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Jané lamenta l'«intolerable»
increment del 9% de les agressions
sexuals
Les denúncies d'abusos sexuals creixen un 43,47% després que el cas
Maristes sortís a la llum | El conseller d'Interior presenta el balanç delinqüencial de
l'any 2016 destacant que els delictes s'han reduït un 1,99% respecte el 2015 |
Reclama una "resposta penal més contundent" contra els robatoris en domicilis

Albert Batlle, Jordi Jané i Josep Lluís Trapero, aquest dilluns | Isaac Meler

El conseller de l'Interior, Jordi Jané, ha encapçalat aquest dilluns la presentació del balanç de
delinqüència de l'any 2016 i ha expressat la seva preocupació per l'"intolerable" augment del 9,43%
de les agressions sexuals. El conseller ha indicat que "les que més pateixen aquest tipus
d'agressió" són dones d'entre 18 i 23 anys, de nacionalitat espanyola. Mentre que de mitjana l'autor
dels atacs és un home d'entre 24 i 34 anys.
Jané ha reblat que moltes agressions es produeixen perquè hi ha homes que no accepten un
"no". "El 'no' és 'no'. Davant d'un 'no' hi ha una possible agressió sexual que no podem consentir",
ha manifestat el conseller. El comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha
concretat que el 55% de les agressions es produeixen a l'estiu en els mesos de juny, juliol i
agost; un 37% en cap de setmana i un 31% en horari nocturn. "Estan vinculats a un aspecte més
lúdic", ha conclòs l'alt comandament policial.
El conseller també ha explicat que les denúncies d'abusos sexuals han augmentat un 43,47%,
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tal com mostra la gràfica inferior, i ha atribuït bona part d'aquesta pujada al cas Maristes.
"L'abusador surt a la llum i la víctima no queda a les fosques", ha declarat.
Interior també informa que els homicidis o assassinats han crescut un 26,19% i les temptatives
un 18,18%. En termes absoluts, això es tradueix en què l'any 2016 hi va haver 53 homicidis o
assassinats mentre que l'any anterior 42. Els àmbits on més es produeixen són dins l'àmbit de les
baralles (30%), les agressions (17%), la violència de gènere (15%) i la violència domèstica
(13%). Dels 53 homicidis ocorreguts al 2016 es van resoldre 47 el mateix any.
L'EVOLUCIÓ DELS DELICTES CONTRA LES PERSONES (2015-2016)

Els robatoris a casa, també una "entrada en la intimitat"
El titular d'Interior ha reclamat una "resposta penal més contundent" contra els robatoris en
domicilis en tant que no només suposen un "dany material" sinó també una "entrada en la
intimitat" de les persones i ha indicat que fins i tot hi ha hagut reunions amb el president del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos.
Trapero ha afegit que el Codi Penal cataloga el robatori en domicilis "com a fet no especialment
greu" i això afecta de manera "molt important" les eines amb que la policia pot "treballar i
investigar" com "intervencions telefòniques". Aquest tipus de delicte s'ha reduït gairebé un 2% a
tot Catalunya però en determinades zones com el Maresme "la dada segueix pujant". En total, els
fets denunciats han passat dels 27.483 el 2015 als 26.942 l'any passat.
Tendència a la baixa de la delinqüència
El conseller ha constatat que "continua la baixada a Catalunya" dels delictes. Concretament, els
fets delictius el 2016 es van reduir un 1,99% respecte 2015 i es consolida des del 2012 una
tendència a la baixa amb una reducció acumulada del 10,76%. En total, la disminució és de 56.964
casos en els últims cinc anys. Durant l'any 2016 es van registrar un total de 472.265 fets delictius
a tot Catalunya, un 87% dels quals corresponen a fets contra el patrimoni i un 10% contra les
persones.
Les prioritats que els Mossos i Interior s'han marcat per aquest 2017 són els robatoris al domicili,
els delictes sexuals, els homicidis, el tràfic de cànnabis i els delictes a Internet, així com el crim
organitzat i el terrorisme. Els delictes relacionats amb el metall com els robatoris de coure ho van
ser el 2016.
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