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Barcelona estrena una
escultura de Plensa. La

Juicio a la monitora del niño muerto en Can Dragó.

Seis a
las Ca

Fundació Vila Casas ha cedido a la ciudad una escultura
de Jaume Plensa, Dell’Arte,
adquirida en 2009, y que luce en la plaza (foto) del museo Can Framis.

La jefa de monitores de la
Fundació Social del Raval será juzgada por imprudencia
leve con muerte por el fallecimiento de un niño de 3 años
en la piscina de Can Dragó.
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La seguretat a Barcelona
lleument, però els furts c

El 24,2% dels ciutadans va patir algun delicte l’any passat. L’Eixample

per primer cop, són els districtes amb més delinqüència i Les Cort
20M

és la nota que donen els
barcelonins,lleugerament
per sobre de l’últim any

tima d’un robatori al domicili
o d’un intent, el que suposa un
descens del 12,5%.
L’estudi, que detecta els delictes que no es denuncien
–només ho va fer el 40,6% dels
barcelonins–, mostra que el
2011 es van cometre un 14,5%
menys de delictes contra vehicles, que van afectar al 7,1%
dels ciutadans. D’aquests fets,
el63,9%sónsostraccionsd’objectes de l’interior i accessoris, i la resta, robatoris o intents
de turismes, motos i bicicletes.
«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.

Tot i el descens, el 15,4%
dels ciutadans va patir algun
delicte contra la seguretat personal, una dècima més que el
2010.Concretament,aun7,5%
els van robar la bossa o la cartera 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 estrebada. A més, un 2,1% va ser víc-

Millora a Ciutat Vella
Gràcia i Les Corts són els districtes més segurs, mentre que
l’Eixample i Ciutat Vella continuen sent les zones on es cometen més delictes. De fet, la
percepció de seguretat ha millorat en tots ells i és el primer
copdesdel2009queCiutatVella aprova en seguretat.
Només Nou Barris i SantsMontjuïc empitjoren i reben

zona20barcelona@20minutos.es/twitter:@20m

20 minutos

El nombre de barcelonins que
vanservíctimesd’undelicteva
baixar el 2011 per segon any
consecutiu. L’Enquesta de victimització revela que el 24,2%
delapoblacióvapatirundelicte,sisdècimesmenysquel’any
anterior. No obstant això, els
furts, les estrebades i els robatoris de bosses de mà i carteres
no afluixen, perquè encara és
aviatperveureelsfruitsdemesures com el patrullatge pel
Metro, segons el primer tinent
d’alcalde, Joaquim Forn.

5,6

en seguretat i civisme

«ELS SERVIDORS PÚBLICS NO

Aquest és el missatge que va donar ahir el presid
ció dels Mossos (556 agents, 157 dels quals reforç
locals. Els ciutadans «sí que tenen dret a queixarretallades. La guàrdia urbana María Bueno i el seu
gonitzar una de les imatges de la cerimònia d’ahir

Menys policies al car

El 78% dels barcelonins van veure agents de la G
patrullant la setmana anterior de ser enquestats
més alt de l’última dècada. Això podria canviar, ja
cions pressupostàries actuals impedeixen convoc
«Cada any tenim entre 90 i 100 baixes i això rep
tament en el territori», va alertar el també regidor d
quim Forn, que va assegurar que busquen altres m
compensar el descens d’efectius, qüestió que els

