
ENTREVISTA A ASSUMPTA ESCARP 

«Barcelona serà més segura aquest estiu» 
En tres anys en el càrrec ha hagut de fer front a l’eclosió de furts i 

prostitució i a la contagiosa percepció d’inseguretat ciutadana. 

PATRICIA CASTÁN 

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, 25.04.10 

 

Possiblement seria l’última regidora (multicàrrecs) a dimitir a Barcelona 

perquè està bregada en tots els fronts municipals. Assumpta Escarp 

(Terrassa, 1957), casada i amb dos fills de 14 i 19 anys, va estudiar 

Dret i va començar a treballar en l’àrea sanitària. L’exalcalde Joan Clos ja 

la va alinear en el seu equip en els temps de regidor. Després la va 

repescar com a cap de gabinet de l’alcaldia. Amb ell va manar en 

Participació, en Urbanisme i va ser (encara ho és) regidora de l’Eixample. 

 

–¿Què li diria a un turista a qui acaben de plomar a Barcelona i que diu 

que no pensa tornar-hi? 

–Que Barcelona ofereix moltes coses. Hem d’intentar que mai es plantegi 

no tornar. És una gran ciutat i això inclou els furts. Però el turista ha de 

saber que treballem per millorar. El convidaria a tornar a Barcelona amb 

el compromís que no li tornarà a passar. 

 

–La imatge de Barcelona ja es lliga a inseguretat. ¿Com solucionar-ho? 

–La ciutat no és insegura, ho demostra l’estadística en matèria de 

delictes i delictes greus. Ni tan sols té zones que s’hagin d’evitar. El que 

sí que podem fer és treballar amb el Pla Estratègic de Turisme i el mateix 

pla de seguretat de Barcelona per establir més línies de prevenció. Hi 

haurà d’haver molta presència de policia de carrer per evitar que 

s’instal·lin a les zones més turístiques, millorar els sistemes de 



coordinació entre administracions i també els sistemes legislatius per ser 

més efectius. No solament amb més policia millorarem la seguretat. Però 

és important ser capaços de transmetre que Barcelona no és una ciutat 

insegura. 

 

–¿Com encaixa que el PSOE accepti canvis en el Codi Penal proposats per 

CiU que a vostè i l’alcalde Hereu els van ser denegats? 

–Per mi, que he anat tres vegades a Madrid amb el tema, no és una 

derrota. Havíem fet moltes coses abans que l’alcalde parlés amb el 

ministre de Justícia. Que la negociació política de CiU hagi portat a això 

no és negatiu. Vam demanar modificar el codi, fer un registre de faltes i 

canvis de planta judicial. Que la solució arribi per una via d’acord, esmena 

o com sigui és l’important. No qui es posi la medalla. Jo sé la feina que 

he fet i em sento políticament reforçada. Mentre tot això arriba, 

nosaltres hem creat un grup català amb la jutge degana, el fiscal en cap 

de Barcelona, la subdelegació del Govern, la Generalitat i l’ajuntament per 

treballar cas per cas, i així ja hem aconseguit portar a la presó quatre 

multireincidents. Trencar amb la impunitat serà fonamental. 

 

–¿Sent que a Madrid menystenen l’Ajuntament de Barcelona? 

–Era extraordinari anar com a ajuntament a demanar canvis i també 

haver d’enviar un redactat de modificació del codi. Però es va fer. I 

l’important és que l’alcalde liderés el problema després de plantejar-se a 

la Junta de Seguretat. Per ser d’esquerres no deixarem d’exercir la 

seguretat. Es pot creure en l’autoritat sense ser autoritari. I creure en la 

seguretat des de l’esquerra. 

 

–¿I per què baixen un 2,6% els furts aquest any, però augmenta la 

percepció ciutadana d’inseguretat? 



–Perquè aquest tipus de robatori menor per distracció funciona molt pel 

boca-orella i afecta molt la teva pròpia intimitat, és un greuge directe. 

Barcelona de sobte ha estat destí turístic de molta gent, alguns pateixen 

robatoris i ho han explicat. 

 

–Els barcelonins veuen més problemàtica la inseguretat que l’atur. ¿Deu 

ser perquè gairebé no es veu policia? 

–La crisi genera més inseguretat. Una de les nostres apostes és posar 

més uniformats al carrer, perquè no hi ha millor manera de prevenir. Per 

això ara al juny s’incorporaran 250 agents de la Guàrdia Urbana, i 250 

més començaran la seva formació. També falten Mossos; hem demanat i 

ens corresponen el 22% dels 900 nous agents d’aquest any. Aquest 

estiu hi haurà més policia i més tasca preventiva que altres anys i la 

ciutat serà més segura. 

 

–La crisi de la prostitució es va resoldre a força de desfilada d’uniformes. 

–Nosaltres ja estàvem a la Rambla però, a partir de les fotos de l’estiu, 

els Mossos van començar a fer patrullatge de nit amb unitats 

especialitzades; abans només ho havien fet amb les nocturnes 

territorials. I s’estan mantenint. Però amb els carteristes, si no es tanca 

el cercle judicialment, no serveix de res. 

 

–¿Ha estat Ciutat Vella òrfena de Guàrdia Urbana perquè la regidora Itziar 

González, abans de dimitir, va advocar per mesures preventives? 

–Ciutat Vella sempre ha sigut el districte més dotat de Guàrdia Urbana 

perquè és lògic, és el més usat, amb més immigració i que requereix una 

atenció especial. No hi ha hagut diferències, ni pugna. D’urbanisme 

preventiu i de treball transversal, en parlem tots. He treballat molt 

còmoda amb ella. 



 

–¿Si hi ha tanta Guàrdia Urbana, per què els ciutadans es queixen que no 

s’atenen les seves queixes? 

–El nivell de resposta de les trucades és del 98% però no totes han de 

generar acció policial. La nostra aposta és policia de proximitat per 

actuar abans que hi hagi una queixa.  

 


