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Hores abans, a Galícia, un home
de 46 anys assassinava amb una es
copeta la seva dona, de 43, al seu ha
bitatge de Valga, a la província de
Pontevedra, segons fonts de la
Guàrdia Civil. Entorn de dos quarts
de quatre de la tarda de dissabte, un
familiar que havia quedat amb el
matrimoni per dinar es va acostar a
l’habitatge, situat a la parròquia de
Setecoros, en veure que no acudien
a la cita. Quan va arribar a la casa, va
entrar a l’habitatge i es va trobar els

Pedro Sánchez va
condemnar els
assassinats i Pablo
Casado va demanar
més fons públics

La policia custodia l’habitatge d’Estepona (Màlaga) on dissabte a la nit va ser apunyalada una dona de 58 anys
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Tres nous assassinats de dones a
mans de les seves parelles en 48 hores

Ja són 12 les víctimes mortals per violència masclista des de començament d’any
ADOLFO S. RUIZ
Sevilla

Cap de setmana negre pel que fa a la
violència de gènere. En menys de
48 hores, tres dones han estat assas
sinades a mans de les seves parelles.
Amb elles, ja són 12 les víctimes
mortals de la violència masclista
des de començament d’any i són
nou els menors que s’han quedat
sense mare. De les 12 dones assassi
nades només hi havia una denúncia
prèvia contra les seves parelles en
un dels casos.
El primer assassinat es va come
tre al migdia de divendres. A Ma
drid, una dona de 62 anys va ser as
sassinada amb una escopeta per la

seva parella, de 81 anys, que després
es va suïcidar. Dissabte a la nit es va
produir el segon assassinat a Este
pona(Màlaga),mentrequeeltercer
va ser a Valga (Pontevedra).
La Policia Nacional va detenir
dissabte a la nit un individu britànic
de 55 anys per haver acabat a pu
nyalades amb la vida de la seva es
posa, de nom G., de nacionalitat es
panyola i 58 anys, a un xalet d’una
urbanització d’Estepona (Màlaga).
L’atac es va produir en presència
del fill, que el presumpte homicida
va fer fora de la casa després de co
metre el crim. El menor va intentar
entrar de nou per ajudar la seva ma
re, però no ho va aconseguir.
El noi va assegurar als agents que

no havia presenciat mai disputes o
agressions, però sí que va confirmar
que els seus progenitors havien ini
ciat els tràmits de la separació. La
vida de la dona es va moure sempre
dinsdelslímitsdelatragèdia,jaque,
pel que sembla, dos germans s’havi
en llevat la vida, un d’ells llançant
se al Tajo a Ronda.
L’agressió es va produir poc
abans de la mitjanit i va ser un veí
qui va alertar la policia. L’individu
responsable es troba detingut en un
centre hospitalari a què va ser deri
vat després d’autolesionarse. Pre
senta ferides superficials a tots dos
canells.
La policia va confirmar que l’atac
va ser brutal, ja que l’autor va perse

Uns 25 encaputxats assalten un
alberg de ‘menes’ a Castelldefels
BARCELONA Redacció

Un grup d’unes 25 persones enca
putxades va atacar dissabte l’al
berg de Cal Ganxo, a Castelldefels,
que l’Ajuntament ha cedit a la Di
recció General d’Atenció a la In
fantesa i l’Adolescència de la Ge
neralitat (DGAiA) per acollir un
grup de menors immigrants tute
lats, coneguts com menes. Tots
ells, entorn de 35, haurien arribat
sols i de forma il∙legal a Espanya i
serien d’origen magribí.
A conseqüència de l’atac, un
dels menors va haver de ser tras
lladat a l’Hospital de Viladecans i
dos educadorstambé van haver de

ser atesos per contusions, segons
va informar ahir el Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies
de la Generalitat. Ahir, unes sei
xanta persones també es van con
centrar davant l’alberg i van llan
çar pedres, un fet que va obligar la
intervenció dels Mossos d’Esqua
dra. No es van registrar ferits ni es
va practicar cap detenció.
La primera agressió es va pro
duir al voltant de les 21.30 h. de
dissabte, després d’un primer en
frontament al centre del municipi
entre alguns dels joves tutelats i
d’altres joves de Castelldefels,
amb intercanvi de pedrades. Els
agressors van causar destrosses a

l’edifici, van amenaçar i van inten
tar agredir a educadors i menors.
En un comunicat, el Departament
de Treball va detallar que l’equip
de professionals va protegir els jo
ves i va evitar que les coses anessin
a més.
Ahir, tot i això, sí que van reque
rir la intervenció de la policia
quan un grup de persones més
nombrós es va presentar davant
les instal∙lacions proferint amena
ces i llançant de nou pedres. En
primera instància, els Mossos van
aconseguir que els agressors es
disgreguessin per la muntanya,
però molts d’ells hi van tornar.
Abans de les 21.00 h. havien acon

guirla sevadonaperdiverses estan
ces de l’immoble com ho suggeria la
presència de sang de l’assassinada a
diverses habitacions i passadissos.
Va rebre fins a dotze punyalades.
La subdelegada del Govern a Mà
laga, María Gámez, va precisar que
no hi havia denúncies prèvies de
maltractaments i va insistir que “és
necessari que l’entorn familiar,
quan no pot ferho la mateixa vícti
ma, sigui capaç de traslladar aques
tes situacions d’indefensió i victi
mització perquè puguem ajudar les
dones en risc”. Es tracta del segon
assassinat per violència de gènere a
la Costa del Sol des de comença
ment d’any després del que va tenir
lloc a Fuengirola al gener.

seguit controlar la situació. L’al
berg, però, va quedar ahir a la nit
sota vigilància policial. La directo
ra de la DGAiA, Ester Cabanes, es
va desplaçar a la instal∙lació.
La tensió entre veïns del barri
de Can Roca i els menes era visible
des que l’Ajuntament va cedir les
instal∙lacions a la DGAiA el de
sembre passat. Des d’aleshores,
els menors han anat protagonit
zant petits conflictes i han estat
acusats reiteradament de furts als
comerços de la zona. Gestionat
per Fundesplai, Cal Ganxo es fa
servir habitualment com a centre
d’interpretació de la natura per a
les escoles de la zona i acull activi
tats d’esplai a l’estiu. És la primera
vegada que s’utilitza com a centre
d’acollida, segons expliquen els
veïns.
El conseller Chakir el Homrani,
va lamentar ahir els fets: “Aquest
tipus d’atacs violents no tenen ca
buda en la nostra societat i són de
testables per violents, intolerables

cossos sense vida de la dona i del
marit. No hi havia antecedents de
denúncies per violència de gènere.
Les primeres hipòtesis apunten a
un cas de violència de gènere.
Aquests dos assassinats succeei
xenalquevapassarundiaabans,di
vendres, quan una veïna de Sober
(Lugo) de 63 anys era assassinada a
Madrid per la seva parella.
El president del Govern, Pedro
Sánchez,vaexpressarahirelseure
buig per aquests tres crims. “Terri
ble. No hi ha paraules per expressar
tanta ràbia i tant de dolor. Altre cop
una altra dona assassinada, la sego
na en un mateix dia. La violència
masclista continua matant i hem de
posarhi fi. Ja n’hi ha prou”, va dir a
través de les xarxes socials.
La vicepresidenta, Carmen Cal
vo, també va reaccionar amb con
tundència. “Per acabar amb la vio
lència de gènere no podem consen
tirla seva negació.Ens hi va lavida”,
va assenyalar. Pablo Casado, líder
del PP, també va condemnar els
fets. “La meva condemna i absoluta
repulsa davant els nous i lamenta
blescasosdeviolènciadegènere.La
meva solidaritat i suport a les seves
famílies. Reivindiquem el pacte
d’Estat i més fons per a policia i jut
jats especialitzats, entre d’altres
mesures”, va dir. Des de Ciutadans,
Albert Rivera va expressar el seu
desig que “caigui el pes de la llei so
bre els assassins”.
En cas que es confirmin oficial
ment com a violència de gènere
aquests tres casos (no s’han actua
litzat les xifres des del 15 de febrer)
el nombre de dones assassinades
per les seves parelles o exparelles
des de l’any 2003 s’elevarà a 989.c

per injustos i totalment contraris
al sentit majoritari de la societat
catalana”. El Homrani va explicar
que el Govern es presentarà com a
acusació particular contra els
agressors i denunciarà els fets da
vant la Fiscalia de delictes d’odi.
Es dóna la circumstància que

Fins a 60 persones es
van concentrar ahir
davant la instal∙lació i
van llançar pedres fins
la intervenció policial
dimarts passat un home va entrar
armat amb un matxet en una casa
de colònies de Canet de Mar (Ma
resme), on viuen uns cinquanta
menors estrangers no acompa
nyats. No hi va haver cap persona
ferida i els Mossos van detenir
l’agressor per amenaces.c

