Víctimas de violencia de xénero en 2013
XANEIRO

Día 10
Barcelona
Día 13
Albacete

Día 18
Valencia
Día 20
Madrid
Día 24
Alacante
FEBREIRO

Día 2
Mallorca
Día 6
Cidade Real
Día 20
Tenerife
Día 22
Zaragoza

MARZO

Día 5
Sevilla
Día 14
Tenerife

Os Mossos prenden un home polo
asasinato da súa parella en Barcelona.
Un home de 54 anos asasina a súa
parella sentimental de 28 en Elche de
la Sierra.
Unha muller morre asasinada pola súa
exparella que emprega un machete
Mata a súa parella por estar
“deprimido”.
Asasinada una muller en Calpe pola súa
parella.
Muller asasinada a coiteladas polo seu
marido, que intentou suicidarse en Artá.
Un policía local mata a súa exparella
sentimenta e, de seguido, suicídase.
Asasinada unha muller de 35 anos pola
súa exparella de 42 anos.
Morta unha muller de 32 anos como
consecuencia dunha malleira do noivo.
Un home mata a súa familia (pais e
irmá) a coiteladas en Dos Hermanas.
Un home mata os sogros e a seu fillo de
3 anos en Guía Isora.

Día 19
Sevilla
Día 19
Tarragona
Día 25
Madrid
ABRIL

Día 1
Málaga

Día 10
Alacante
Día 11
Cidade Real
Día 20
León
Día 20
Madrid
Día 24
Madrid
MAIO

Día 5
Madrid

Día 8
Barcelona

Unha muller asasinada en Écija.
Un home confesa o asasinato da súa
parella tras ser detido.
Asasinada unha muller de 65 anos polo
seu marido en Mejorada del Campo
Achan o cadáver dunha pequena de 6
anos morta, presuntamente, polo pai que
despois suicidar
Detido un home por despezar a súa
esposa en Benijófar
Un home mata a seus dous fillos e a súa
sogra e, de seguido, suicídase.
Un home fire a súa exparella e asasina
ao seu acompañante.
Achada unha muller angolana morta por
coitelada.
Un ancián mata a súa muller dun tiro na
sen mentres durmía.
Detido un home de Collado Villalba
acusado de afogar a súa noiva na
bañeira.
Achado o corpo dunha rapaza de 15
anos desaparecida.

Día 22
Córdoba
Día 22
León
Día 23
Araba/Álava
Día 24
Santander
Día 30
Xaén

XUÑO

Día 5
Bilbao

Día 13
Cádiz
Día 13
Zaragoza

Día 16
Córdoba
XULLO

Día 3
Guipúscoa

Detido un home acusado de matar a súa
parella.
Morre unha rapaza de 19 anos asfixiada,
presuntamente, polo noivo.
Un home chama a súa irmá para confesar
que matou a súa muller en Llodio.
Un home estrangula a súa exparella
cando ía entregarlle o fillo de ambos.
Achan morta unha muller. Presúmese
que foi asasinada pola ex –parella quen
despois aforcouse.
Morre Ada, unha muller nixeriana,
golpeada salvaxemente polo falso shaolín
que rexentaba un ximnasio.
Un mozo mata a súa exparella de 22
anos tras unha discusión na rúa.
Achada morta unha muller trala
confesión da súa parella e, presunto,
asasino.
Asasinada cun machado unha muller de
80 anos, presuntamente, polo marido.
Detido, en Errentería, un home acusado
de matar a súa muller.

AGOSTO

Día 5
Badaxoz

Día 17
Oviedo
SETEMBRO

Día 4
A Coruña
Día 5
Madrid
Día 10
León
Día 15
Valencia
Día 16
Ourense
Día 26
Málaga

Día 30
Madrid
OUTUBRO

Día 8
Lleida
Día 28
Castellón

Asasinada en Vilafranca de Barros a
martelazos unha muller polo seu
exmarido, que incumpriu unha orde de
afastamento
Un home de 86 anos acoitala a súa
muller de 83 e suicídase.
Aparece morta, con signos de violencia,
a muller desaparecida en Cabanas.
Asasinada unha muller de 44 anos.
Asasinada unha muller romanesa,
presuntamente, pola súa parella.
Un home detido como presunto autor da
morte da súa parella.
Muller morta en Verín pola súa parella.
Unha muller de 26 morre asfixiada xunto
co su fillo de 5 anos, e deteñen a súa
parella de 30 como, presunto, autor.
Un home mata a súa parella e deixa
ferido ao fillo desta de 12 anos.
Un mozo de 18 anos asasina a súa noiva
de 14 en Tárrega.
Un home de 53 asasina a súa muller de
50 e a seu fillo de 10 e tírase polo
balcón en Vila-Real.

NOVEMBRO Día 12
Málaga

DECEMBRO

Día 26
Barcelona

Asasinada unha muller, presuntamente,
polo seu marido.
Detido un nome de 30 anos como
presunto autor do asasinato dunha muller
de 36 coa que mantiña unha relación
sentimental, en Vilanova i La Geltrú.
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