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El nombre de delictes a Olot el 2020
es manté quasi invariable tot i la
pandèmia
S'ha passat de 1.200 delictes registrats el 2019 a 1.190 l'any passat, un 0,8%
menys, mentre a les comarques gironines baixen un 23%

A Olot hi hi ha hagut els mateixos assalts i atracaments el 2020 que el 2019. | PLV.

Segons l'estadística que ha fet pública el Ministeri de l'Interior espanyol, l'any 2020 la xifra negra
de delictes a la capital de la Garrotxa tan sols s'ha reduït un 0,8% en relació a l'any anterior. I això,
malgrat la pandèmia. Segons recullen les dades esmentades, s'ha passat de 1.200 delictes
registrats el 2019 a 1.190 l'any passat.
Sí que han baixat els robatoris amb força a domicilis i establiments (de 163 es passa a 126), però
pràcticament hi ha hagut els mateixos assalts i atracaments (de 28 es passa a 27). I allò que han
augmentat, fins a gairebé doblar-se, són els robatoris de vehicles (se n'han registrat vint).
Un 23% menys a les comarques gironines
L'any passat a les comarques gironines es van registrar 34.769 delictes (una xifra molt per sota
dels 45.249 dl 2019), amb què es descens és d'un 23% menys que l'an anterior. El motiu
d'aquesta davallada no és cap altre que la pandèmia. Perquè, primer el confinament, i, després,
les restriccions -aquí, sobretot el toc de queda- s'han traduït en menys mobilitat i gent al carrer. I
això també vol dir menys delictes.
Per tipologies, les que tenen un descens més accentuat -aquí, se supera el 30%- són els robatoris,
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furts i lesions. També hi ha hagut menys delictes sexuals (230 davant 310 del 2019).
El balanç de criminalitat del 2020 que ha fet públic el Ministeri de l'Interior recull dades de tots els
cossos policíacs (Mossos d'Esquadra, policies locals, policia espanyola i Guàrdia Civil).
L'estadística trenca la tendència a l'alça que es registrava en anys anteriors i evidencia de quina
manera la pandèmia ha fet davallar aquestes xifres negres.
De totes les tipologies delictives, aquelles que registren un descens més acusat (en una franja
que va entre el 32 i el 38%) són els furts, els robatoris i les lesions. Per exemple, durant el 2020 a
comarques gironines es van registrar 3.132 robatoris amb força, dels quals 2.289 van ser en
habitatges (l'any anterior, se'n van comptabilitzar 4.854 i 3.630, respectivament).
L'estadística també recull que a la demarcació hi va haver 754 assalts o atracaments (al 2019, van
ser-ne 1.109), 271 delictes de lesions (l'any anterior, 438) i 8.365 furts (al 2019, 12.408).
En paral·lel a aquestes tipologies, els delictes sexuals també han anat a la baixa. En concret,
durant el 2020, a comarques gironines se'n van denunciar 230, un 25,8% menys. El descens,
però, és menor en el cas d'aquelles agressions que van acabar en violació. Perquè es passa de les
52 del 2019 a les 45 de l'any passat (un 13,5% menys).
Set crims
El balanç també recull com, al llarg de l'any passat, a la demarcació hi va haver set crims. Aquí s'hi
troben, per exemple, el de la infermera de la Clínica Girona a qui van matar a casa seva o les
dues dones mortes a mans de les seves parelles a l'Escala (Alt Empordà) i Lloret de Mar (Selva).
L'estadística del Ministeri de l'Interior també revela que, durant el 2020, els únics delictes que
han anat a l'alça a la demarcació són les temptatives d'homicidi o assassinat. S'ha passat de quinze
a setze. Per últim, els casos de tràfic de drogues -aquí, s'hi inclouen les plantacions de marihuanatambé han baixat, tot i que molt per sota de la mitjana. Se n'han registrat 389, un 10,4% menys
que al 2019 (quan van ser-ne 434).
Lloret, a la meitat
L'estadística de criminalitat que ha fet pública el Ministeri també desgrana les dades de les
principals ciutats de la demarcació. En concret, les que tenen més de 30.000 habitants. I aquí,
sobretot, destaca el cas de Lloret de Mar, on d'un any a l'altre els delictes han caigut més de la
meitat (en concret, un 53,6%, passant de 3.507 a 1.629).
Entre les raons que ho expliquen, novament, una d'elles és la pandèmia. Perquè la Costa Brava
Sud -molt oberta al visitant estranger- va ser un dels territoris que més va patir la davallada del
turisme. Si es mira per tipologies, a Lloret de Mar destaquen els descensos de fins al 73% en
furts (de 1.388 es passa a 372), del 63% en robatoris amb força a domicilis o comerços (de 377 a
136) i del 62% en el cas dels atracaments (de 92 a 35).
La nota discordant, però, es troba amb els delictes sexuals. Perquè si bé les agressions baixen un
35% (de 20 es passa a 13), durant el 2020 a Lloret de Mar s'han registrat més violacions (de les
4 del 2019 es passa a les 6 del 2020).
A Girona, un 14,3% menys
A Girona ciutat, el descens de delictes durant el 2020 ha estat del 14,3% (es va passar de 6.973
a 5.974). Aquelles tipologies que van baixar més van ser els robatoris a domicili (de 327 a 195,
un 40% menys), els atracaments (de 396 a 314, un 20% menys) i els furts (un 32% menys).
Per contra, però, com també passa a Olot, van augmentar les sostraccions de vehicles (de 96
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casos es passa a 110) o els delictes de tràfic de drogues (de 20 a 26 casos). I al llarg de l'any, es
van registrar el mateixos delictes sexuals que al 2019. A Girona se'n van denunciar 42, dels
quals set van acabar en violació.
A banda d'aquestes ciutats, el balanç de criminalitat també recull dades de Figueres, Blanes
(Selva) i Salt (Gironès). En el cas de la capital de l'Alt Empordà, el descens va ser del 18,8% (de
2.951 a 2.397). Aquí és significativa la davallada del 40% en els robatoris amb violència i
intimidació (de 98 a 58) i del 27% en el cas del robatoris a domicilis. Però, per contra, Figueres va
registrar més delictes sexuals durant el 2020 (de catorze es va passar a divuit, dels quals tres
van ser violacions).
A Blanes, el descens va ser del 25,9% (de .2522 a 1.868). Aquí, els robatoris a domicilis van
caure un 43% i els delictes sexuals, gairebé a la meitat (de 28 es va passar a 15). Per últim, a
Salt la xifra negra de fets penals va caure un 15,6% (de 1.791 es va passar a 1.512). Els
robatoris amb força a habitatges i comerços van reduir-se a la meitat (de 106 casos a 52) i els furts
van caure un 39% (de 589 casos a 359). En aquest cas, també és significatiu el descens de
violacions (de les quatre del 2019 es passa a una).
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