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Quatre festes il·legals i dotze
detinguts per violència de gènere,
balanç policial de la nit de Cap d'Any
Interior fa un balanç positiu del comportament "generalitzat" de la ciutadania en
una nit "tranquil·la"

Uns agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona, patrullant | Ajuntament de Barcelona

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, s'ha mostrat "molt satisfet" pel comportament "generalitzat"
de la ciutadania durant la passada nit de Cap d'Any. "Ha estat una nit força tranquil·la", assegura
el comissari dels Mossos David Boneta.
Això no treu, però, que s'hagin registrat algunes dades negatives. El més significatiu ha estat la
detenció de 12 persones per violència de gènere, el doble de les que hi va haver l'any passat, i la
celebració de fins a quatre festes il·legals. N'hi ha hagut en una discoteca de Cornellà de Llobregat
(Baix Llobregat), en un hotel de Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental), en una casa de
colònies d'Esponellà (Pla de l'Estany) i en una nau abandonada de Llinars del Vallès (Vallès
Oriental).
La Guàrdia Urbana de Barcelona posa 112 denúncies
La Guàrdia Urbana de Barcelona, per la seva banda, ha denunciat durant la nit de Cap d'any una
festa en el vestíbul d'un immoble amb un grup d'unes 10 persones i un karaoke amb unes 22
persones, en el marc del dispositiu de control per garantir el toc de queda nocturn, el consum
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d'alcohol a la via pública i les festes il·legals. El cos ha reforçat la seva presència en els espais
públics, especialment entre la 1 i les 6 del matí.
Els agents han interposat 112 denúncies per no respectar el toc de queda i 39 per no portar la
mascareta a la via pública i altres espais a l'aire lliure. Els dispositius estàtics de control en
diverses vies de la ciutat gairebé no han detectat persones que conduïssin sota els efectes de
l'alcohol o altres substàncies.
Pel que fa a denúncies a locals, només se n'ha detectat un que no complia l'horari de
tancament. El cos no ha hagut de desallotjar persones ni grups que superessin el número
permès, ni s'han localitzat persones per compartint alcohol a la via pública.
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