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VIOLÈNCIA MASCLISTA I LA CRISI DEL COVID-19
Dades sobre les denúncies i víctimes mortals de violència masclista a Catalunya i Espanya.
Comparatives any 2019 – 2020 en relació a la crisi del COVID-19

§ CATALUNYA
• Víctimes mortals (Departament de l’Interior – Generalitat de Catalunya)
Primer trimestre 2020: 4
Primer trimestre 2019: 1
Han augmentat un 75% respecte de l’any 2019.
ü No es pot afirmar que la causa d’aquest increment sigui la crisi del COVID-19, però
segueix sent una dada alarmant. A l’apartat d’Espanya es pot fer una radiografia més
acurada.
• Denúncies (Mossos d’Esquadra)
Han disminuït un 50% respecte el mateix període de l’any 2019.
ü Moltes víctimes no denuncien per la situació d’aïllament i control a què estan
sotmeses per part de l’agressor degut al confinament, per tant podríem estar parlant
de que la xifra negra en aquest delicte estigui augmentant durant la crisi del COVID19. Això implica que un cop es pugui tornar a sortir amb normalitat, podria haver-hi
un increment significatiu de denuncies per violència de gènere.

§ ESPANYA
• Víctimes mortals (Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género)
1 gener – 13 abril 2020: 18
1 gener – 13 abril 2019: 18
A continuació, es diferencien les víctimes mortals per anys i mesos del gener a l’abril:
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ü És possible que pel mateix confinament, els agressors se sentin amb el control de la
situació i per aquest motiu no s’observi un augment des de l’inici de la crisi del
COVID-19. No obstant això, s’ha de tenir en consideració que el moment de risc més
alt serà el període de desescalada del confinament, on podrà haver un repunt de les
agressions.
• Denúncies (Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género)
Encara no han sortit dades al respecte, però sí sabem que 2 de les 18 dones assassinades
van interposar denuncia prèviament.

Web
Continuem amb la recollida de dades oficials a Catalunya i Espanya en aquest període
excepcional de pandèmia i confinament degut al COVID-19. Aquesta vegada centrem la
comparativa i anàlisi en les denúncies interposades i les víctimes mortals per violència
masclista.
S’han observat un increment del 75% de les víctimes mortals a Catalunya, una dada
alarmant tot i que no es pugui afirmar categòricament que la causa d’aquest increment sigui
la crisi del COVID-19. A Espanya s’han pogut desagrerar les dades en els diferents mesos, de
manera que ha permès una comparativa més detallada:
- El que s’ha trobat és que no hi ha un augment de víctimes mortals des de l’inici de la
crisi i una explicació possible és que pel mateix confinament, els agressors se sentin
amb el control de la situació.
- Això implica que, un cop comenci el període de desescalada del confinament, s’haurà
d’estar molt alerta perquè podríem trobar-nos amb un repunt de les agressions ja que
els homes maltractadors veuran que tornen a perdre el control de la situació.
- És per això que les tasques d’associacions i activisme feminista són essencials no només
durant la crisi, sinó que també un cop hagi finalitzat.
En relació a les denúncies, a Catalunya trobem que han disminuït un 50%. Moltes víctimes
no denuncien per la situació d’aïllament i control a què estan sotmeses per part de
l’agressor degut al confinament, per tant podríem estar parlant de que la xifra negra en
aquest delicte estigui augmentant durant la crisi del COVID-19. Això implica que un cop es
pugui tornar a sortir amb normalitat, podria haver-hi un increment significatiu de denuncies
per violència de gènere.
Tot i que a Espanya no tinguem gaires dades, sí que es pot destacar que dues de les 18
dones assassinades van presentar una denuncia prèviament. Això és indicatiu de la feina
que encara queda per fer respecte a la conscienciació a més de la necessitat de donar les
eines necessàries a les dones per a que sentin que poden tirar endavant amb un procés tant
dur i que pot trontollar tan fortament la seva vida com és una denúncia.
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