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Els Mossos d'Esquadra confirmen
com a violència masclista els crims
de Sant Joan les Fonts
L'home va disparar amb una escopeta de caça la seva dona i després es va
suïcidar amb la mateixa arma

Membres de la Divisiód'Investigació Criminal dels Mossos al domicili dels fets. | ACN.

El veí de Sant Joan les Fonts, a la Garrotxa, ha matat la dona d'un tret amb una escopeta de
caça i després s'ha suïcidat aquest dijous cap a les onze del matí, amb què, segons la policia es
tractaria d'un crim de violència masclista. Ella tenia 64 anys i ell 63 i tots dos vivien al carrer
del Pla de l'Estany d'aquest municipi.
Segons ha pogut confirmar NacióGarrotxa de fonts pròximes a la investigació, abans d'acabar amb
la vida de la dona, l'home ha trucat un seu germà per a dir-li que anés a la casa acompanyat de
la policia. Quan el germà hi ha arribat, s'ha trobat el matrimoni mort i ha estat ell qui ha alertat el
112.

Fins al lloc dels fets s'hi han traslladat efectius del SEM, que no han pogut fer res per salvar la
vida de la parella. La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos de Girona s'ha fet càrrec del
cas. Posteriorment, ha arribat al domicili conjugal la comitiva judicial per a procedir a l'aixecament
dels cadàvers.
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Des d'un primer moment, la hipòtesi que ha pres força és que ell hauria matat la dona i després
s'hauria suïcidat. La inspecció ocular ha confirmat que l'arma del crim ha estat una escopeta de
caça.
Segons les fonts consuttades, no consten antecedents de violència domèstica entre el
matrimoni. El de Sant Joan les Fonts és el segon crim masclista d'aquest 2021 a la demarcació.
Al juny, un home va matar la parella a Porqueres (Pla de l'Estany) i després es va lliurar als
Mossos d'Esquadra.

És la segona ocasió que a Sant Joan les Fonts es produeix una fatalitat similar. Recordem que
l'octubre de 2018 un home va matar la seva exdona i va atropellar una de les filles al mig del
carrer.
Com a reacció a aquest assassinat masclista, el col·lectiu feminista La Dalla ha convocat una
concentració aquest divendres a Olot, tal com han fet córrer a través dels seu compte de Twitter:
La ràbia, la impotència i la tristesa ens tornen a colpejar a la Garrotxa.
Demà divendres dia 17 de desembre ens reunirem al mural que dies enrere vam fer, en motiu del
#25N. El que no ens pensàvem era que l'hauríem de modificar tan aviat.#EnsVolemVives
#feminicidi pic.twitter.com/qetzPIVzLV
? La Dalla (@dallafeminista) December 16, 2021

El domicili de la parella trobada morta, al carrer del Pla de l'Estany a Sant Joan les Fonts, Foto: ACN.
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