer el 27 d'abril després d'anar a una festa. 
Després d'una intensa recerca va aparèixer el 6 de maig a l'espigó de la platja de la Mar Bella (Barcelona) un cos 
en avançat estat de descomposició. El cos estava tan deteriorat que al principi no es podia saber si corresponia a un 
home o una dona, encara que finalment va ser identificat com el de la jove desapareguda. El 19 de juny va ser 
detingut com a presumpte autor de l'assassinat el jove Gilson Cabrera, de 19 anys i de la mateixa nacionalitat que la 
víctima. Gilson va ser l'última persona que va veure a Ana amb vida. Pel que sembla haurien estat a la platja i el 
presumpte assassí l'hauria ofegat per després llançar-la al mar; a més el cos presentava un fort cop al cap. Segons 
les investigacions, el presumpte assassí hauria actuat sol. No es coneixen els motius que el van portar a matar la 
jove. Després de cinc mesos a la presó preventiva va ser posat en llibertat encara que segueix acusat de l'homicidi 
de la menor. La principal prova contra ell són les contradiccions en què va incórrer en la seva declaració davant els 
Mossos d'Esquadra. El jove haurà de complir mesures cautelars en el temps en què espera a que acabi la instrucció 
i es celebri el judici.

3.- 30/04/2013. Ilham Lahmouri, 26 anys, Alcarràs (Lleida, Catalunya). Feminicidi íntim. Xifra oficial. Geofemi- 
nicidio: ID 1019.
El dia 30 d'abril, Hamid Er Rabey, de 36 anys i nacionaliad marroquina, va assassinar la seva dona, de 26 anys i 
també marroquí, davant de les filles del matrimoni, d'1 i 6 anys d'edat, en l'habitatge familiar situada a carrer Doctor 
Barraquer número 11 d'Alcarràs (Lleida). Després es va dirigir a un bar proper a l'habitatge i va matar un amic de la 
dona, que segons el marit tenia una relació amb la seva esposa. El presumpte victimari va ser detingut després de 
cometre els assassinats. La dona havia presentat tres denúncies per violència de gènere contra el seu marit, que no 
obstant això sempre havien estat retirades. Condemnat a 36 anys de presó ia pagar una indemnització de 116.000 
euros a la vídua de l'home que va matar, 48.000 euros a cada un dels dos fills de la parella, així com 48.000 euros 
més a cadascuna de les seves pròpies filles i 20.000 euros per als pares de la seva dona.

4.- 2013.05.24. Marta L. M., 51 anys. Valls (Tarragona, Catalunya). Feminicidi / assassinat de dones sense 
dades suficients. Xifra no oficial. Geofeminicidio: ID 1029.
El dia 27 de maig va ser trobat el cos sense vida de Marta LM a casa ubicada al segon pis del número 3 del carrer 
Pare Palau de Valls (Tarragona). Diverses veïnes havien avisat la policia estranyades al no saber res de Marta des 
de feia tres dies. Els Mossos d'Esquadra van trobar a la Marta degollada amb arma blanca al saló de casa, que es 
trobava bastant regirat, de manera que la principal hipòtesi que s'investiga és la del robatori, sense descartar altres 
motius, entre ells la violència de gènere , encara que no se li coneixia relació sentimental alguna. Marta, de 51 anys, 
vivia sola i era molt coneguda a Valls, on venia cupons de l'ONCE. Tenia una minusvalidesa física. Al juliol de 2013 
va ser detingut un home de 49 anys com a presumpte autor del crim. La investigació continua oberta sota secret de 
sumari ja que es desconeix el motiu del crim.
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5.- 2013.05.28. Lola Pajares, 37 anys, Caldes de Malavella (Girona, Catalunya). Feminicidi familiar per conex- 
ió. (Cunyat). Xifra no oficial. Geofeminicidio: ID 1028.  
Lola Pajares, de 37 anys, va ser degollada amb un ganivet pel germà del seu espòs el 28 de maig a Caldes de 
Malavella (Girona), davant les seves filles de 6 i 10 anys, a casa de la Urbanització Llac de Cisne. Antonio A., de 50 
anys d'edat i natural de Vilablareix, es va dirigir a primera hora del matí cap a la casa del seu germà, ja que en 
aquest habitatge es trobava allotjada seva dona, de qui s'havia separat recentment. En obrir la porta es va iniciar 
una forta discussió amb la dona del victimari, en la qual va intentar intervenir Lola. El victimari llavors va treure un 
ganivet i la va degollar davant els ulls de les seves filles, menors, als que arreglava per anar a l'escola. Va ferir 
greument també a la seva esposa, a qui pel que sembla portaria en el seu cotxe a l'hospital més proper, on va ser 
detingut ell i ingressada la dona. L'home, que havia estat policia local, no tenia antecedents penals ni hi havia 
denúncies per violència de gènere en la parella. El victimari està a la presó.

6.- 2013.06.15. Nom i cognoms no coneguts, 68 anys. Figueres (Girona, Catalunya). Assassinat de dones per 
robatori. Xifra no oficial. Geofeminicidio: ID 1042.   
Una dona de 68 anys i nacionalitat francesa va ser atropellada per una furgoneta a l'interior hi havia diversos homes 
que van intentar robar-li la bossa amb el mètode de l'estrebada. Els fets van passar quan la dona acompanyada del 
seu marit i altres amics guardava la seva compra en un aparcament del centre comercial situat al punt quilomètric 
28 de la carretera C-260 a Figueres (Girona). Després del succés van incendiar el cotxe i van fugir en un altre. Sis 
dies després van ser detinguts dos homes d'entre 25 i 30 anys com a presumptes autors dels fets. Actualment es 
troben en presó preventiva

7.- 2013.07.11. Nom i cognoms no coneguts, edat no coneguda, Sabadell (Barcelona, Catalunya). Assassinat 
de dones per violència econòmica. Xifra no oficial. Geofeminicidio: ID 1048.  
Una dona de nacionalitat xinesa va ser assassinada al bar Granja de Sabadell, situat al número 308 de la carretera 
de Castellar. Pel que sembla, un home de la mateixa nacionalitat hauria anat al bar a tractar l'assumpte d'un deute 
econòmica derivada del traspàs del bar. Es va iniciar una discussió i l'home, del qual es desconeixen més dades 
que la seva nacionalitat, va agafar un ganivet i va matar la dona. Uns dies després van ser detingudes tres persones 
per aldarulls amb els familiars de l'agressor a l'escenari del crim. Tot just hem trobat informació sobre aquest cas.

8.- 2013.07.22. Nom i cognoms no coneguts, 25 anys, Barcelona (Barcelona, Catalunya). Feminicidi per 
prostitució. Xifra no oficial. Geofeminicidio: ID 1050.  
El 22 de juliol les companyes d'una dona de 25 anys i de nacionalitat xinesa que exercia la prostitució en un pis del 
número 296 del carrer Sicília al barri de l'Eixample, van avisar els Mossos d'Esquadra que aquesta estava greument 
ferida després haver estat apunyalada per un home que s'havia donat a la fuga després de tenir una forta discussió 
amb la víctima. La dona va ser traslladada a l'Hospital Sant Pau de Barcelona, on va morir a causa de les ferides 
d'arma blanca asestadas pel seu assassí. L'home, de nacionalitat espanyola, va ser trobat després al seu domicili 
en una localitat de la comarca de l'Anoia. S'investiga si l'home era simplement un client o si tenia alguna altra relació 
amb la víctima. Era pel que sembla assidu al bordell. S'analitzen els vídeos per veure les hores d'entrada i sortida 
del presumpte assassí al bordell. L'home es troba a la presó.

9.- 31/08/2013. Nancy, cognoms no coneguts, 36 anys, Barcelona (Barcelona, Catalunya). Feminicidi no 
íntim. Xifra no oficial. Geofeminicidio: ID 1057.
Un home que remenava a les escombraries va trobar el cos d'una dona ficat en una bossa de viatge i dipositada al 
costat d'uns contenidors a l'altura del número tres del Carreró de les Ànimes, al costat de la Rambla de Brasil a 
Barcelona. La dona, que portava posat uns pantalons curts verds, va ser finalment identificada gràcies a una 
denúncia per desaparició interposada per la família. La víctima era equatoriana i tenia 36 anys. Va ser detingut un 
veí de la zona, dominicà de 27 anys d'edat, com a presumpte autor del feminicidi. Pel que sembla feia poc que es 
coneixien, fins i tot podien haver-se conegut el mateix dia dels fets. Segons declaracions de l'advocat de la família, 
va quedar gravat en vídeo de la finca on vivia la dona, com el victimari arrossegava fins a l'ascensor una bossa gran. 
La borsa amb el cos va ser abandonada en un carreró. No es coneix com la va matar ni quina arma va utilitzar per a 
això. El victimari, que no té antecedents penals, es troba en presó preventiva.

10.- 2013.10.07. Alba Martí Egea, 14 anys, Tàrrega, (Lleida, Catalunya). Feminicidi íntim. Xifra oficial. 
Geofeminicidio: ID 1072.
Alba Martí tenia 14 anys i malgrat la seva joventut ja hi havia estat convivint durant un any amb la seva parella, 
Michel Hernández R., de 18 anys. La jove estudiava a l'institut i ell no estudiava ni treballava. Pel que sembla, l'Alba 
hauria comunicat feia un parell de setmanes a Michel que volia deixar la relació. Segons amigues de la jove, ell era 
molt gelós i tenien una relació conflictiva. A més, els pares del victimari havien comunicat a la mare d'Alba quan va 
acceptar la convivència del seu fill amb la menor, que el jove tenia problemes psiquiàtrics; pel que sembla, havia 
deixat de prendre la medicació. Michel va assassinar amb un punyal a Alba a l'habitatge on vivien amb la mare de la 
víctima i el seu germà al número 5 del carrer Joan Maragall de Tàrrega (Lleida). Li va clavar nombroses punyalades 
al coll i pit amb un punyal propietat del victimari. Després el seu propi pare el va acompanyar per lliurar-se a la 
policia. El jove ha estat enviat a presó preventiva. Es dóna el cas que el germà del victimari pertany a la
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banda llatina Los Trinitarios (el jove, encara que espanyols d'origen dominicà) i va ser condemnat per homicidi fa 
unes setmanes. La família de la nena Alba Martí exigeix 420.000 euros per l'assassinat masclista i sol·licita, igual 
que la Fiscalia, una condemna de 25 anys de presó per a l'acusat i que no pugui acostar-se a ells durant 30 anys 
més.

11.- 2013.10.23. Montserrat Méndez Mucientes, 40 anys, Girona (Girona, Catalunya). Feminicidi no íntim. No 
és xifra oficial. Geofeminicidio: ID 1159.  
Dave Verdist, de 33 anys i origen belga, va ser detingut per l'assassinat d'una jove danesa al juny de 2014, llavors 
va confessar el feminicidi (esquarterament i violació) de Montserrat Méndez Mucientes, desapareguda el 23 
d'octubre de 2013 a Girona. L'home va confessar el crim, tot i que la policia va estar comprovant que les dades 
aportades coincideixen amb els que tenen els Mossos d'Esquadra. Quan va desaparèixer Montserrat, que 
acabava de començar a treballar com a comercial, feia poc que mantenia una relació amb un jove marroquí a qui 
es va interrogar pels fets; així mateix, també es coneixia que un exnòvio de la víctima, que residia a Bèlgica i 
acabava de sortir de la presó, caminava buscant-la. En els mitjans de comunicació la informació és confusa, ja 
que també s'assenyala que Verdist havia compartit pis amb Montserrat Méndez. Per tot això no podem assegurar 
si l'exnòvio de la víctima era el mateix home que va confessar el crim. El cas de Montse Méndez, que tenia una 
filla, l'hem classificat, a l'espera de més dades, com feminicidi sense dades suficients.

12.- 2013.11.15 (aprox). Nom i cognoms no coneguts, 55 anys aproximadament, Picamoixons (Tarragona, 
Catalunya). Feminicidi / assassinat de dones sense dades suficients. No és xifra oficial. Geofeminicidio: ID 
1145.   
A mitjans del mes de novembre de 2013 va ser trobat per un veí de Picamoixons (Tarragona) el cadàver d'una dona 
d'entre 50 i 60 anys en una casa abandonada i normalment habitada per indigents. Es va fer la autòpsia i encara que 
no era clara, es va determinar mort natural. No obstant això, es va repetir la mateixa ja que es contemplaven signes 
de violència. La segona autòpsia va concloure que la mort es devia als cops rebuts per la víctima, per la qual cosa es 
tractaria de mort violenta. Concretament tenia cops al cap i diverses costelles trencades. El cas es va donar a 
conèixer al febrer de 2014. No hi ha més dades sobre el cas en premsa. La dona, era una veïna de Montblanc, 
divorciada, que constava com a desapareguda des de juny de 2013. Era toxicòmana. Tant la data de l'assassinat 
com l'edat exacta de la víctima són aproximades. Es manté oberta la investigació per la mort.

13.- 2013.12.06. Nom i cognoms no coneguts, 87 anys, Sitges (Barcelona, Catalunya). Feminicidi familiar (fill). 
Geofeminicidio: ID 1085.  
El 6 de desembre un matrimoni va trobar al pati interior d'un habitatge situat al número 3 del carrer Santiago Rusiñol 
de Sitges el cadàver d'una dona d'avançada edat. Era una veïna que vivia al tercer pis, de 87 anys i nacionalitat 
francesa. Pel que sembla, hauria estat llançada pel seu propi fill, de 64 anys, amb qui compartia habitatge. Es 
desconeixen els motius i si l'home ha ingressat a la presó. Hem classificat el cas com feminicidi familiar. No és xifra 
oficial.

14.- 2013.12.10. Nom i cognoms no coneguts, 88 anys, Barcelona (Barcelona, Catalunya) Assassinat de 
dones per robatori. No és xifra oficial. Geofeminicidio: ID 1086.  
Una dona espanyola va trobar la seva mare, de 88 anys i nacionalitat espanyola, morta amb cops al cap al bany del 
seu habitatge de l'avinguda Paral·lel, número 70 de Barcelona. La casa estava revolta i havien desaparegut algunes 
possessions de l'anciana, entre elles la bossa. Un veí va declarar haver sentit crits i gemecs la nit dels fets. Aquest 
mateix veí, de 50 anys i nacionalitat espanyola, va ser detingut sis dies després per l'assassinat de la dona, que 
hauria portat a terme juntament amb la seva parella i portera de l'edifici, de 40 anys d'edat. Tots dos van ser posats a 
disposició judicial acusats d'assassinat. Hem classificat el cas com assassinat de dones per robatori.

15.- 2013.12.21. Judtih López Soler, 37 anys, Vilanova i la Geltrú (Barcelona Catalunya). Feminicidi íntim. 
Xifra oficial. Geofeminicidio: ID 1087.   
Judtih López Soler, de 37 anys i nacionalitat espanyola, va ser trobada morta per la seva filla de 8 anys en l'habitatge 
en què les dues vivien situada a l'Avinguda de Cubelles de Vilanova i la Geltrú (Barcelona). No es coneix com va ser 
assassinada, l'arma utilitzada, ni els motius. Diversos dies després dels fets es va detenir un home, de 32 anys i 
nacionalitat marroquina, que pel que sembla havia estat la seva exparella. La dona havia presentat denúncies 
prèvies i pesava una ordre d'allunyament sobre l'autor del feminicidi.

2014 
1.- 2014.01.04. Nom i cognoms no coneguts, 83 anys, Barcelona (Barcelona, Catalunya). Assassinat de 
dones per robatori. Xifra no oficial. Geofeminicidio: ID 1092.
L'anciana de 83 anys trobada morta, emmordassada i lligada, a casa del Carrer Mont-Roig número 5 de Barcelona, 
va ser assassinada el 4 de gener. El motiu per assassinar la dona va ser el robatori. Pel que sembla, un o diversos 
assaltants haurien entrat a casa de la dona pensant que no hi havia ningú, però quan van trobar la dona la van 
emmordassar perquè no cridés. Va ser detingut un home de 31 anys i nacionalitat espanyola per l'homicidi i robatori 
amb violència de la dona.
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2.- 2014.01.05. Núria RP, 43 anys, Vilanova i la Geltrú (Barcelona, Catalunya). Femincidio íntim. Xifra oficial. 
Geofeminicidio: ID 1090.  
Núria RP, de 43 anys, va ser assassinada pel seu marit, Antonio AS, de 42 anys d'edat, a l'habitatge que 
compartien a la zona del Piular de Vilanova i la Geltrú. El victimari hauria avisat familiars que la seva dona 
presentava cremades, i van ser aquests els que van avisar la policia. Quan van arribar al lloc dels fets van trobar el 
cos de Núria calcinat, procedint a la detenció de l'home. El 2007 la víctima havia presentat una denúncia contra el 
seu marit, que va ser condemnat a 16 mesos amb ordre d'allunyament. Complerta la pena i finalitzat el temps, tots 
dos havien decidit reprendre la convivència.

3.- 2014.01.08. Josefa Valenzuela, 80 anys, Santpedor (Barcelona, Catalunya). Assassinat de dones per 
robatori. Xifra no oficial. Geofeminicidio: ID 1163.   
Josefa Valenzuela, una dona gran espanyola de 80 anys que vivia sola en una casa situada al carrer Font Barrera 
de Santpedor (Barcelona), va ser trobada morta amb signes d'haver estat asfixiada. Va ser detingut Javier BR, un 
home de 31 anys, de nacionalitat espanyola i resident també a la mateixa localitat. El presumpte assassí té 
antecedents penals per robatori i estava en llibertat condicional. El motiu pel qual l'home va entrar a casa de l'àvia, 
provocant la seva mort, va ser per robar les joies que posseïa la dona, i que van ser trobades en l'habitatge de 
l'acusat. L'home va ser detingut i posat a disposició judicial, que va dictar la seva entrada a la presó.

4.- 2014.01.28. Luciana Hanna Skorczynska, 51 anys, Amposta (Tarragona, Catalunya). Feminicidi íntim. 
Xifra no oficial. Geofeminicidio: ID 1100.  
Un home polonès d'entre 40 i 50 anys va assassinar el 28 de gener la seva dona a l'habitatge familiar situada al 
carrer Barcelona número 92 d'Amposta (Tarragona). No es coneixen els motius pels quals l'home va decidir matar 
la seva dona, de 51 anys i mateixa nacionalitat, de la qual no s'han donat a conèixer més dades. No obstant això, 
testimonis afirmen que la relació estava deteriorada i no està confirmat que en l'actualitat visquessin junts (encara 
que sí ho havien fet anteriorment). L'home, que no tenia antecedents penals, va matar la seva dona amb un 
ganivet i després es va penjar en una altra estança de la casa. Abans de fer-ho va cridar a un amic per confessar 
els fets; va ser aquest qui va avisar la policia. En Geofeminicidio hem classificat el cas com feminicidi íntim. El 
Ministeri ha deixat el cas en investigació, per la qual cosa no es comptabilitza com a xifra oficial.

5.- 2014.02.01. Mª Luisa Fernández, 51 anys, Calella (Barcelona, Catalunya). Feminicidi íntim. Xifra oficial. 
Geofeminicidio: ID 1104.  
L'1 de febrer van trobar morta sense aparents signes de violència a una dona espanyola de 50 anys en el negoci 
que regentava amb el seu marit, de 46 anys i nacionalitat espanyola també, al Passatge de Mercè Rodoreda de 
Calella (Barcelona). En un primer moment es va pensar que es tractava d'un suïcidi però uns dies després es va 
procedir a la detenció de la seva parella com a presumpte autor d'un delicte de feminicidi íntim. No es coneix la 
forma en què va ser assassinada però el cos no presentava signes exteriors de violència, excepte alguns 
cardenals, el que juntament amb les denúncies prèvies va ser determinant per a ordenar la detenció del seu marit. 
Al setembre de 2013 la dona havia interposat una denúncia per violència de gènere i li havia estat concedida una 
ordre d'allunyament de la seva victimari, però la víctima havia renunciat a l'ordre tot just un mes després. 
Prèviament, Isabel havia anat a serveis socials de l'Ajuntament per demanar una ajuda social per emprendre un 
negoci i per altres ajudes socials, a causa de la mala situació econòmica que travessava. 

6.- 2014.02.07. Lufa AK, 37 anys, Badalona (Barcelona, Catalunya). Feminicidi íntim. Xifra no oficial. 
Geofeminicidio: ID1136.  
Nlufa AK, de 37 anys i cinc filles (quatre filles i un fill, totes menors), estava casada i vivia a Badalona amb la seva 
família i diversos compatriotes de Bangla Desh. El 7 de febrer la dona va ser amb les seves quatre filles a un 
centre comercial als afores de Badalona. En un moment donat, la dona va rebre una trucada telefònica i va dir a les 
seves filles que havia de marxar però que no trigaria res, demanant-los que l'esperessin. En tancar la botiga i no 
aparèixer la mare, la policia va anar a per les menors i les va portar al seu domicili. A la nit van estar buscant-la 
pels voltants. Després, van anar a comissaria a posar una denúncia i van explicar que un dels dos homes als quals 
tenien rellogades habitacions al seu domicili, a Santa Coloma de Gramenet, havia arribat de matinada, i no havia 
mostrat preocupació ni havia col·laborat en la recerca de la dona. Els Mossos el van detenir el 15 de febrer, per la 
seva implicació en els fets. El dia 27 d'abril el cos de la dona va ser trobat per un vianant en un descampat proper, 
semienterrat.

7.- 2014.02.26. Mercedes Jané Sesma, 77 anys, Barcelona (Barcelona, Catalunya). Feminicidi íntim. Xifra 
oficial. Geofeminicidio: ID 1111.  
Una dona d'uns 75 anys va ser assassinada a la casa que compartia el seu marit, de la mateixa edat, al número 33 
de la Travessera de Dalt, al barri barceloní de Gràcia. Pel que sembla, el matrimoni solia tenir fortes discussions 
per temes econòmics. Podria ser el motiu principal que va portar a matar la dona, amb una arma de foc. Una veïna 
va ser qui va avisar el conserge de la finca en escoltar un fort estrèpit, que en l'habitatge havia passat alguna cosa 
greu. No obstant això, va ser el mateix victimari qui va trucar per telèfon a la policia per donar compte dels fets.
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8.- 2014.03.04. Neus Juanola Joan, 75 anys, Cabanes (Girona, Catalunya). Assassinat de dones per 
robatori. Xifra no oficial. Geofeminicidio: ID1115.   
Una dona de 75 anys va ser trobada pel seu veí el 28 de febrer en estat de semiinconsciència, amb hipotèrmia i 
nombrosos cops al cos, en un terreny proper a la casa de l'àvia. Sembla que podria haver estat víctima d'un assalt 
violent amb la finalitat de robar-li. Uns dies després, el 4 de març, l'anciana va morir com a conseqüència dels 
cops i la hipotèrmia, sense poder donar detalls sobre l'esdevingut. Les investigacions apunten que els assaltants 
van confondre a la dona amb la seva cunyada, que era l'encarregada de portar-se la caixa del negoci del seu 
marit. No és cas oficial. Hem classificat el cas com a assassinat de dones per robatori, encara que els assaltants 
no van robar res a la dona ja que no era el seu objectiu. No es coneix si hi ha detinguts.

9.- 2014.03.28. Mª Dolores Fernández, 54 anys, Barcelona (Barcelona, Catalunya). Feminicidi íntim. Xifra 
oficial. Geofeminicidio: ID 1126.  
El cos de Mª Dolores, una dona d'ètnia gitana i de 54 anys, va ser descobert per un dels seus fills, de 22 anys, 
cap a les 10 del matí. Mª Dolores havia estat degollada al seu llit abans d'aixecar per anar a casa de la seva 
mare, invident, a aixecar-la i fer-li el menjar. Juan José Fernández, de 56 anys i d'ètnia gitana també, el seu 
excompany sentimental (segons fonts oficials), la va assassinar presumptament motivat per la gelosia, per després 
fugir i ser detingut tres dies després a Mengíbar (Jaén), on es havia allotjat a casa d'uns familiars. Tot va ocórrer 
en el nombre 355 del barceloní carrer Bolívia, on es troba el domicili familiar i en la mateixa casa on dormia un 
dels fills de la parella, que no va escoltar res ja que l'assassí havia pujat el volum de la televisió. El victimari té 
nombrosos antecedents penals entre ells per homicidi, agressió sexual i violència en l'àmbit domèstic (no hi havia 
denúncia de la dona cap al seu victimari). Pel que sembla les discussions en la parella eren freqüents, però 
sempre es reconciliaven per intermediació del clan gitano a què pertanyia la víctima. Hem classificat el cas com 
feminicidi íntim. Va ser reconegut com a xifra oficial dies després que tinguessin lloc els fets. 

10.- 2014.04.04. Ana Fuentes Company, 83 anys, Freixas-Valls (Tarragona, Catalunya). Feminicidi íntim. 
Xifra oficial. Geofeminicidio: ID 1127.  
Un familiar d'un matrimoni que vivia en una casa a Freixas, pertanyent al terme municipal de Valls, va trobar els 
cadàvers de dos ancians, una dona de 83 anys i un home de 78. Pel que sembla, l'home hauria matat la seva 
dona (no es coneixen les circumstàncies ni motius) i després s'hauria penjat. No hi havia antecedents de violència 
en la parella.

11.- 2014.07.09. Margarita, 87 anys, Barcelona (Barcelona, Catalunya). Assassinat de dones per robatori. 
Xifra no oficial. Geofeminicidio: ID 1162.  
Margarita, una dona amb poca mobilitat i de 87 anys d'edat, vivia sola a casa al número 5 del carrer Sant Pere 
Mitjá, al centre de Barcelona. Els seus fills la vigilaven, especialment el seu fill, que va ser qui la va trobar morta, 
amb nombrosos hematomes al cos i un fort cop al cap. La casa estava molt revolta, per la qual cosa es pensa que 
el motiu de l'assalt pogués ser el robatori. De moment no hi ha detinguts.

12.- 2014.08.27. Emilia Bonmati Sánchez, 48 anys, Barcelona (Barcelona, Catalunya). Feminicidi íntim. Xifra 
oficial. Geofeminicidio: ID 1180.  
Una dona de 49 anys va ser assassinada apunyalada per qui semblava ser la seva parella, un home d'uns 70 
anys. Tots dos, de nacionalitat espanyola, convivien en el nombre 646 del barceloní carrer de Còrsega, al barri de 
l'Eixample. Pel que sembla l'home li hauria clavat punyalades al pit amb una navalla que ell mateix va lliurar a la 
policia. Les raons que ha exposat i que el van portar a assassinar la víctima va ser que aquesta li estava 
enverinant i que ell ho hauria descobert. El mateix victimari va ser, en actitud tranquil·la, a confessar els fets a un 
veí familiar que vivia al mateix bloc. Pel que sembla ningú coneixia la relació entre tots dos ia ell sempre s'ho veia 
sol.

13.- 2014.08.28. Gemma Gutiel Monterde, 45 anys, l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona, Catalunya). 
Feminització cidi íntim. Xifra oficial. Geofeminicidio: ID 1181.  
Poc abans de les 15.00 hores del dia 28 d'agost es va poder veure a la terrassa d'un dels àtics del número 77 del 
carrer Piedraforca de l'Hospitalet de Llobregat a un home penjat. Abans de suïcidar-se, l'home, de 48 anys i 
nacionalitat espanyola, havia matat a ganivetades la seva dona, de 45 i la mateixa nacionalitat. Tots dos tenien dos 
fills que vivien amb el matrimoni. Va ser un dels fills de la parella, d'uns 20 anys, qui va trobar els cadàvers dels 
seus pares. No hi havia antecedents de maltractaments en la parella ni l'home tenia antecedents penals. No 
obstant això, la família de la dona va confirmar que la víctima vivia atemorida causa de l'actitud violenta de l'home, 
que patia problemes psíquics des de feia una dècada i que s'havien agreujat en els últims mesos.

14.- 2014.10.03. Gisele Dorneles fiscal, 50 anys, l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona, Catalunya). Feminicidi 
íntim. Xifra oficial. Geofeminicidio: ID 1198.   
Un home del carrer Modern de l'Hospitalet de Llobregat va trucar a la policia el 3 d'octubre sobre les 13.00 hores 
per alertar de la forta discussió que s'estava produint en l'habitatge dels seus veïns. Quan van arribar van trobar el 
cos d'una dona brasilera de 50 anys amb múltiples punyalades asestadas amb arma blanca. Va ser detingut al lloc 
dels fets la parella de la víctima, de 45 anys i brasiler també.
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15.- 2014.10.26. Sara Lozano, 37 anys, Montblanc (Tarragona, Catalunya). Feminicidi / assassinat sense 
dades suficients. Xifra no oficial. Geofeminicidio. ID 1205.   
Una dona que passejava prop de la fàbrica de vidre de Montblanc va trobar el diumenge 26 d'octubre el cos calcinat 
de cintura cap amunt d'una dona. Es tracta d'una zona apartada de les masies en un terreny ple d'ametllers. La 
dona va donar avís als Mossos d'Esquadra, que estan investigant el cas, que es troba sota secret de sumari. El cos 
pertany a Sara Lozano, una dona de 37 anys veïna de Montblanc. Es va interrogar l'últim home que la va veure 
amb vida i que suposadament l'hauria acompanyat a casa, i que seria el principal sospitós. En les notícies 
relacionades amb el cas es parlava que la víctima havia estat en una discoteca de la localitat veïna i que tenia 
algunes amistats que podrien estar relacionades amb el món de les drogues. Hi hauria mort la nit del 25 d'octubre. 
A l'espera de més dades, hem classificat el cas com feminicidi / assassinat sense dades suficients. No és xifra 
oficial.

16.- 2014.11.10. Andrea G., 45 anys, Barcelona (Barcelona, Catalunya). Feminicidi íntim. Xifra oficial. 
Geofeminicidio: ID: 1209.  
El dia 10 de novembre una de les tres filles d'una dona argentina de 45 anys va tornar de l'escola quan va trobar la 
porta de casa, situada al carrer Amics de Barcelona, bloquejada; hi havia una nota a la porta en què es demanava 
avisar la policia. La nena va baixar a un bar, des d'on van avisar els Mossos d'Esquadra, que van trobar el cos de la 
dona, que tenia dos fills menors més, amb un fort cop al cap realitzat amb un objecte contundent. La dona estava 
separada d'un home, de la mateixa edat i nacionalitat espanyola, qui després de la separació s'havia traslladat a un 
local situat al mateix carrer. Hi havia una denúncia per violència de gènere però encara no hi havia ordre 
d'allunyament ja que la vista judicial havia de realitzar-se el 11 de novembre. L'home va aparèixer mort després de 
fer-se a ell mateix diversos talls als canells.

17.- 2014.11.16. Emma Deboulle-Arro, 19 anys, Barcelona (Barcelona, Catalunya). Feminicidi íntim. Xifra no 
oficial (en investigació). Geofeminicidio: ID 1211.   
Emma Deboulle-Arro, de 19 anys, s'hauria escapat de casa de França amb la seva parella, Adrien G., de 24 anys. 
Tots dos es van allotjar a Barcelona a l'Hotel Olivia, situat al número 19 de la Plaça de Catalunya de Barcelona. 
Diumenge, en creure que la parella no es trobava a l'habitació, va entrar una dona del servei de neteja, qui va 
trobar el cos d'Emma tapat amb un llençol i enmig d'un bassal de sang. La seva parella havia fugit en el seu cotxe, 
sent detingut dies després a França. Allà es va suïcidar a la cel·la de la presó en la qual es trobava. No hi havia 
denúncies prèvies en la parella i sembla que tant ella com ell tenien problemes psicològics i tendències suïcides, 
segons declaracions de familiars. Les seves famílies havien rebut uns SMS comunicant-los el seu viatge a 
Barcelona i la seva intenció de posar fi a les seves vides.

18.- 2014.11.17. Ahagiratou J., 32 anys, Sant Pere Pescador (Girona, Catalunya). Feminicidi íntim. Xifra 
oficial. Geofeminicidio: ID 1212.  
Les baralles entre Ahagiratou J., de 32 anys, i el seu marit Musa B., de 55, tots dos gambians, eren freqüents. Fins 
a tal punt havien arribat les baralles, que la dona havia interposat una denúncia per violència de gènere, però el 
jutjat no havia acceptat a tràmit el cas pel que no existien mesures de protecció. El matrimoni tenia tres fills, la 
menor d'elles d'un any estava present quan Musa B., després d'una discussió, va apunyalar la seva dona amb dos 
ganivets fins a acabar amb la seva vida. Després pretenia fugar (tenia la maleta feta), però es va interposar el seu 
cunyat, al qual també va agredir. Una turba de veïns va intentar linxar l'assassí fins que es va fer present la policia. 
L'home ha ingressat a la presó.

19.- 2014.11.22. Zuny Romero, 32 anys, Barcelona (Barcelona, Catalunya). Feminicidi íntim. Xifra oficial. 
Geofeminicidio: ID 1213.  
Zuny Romero, de 32 anys i nacionalitat paraguaiana, estava casada amb Roberto López, de 31 i també paraguaià, 
i tenien un fill de 11 anys. No es coneixen els motius pels que durant la nit del 22 de novembre l'home va apunyalar 
la seva dona mortalment al domicili familiar, situada al carrer d'Aragó de Barcelona, en presència del fill de tots 
dos. No hi havia antecedents per violència masclista a la parella. L'home va ser detingut i es troba en presó 
preventiva.
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Actualització de casos a octubre de 2015 

15/07/2012. Ana Girona Hurtado, 43 anys, Barcelona, Catalunya. Feminicidi íntim. Xifra oficial. ID 971.
David Bosch, sobrenomenat El Calvo va ser absolt al gener de 2015 per falta de proves. Al juliol de 2015 va 
tornar a ser detingut pel feminicidi d'una altra prostituta, Segona Maria Desviat (ID 1244). El seu cadàver 
havia aparegut al març del mateix any i es calcula que va ser assassinada el juliol de 2014.
Bosch havia estat denunciat en el passat per agredir a altres dones, totes elles prostitutes. Una d'elles, 
Fernanda Mendo, el va acusar d'haver-la estrangulat fins creure-la morta tres mesos després de 
l'assassinat d'Ana Girona (durant el judici per l'assassinat d'Ana Girona, Bosch va arribar a acusar Fernanda 
Mendo del crim).

29/09/2012. Clementina Nauta Liscano, 42 anys, Barcelona,Catalunya. Feminicidi no íntim. Xifra no 
oficial. ID 937.
L'assassí de Clementina Nauta Liscano, havia fugit de Londres a Espanya al juny del mateix any després 
d'haver matat la seva mare, Margaret Sheehy, irlandesa de 58 anys. Sis dies després de fugir, va ser 
arrestat a Sant Sebastià després d'amenaçar amb un ganivet a la recepcionista de l'hostal en el qual estava 
allotjat, però el van deixar anar després que pagués una fiança, tot i ser buscat al Regne Unit per 
assassinat. Va ser condemnat a 22 anys de presó a Espanya. Al juny de 2015 va ser extradit al Regne Unit 
per a ser jutjat per l'assassinat de la seva mare. Va ser condemnat a almenys a altres 27 anys i tres mesos 
de presó.

2013.05.24. Marta López Marcos, 51 anys. Valls (Tarragona, Catalunya). Assassinat de dones per 
robatori. Xifra no oficial. ID 1029.
Va passar de ser un feminicidi / assassinat de dones sense dades suficients a ser un assassinat de dones 
per robatori.
Al juliol de 2013 va ser detingut un home de 49 anys com a presumpte autor del crim. Es troba a la presó 
des de llavors. Ha estat jutjat entre el 28 de setembre i el 2 octubre 2015 per l'Audiència Provincial de 
Tarragona, però no hem trobat la sentència. El fiscal i l'acusació particular demanaven 35 anys de presó.
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 CATALUNYA 
3.817.163 

 ESPANYA 
23.785.665 

 % 
16% Població Dones 

(dades INE 2014) 

41 

Espanya resum de dades 2010 - 2014 
Any Feminicidi Assassinat Total Prevalença 

s/feminicidis 
Prevalença 
s/total casos 

Feminicidi 
Intim 

Xifres 
oficials 

% Xifres ofi- 
cials s/ total 

2014 89 12 101 3,74 4,25 59 53 52% 
2013 96 14 110 4,04 4,62 57 54 49% 
2012 95 15 110 3,99 4,62 61 52 47% 
2011 106 9 115 4,46 4,83 71 60 52% 
2010 116 9 125 4,88 5,26 79 73 58% 
Total 502 59 561 4,22 4,72 327 292 52% 

11. RELACIÓ DE CASOS ENTRE CATALUNYA I
L'ESTAT ESPANYOL
En el període 2010-2014 es van registrar a Catalunya un total de 110 feminicidis i assassinats de dones: 19 el 
2014, 15 el 2013, 26 el 2012, 23 el 2011 i 27 el 2010. En els dos últims anys s'observa un descens en el nombre 
de casos; 2013 registra 12 casos menys que el 2010.

Catalunya és la segona comunitat autònoma amb més població de dones a Espanya, el 16% segons dades del 
padró de població de l'INE a 1 de gener de 2014. Registra el 20% dels feminicidis i assassinats de dones; és a 
dir, que hi ha una sobrerepresentació de casos respecte a la seva població. En el desenvolupament de 
l'informe analitzarem quins elements diferencials existeixen que puguin donar pistes per explicar aquest fet.   

Del total de 110 casos, 64 els hem classificat com feminicidis íntims, dels quals 51 són xifres reconegudes com a 
oficials per la Delegació de Govern per a la Violència de Gènere. En aquest període de cinc anys, únicament el 
51% dels feminicidis figuren en el registre de xifres oficials el que fa que determinada violència contra les dones 
romangui invisibilitzada. Aquest fet té un punt màxim el 2013 on únicament van ser reconegudes com xifres 
oficials quatre dels 12 feminicidis que es van produir; és a dir, el 33% dels feminicidis.   
És a dir, en aquest període de cinc anys, únicament el 51% dels feminicidis figuren en l'esmentat registre. El 
2013 únicament van ser reconegudes com xifres oficials quatre dels 12 feminicidis que es van produir.

Catalunya resum de dades 2010 - 2014
Any Feminicidi Assassinat Total Prevalença 

s/feminicidis 
Prevalença 
s/total casos 

Feminicidi 
Íntim 

Xifres 
oficials 

% Xifres ofi- 
cials s/ total 

2014 15 4 19 3,93 4,98 14 12 63% 
2013 12 3 15 3,14 3,93 4 4 27% 
2012 24 2 26 6,29 6,81 14 13 50% 
2011 22 1 23 5,76 6,03 17 10 43% 
2010 25 2 27 6,55 7,07 15 12 44% 
Total 98 12 110 5,13 5,76 64 51 46% 



Nombre de casos per provincies i prevalença

Per províncies, en el període 2010-2014 es van registrar 58 feminicidis i assassinats a Barcelona, 26 a Girona, 4 a 
Lleida i 22 a Tarragona.

  Nombre de casos per provincies 2010-2014 i prevalença 

Girona 
2 3 2 

6   13 

Lleida 
26  13,79 2 2 4   3,70 

58 4,11 Barcelona 

14   7   15 
11  11 

22  11,02 Tarragona 

3 3 9 
4 3 

2014 19 
2013 15 
2012 26 
2011 23 
2010 27 
Total  110 

Font: Elaboració pròpia a partir de Base de dades Feminicidi i Població INE 2014 
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Comparant el nombre total de feminicidis i assassinats amb la població, la mitjana anual del període 2010-2014 
s'eleva a 5,76 dones assassinades a Catalunya per cada milió de dones. La taxa mitjana anual registrada a l'Estat 
espanyol és de 4,72. Aquests dos últims anys, 2014 i 2013 Catalunya se situa en un nivell similar al de la resta de 
l'Estat espanyol, 4,98 i 3,93 respectivament. No obstant això, en els anys anteriors el nivell és, de mitjana, 2 punts 
més alt fins situar-se en 6,81 el 2012; 6,03 el 2011 i 7,07 el 2010.

A nivell provincial, s'observa un comportament desigual entre les províncies. En unes es produeixen alts índexs de 
feminicidi, com és el cas de Tarragona i Girona, les taxes de prevalença superen en els cinc anys a la mitjana de 
Catalunya i assoleixen valors de fins a 34,48 el 2010 i 13,79 dones per milió de mitjana o 22,54 a Tarragona el 2012, 
amb una mitjana en els cinc anys de 11,02. Veure quadre adjunt.

Taxes de prevalença anual 2010-2014 per provincies

Població 
dones 

2014 2013 2012 2011 2011 Mitjana 
anual 

2824744 4,96 2,48 5,31 3,89 3,89 4,11 
376981 5,31 7,96 5,31 15,92 34,48 13,79 
216110 0,00 9,25 0,00 9,25 0,00 3,70 
399328 7,51 7,51 22,54 10,02 7,51 11,02 

3817163 4,98 3,93 6,81 6,03 7,07 5,76 

Barcelona 
Girona 
Lleida 
Tarragona 
Catalunya 
Espanya 23785665 4,25 4,62 4,62 4,83 5,26 4,72 

 

 

 



Feminicidi per municipis
La població catalana està repartida en 947 municipis, dels quals el 78% compta amb menys de 5.000 habitants. 
Els 10 municipis amb més de 100.000 habitants representen un 1% dels municipis catalans.

Agrupant els casos de feminicidi succeïts a Catalunya en el període 2010-2014 per municipis on es van 
perpetrar, s'observa que només 16 municipis compten amb més d'un cas. Aquests municipis representen un 
60% dels municipis amb més de 100.000 habitants, un 15% dels municipis entre 20.000 a 100.000 habitants i 
no arriba a l'1% dels municipis amb menys de 20.000 habitants.

No obstant això, les dades relatives de població per municipi i casos de feminicidi, ens mostren que els casos 
més significatius es corresponen precisament a municipis amb població inferior a 10.000 habitants com és el cas 
de Sant Pere Pescador i Santa María de Palautordera, seguits de poblacions que superen els 20.000 habitants 
com Salt, Amposta i Valls i en els que els casos de feminicidi representen gairebé un 0,01% de la seva població.

En aquestes poblacions el percentatge d'estrangers se situa aproximadament en la mitjana de la resta de 
Catalunya, tot i que és destacable el cas de Sant Pere Pescador, Santa Maria de Palautordera i Valls amb 
percentatges de població estrangera d'entorn al 40%. A més, és en aquestes poblacions on la diferència entre la 
població masculina i femenina és més accentuada.

Municipis de Catalunya amb dos o més casos de feminicidi:
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Municipis de Catalunya amb dos o més casos de feminicidi 
Província Població 

Barcelona 24 
Girona 9 
Girona 6 
Barcelona 5 
Barcelona 4 
Tarragona 4 
Tarragona 4 
Barcelona 3 
Girona 3 
Tarragona 3 
Tarragona 3 
Barcelona 2 
Barcelona 2 
Barcelona 2 
Girona 2 
Tarragona 

Municipi 

Barcelona 
Olot 
Girona 
L'Hospitalet de Llobregat 
Terrassa 
Tarragona 
Valls 
Vilanova i la Geltrú 
Salt 
Amposta 
Reus 
Badalona 
Sabadell 
Santa Maria de Palautordera 
Sant Pere Pescador 
Salou 2 



12. NOMBRE DE CASOS PER MESOS DE
L'ANY I ESTACIONALITAT
En el període de cinc anys, els casos es van produir d'acord amb aquesta distribució temporal. En conèixer les 
dades acumulades destaquen el baix nombre que s'observa en els mesos d'abril, maig i agost amb cinc o sis casos 
i el major nombre dels mesos de gener, juny i octubre; amb 14 i 13 casos. Aquesta observació de les dades trenca 
d'alguna manera la creença popular: "s'assassina més en períodes de vacances perquè és major la convivència", 
ja que aquests mesos de menor nombre de casos apunten precisament a aquests períodes

13 
119 

6 

10 9 9 8 7 65 5 3 

0 
Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost 

Setembre Novembre

Si comparem aquest comportament amb la informació del total de l'Estat espanyol podem assenyalar en primer 
lloc que la línia observada s'acosta més al que seria una mitjana mensual neutra; és a dir, que podria tenir la 
mateixa probabilitat de succeir-se en un mes que en un altre de manera que la mitjana mensual s'acostaria al 
8,33% dels casos. Els percentatges mensuals segueixen una forma similar observant al gener i al juny valors 
superiors a la mitjana i l'excepció del comportament dels mesos d'abril i agost que mentre a l'Estat espanyol 
s'acosten a la mitjana neutra a Catalunya mostren com s'ha assenyalat anteriorment valors més baixos. Aquest 
efecte ve a mostrar com no s'han d'extreure conclusions estadístiques quan el nombre de dades és inferior als 
deu i fins i tot en aquest cas amb una elevada incertesa.

  Nombre de casos per mesos 2010-2014 Catalunya, Estat Espanyol 

15 

12 

9 

6 

3 

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre     Octubre Novembre Desembre 

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

14 
13 13 

54 56 
11 

51 51 51 10 

46 9   46 43 9 
8 

41 42 39 41 

7 

5 6 5 

 Feminicidis i Assassinats per mesos 2010 - 2014 
15 

12 

Total: 

110 

Octubre Desembre

13 
14 



13. TIPUS DE FEMINICIDI I ASSASSINATS
PERPETRATS A CATALUNYA PER PROVÍNCIES
A Catalunya, es van produir 98 feminicidis, el 89% i 12 assassinats de dones, el 11%.

El 58% del total de casos són feminicidis íntims, el 8% feminicidi familiar i assassinat de dones per robatori, el 6% 
feminicidi no íntim i feminicidi sexual serial, 5% feminicidi per prostitució, 3% en les tipologies de feminicidi infantil, 
feminicidi sense dades suficients i assassinat de dones per violència comunitària.

Pel que fa als tipus de feminicidi a l'Estat espanyol, la distribució a Catalunya és molt similar, encara que s'observa 
un 4% menys de feminicidi familiar i la representació del 100% dels casos del feminicidi sexual serial a causa del cas 
dels set feminicidis del geriàtric d'Olot.

 Tipus de feminicidi per províncies 2010-2014 

Lleida 
Girona 

1    1 
3   1 11   1 3 7 7 

64 
9 

Barcelona 9 
37 6 6 4 2 1 2 7

7
5
3
3Tarragona 3

13   2   1    2    2  2 110 

Per províncies els tipus de feminicidi mostren una distribució similar en el conjunt de Catalunya i en comparació amb 
el ressenyat anteriorment respecte a l'Estat espanyol, amb l'excepció de la província de Girona que preveu un 
menor percentatge de feminicidi íntim, 11 casos, el 42%, davant del 58% de mitjana a Catalunya i a l'Estat espanyol 
i la representació del feminicidi sexual serial.
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Feminicidi/Femicidi íntim   
Feminicidi/Femicidi familiar    
Assassinat de dones per robatori  
Feminicidi sexual serial    
Feminicidi/Femicidi No íntim   
Feminicidi/Femicidi per prostitució  
Feminicidi/Femicidi infantil 
Feminicidi sense dades suicients    
Assassinat de dones por violència comunitaria 
Total 



14. PERFIL SOCIODEMOGRÀFIC DE LES
NENES I DONES ASSASSINADES

 Víctima 
CATALUNYA

Mitjana de edat: 48 anys 
Població estrangera: 14% 

Nacionalitat: 
No sap 

ESPANYA 
Mitjana de edat: 46 anys 

Població estrangera: 11% 
Nacionalitat: 

No sap 

1% Estrangera 

29% 
5% 

Nacionalitat
La mitjana d'edat de les dones víctimes 
d'assassinat i feminicidi a Catalunya és dos 
anys superior a la mitjana d'edat de la resta 
de l'Estat espanyol. De nou, té efecte en 
aquest indicador l'efecte derivat del crim d'Olot 
ja que les set dones assassinades tenien 
edats compreses entre 80 i 96 anys.

La nacionalitat de les dones assassinades és 
en el 35% dels casos estrangera, en un 5% es 
desconeix aquesta dada a la base de dades i 
el 60% són de nacionalitat espanyola. El 
percentatge de població de dones estrangeres 
de Catalunya és del 14%, per la qual cosa 
podem afirmar que hi ha una 
sobrerepresentació en el nombre de dones 
assassinades.

Estrangera 
35% 

60% 70% 
Nacional 

Nacional 

Ocupació
Dels 110 casos succeïts a Catalunya, el més destacat pel que 
fa a l'ocupació de la víctima, és precisament l'absència de 
dades. S'esdevé en el 43% dels casos (48 d'elles). En general 
la informació és gairebé inexistent. Hi ha ocupacions que 
s'infereixen per l'edat, és el cas de 26 d'elles que eren 
jubilades, fet que suposa un 23,6% i el de dos menors. Resulta 
d'interès conèixer que hi ha diverses dones ocupades (9), 
cambreres (5) i directives (1). Cinc de les dones exercien la 
prostitució.
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Ocupació 
Nº de casos 

48 
26 

9 
5 
5 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 

1 

No sap
Jubilada 
Emprada
Cambrera
Prostituta 
Estudiant
Propietària/Comerciant 
Desocupada
Empleada domèstica 
Indigent
Menor 
Cuidadora de nens 
Directiva d'administració 
pública o d'empresa 
Total Resultat 110 



15. ASSASSINAT
Escenari de l'assassinat

Escenari: 

ESPAI 
PÚBLIC 

ESPAI PRIVAT 
71 

ESPAI PÚBLIC HABITAT 27 
11 

41 15 5    1    5 3  1 9 7 6 3  11   4 4 2 11 

Mor a l'Hospital 

5 

4 El victimari la llença 
per la finestra 15 L'escenari és diferent 

d'on va ser trobat el 
cadàver

Destaca amb diferència l'espai privat com el lloc en el qual s'exerceix la major violència contra les dones: 71 dels 
110 casos van tenir com a escenari del crim l'espai privat. L'habitatge es troba com a escenari del crim en el 61% 
dels casos, el que està d'acord amb l'àmbit on es desenvolupa la relació entre víctima i victimari tant en els 
feminicidis íntims com en els familiars.
En el cas dels feminicidis per prostitució, tres de les dones van ser assassinades en els habitatges on exercien la 
seva activitat i dos van ser assassinades al carrer.

L'espai públic habitat és escenari en el 25% dels casos, on destaquen els casos que succeeixen al carrer i 
finalment l'espai públic deshabitat és l'escenari en un 10% dels casos.

Com particularitats, es ressenya que en 15 casos, l'escenari del crim és diferent a aquell en què es troba el cos
de la dona. Aquest fet respon a dues circumstàncies: es produeix l'agressió a un espai, normalment l'habitatge, i
la víctima mor a l'hospital; o bé, amb més freqüència, respon a accions encaminades a desfer-se del cadàver de
la dona.

Armes: 

52 18 13 9 7 5 3 3 

Arma 
de foc 

Corda/soga Altre 

En el 47% dels feminicidis i assassinats (52 casos) es van utilitzar armes blanques: ganivets (26 casos), 
destrals (un cas), navalles (dos casos) i 17 armes blanques sense especificar. En segon lloc d'importància està 
l'ús de les mans. Es refereix a 18 casos en què el victimari va emprar les seves pròpies mans com a arma 
homicida; això podria indicar, d'una banda, la manca de premeditació de l'assassinat, encara que no 
necessàriament ja que matar fent ús de la força corporal és una cosa comú, que reafirmaria en l'imaginari 
masculí la suposada superioritat física enfront de les dones. En nou dels casos apareixen objectes contundents.
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El crim d'Olot està associat a l'ús de verí: lleixiu i altres substàncies abrasives que va utilitzar el victimari per 
acabar amb la vida de les dones. L'ús d'armes de foc es dóna únicament en cinc casos.

Les estadístiques d'homicidis de la UNODC incloses en l'informe mundial d'homicidi elaborat pel mateix 
organisme, informen del comportament en l'ús d'armes en els diferents continents. Respecte a Europa, aporten 
la següent informació: ús d'arma blanca el 33% dels casos, el 13% arma de foc i altres el 54%. En aquest sentit 
podem afirmar, respecte a les dades de la resta d'Europa, que a Catalunya es dóna un major ús d'arma blanca i 
menor d'armes de foc.
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16. PERFIL SOCIODEMOGRÀFIC
DELS VICTIMARIS

 Victimari 
CATALUNYA 

Mitjana d'edat: 43 anys 
Població estrangera: 15% 

Nacionalitat: 

ESPANYA
Mitjana d'edat: 43 anys 

Població estrangera: 11% 
Nacionalitat: 
No sap No sap 

6% 8% 
Estrangera 

Estrangera 29% 

Edat i Nacionalitat
El perfil del victimari a Catalunya respecte a 
la mitjana d'edat no reflecteix diferències pel 
que fa a la mitjana nacional, ambdues en 43 
anys d'edat. Sí s'observa un major 
percentatge de victimaris estrangers: en 
territori català s'eleva fins al 36%, sent que a 
l'Estat espanyol és del 29%. Aquesta major 
presència també s'observa en la població: 
15% a Catalunya, 11% a l'Estat espanyol.

Pel que fa a l'ocupació dels victimaris es 
repeteix l'observat en les víctimes. En 63 dels 
110 casos no es compta amb informació 
sobre la seva ocupació o professió. Es coneix 
que vuit dels victimaris eren homes jubilats, 
set desocupats, un indigent i un estudiant. 

36% 

65% 
Nacional 

56% 
Nacional 

 Relació amb la víctima 
Desconegut 

Pare 
Persona Propera 

Amant Conegut 
recent 

Ex parella 

Veí 

11 12 2 2 
Ex nuvi 

Amic 
3 

4 

3 Marit 
3 29 

Client 

Nuvi 5

Fill 5 

Set de les víctimes corresponen a 
l'assassí del geriàtric d'Olot que era 
zelador. Sis d'ells eren emprats i a altres 
19 victimaris se'ls coneixen diferents 
ocupacions: cambrers, directius, obrers, 
comerciants.

Seria important que els mitjans de 
comunicació donessin a conèixer 
informació en aquest sentit. Conèixer 
l'ocupació tant de la víctima com del 
victimari, especialment de la víctima, 
permetria conèixer el grau de 
dependència o autonomia econòmica en 
els perfils de les dones víctimes i 
d'aquesta manera poder traçar 
polítiques de prevenció o d'intervenció 
en els casos en què la violència hagi 
estat detectada.

Relació amb la víctima
Dels 110 casos documentats a Cata- 
lunya, gairebé la meitat de les víctimes 
mantenien una relació emocional en 
vigor amb l'agressor. El 26% dels 
feminicides són marits de les víctimes 
(29 casos), un altre 15% tenien una 
relació de parella i altres cinc casos 
s'han classificat com nuvis, a més d'un 
amant. Set dels feminicides eren 
familiars directes de les víctimes, cinc 
fills i dos pares, fet que suposa un 6%. 
També cal ressaltar que vuit casos 
mantenien una relació de exmarits o 
exnòvios amb les víctimes. Consten a 
més quatre feminicidis on la relació amb 
la víctima era de clients.

5 
Ex marit 

17 
Parella 

11 
No sap 

16 

Altre 
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 Motius 

1 Motiu: 

24 13 11 10 8 6 6 2 2   1 

No sap Discussió Altres Robatori 
psicològica 
/psiquiàtrica 

Gelosia Drogues 
i/o alcohol de violència 

Separació 
/Rebuig Infidelitat 

No és fàcil conèixer els motius que mouen al 
victimari a cometre el crim. En el 22% dels casos 
els mitjans no informen dels motius que van donar 
lloc al feminicidi (24 casos).

En la resta de casos es coneixen un o diversos 
motius o factors que han intervingut en el crim. En 
59 casos es coneix un motiu, en 20 casos dos i en 
set casos s'informa de la intervenció de fins a tres 
motius.

Analitzant la informació trobem 
que en 24 casos es coneix que 
existia un "continu de violència", 
bé per les manifestacions en 
premsa de familiars o veïns, bé 
per existir denúncies prèvies de 
maltractament. 

El que en 19 ocasions aparegui com a motiu únic o associat a altres la discussió, dóna pistes sobre el perfil del 
maltractador, una persona que no accepta el rebuig i afronta els conflictes de manera violenta.

El feminicidi associat al procés de separació és destacat: 15 casos. També hi ha sis casos de gelosia per part del 
victimari. La gelosia, la negació de la separació, el divorci o el rebuig són motius amb major presència i que posen 
les bases per confirmar el masclisme arrelat darrere d'aquest tipus d'accions.

En 11 casos el victimari té malalties mentals o problemes psicològics. Aquest epígraf mereix una atenció especial en 
el sentit que aquests assassinats podrien evitar-se si s'apliquessin mecanismes d'atenció a la salut mental més 
adequats. Val a dir que, encara que es donin casos de maltractadors amb problemes de malaltia mental, hem de 
tractar de trencar amb el mite que la majoria dels agressors són gent malalta o boja. De fet, davant aquest 10%, el 
90% restant no patia en aparença trastorn o malaltia mental alguna. En la mateixa línia, tot i que l'imaginari col·lectiu 
es manté en la idea que els problemes d'addicció a les drogues o l'alcohol són la causa de la violència, la veritat és 
que el maltractador utilitza aquestes substàncies per no responsabilitzar-se de les seves accions violentes.

Suïcidi del victimari
Tot i que la tendència dels victimaris no és cometre suïcidi després del crim, com així acrediten els casos on 
l'assassí no es va süicidar ni va intentar fer-ho, en un 6% sí hi va haver intenció de cometre-ho, encara que 
només en un 8% el suïcidi és dugués a terme (nou casos). Tots els casos de suïcidis i intent de suïcidi 
correspo- nen a feminicidis íntims, amb l'excepció d'un cas a Castellbisbal en el qual el victimari es va suïcidar 
després d'assassinar a la seva sòcia en el negoci, que estava en crisi.
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3 Motius 
Motiu 1 Motiu 2 Motiu 3 Nº de casos 

Gelosia Drogues i/o alcohol 1 
Continu de violència 

Malaltía psicològica/psiquiàtrica 
Discussió Drogues i/o alcohol 

Separació/Rebuig 
1 
5 

Total 7 

2 Motius 
Motiu 1 Motiu 2 Nº de casos 

Gelosia 2 
1 

Continu de violència 1 
4 
1 
2 

Discusssió 2 
1 
2 

Altres (especifiqui) 1 
1 

Separació/Rebuig 

Continu de violència 
Discussió
Conflicte custòdia fills 
Discussió
Malaltía psicològica/psiquiàtrica 
Separació/Rebuig 
Drogues i/o alcohol 
Malaltía psicològica/psiquiàtrica 
Separació/Rebuig
Drogues i/o alcohol 
Malaltía psicològica/psiquiàtrica 
Malaltía psicològica/psiquiàtrica 
Altres (especifiqui) 

1 
1 

Total 20 

Continu  Malaltia 

83 20 7 

1 Motiu 2 Motiu 3 Motius

Total: 

110 



17. SITUACIÓ JUDICIAL DELS VICTIMARIS

Situació judicial

Internament psiquiàtric 
per sentència Absolt 

Altre 
Sospitós Detingut 

1 1 1 3 Victimari 
sense 
identificar 

3 

8 
Condemnat 

37 
Cas tancat 
per mort 9 

12 No sap 

35 

Presó preventiva 

Respecte a les dades de la situació judicial, el 33% dels feminicides van ser condemnats penalment a presó i dos 
homes enviats a internament psiquiàtric. Un altre 32% es troben en presó preventiva, pendents per tant de 
resolució judicial definitiva, si bé el lògic i previsible és que la sentència sigui condemnatòria si hi ha una mesura 
cautelar tan costosa com la privació de llibertat. A més altres nou casos (8%) van ser arxivats en via penal per 
mort, ja que el Codi Penal no preveu responsabilitat després de la mort; i altres tres detinguts estan pendents de 
procediment judicial. En sentit contrari, consten un 7% d'agressors que encara no estan identificats.
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Total: 

110 



18. FEMINICIDI ÍNTIM A CATALUNYA
 Víctima 
Nacionalitat: 

No sap 
1 

Estrangera 
28 

35 

El feminicidi comès per la parella o exparella és la tipologia de feminicidi 
que es troba més present en els assassinats de dones. A Catalunya no 
és una excepció i 64 dels 110 casos registrats en el període 2010-2014 
van ser comesos per victimaris que tenien o havien tingut una relació 
afectiva i sexual amb la dona assassinada.
El 58% dels feminicidis íntims, 37 casos, es van produir a la província de 
Barcelona, 11 a Girona, 3 a Lleida i 13 a Tarragona.

18.1. Víctimes: Edat i Nacionalitat
Nacional

Nacionalitat estrangera: 

7 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

La presència de dones estrangeres entre les víctimes de feminicidi íntim és elevada: 28 de 64, el 44%. Aquesta 
dada és especialment significativa, considerant que la població de dones estrangeres a Catalunya suposa el 
14% del total.
L'edat mitjana de les dones víctimes de feminicidi íntim és de 42 anys. Cal resaltar dos casos de dones molt 
joves, menors de 20 anys, i la dona de més edat de 83 anys. Aixó demostra com l'exercici d'aquesta violència 
extrema cobreix el més ampli ventall d'edats en què ni les més joves ni les majors estan fora de perill de patir 
aquesta violència.

 Víctimari 
Nacionalitat: 

Victimari: Nacionalitat

Estrangera 30 
34 Nacional

Nacionalitat Estrangera: 

9 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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34 

Total: 

64 

Total: 

28 

Total: 

64 



De forma paral·lela al que s'observa en el perfil de la víctima, s'observa un elevat percentatge de victimaris 
estrangers: un 47% del total de feminicidis enfront d'una població estrangera d'homes a Catalunya del 15%. 
A més de la sobrerepresentació d'aquesta població, és indicatiu que en un nombre elevat de casos, víctima i 
victimari del feminicidi íntim tenen la mateixa nacionalitat.

Actes violents

 Actes Violents 

48 11 4 1 

3 actes violents 
4 actes violents 

1 acte violent: 

22 5 4 3 3 3 2 2 2 1 1 

Apunyalada/Ganivetada Colpejada Llençada 
al buit 

Degollada No sap Arma Ferida  Sepultada 
de foc /Semiente- 

rrada /Incinerada 

Asfixiada 
/Estrangu- 
lada 

En el 75% dels casos de feminicidi íntim tenim coneixement d'un acte violent relacionat amb l'assassinat de la 
dona.

En l'altre 25% de casos es produeix més d'un acte violent: en 11 casos, el 17%, dos actes violents; en quatre 
casos tres actes violents i fins a quatre actes violents en un cas especialment escabrós en el qual el victimari,  
de nacionalitat belga, va exercir una tremenda violència sobre la dona i sobre el seu cos un cop assassinada.

En 30 dels 64 casos, és a dir, en gairebé la meitat dels casos, la dona és ganivetada o apunyalada. En segon 
lloc, l'acte violent més freqüent són els cops a la víctima: 12 casos. Aquest tipus d'actes violents amb resultat 
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4 Actes Violents 
Actes Violents  2 Nº de casos Actes Violents 1 

apunyalada/ganivetada Colpejada 

Actes Violents 3 

Mutilada 

Actes Violents 4 

Esquarterada 1 

Actes Violents 1 

3 Actes violents 
Actoes Violents 2 Actes Violents 3 Nº de casos 

1 Ofegada
Apunyalada/
Ganivetada

Asfixiada 
Colpejada 1 

1 
Degollada 

Apunyalada/Ganivetada 
Cos en descomposició

Nua
Sepultada/
Semienterrada Colpejada 1 

Total Resultat 4 

2 Actes violents 
Actes Violents 1 Actes Violents 2 Nº de casos 

Degollada 
Esquarterada 

2 
1 
1 
1 

Colpejada 
Tirotejada 
Nua 1 

1 
1 
1 
1 

Estrangulada 
Colpejada
Colpejada
Violada 
Sepultada/Semienterrada 1 

Apunyalada/Ganivetada 

Arma de foc
Llançada al buit        
Asfixiada 
Cos en descomposició 
Estrangulada 

Colpejada
Total Resultado 11 

 Esquar
terada- 

 Calcinada 

 1 acte violent  2 actes violents 

Total: 

64 



de mort en el feminicidi íntim es poden relacionar amb l'exercici habitual de la violència per part del victimari 
que només amb el seu propi cos, la força física o amb un estri quotidià, com és el ganivet de cuina, pot acabar 
amb la vida de la dona.

Armes
Respecte a les armes utilitzades hi ha una correspondència amb els actes violents exercits, sent el ganivet, o un 
altre tipus d'arma blanca, el qual es troba present en 34 dels 64 casos; i les mans, la mateixa força física, en altres 
10 casos. Igual que observàvem en les dades generals, l'ús d'arma de foc és minoritari: quatre casos.

 Armes 

12 10 6 4 3 2 2 1 1 

No sap Continu Discussió Separació 
/Rebuig 

Altres 

i/o alcohol 

Infidelitat 

Motius
Els motius del feminicidi íntim donen mostra d'una construcció patriarcal en la qual les dones són cossos sobre els 
quals es pot exercir violència: en 22 casos l'assassinat és el punt final a una relació en què ha existit una violència 
continuada, i dins de la qual la víctima no ha estat considerada com un subjecte que podia decidir per si mateixa; 
12 casos estan relacionats amb la separació o el rebuig del victimari. També, com apuntem anteriorment al 
realitzar el comentari de les dades generals, la discussió és un motiu freqüent i present (12 casos) així com 
trastorns psicològics o psiquiàtrics (cinc casos).
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3 Motius 
Motiu 1 Motiu 2 Motiu 3 Nº de casos 

Gelosia Drogues i/o alcohol 1 
Continu de violència 

Malaltia psicològica/psiquiàtrica 
Discussió Drogues i/o alcohol 

Separació/Rebuig
1 
5 

Total 7 

2 Motius 
Motiu 1 Motiu 2 Nº de casos 

Gelosia 2 
1 

Continu de violènica 4 
1 
1 

Discussió 1 
1 
2 

Altres (especifiqui) 1 
Separació/Rebuig 

Continu de violència
Discussió
Discussió
Malaltia psicològica/psiquiàtrica 
Separació/Rebuig
Drogues i/o alcohol 
Malaltia psicològica/psiquiàtrica 
Separació/Rebuig
Malaltia psicològica/psiquiàtrica
Malaltia psicològica/psiquiàtrica
Altres (especifiqui) 

1 
1 

Total 16 

 de violència 
Malaltia     Gelos 
psicològica 
/psiquiáàrica 

 Drogues 

34 10 9 4 4 3 

Ganivet / Arma blanca Mans    No sap Arma 
de foc 

Objecte Altre
contun
dent

 Motius 
1 Motiu: 

Total: 

64 



Anàlisi de feminicidis íntims no reconeguts en les xifres oficials
En els casos que es relacionen a continuació hem classificat com feminicidi íntim l'assassinat de la dona, 

però, la Delegació de Govern no els ha reconegut en les xifres oficials.

A mode d'exemple, citem quin tipus de casos no han estat reconeguts. Hi ha un període en què això és 
especialment rellevant: l'any 2011. L'any 2011 són set casos en què aquests assassinats no són reconeguts com 
feminicidis íntims, quatre d'ells en el mes de juny.

El cas de Yolanda Parada: classifiquem l'assassinat comès pel seu cunyat com feminicidi íntim ja que tots dos 
havien mantingut prèviament una relació sentimental.

El cas succeït a l'Ametlla de Mar: la dona va ser llançada al buit des del balcó en el curs d'una discussió 
mantinguda amb el seu marit i un amic d'aquest.

El cas amb ID 779 succeït a Barcelona: diferents mitjans de comunicació recullen l'assassinat d'una dona a mans 
de la seva parella en un pis abandonat freqüentat per toxicòmans.

Cas 897 succeït a Terrassa: es refereix a la troballa de restes òssies humanes en un contenidor d'escombraries 
de Terrassa, després que la policia local rebés un avís, al maig de 2012. Es va detenir el marit d'una dona 
desapareguda al juny de 2011. La data d'assassinat és estimada. L'home tenia un problema de ludopatia i la dona 
l'amenaçava amb separar-se si seguia malgastant els diners. L'home, de nacionalitat marroquina, tenia 
antecedents penals. Va ser condemnat al juliol de 2014 a 13 anys de presó.

Per què aquests casos no són reconeguts en les dades oficials? Hi ha una relació afectiva i sexual i van ser 
assassinades per aquests homes. Cal formar part d'una classe especial de dona per passar a formar part d'aquestes 
terribles xifres?, amb un tipus de relació estable i reconeguda? No morir-te en un pis abandonat freqüentat per 
toxicòmans, ni que els teus ossos apareguin mesos després i ja no siguin notícia d'actualitat seguida per tots els 
mitjans?, no ser estrangera?, que el victimari sigui només el teu marit?, sense acompanyants? O que l'assassinat no 
es produeixi en un mes en què hi ha quatre casos seguits en cinc dies? És només un exemple i són preguntes que 
ens fem quan observem aquests casos.

Llei Integral contra la Violència de Gènere: denúncies i mesures de protecció a l'Estat espanyol i a Catalunya. 
Nombre de denúncies a Espanya i Catalunya.

A l'Estat Espanyol s'han instruït gairebé un milió de casos de violència de gènere, des de la creació dels jutjats de 
Violència contra la Dona el gener de 2005.

Des de gener de 2007 fins a desembre de 2014 es van denunciar més de 986.636 casos de violència.
Aquestes dades impliquen que es presenten una mitjana de 360 denúncies diàries des de la publicació de la llei. Atès 
que durant 2014 es van presentar 126.742 denúncies (el desglossament per trimestre és el següent: T1 30.411, T2 
31.699, T3 33.201, T4 31.431 el que dóna com a resultat una mitjana de 347 denúncies diàries).
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Feminicidis íntims no reconeguts en les xifres oficials 
Id   Nom Cognom Edat  Data 

assassinat 
 Municipi Província 

492 32 06/01/10 L'Hospitalet de Llobregat Barcelona 
600 37 06/07/10 Girona Girona 
608 32 24/04/11 Santa Coloma de Gramenet Barcelona 
644 53 12/11/10 Vilassar de Dalt Barcelona 
669 33 05/02/11 Badalona Barcelona 
687 35 14/06/11 Salou Tarragona 
758 

P. R. 
Kaplina 
Cortez 
Blanch Castells 
Munawa 
Parada G. 
No conegut 30 11/06/11 L'Ametlla de Mar Tarragona 

779 37 13/06/11 Barcelona 
897 0 15/06/11 Terrassa Barcelona 
919 57 30/06/12 Santa Maria de Palautordera Barcelona 
977 

No conegut   
Salat Jubany 
No conegut 63 15/07/11 Cabrera d'Igualada Barcelona 

1136 A. K. 37 07/02/14 Badalona Barcelona 
1211 

J. I.
Olena
Ana Luisa
Carmen
Shazia
Yolanda
No conegut
No conegut
No conegut
Rosalía
No conegut
Nlufa Enma

Deboulle-Arro 19 16/11/14 Barcelona Barcelona 



Ens trobem davant d'una mitjana de cinc denúncies diàries més que en el 2013 (342). Balears, Múrcia, 
Comunitat Valenciana, Canàries i Andalusia són els territoris on més denúncies per habitants es presenten.

Des de gener de 2010 fins a desembre de 2014, es van presentar a l'Estat espanyol 648.219 denúncies 
directament tipificades com a violència de gènere.

A la comunitat autònoma de Catalunya es van presentar, en aquest mateix període, 85.301 denuncias. Ambos 
territoris es pot constatar que el nombre de denúncies presentades va en descens en els últims anys, si bé el 2014 
hi va haver un repunt mínim.

 Nombre de denúncies per violència de gènere 
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2009 2010 2011 2012 2013 2014* 

Espanya 
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90000 
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Catalunya * Dades a 30/09/2014

Font: Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere del Consell General del Poder Judicial i Portal 
Estadístic de la Delegació del Govern per a la Violència de Gènere
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18.218 
18.866 18.475 

17.777 

17.149 

13.034 

135.105 
135.540 134.002 

128.477 

124.893 

95.311 

 



La taxa de denúncies a Espanya se situa el 2014 en 53,29 denúncies per cada 10.000 dones. La comunitat 
autònoma amb menor taxa és la Rioja, amb una taxa per cada 10.000 dones de 34,12. La que ocupa la taula 
superior és Balears amb 84,66. Catalunya té una taxa de 45,43

Font: Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere del Consell General del Poder Judicial i Portal 
Estadístic Delegació del Govern per a la Violència de Gènere

Ordres de protecció

Resulta especialment significativa la situació de les ordres de protecció i la seva clara sol·licitud i concessió a la 
baixa en els últims anys, tant en els jutjats de Violència contra la Dona (que tramiten aproximadament entre el 80 i el 
85%), com en els jutjats de guàrdia.

L'adopció d'ordres de protecció va en descens. El trimestre en què més ordres es van adoptar va ser el quart de 
l'any 2007 (74,8%) i el que menys es van concedir coincideix amb el segon de 2010 (66%).
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Nacionalitat

El 67% de les denúncies presentades afecten dones espanyoles. Al 2014 un 69% de les denúncies (87.081) 
afectaven dones espanyoles, mentre que el 31% restant (39.659) eren denunciants estrangeres. L'any 2014, el 
70,6% dels homes denunciats eren espanyols.

En els últims anys, han augmentat les renúncies a continuar amb el procés però encara es manté la proporció en 
relació amb les denúncies presentades. La taxa de denúncies / renúncies es manté, variant entre 2007 i 2014 entre 
un mínim de 9,3 i un màxim de 12,7%. L'any 2010 se situa en el 11,86 i el 2014 en el 12,40.

Origen de la denúncia. Pel que fa a l'origen de les denúncies, la tendència és clara en el conjunt del territori 
espanyol. La majoria es produeixen mitjançant atestat policial amb denúncia de la víctima. Són molt poc freqüents 
les presentades directament per familiars, les de serveis d'assistència i tercers en general.

L'any 2013, només el 9,82% de les denúncies van ser presentades directament per la dona afectada als jutjats. El 
66% de les instruccions judicials comencen per atestat policial, principalment intervencions directes de la policia o 
denúncies (de víctimes, familiars, hospitals).

L'any 2014, el 70% de les denúncies van ser presentades per les pròpies víctimes davant d'un 15% derivat de la 
intervenció directa de la policia i gairebé un 12% que portava la seva causa en part de lesions. Un 1,5% de les 
denúncies ho van ser per familiars de les víctimes, mentre que les denúncies registrades arran de la intervenció dels 
serveis assistencials van representar també el 1,5%.

A Catalunya és confirma aquesta tendència: 

Nombre de denúncies per viòlencia de gènere 
Any 2009 Any 2010 Any 2011 Any 2012 Any 2013 Any 2014 

1.301 948 1.106 2.025 2.328 1.949 
21 124 27 39 125 195

12.030 12.908 12.671 11.431 10.170 10.232 
218 178 140 239 141 199 

3.326 3.262 3.091 2.590 2.698 2.372 
1.284 1.395 1.367 1.397 1.597 2.957

38 51 73 56 90 90 

Origen de 
la denúncia 
Presentada directament per víctima        
Presentada directament per familiars        
Atestats policials - amb denúncia víctima    
Atestats policials - amb denúncia familiar   
Atestats policials - intervenció directa policial 
Informes de lesions
Serveis assistència-Tercers  en general 
Total 18.218 18.866 18.475 17.777 17.149 17.994 

Denúncies Catalunya 2014 
Denúncies 
rebudes 

 Població   Dones Denúncies per cada 
10.000 habitants

Barcelona 12.383 5.523.784 2.824.744 22,4 
Girona 1.794 756.156 376.981 23,7 
Lleida 897 438.001 216.110 20,5 
Tarragona 2.268 800.962 399.328 28,3 

Denúncies  per 
cada 10.000 dones

43,8 
47,6 
41,5 
56,8 



El 2010 se sol·liciten 44.483 ordres de protecció a tot l'Estat, de les quals es van incoar 37.908 i es van adoptar 
25.531, el que suposa un 67% de concessions, i un descens respecte l'any anterior del 3%. És a dir, el 2010 es van 
denegar el 33% de les ordres de protecció a nivell estatal i un 47% en territori català, segons dades oficials.

El 2014 es van sol·licitar 33.167 ordres de protecció a tot l'Estat (un 74,5% respecte a 2010), de les quals es van 
adoptar 18.775, el que suposa un 57%. És a dir, el 2014 es van denegar el 43% de les ordres de protecció a nivell 
estatal i un 67% a la comunitat catalana.

Per a aquest mateix any les comunitats autònomes amb ràtios més baixos de denegació d'ordres de protecció són 
Múrcia (19%) i Castella-la Manxa (19%). Les comunitats autònomes amb ràtios més alts són, novament i de manera 
coincident, Astúries (51%), Madrid (55%) i Catalunya (67%).

A més, s'han produït crítiques per la valoració del risc de les víctimes. Concretament, el 2014, en 14 de les 15 
assassinades que havien denunciat, la qualificació policial no va apreciar un perill alt i fins i tot a una de les 
assassinades, amb ordre de protecció en vigor, se li "va variar el risc de baix a no apreciat" .

Dins del mateix territori català les concessions per província varien molt. A Girona i Barcelona, les denegacions són 
molt superiors a la mitjana, especialment a Barcelona (54% el 2010, 64% el 2011, 67% el 2012, el 71% el 2013 i 
73% el 2014) i tot el contrari a Lleida ( 6% el 2010, 11% el 2011, 12% el 2012, 13% el 2013 i 24% el 2014).

 Ordres de protecció denegades 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Catalunya 
Espanya 
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Ordres de Protecció 
Any 2009 Any 2010 Any 2011 Any 2012 Any 2013 Any 2014 

6.787 6.154 5.882 5.981 5.403 5.342 
3.947 3.203 2.670 2.469 1.980 1.812 
3.017 2.914 3.212 3.512 3.423 3.530 

73 43 2 0 1 0 
44% 47% 55% 59% 63% 67% 

41.081 37.908 35.813 34.537 32.831 31.826 
28.763 25.494 23.566 21.235 19.349 17.661 
12574 12353 12247 13307 13482 14.165 

500 96 12 4 2 0 
31% 33% 34% 39% 41% 43% 

Incoades-Resoltes   
Catalunya 
Incoades
Resoltes. Adoptades    
Resoltes. Denegades  
Pendents final trimestre 
% DENEGADES
Espanya 
Incoades
Resoltes. Adoptades    
Resoltes. Denegades  
Pendents final trimestre 
% DENEGADES 

DIFERÈNCIES % DENEGADES -14% -15% -20% -20% -22% -23%

67% 

63% 

59% 

55% 

47% 

44% 43% 

41% 
39% 

33% 34% 

31% 



Els jutjats van adoptar, des de gener de 2005 fins desembre de 2014, 724.604 mesures penals de protecció, 
principalment ordres d'allunyament, prohibicions de comunicació i suspensions de tinença o ús d'armes. Durant el 
2013, de les ordres de protecció i altres mesures cautelars concedides, les més habituals van ser les d'allunyament 
(86%) i de comunicació (84%). Només en el 4% dels casos es van prendre mesures de privació de llibertat de 
l'imputat. És habitual que la condemna penal s'acompanyi de mesures civils, com el pagament de prestació 
aliments (24% dels casos) o atribució d'habitatge (21% dels casos). És excepcional que es limitin els contactes i 
relacions amb els menors, atès que només se suspèn la guarda i custòdia en un 7% dels casos, permetent-se les 
visites al 97% de les sentències, i suspenent la pàtria potestat només en tres de cada 1.000 casos.

Durant el 2014 les ordres de protecció i altres mesures cautelars més habituals van ser les d'allunyament (90,1%) i 
de comunicació (89,5%). Només en el 4,2% dels casos es van prendre mesures de privació de llibertat de l'imputat. 
Respecte a les mesures civils un 25% ho van ser en relació amb la prestació d'aliments i un 21,2% van resoldre 
l'atribució de l'habitatge. En un 5,7% dels casos les mesures van suposar la suspensió de la guarda i custòdia dels 
fills i en un 3% dels supòsits es va procedir a la suspensió del règim.

Resolucions judicials
Entre 2005 i 2012 el 78,7% de les sentències en matèria de violència de gènere van ser condemnatòries. Les 
resolucions es refereixen principalment a delictes de lesions i maltractaments, si bé també s'inclouen en aquests 
percentatges les sentències en matèria de faltes.

L'any 2013 les resolucions condemnatòries van arribar al 59,98% dels casos mentre que el 2014, el 61,2% de les 
sentències dictades en judicis a maltractadors van ser condemnatòries.

A Catalunya el percentatge de condemnes per províncies és el següent:

Resulta interessant tenir en compte que l'any 2014 els jutjats especialitzats de Violència contra la Dona van 
estimar el 75,29% dels casos, i les audiències provincials el 81%, mentre que van ser els jutjats no especialitzats i 
generals, (els jutjats penals que en alguns casos també resolen en aquesta matèria) qui només van estimar el 
51,21% dels processos, per aquest motiu la mesura és una mica més baixa.

De tots els tipus penals relacionats amb la violència de gènere, les tramitacions judicials es solen referir 
principalment a lesions i maltractaments habituals. L'any 2014 el 63,4% dels casos es refereixen al tipus penal de 
l'article 153, i el 10,5% al tipus previst en l'article 173. L'article 153 tipifica el menyscabament psíquic i les lesions 
que no requereixen tractament per a la sanació (es considerarien falta, i no delicte, si no es tractés de violència de 
gènere), imposant penes de privació de llibertat de sis mesos a un any o treballs en benefici de la comunitat de 31 
a 80 dies. L'article 173 tipifica tant els tractes degradants com les lesions, sempre que siguin habituals. És el 
delicte que se sol conèixer com maltractaments i inclou violència física, psicològica i sexual. La pena prevista és 
de privació de llibertat de sis mesos a tres anys. En ambdós tipus penals es preveuen altres penes accessòries 
(com la privació de portar armes) i hi ha penes agreujades si la situació es realitza davant de menors, al domicili 
de la víctima o es fan servir armes (entre altres circumstàncies).

La Fiscalia estima que només el 0,018% de les denúncies prestades per dones en matèria de violència de gènere 
són falses.

La tendència dels últims anys a l'arxiu dels casos és aclaparadora. Entre el segon semestre de 2005 i el primer de 
2012 es van sobreseure 276.056 casos, passant de 10.020 casos en l'últim semestre de 2005-25.880 en el primer 
de 2012, fet que suposa un creixement del 158% de casos arxivats.

La tendència segueix i s'agreuja en els anys 2013 i 2014. L'any 2013 es van sobreseure lliurement un 4,4% dels 
casos i de forma provisional un 35,7% dels casos, el que suposa que es van arxivar 52.214 casos ( dels 130.221 
resolts pels jutjats aquest mateix any). Al 2014 el sobreseïment lliure va baixar fins al 3,9% i el provisional es va 
elevar al 37,5%.
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Percentatge de condemnes per Províncies 
% Condemnes entre 

els  enjudiciats 
% Condemnes entre els 
estrangers enjudiciats 

Barcelona 49% 54% 
Girona 63% 79% 
Lleida 90% 92% 
Tarragona 74% 

% Condemnes entre els 
espanyols enjudiciats 

48% 
55% 
89% 
70% 84% 
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Denúncies Sobresegudes, Catalunya 2014 
Any 2014 

Barcelona 

  Total sobreseïment 
lliure
833 

Girona 60 
Lleida 8 
Tarragona 19 

  Total sobreseïment 
provisional 

5.604 
1.028 

350 
885 

Valors percentuals 
de lliure

6,2% 
2,8% 
0,8% 
0,9% 

Valors percentuals 
del provisional 

41,9% 
48,1% 
36,9% 
42,1% 



19. FEMINICIDI PARADIGMÀTIC: DONES
ESTRANGERES ASSASSINADES A CATALUNYA
La presència de dones estrangeres és del 14% de la població catalana, enfront del 11% de mitjana a l'Estat espanyol; 
és a dir, que hi ha un major percentatge de població estrangera. El percentatge de dones assassinades que són 
estrangeres és del 35%.

Nombre de casos per anys i per províncies
Si comparem els 39 casos observats amb la població de dones estrangeres a Catalunya, la taxa de prevalença 
mitjana anual del període 2010-2014 s'eleva a 15,03 dones per milió. Aquesta taxa de prevalença no és homogènia a 
les quatre províncies catalanes, observant valors especialment alts a Girona: 28,05.

 Nombre de casos per províncies 2010 - 2014 

Girona 

1    1    2 
2    4 

Lleida 
10 28,05 2 11,64 1 1 

23 13,11 Barcelona 

5   5   2 
6   5 

4   12,83 Tarragona 

1   1    2 2014 7 
2013 7 
2012 5 
2011 9 
2010  11 
Total 39 

És interessant ressenyar que la major part dels 
assassinats comesos contra dones estrangeres van 
ser feminicidis íntims i, d'ells, set no van ser 
reconeguts com a xifres oficials. Aquesta dada mereix 
un anàlisi més detallat dels casos, ja que són més de 
la meitat dels casos no reconeguts com a oficials.

Tipus de feminicidis i altres assassinats de dones 
per províncies

Els tipus de feminicidi rellevants en les dones 
estrangeres són el feminicidi íntim: 69% dels casos, 
present en totes les províncies i el feminicidi per 
prostitució: 13% dels casos que es donen a 
Barcelona, Lleida i Tarragona.

Aquests dos tipus de feminicidi emmarcats en el 
context de dones estrangeres a Catalunya atenen 
dues qüestions sobre les quals hem de indagar més: 
el paper de la dona que emigra a llocs de destinació 
on pateixen diferents tipus d'aïllament i el paper de la 
dona estrangera present com a producte exòtic per al 
consum de la prostitució pels homes de països del 
primer món.

Així, dels cinc casos de feminicidi per prostitució a 
Catalunya, quatre són de dones estrangeres i un d'una 
dona sobre la qual la premsa no va facilitar cap dada; 
és molt possible que també es tractés d'una dona 
estrangera atès que, dels casos en què es coneix la 
seva nacionalitat, el 75% ho són.

Les nacionalitats de les dones víctimes de feminicidi per 
prostitució són: brasilera, xinesa, russa i romanesa.

La dona russa vivia en un pis d'alt standing, on rebia als clients, i va ser assassinada a cops de martell al cap per un 
client que "es va sentir estafat, va embogir i va perdre el control".

La dona romanesa exercia la seva activitat al carrer i va ser assassinada d'un fort cop al cap i el seu victimari no ha 
estat identificat.

La dona brasilera va ser llançada al carrer des del balcó d'un quart pis després d'una discussió.

La dona xinesa també va ser assassinada al pis en el qual exercia la seva activitat al barri de l'Eixample, a Barcelona.
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Nombre de casos per anys i xifres oficials 
Any Nombre de casos   Feminicidi Íntim  Xifres Oficials 

2014 7 7 5 
2013 7 1 1 
2012 5 2 2 
2011 9 7 4 
2010 11 10 8 
Total 39 27 20 



És d'assenyalar que en dos dels casos, i en el de l'altra dona de la qual no es coneix la seva nacionalitat, els 
victimaris no han estat identificats, la qual cosa denota una menor efectivitat en l'actuació policial. Quan es 
coneix la nacionalitat del victimari, en tots els casos menys en un, aquest és espanyol.

Pel que fa al feminicidi íntim, volem destacar una dada: de les 15 dones assassinades que havien denunciat, 
nou, el 60%, eren estrangeres. De les nou, cinc d'elles havien denunciat i quatre d'elles havien obtingut mesures 
de protecció.

 Tipus de Feminicidi per províncies 2010 - 2014 

Lleida 
Girona 

1    1 9 1 

27 
4 Barcelona 

2    3    2    1    1 
3 

14 2 
1 
1 
1 

39 Tarragona 

3    1 

Perfil de víctimes: Edat mitjana i Nacionalitat estrangera
L'edat mitjana de les dones assassinades és de 36 anys enfront de la mitjana a Catalunya de 48 anys o de 46 anys a 
l'Estat espanyol. Les franges d'edat en què s'observen major nombre d'assassinats són de 20 a 39 anys, en elles es 
dóna el 69% dels casos. Aquest fet el podem relacionar amb les edats observades d'assassinats en altres regions 
del món on els grups d'edat de 15 a 29 anys concentren gairebé la meitat de totes les víctimes. (UNODC - Informe 
Estudi mundial sobre l'homicidi 2013).

La nacionalitat de les 39 dones estrangeres assassinades s'observa una gran dispersió. Hi ha 25 nacionalitats, 
d'entre elles sis tenen dos casos. S'han produït quatre casos de dones equatorianes; és a dir, el 10% de les 39 
dones estrangeres assassinades de la població estrangera a Catalunya és el 4%. La nacionalitat de dones 
estrangeres assassinades més rellevant és la marroquina, amb sis casos; és a dir, el 15% de les 39. La nacionalitat 
marroquina representa el 21% de població estrangera a Catalunya (Dades INE 2014).
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Mitjana d'edat:   36 anys 
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La víctima mes jove de 15 anys , la més gran de 87 anys 

Nacionalitat estrangera víctimes 

Nacionalitat Nombre de casos 
Marroquí 6 
Ecuatoriana 4 
Boliviana 2 
Brasileña 2 
China 2 
Dominicana 2 
Francesa 2 
Ucraniana 2 
Argentina 1 
Bangladeshí 1 
Belga 1 
Bielorrusa 1 
Ecuatoriana 1 
Francesa 1 
Gambiana 1 
India 1 
Hondureña 1 
Macedonia 1 
Nigeriana 1 
Pakistaní 1 
Paraguaya 1 
Peruana 1 
Polaca 1 
Rumana 
Rusa 

1 
1 

Total 39 

Total: 

39 

 

Feminicidi/Femicidi íntim  
Feminicidi/Femicidi per prostitució  
Feminicidi/Femicidi No íntim  Feminicidi/Femicidi familiar  
Assassinat de dones per robatori  
Assassinat de dones per 
violencia comunitària 
Feminicidi sense dades suficients  
Total 



 Victimari 
Nacionalitat: 

No sap 
Nacional 

2 7 

Perfil de victimaris: Edat mitjana i nacionalitat
L'edat mitjana dels victimaris que van assassinar dones estrangeres és 
de 39 anys; és a dir, quatre anys més baixa que la corresponent als 
victimaris de Catalunya o als de l'Estat espanyol. El victimari estranger 
de més edat, de nacionalitat francesa, és de 64 anys i va assassinar la 
seva mare, de 87 anys, llançant-la per la finestra del pis que compartien.

Les franges d'edat en què es concentren el 62% dels victimaris estan 
compreses entre els 30 i 49 anys.

Armes
Les armes utilitzades en l'assassinat de dones estrangeres segueixen 
molt semblant patró al de la resta dels casos. De nou és l'arma blanca, o 
ganivet, la més utilitzada: 23 casos; seguit de l'ús de les pròpies mans: 
set casos o un objecte contundent: quatre casos.

30 

Estrangera 

 Armes 

23 7 4 3 1 1 
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Total: 

39 

El mes jove de 19 anys, el més gran de 64 anys 

Total: 

39 
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Telèfon:  (+34) 91 115 9592 

www.otrotiempo.org 
www.facebook.com/otrotiempo 

Paseo de Yeserias, 15, 28005 - Madrid 
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