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La seguretat a Barcelona millora
lleument, però els furts continuen
El 24,2% dels ciutadans va patir algun delicte l’any passat. L’Eixample i CiutatVella, que aprova
per primer cop, són els districtes amb més delinqüència i Les Corts i Gràcia, els més tranquils
20M
zona20barcelona@20minutos.es/twitter:@20m

20 minutos

El nombre de barcelonins que
vanservíctimesd’undelicteva
baixar el 2011 per segon any
consecutiu. L’Enquesta de vic-
timització revela que el 24,2%
delapoblacióvapatirundelic-
te,sisdècimesmenysquel’any
anterior. No obstant això, els
furts, les estrebades i els roba-
torisdebossesdemàicarteres
no afluixen, perquè encara és
aviatperveureelsfruitsdeme-
sures com el patrullatge pel
Metro, segons el primer tinent
d’alcalde, Joaquim Forn.

Tot i el descens, el 15,4%
dels ciutadans va patir algun
delictecontralaseguretatper-
sonal, una dècima més que el
2010.Concretament,aun7,5%
els van robar la bossa o la car-
tera o ho van intentar; a un
2,9% els van prendre el telèfon
mòbilohovanprovar;un2,5%
van patir un atracament o un
intent, i un 2,1%, una estreba-
da. A més, un 2,1% va ser víc-

tima d’un robatori al domicili
od’unintent,elquesuposaun
descens del 12,5%.

L’estudi,quedetectaelsde-
lictes que no es denuncien
–només ho va fer el 40,6% dels
barcelonins–, mostra que el
2011 es van cometre un 14,5%
menysdedelictescontravehi-
cles, que van afectar al 7,1%
dels ciutadans. D’aquests fets,
el63,9%sónsostraccionsd’ob-
jectes de l’interior i accesso-
ris, i laresta,robatorisointents
deturismes,motosibicicletes.

«Evitarem parlar d’èxit i
caure en la autocomplaença
perquè hi ha molta feina a fer.
Hem de continuar en aquesta
líniainoabaixarlaguàrdia»,va
afirmar Forn, qui va afegir que
el 16,1% dels ciutadans creu
que la seguretat ha millorat,
per bé que el 28,7% pensa que
ha empitjorat i el 49,7% opina
que està igual.

Millora a Ciutat Vella
Gràcia i Les Corts són els dis-
trictesméssegurs,mentreque
l’Eixample i Ciutat Vella con-
tinuen sent les zones on es co-
meten més delictes. De fet, la
percepció de seguretat ha mi-
llorat en tots ells i és el primer
copdesdel2009queCiutatVe-
lla aprova en seguretat.

Només Nou Barris i Sants-
Montjuïc empitjoren i reben

unanotadel5,8,duesdècimes
per sota de la registrada l’any
2011. Justament, en aquests
dos districtes i a Sant Martí el
civisme ha empitjorat i reben
una nota de 5,5, 5,4 i 5,9, res-
pectivament.CiutatVella,amb
un 4,6, és l’únic que suspèn i
Sarrià-SantGervasi,ambun7,
és el que treu millor nota.

SEGUNDOS

La organización que
regula el funciona-
miento de Internet
(ICANN) ha hecho
pública las casi 2.000
candidaturas para fu-
turos dominios de In-
ternet de primer ni-
vel.El Ajuntament ha
solicitado dos:.barce-
lona (de uso público
para la comunidad
local) y .bcn, con la
intención de prote-
gerlos o de reservar-
los como marca para
uso exclusivo del con-
sistorio. La Generali-
tat ha pedido el do-
minio .catalonia.

Dominio
.barcelona
de uso libre

Récord de viajeros
en El Prat en mayo
El Aeroport del Prat
superó por primera
vez en mayo los 3,1
millones de pasajeros,
El alcalde de Gavà no
apoya la propuesta del
de Castelldefels de re-
formar la tercera pista.

Rebajan la pena
por el ‘caso FGC’
ElTribunalSupremoha
rebajadode6a4añosy
mediolapenadecárcel
para dos expresidentes
deFerrocarrilsporcon-
tratar un plan de pen-
siones ilegalmente.

5,6
en seguretat i civisme

és la nota que donen els
barcelonins,lleugerament

per sobre de l’últim any

� SANT MARTÍ
Barcelona estrena una
escultura de Plensa. La
FundacióVilaCasashacedi-
do a la ciudad una escultura
de Jaume Plensa, Dell’Arte,
adquirida en 2009, y que lu-
ce en la plaza (foto) del mu-
seo Can Framis.

� NOU BARRIS
Juicioa lamonitoradelni-
ño muerto en Can Dragó.
La jefa de monitores de la
Fundació Social del Raval se-
rá juzgada por imprudencia
leveconmuerteporel falleci-
miento de un niño de 3 años
en la piscina de Can Dragó.

� SANT ANDREU
Seis años de retrasos en
las Casernas. Los vecinos
de Sant Andreu denuncia-
ron ayer la reiterada demo-
ra en la ejecución del plan
de equipamientos y pisos
sociales en los terrenos de
las antiguas Casernas.

� SANT MARTÍ
Los comerciantes sa-
can la moda a la calle.
Este viernes se celebra una
nueva edición de la pasare-
la BCN Moda al Carrer pro-
movida por los ejes comer-
ciales de la ciudad, en la
calle Cantàbria.

� CIUTAT VELLA
Puertas abiertas en el
Palau de la Música. El
Palau celebra su tradicio-
nal jornada de puertas
abiertas a la ciudadanía el
próximo domingo, de 10.00
a 15.00 horas, bajo el lema
El Palau m’inspira.D
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«ELS SERVIDORS PÚBLICS NO TENEN DRET A QUEIXAR-SE».
Aquest és el missatge que va donar ahir el president de la Generalitat, Artur Mas, a la 25ena promo-
ció dels Mossos (556 agents, 157 dels quals reforçaran Barcelona aquest estiu) i als 332 nous policies
locals. Els ciutadans «sí que tenen dret a queixar-se». L’any que ve no hi haurà cap promoció per les
retallades. La guàrdia urbana María Bueno i el seu xicot, el mosso d’esquadra Albert Riba, van prota-
gonitzar una de les imatges de la cerimònia d’ahir (foto) amb el seu petó. FOTO: GUILLEM SÁNCHEZ/ ACN

El 78% dels barcelonins van veure agents de la Guàrdia Urbana
patrullant la setmana anterior de ser enquestats, el percentatge
més alt de l’última dècada. Això podria canviar, ja que les restric-
cions pressupostàries actuals impedeixen convocar noves places.
«Cada any tenim entre 90 i 100 baixes i això repercutirà direc-
tamentenel territori»,vaalertarel tambéregidordeSeguretat, Joa-
quim Forn, que va assegurar que busquen altres mecanismes per
compensar el descens d’efectius, qüestió que els «preocupa».

Menys policies al carrer
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