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Al XII Fòrum Contra la violència de Gènere, que se celebra aquests 16-17-18 de
novembre a l'Espai Francesca Bonnemaison, es farà la presentació d'un informe que
Feminicidio.net ha recollit, amb dades i estadístiques sobre feminicidis i altres
assassinats de dones, a Catalunya i a l'Estat espanyol del 2010 al 2015.

L'informe que recull dades i prevalences, està acompanyat de gràfics i exposen el mètode i els
paràmetres que Feminicidio.net ha seguit per a la recollida rigorosa de dades

Com a dada alarmant, indica que entre 2010 i 2015, es van registrar 681 feminicidis i altres
assassinats a tot l'Estat espanyol. En concret s'han registrat 76 casos a Barcelona, 26 a
Girona, 25 a Tarragona i 5 a Lleida. El 2015 Girona
é
s l'
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ú
nica província que no registra cap cas dels 19. A Barcelona es van produir 16 casos; 2 més a
Tarragona i 1 a Lleida

Juny i octubre representen els pics en l'estacionalitat a Catalunya amb 16 i 15 casos (el 12,12%
i el 11,36%, respectivament). A l'altre extrem, els mesos d'abril i maig registren el menor
nombre de feminicidis entre 2010 i 2015: 12 dels 132 (el 9,09%). El 2015, abril, maig i setembre
són els únics mesos sense feminicidis, mentre que agost és el mes que va registrar el major
nombre de feminicidis, quatre dels 19 (el 21,05%). El segueixen març, juny i juliol, amb tres
feminicidis cadascun.

36 dels 390 feminicidis íntims registrats entre 2010 i 2015 estan absents en les xifres oficials: 1
9,23% dels casos. A Catalunya, aquest percentatge és del 23,94%: un de cada quatre
feminicidis íntims pertany a un subregistre de casos i no formen part de les estadístiques de
dones assassinades per violència de gènere.
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