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Víctimes mortals de feminicidi i violència masclista 
des de 25 de novembre de 2018. 

 
1. Rokhaya de 42 anys, assassinada pel seu exmarit al 

novembre de 2018  a Monzón 
 

2. Laura Luelmo, de 26 anys, assassinada per  B. 
Montoya  el desembre de 2018  a Huelva 

 
3. Una dona de 49  anys, assassinada pel seu fill el 

novembre de 2018 al Vendrell 
 

4. Una dona 83 anys  assassinada pel seu fill   el 
desembre de 2018 a Vinarós 

 
5. Una dona  de 57 anysassassinada pel seu marit  el 

desembre de 2018 a Manresa 
 

6. Romina assassinada pel seu marit  el desembre de 
2018 a Lanzarote. 

 
7. Rebeca de 26 anys assassinada per la seva parella 

Tomás el gener de 2019 a Laredo. 
 

8. Leonor de 47 anys, assassinada per la seva ex parella 

el gener de 2019 a Fuengirola. 

9. Soledad de 47 anys, assassinada per la seva ex 

parella el gener de 2019 a La Laguna 

10. Miriam de 25 anys assassinada per un home el 

gener de 2019 a Madrid. 
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11. Vanesa de 38 anys va ser assassinada per un 

home el gener de 2019 a Ceuta 

12. Una dona de 95 anys assassinada pel seu marit 

el gener de 2019 a Toreno 

13. Rebeca de 48 anys assassinada per la seva 

parella el gener de 2019 a Saragossa. 

14. Rosa de 68 anys, assassinada per la seva parella 

el gener de 2019 a Dos Hermanas. 

15. Kelly de 17 anys assassinada per seu novio el 

gener de 2019 a Reus. 

16. M.T.LL de 73 anys, assassinada pel seu fill el 

gener de 2019 a Saragossa. 

17. Rosa, de 60 anys, assassinada per la seva parella 

el febrer de 2019 a Tenerife 

18. Daria de 22 anys, assassinada per la seva 

parella, el seu cos es va trobar al febrer de 2018 a 

Alcalá de Henares. 

19. Sheila de 29 anys, assassinada per la seva 

parella el febrer de 2019 a Alacant. 

20. Eduvigi de 68 anys, assassinada pel seu fill el 

febrer de 2019 a La Palma 

21. Soledad de 68 anys, assassinada pel seu fill el 

febrer de 2019 a Madrid 

22. Estrella de 63 anys, assassinada pel seu marit el 

març de 2019 a Madrid 

23. Gloria de 58 anys assassinada pel seu marit el 

març de 2019 a Estepona. 
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24. M. José de 43 anys, assassinada pel seu marit el 

març de 2019 a Valga, Pontevedra. 

25. María de 39 anys, assassinada pel seu marit el 

març de 2019 a Madrid. 

26. Una dona de 40 anys, assassinada pel seu marit 

l’abril de 2019 a Alacant. 

27. Nelea de 20 anys, assassinada per la seva 

parella l’abril de 2019 a Vinarós. 

28. María de 42 anys, assassinada pel seu marit 

l’abril de 2019  a Canàries. 

29. Irene de 44 anys, assassinada per la seva parella 

l’abril de 2019 a Olot. 

30. Shylvia de 39 anys, assassinada pel seu marit 

l’abril de 2019 a Tenerife. 

31. Jacob, fill de Shylvia, de 10 anys, assassinat pel 

seu pare l’abril de 2019 a Tenerife. 

32. Juana de 47 anys, assassinada per la seva 

parella el maig de 2019 a Madrid. 

33. Lourdes de 43 anys, assassinada per la seva 

parella el maig de 2019 a Múrcia 

34. Janet de 39 anys, havia desaparegut el març de 

2019, ha estat assassinada per un home a Cornellà 

35. L de 30 anys, va ser assassinada per un home 

l’abril de 2019 a Barcelona. 

36. ML de 17 anys, assassinada per un home el maig 

de 2019 a Barcelona 
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37. Pablo de 36 anys, assassinat mentre intentava 

defensar una dona el maig de 2019 a Elgoibar. 

38. Lilium de 39 anys, assassinada per la seva 

parella el maig de 2019 a Canàries. 

39. Piedad de 51 anys, assassinada pel seu marit el 

juny de 2019 a Còrdova. 

40. Beatriz de 29 anys, assassinada per la seva 

parella el juny de 2019 a Alboraya. 

41. Ana de 49 anys, assassinada per la seva parella 

el juny de 2019 a Còrdova. 

42. Mònica de 50 anys, assassinada  per la seva ex 

parella l’agost del 2018, les seves restes van ser 

trobades el juny de 2019. 

43. Lisbete de 45 anys, assassinada per la seva 

parella el juny de 2019 a Huelva 

44. Karoline de 14 anys, assassinada per un home el 

juny de 2019 a Mataró. 

45. Gloria de 53 anys, assassinada pel seu fill el 

maig de 2019 a Palma. 

46. Lissete de 35 anys, assassinada pel seu cunyat el 

juny de 2019 a Aranjuez. 

47. Montserrat de 23 anys, germana de Lisette, 

assassinada pel seu cunyat el juny de 2019 a 

Aranjuez. 

48. Ángela de 88 anys, assassinada pel seu fill el 

juny de 2019 a Terol. 
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49. Elena de 36 anys, assassinada per un home  el 

juny de 2019 a Xàtiva 

50. Rosi de 61 anys, assassinada per la seva ex 

parella el juny de 2019 a Canàries 

51. Petra  de 85 anys, assassinada per un home el 

juny de 2019 a Càceres. 

52. Piedad de 42 anys, assassinada pel seu marit el 

juliol de 2019 a Còrdova. 

53. Monika de 28 anys, assassinada per la seva 

parella el juliol de 2019 a Burgos. 

54. Manuela de 61 anys, assassinada per la seva 

parella el juny de 2019 a Càdis. 

55. M. Asunción de 47 anys, assassinada pel seu 

marit el juliol de 2019 a Alacant. 

56. Elena de 47 anys, assassinada pel seu marit el 

juliol de 2019 a Màlaga. 

57. Julia de 89 anys, assassinada pel seu fill el juliol 

de 2019 a Cuenca. 

58. M. Carmen de 47 anys, assassinada per la seva 

parella el juliol de 2019 a Villalba, Lugo. 

59. Rita de 57 anys, assassinada per la seva parella 

el juliol de 2019 a Calpe. 

60. Eva de 47 anys, assassinada pel seu marit el 

juliol de 2019 a Terrassa. 

61. Maruchi de 52 anys, assassinada pel seu marit 

el juliol de 2019 a Escalante, Cantàbria. 
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62. M. Josefa de 55 anys, assassinada pel seu marit 

el juliol de 2019 a Burgos. 

63. Lesley de 74 anys, assassinada per un home el 

juliol de 2019 a Càdis. 

64. Rita de 21 anys assassinada per la seva parella 

l’agost de 2019 a l’Hospitalet de Llobregat 

65. M. Pilar de 48 anys, assassinada per la seva 

parella l’agost de 2019. 

66. Dolores de 74 anys, assassinada pel seu marit 

l’agost de 2019 a Jaén.  

67. Una  dona de  46 anys va ser assassinada per un 

home  a Barcelona l’ agost de 2019 

68. Cristian de 11 anys, assassinat pel seu pare el 

juliol de 2017 a Múrcia 

69. Ismael de 15 anys, assassinat per un home 

mentre intentava defensar sa mare l’agost de 2019 a 

Múrcia 

70. Alicia de 71 anys, assassinada pel seu fill l’agost 

de 2019 a Pamplona 

71. Una dona de 58 anys, assassinada pel seu 

cunyat l’agost de 2019 a Toledo 

72. M. Concepción de 54 anys, assassinada per la 

seva parella el setembre de 2019 a Tenerife. 

73. Sandra de 47 anys, assassinada pel seu  ex marit 

el setembre de 2019 a Pontevedra 
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74. Alba de 27 anys, germana de Sandra, 

assassinada pel seu ex cunyat el setembre de 2016 a 

Pontevedra 

75. Elena de 59 anys, mare d’ Alba i Sandra, 

assassinada pel seu ex gendre el setembre de 2019 a 

Pontevedra. 

76. Adaliz de 31 anys, assassinada per la seva 

parella el setembre de 2019 a Madrid 

77. Ika de 59 anys, assassinada per la seva parella el 

setembre de 2019 a Mallorca. 

78. Susana de 42 anys, assassinada per la seva 

parella el juny de 2019 a Viladecans. 

79. Sara de 38 anys, assassinada per un home a 

Avilés el setembre de 2019. 

80. Pepi de 81 anys, assassinada pel seu fill el 

setembre de 2019 a Màlaga. 

81. Una dona de 67 anys assassinada pel seu fill el 

setembre de 2019 a Arenys de Mar 

82. Ángeles de 49 anys,  assassinada per la seva 

parella el  setembre de 2019 a Las Palmas de Gran 

Canaria. 

83. Dana de 31 anys, assassinada per la seva parella 

el setembre de 2019 a Màlaga. 

84. Dona de 75 anys, assassinada pel seu fill el 

setembre de 2019 a Tortosa 

85. Emilce de 18 anys, assassinada per un home 

l’octubre de 2019 a Madrid. 
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86. Silvia de 40 anys, assassinada pel seu marit 

l’octubre de 2019 a Granada. 

87. Evelyn de 25 anys, assassinada per la seva ex 

parella l’octubre de 2019 a Vic. 

88. Helena de 44 anys, assassinada pel seu ex marit 

l’octubre de 2019 a Dènia. 

89. María de 44 anys, assassinada pel seu 

germanastre l’octubre de 2019 a València.  

90. Samira de 41 anys, assassinada pel seu marit el 

30 d’ octubre de 2019 a Castellbisbal.  

91. MDMM de 39 anys va ser assassinada per la 

seva ex parella  el juliol de  2019, les seves restes van 

ser trobades el 31 d’octubre de 2019 a Almeria. 

92. Minaene de 36 anys,  assassinada pel seu fill el 

4 de novembre de 2019 a Foz. 

93. Una dona de 58 anys assassinada per la seva 

parella el novembre de 2018 a Màlaga 

94. Dona de 69 anys, assassinada pel seu net el 

novembre de 2019 a Madrid 

95. Una dona assassinada per un home a Arenys de 

Mar el 23 de novembre de 2019 

96. Sara de 26 anys, assassinada per la seva parella 

el 25 de novembre de 2019 a Tenerife 
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