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RAMON ANGLADA 
Arran del fet que du-
rant una nit del pas-
sat mes de setembre 
la policia local no va 
disposar de cap efec-
tiu i del suposat in-
crement dels robato-
ris en determinades 
zones del poble, des 
de la revista Alella 
vam contactar amb 
el cap de la policia 
per preparar una no-
tícia pel nostre web. 
D’aquella conversa 
n’ha sortit aquesta 
àmplia entrevista 
on el Sotsinspector 
Gómez repassa els 
principals proble-
mes de seguretat 
com els robatoris i 
les ocupacions, va-
lora el funcionament 
de les càmeres, dóna 
expl icacions del 
perquè Alella es va 
quedar sense poli-
cies durant una nit 
de setembre i valora 
l’actuació policial 
davant dels grups 
d’encaputxats que 
visiten la població 
per treure llaços 
grocs.

S’ha produït un repunt dels robatoris a la 
població als darrers mesos?
Sí que és cert que hi ha hagut un petit repunt 
dels robatoris. Si comparem les dades de 

2017 amb les de 2018 tenim més robatoris 
que els mesos de setembre i d’octubre de 
l’any passat. Hi ha més bandes actuant, to-
tes elles són estrangeres i venen sobretot 
de països de l’est i també de Xile, i malaura-

dament tenim molta 
gent que es dedica 
a aquest lucratiu 
negoci. És una si-
tuació que està pas-
sant a tot Catalunya 
i ni molt menys som 
de les zones on els 
robatoris han aug-
mentat més, com és 
el cas del Vallès. És 
un problema difícil 
d’atacar a fons per 
la falta de recursos 
de tothom, nostres i 
del mateix cos dels 
Mossos d’Esquadra 
que s’ha hagut de 
repartir per fer front 
als robatoris per tot 
el territori.

Com ja va passar 
fa uns mesos a 
Mas Coll, ara sem-
bla que és a Coma 
Fosca on s’ha con-
centrat l’activitat 
dels lladres...
É s ver it a t  que 
aquest estiu hem 
tingut un augment 
dels robatoris en 
aquesta zona. Era 
una urbanització 
que l’any passat qua-
si bé no ens la van 

tocar i aquest any ha patit molt més. Aquest 
fet és circumstancial, una d’aquestes bandes 
s’hi ha fixat, hi ha anat dues vegades, les 
coses li han sortit bé i repeteixen perquè 
acaben coneixent el territori, els carrers, 
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El sotsinspector Gómez a les dependències de la policia local.

“Els robatoris dels darrers 
mesos quasi en la seva totalitat 
s’han produït els divendres, 
dissabtes i diumenges”
Entrevista al sotsinspector Josep Antoni Gómez
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les pistes forestals que hi ha al voltant de la 
urbanització, les vies d’escapament i sim-
plement repeteixen. No és en cap cas que 
Coma Fosca sigui un objectiu de les bandes. 
Simplement és que van provar-ho, els hi va 
sortir bé i per una qüestió de pragmatisme 
acaben escollint allò que coneixen. Tot i que 
Coma Fosca ha patit més robatoris que d’al-
tres anys, no és la zona més afectada de la 
població. 

Què en penses de l’organització de 
patrulles veïnals tal i com defensen part 
dels veïns de Coma Fosca?
Això és un error gravíssim. No és una bona 
idea tot i que la presència al carrer per si 
mateixa té un efecte dissuasiu. Tot i que a 
priori no som davant de bandes violentes, els 
veïns no estan preparats per enfrontar-se a 
uns lladres d’aquestes característiques que 
saben molt bé què no poden fer davant d’un 
agent de policia. S’han de buscar d’altres 
mecanismes i l’administració pública ha de 
posar les eines necessàries per mirar de re-
duir els robatoris.

Quins serien doncs aquestes eines 
i mecanismes?
Les primeres mesures les haurien de pren-
dre els propis ciutadans. Evidentment la po-
licia local ha de ser present al carrer, hem de 
fer les nostres zones de patrullatge i ser allà 
on es produeixin els fets. Però els veïns, i de 
ben segur que molts d’ells ja ho fan, han de 
tenir cura de la seva seguretat amb tot tipus 
d’elements dissuasius, com ara alarmes. I la 
policia ha de fer la seva feina. Tenim els ma-
pes delinqüencials fets i sabem, malgrat les 
diferències entre bandes, que la gran majo-
ria de robatoris es produeixen cap el tard, a 
partir de les sis o set de la tarda. Les bandes 
que tenim ara actuen en cap de setmana i els 
robatoris dels darrers mesos quasi en la seva 
totalitat s’han produït els divendres, dissab-
tes o diumenges. Nosaltres estem adscrits 
a un pla operatiu especial de prevenció dels 
robatoris amb els Mossos d’Esquadra i fem 
controls conjunts a les sortides i entrades de 
les urbanitzacions, però és complicat al nos-
tre poble i al Maresme en general per la gran 
quantitat d’urbanitzacions existents. Evitar 
tots els robatoris no és possible, sempre se’n 
produiran, però cal treballar per reduir-los 
al màxim.

Ens podries explicar per quin motiu la 
nit del passat 20 de setembre la població 
va quedar-se sense patrullatge pels 
carrers i sense cap efectiu policial en 
el torn de nit?
És un fet molt negatiu que no s’hauria d’ha-
ver produït mai. És un fet circumstancial 
provocat per una indisposició sobtada d’úl-
tim moment. Tot i que ho vam provar tot, 

no vam ser capaços de cobrir aquell torn de 
treball. Sí que és veritat que vam fer tot el 
possible perquè la seguretat del poble esti-
gués garantida. Jo mateix vaig parlar amb el 
cap de l’Àrea Bàsica Policial de Premià, que 
és la que porta els deu municipis del Baix 
Maresme, perquè estiguessin presents a Ale-
lla, el cap del torn de nit estava pendent del 
nostre municipi i les unitats de seguretat 
ciutadana dels mossos van patrullar per la 
població. Vam fer els desviaments dels telè-
fons directament al 112 i vam advertir-los de 
la situació i demanar-los que fossin àgils en 
la gestió de qualsevol tipus d’incident. Vaig 
parlar també amb el cap de la Policia Local 

del Masnou per informar-lo de la nostra si-
tuació i demanar-los el seu suport puntual 
en cas de necessitat. De fet ens van fer un 
servei sense rellevància a nivell de seguretat 
ciutadana aquella mateixa nit, recollir un 
gos perdut. Amb aquests suports la segure-
tat del poble no va estar en cap moment en 
perill. Si aquesta situació es tornés a repetir 
ja seria un fet molt més greu i s’haurien de 
prendre mesures ràpidament.

Com valores el funcionament de les 
càmeres de seguretat, suposadament 
dissuasòries i que en el seu moment van 
tenir un cost econòmic destacat, quan no 
s’aconsegueixen reduir els robatoris?
És una eina molt valuosa i està donant molt 
bons resultats. A Alella tenim una persona 
dedicada única i exclusivament a l’estudi de 
les imatges i a resoldre les peticions que fan 
les unitats d’investigació dels mossos obte-
nint uns grans resultats que s’han traduït 
en nombroses detencions. Aquestes bandes 
actuen amb una gran mobilitat i potser les 
imatges captades en una de les càmeres 
d’Alella es faran servir en una investigació 
que acabarà amb detinguts en una altra po-
blació. Com a eina és bàsica i està donant 
uns resultats boníssims tal com ha recone-
gut el cos de Mossos d’Esquadra que ens ha 

felicitat en moltes ocasions. Penso que les 
càmeres sí que tenen un efecte dissuasiu i 
que si no hi fossin patiríem més robatoris. 
Els delinqüents saben perfectament que 
per ells les càmeres són un problema i quan 
es produeix el judici poden saber, perquè 
l’atestat el té la defensa, com han arribat les 
unitats d’investigació dels mossos a resoldre 
aquell delicte i el pes que tenen les imatges 
obtingudes per les càmeres de seguretat. 

I pel que fa a les ocupacions d’habitatges 
quina és la situació actual?
Estem millorant. Quan jo vaig arribar, l’octu-
bre de 2016, hi havia tretze cases ocupades 
i en aquest moment en tenim nou. Pel parc 
immobiliari d’Alella és una xifra baixa però 
sempre és excessiu perquè representen una 
enorme molèstia pels veïns. Sóc conscient 
que no n’hauríem de tenir cap, però cal tenir 
ben clar que aquí la legislació vigent juga 
en contra nostra al ser l’habitatge un dret 
fonamental. Hi ha cert moviment i hem tin-
gut períodes amb només set cases ocupades 
sempre propietat d’entitats bancàries o de la 
SAREB. Nosaltres fem tot el possible per-
què ocupar una casa a Alella no sigui gens 
còmode però quan aquest fet s’ha produït la 
legislació no afavoreix la nostra actuació.

Ja per acabar, quina és l’actuació de la 
Policia Local d’Alella davant l’arribada 
d’individus de fora de la població, vestits 
d’una determinada manera, amb la cara 
tapada i encaputxats per treure llaços 
grocs i arrencar banderes?
El treure o posar llaços ja ha dit la fisca-
lia que no comporta cap delicte, per tant 
l’actuació policial identificant a persones 
s’hauria de portar a terme en els casos que 
això pogués comportar un conflicte d’ordre 
públic. En principi, posar o treure llaços no 
requereix cap sanció. És veritat que el fet que 
vinguin encaputxats o amb la cara tapada 
sí que pot ser un element amenaçador per 
a un ciutadà que passa pel davant i es pot 
espantar davant d’un individu a qui no li veu 
la cara. En aquests casos, i ja s’ha produït en 
alguna ocasió, si que s’escau la identificació 
de les persones sempre amb la voluntat de 
preveure un conflicte o una baralla. Això ho 
hem fet durant força temps i hem identificat 
a moltes persones tant dels que posen com 
dels que treuen els llaços grocs. També és 
veritat que no sempre s’ha fet. El poder dis-
crecional del policia que es troba davant de 
la situació valora quina actuació cal realit-
zar. En algunes ocasions són accions ràpides 
i la policia no hi ha estat present i en d’altres 
el policia ha decidit no identificar per evitar 
un conflicte major. De moment no hem tin-
gut problemes greus però si insults i alguna 
empenta per part d’aquests grups que venen 
a treure llaços. 

COMA FOSCA HA PATIT MÉS 
ROBATORIS QUE D’ALTRES 
ANYS PERÒ NO ÉS LA ZONA 
MÉS AFECTADA DE LA 
POBLACIÓ

EN L’ACTUALITAT HI HA NOU 
CASES OCUPADES, TOTES 
PROPIETAT D’ENTITATS 
BANCÀRIES




