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Colau i Interior pacten ara
desplegar més mossos a Ciutat
Vella
La reunió de la junta de seguretat serveix per polir diferències i concretar el
desplegament d'agents en determinats punts de la ciutat a partir de l'1 de
novembre

Reunió de la junta de seguretat local a l'Ajuntament de Barcelona | Departament d'Interior

Apropament entre l'Ajuntament de Barcelona i el Departament d'Interior a l'hora de tractar els
problemes de seguretat que competeixen a la ciutat. Després d'una reunió extraordinària el passat
14 de setembre
(https://www.naciodigital.cat/noticia/162829/colau/buch/enfronten/si/amb/mossos/prou/frenar/narc
opisos) on es va fer evident el xoc de punts de vista entre les dues institucions, la junta de
seguretat local d'aquest dilluns ha permès arribar a punts de consens, que estableixen una nova
línia conjunta d'actuació en aspectes preocupants, com ara els narcopisos o els manters,
especialment al districte de Ciutat Vella.
De fet, la posada en escena de les dues institucions ja ha estat diferent de l'anterior. Malgrat que
el conseller d'Interior, Miquel Buch, no ha estat present a la reunió per problemes de salut, la roda
de premsa posterior ha estat conjunta, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, hi ha comparegut
acompanyada pel secretari general d'Interior, Brauli Duart, i el director general de la Policia,
Andreu Joan Martínez.
Concretament, han precisat, a partir de l'1 de novembre es portarà a terme una nova estratègia
operativa que consistirà a augmentar la presència d'agents de la policia catalana uniformats als
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carrers de Ciutat Vella i altres punts "sensibles", ha precisat el secretari general d'Interior, Brauli
Duart. Malgrat que no augmentarà el total de mossos a la ciutat -els efectius "són els que són", ha
lamentat-, hi haurà un nou repartiment per àrees. Amb aquestes mesures hi haurà més seguretat,
segons ha explicat.
Colau celebra i lamenta
"Hem fet una diagnosi compartida", ha assegurat Colau, que ha recordat que la seva petició inicial
es manté. "Barcelona necessita més mossos d'esquadra, i com que és la nostra obligació, en
cada ocasió reiterem la petició, però això té uns procediments", ha reconegut l'alcaldessa. Per tant,
ha lamentat que "de manera immediata no és possible tenir més agents", tot i que ha celebrat
que s'aconsegueixi "un reforç policial i de presència a Ciutat Vella".
La preocupació del consistori recau en el fet que hi ha hagut un "estiu complicat" on ja es va posar
en pràctica un pla de xoc de la Guàrdia Urbana que, segons ha anunciat Colau, es mantindrà durant
els propers mesos amb més hores extraordinàries. El fet, però, és que es complementarà amb una
reorganització de la policia catalana, i amb una comissió de seguiment que millorarà la col·laboració
entre els dos cossos policials: "Estem d'acord que no hi ha impunitat i volem que no hi hagi cap
zona fosca a Ciutat Vella". Colau també ha reconegut "diferències" amb el Departament
d'Interior des de l'inici de la legislatura, però ha assegurat que el seu objectiu, ara, és "donar un
vot de confiança" i treballar per posar-se d'acord.
Un dispositiu dinàmic
La manera com es desplegarà aquest nou dispositiu no comportarà un increment d'agents a la
ciutat, sinó una reordenació de forma "dinàmica" i en funció de les necessitats. En aquests moment,
ha precisat Duart, hi ha un nou equip de direcció dels Mossos a Barcelona que dissenyarà una
"estratègia operativa" que garantirà un canvi, sobretot, en la percepció ciutadana de seguretat.

Roda de premsa conjunta entre Ajuntament de Barcelona i Departament d'Interior després de la junta de
seguretat local. Foto: Aida Morales
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En aquest sentit, els agents es mouran d'una àrea o d'un districte a l'altre, i es buscaran "fórmules"
en funció de les necessitats. Val a dir, ha volgut remarcar Colau, que malgrat l'increment de fets
delictius, a la ciutat també s'han produït diversos esdeveniments -manifestacions o necessitat
d'acompanyament a menors- que han "pres hores" als agents de la Guàrdia Urbana en assumptes
que no són exclusivament de la seva competència.
Augmenten els fets delictius
Els fets delictius comesos a Barcelona des del gener fins a l'agost han augmentat un 19%
respecte del període anterior. De fet, segons han anunciat Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana, a
Barcelona es produeixen prop del 40% dels fets penals de Catalunya, on els fets delictius també
han augmentat un 11% en els darrers dotze mesos.
Pel que fa als delictes, pugen sobretot aquells relatius al patrimoni, mentre que els delictes contra
les persones baixen un 2%. També augmenten els furts, sobretot al transport i en locals
comercials. Del total de Catalunya, un 19% són a Barcelona (88.800), una situació sobre la qual com en l'anterior- també es porten a terme dispositius preventius i, en el cas de la Guàrdia
Urbana, una prova pilot a través del Grup de Delinqüència Urbana.
Els robatoris amb violència i intimidació en espai públic també han pujat un 19%, passant de
3.600 a 4.300, sobretot amb grups especialitzats en robatoris de rellotges de luxe; mentre que els
robatoris amb força han augmentat un 22%, ja sigui a l'interior del domicilio del vehicle.
Pel que fa als narcopisos, els dos cossos policials han anunciat que des de principis d'any s'han
desmantellat 46 punts de distribució de drogues i s'han fet 60 detencions, i que el 61% dels pisos
han quedat tapiats o clausurats sota precinte judicial.
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