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Conclusions 

Agraïment a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, a l’Ajuntament de Lloret de 

Mar i al president de la Federació d’Hostaleria de Girona, Sr. Antonio Escudero, que 

han fet possible que aquesta Jornada hagi esdevingut una realitat. 

Reconeixement a la sergenta Eva Subirà, de la Unitat Regional de Proximitat i Atenció 

al Ciutadà de Girona, de qui va sorgir la proposta inicial d’aquesta Jornada.  

En l’acte de benvinguda, l’Alcalde Lloret, Romà Codina, va remarcar que seguretat i 

turisme van lligats, i de la importància que el turista es porti un bon record de les seves 

vacances. 

Posteriorment, a la inauguració, el conseller Ramon Espadaler va fer referència que el 

Turisme representa sobre un 12 % del PIB a Catalunya, que rep cada any entre 15 i 16 

milions de turistes estrangers.   

Va fer esment de la idoneïtat de descentralitzar aquesta Jornada a Lloret de Mar i de la 

possibilitat que tingui continuïtat l’any vinent. 

El conseller va posar de relleu la importància del treball conjunt dels actors públics i 

privats, i va reflexionar sobre la seguretat objectiva vers la seguretat subjectiva en 

l’àmbit del turisme; així com sobre la importància de la qualitat de la seguretat a l’hora 

d’escollir una destinació turística.  

També es va referir a l’activitat policial contra la reincidència, a la prevenció i a la 

proactivitat com a eines per lluitar contra la inseguretat. En aquest sentit, entre el 

2012 i el 2013 s’ha produït una reducció dels fets delictius amb víctimes turistes a 

Catalunya del 9,7 %. 

En la primera taula: turisme i seguretat, una visió polièdrica, el comissari Josep Lluis 

Trapero va parlar sobre la complexitat de la realitat i la societat en l’actualitat, i la 

relació cada cop més igualitària que existeix entre el ciutadà i la policia. Dins d’aquest 

darrer àmbit, es va referir a la proximitat, a l’adaptació i a l’especialització per part de 

la policia com a eines imprescindibles per a fer front als problemes. 

Altres idees que va desenvolupar van ser la concentració del turisme en determinades 

ciutats, la diversitat i transversalitat del turisme, i la importància de l’atenció al turista 



per part de les institucions atenent la seva especial vulnerabilitat. En aquesta línia, va 

traçar el perfils del turista com a víctima d’infraccions de poca gravetat, principalment 

furts, i també com a autor d’infraccions penals i d’accions incíviques.  

Finalment, va enumerar les principals polítiques de seguretat que integra el Cos de 

Mossos d’Esquadra en l’àmbit del turisme: les estratègies preventives, els programes 

de seguretat, els plans operatius –especialment el Gregal-, el reforç d’estiu (pel que fa 

a Lloret de Mar es situarà al nivell de 2013), la generació d’intel·ligència, el suport a  les 

víctimes –posant de relleu la col·laboració amb els consolats- i l’avaluació de les 

accions. 

A continuació, el Sr. Patrick Torrent, director executiu de l’Agència Catalana de 

Turisme, va explicar el model turístic a Catalunya, exposant els eixos bàsics del Pla 

Estratègic 2016: el turisme com a cadena de valor en transformació constant, el 

concepte de turista responsable com un ciutadà més que s’integra a la societat i a la 

cultura, la gestió transversal (on conflueixen una multitud d’actors públics i privats), el 

repte de descongestionar el turisme cap a zones rurals i de muntanya i, finalment, 

l’objectiu de virar del turisme qualitatiu cap al turisme qualitatiu i sostenible, posant 

l’accent en els ingressos per turista. 

Va tancar la seva intervenció descrivint el model de governança nacional del sector 

turístic, que integra tant el sector públic com el sector privat. Com a eines de 

governança, va fer referència a la Taula del turisme i a la Comissió de turisme i 

seguretat, de la qual forma part el Departament d’Interior, posant l’exemple de 

l’experiència exitosa del Grup de turisme Catalunya-Japó, en què s’ha aconseguit la 

recuperació dels turistes japonesos com a conseqüència de de la reducció significativa 

de la seva victimització.   

En la segona taula: delinqüència estacional, dificultats, reptes i estratègies, el Sr. 

Fernando Lacaba, president de l’Audiència Provincial de Girona, planteja la realitat 

actual del turisme de sol i platja, i fa una descripció evolutiva de la seguretat en aquest 

àmbit: seguretat ciutadana, seguretat comunitària i seguretat turística.  

Pel que fa a la seguretat subjectiva, va remarcar el paper fonamental dels mitjans de 

comunicació, als que va demanar que no han d’incentivar l’ansietat de les persones.  

A continuació, va cridar l’atenció sobre la manca d’interès del turista-víctima per 

denunciar i mantenir-se en el procés penal davant les molèsties que genera el 

procediment penal i/o judicial. 

Quant a les estadístiques delinqüencials, policials i judicials, va posar de manifest la 

concentració de la càrrega de feina a l’estiu, i va constatar la incoherència que els sis 

Jutjats Mixtes de Blanes no incrementin el número de funcionaris a l’estiu. En aquest 

sentit, va significar que la insuficiència de mitjans humans comportava una clara 



afectació tant al sentiment d’impunitat de les víctimes-turistes com a la situació 

d’estrès dels jutges i dels policies. 

També va apel·lar a la conveniència d’acabar amb la distinció que fa el Codi Penal del 

robatori amb força i el furt. 

Acte seguit, el Comissari Joan Carles Molinero, Cap del Regió Policial Metropolitana 

Barcelona, va fer referència al gran volum d’activitat turística que es dóna a la ciutat de 

Barcelona i, paral·lelament, al gran volum d’activitat policial en forma de dispositius 

ordinaris, dispositius extraordinaris i reforç en dates rellevants. 

Com a estratègies de resposta, va enumerar l’assignació dinàmica i variable de 

recursos, els traductors de les Oficines de Denúncies, el patrullatge dirigit i les 

relacions amb la comunitat.  

Va detallar que a la ciutat de Barcelona un 70% dels fets delictius amb víctimes turistes 

són delictes i faltes de furt, els quals han experimentat des del 2009 una reducció del 

22,05%, mentre que, en aquest mateix període, el nombre de turistes s’havia 

incrementat un 16,99%. 

Entre les activitats policials més significatives, va ressaltar la intensa col·laboració amb 

els consolats, les estratègies preventives, les estratègies d’investigació (especialment 

en l’àmbit de la reincidència) i la coordinació entre les Oficines d’Atenció al Ciutadà i 

els Grups d’Investigació.  

Finalitzada aquesta taula, un assistent del Cos Nacional de Policia va manifestar al Sr. 

Lacaba la seva preocupació davant les contínues dificultats en què es troben a l’hora 

de portar a terme els expedients d’expulsió dels delinqüents estrangers. El Sr. Lacaba 

va contestar que efectivament, en virtut de la independència judicial, cada jutge pot 

decidir si autoritza, o no, l’ingrés de la persona al centre d’internament d’estrangers, i 

que la renovació contínua de jutges tampoc ajuda; però que la solució cal buscar-la en 

l’àmbit legislatiu ja que tenim una llei mancada de concreció, que deixa en els jutges 

tota la responsabilitat de decisió.   

En la tercera taula: la gestió de la seguretat en zones turístiques. Compartint 

experiències, l’Intendent Ramon Calsina, cap de la Regió Policial del Pirineu 

Occidental, va mostrar que a la zona d’alta muntanya no es produeix un increment 

estacional significatiu dels fets delictius, ni a l’hivern ni a l’estiu. 

Respecte a l’activitat judicial, va descriure les accions preventives (mobilitat, seguretat 

a l’entorn i seguretat a les estacions d’esquí), les accions operatives i la gestió de 

recursos humans, posant en rellevància, pel que fa a aquest últim concepte, la 

necessària polivalència dels efectius que integren les comissaries de la seva regió 

policial. 



Seguidament, la Sra. Maria Leng, vicecònsol britànica a Barcelona, va dur a terme una 

exposició centrada en les campanyes preventives adreçades als turistes i residents 

britànics a Catalunya, els quals disposen d’una pàgina informativa al Facebook. Va 

reflexionar sobre la dificultat de donar consells de seguretat sense crear una alarma 

excessiva en el turista, la conveniència d’encetar la campanya abans que el visitant 

comenci el desplaçament a l’estranger i la importància de col·laborar amb els 

touroperadors per tal de fer arribar als turistes un missatge preventiu pel que fa al 

consum irresponsable d’alcohol i de drogues. 

Així mateix, va assenyalar la distinció entre el balconning (fenomen que es dóna 

bàsicament a les Illes Balears) i els incidents als balcons. 

En tot moment va insistir que Catalunya és una destinació segura, que el grau de 

col·laboració amb el Cos de Mossos d’Esquadra és molt elevat, i que els residents 

britànics estan molt integrats a la societat catalana. En la part negativa, va advertir de 

l’alt volum de sostraccions i pèrdues de passaports.   

El Sr. Jaume Orobig, regidor de Turisme de Lloret de Mar, va ressaltar la importància 

de Lloret de Mar com a destinació turística en termes quantitatius i com a turisme de 

qualitat.  

Va manifestar la seva preocupació per les dificultats en què es troben les autoritats i la 

policia per lluitar contra les conductes incíviques des del nostre ordenament jurídic. 

Com activitats principals, va assenyalar el diàleg amb els operadors turístics, la 

col·laboració interior-administrativa, la col·laboració internacional i l’aposta de Lloret 

de Mar per les ordenances de civisme. 

A més a més, va destacar la campanya de millora d’imatge de Lloret de Mar, la 

campanya de lluita contra el lloguer il·legal d’allotjaments i la campanya de civisme 

“Gaudeix i respecta”. 

La col·laboració pública i privada s’ha concretat en el Pla Estratègic 2020.  

En la quarta taula: destinacions segures. Oferta de qualitat, el Sr. Antonio Escudero, 

president de la Federació d’Hostaleria de Girona, va oferir informació sobre la 

importància del sector turístic a les comarques gironines: al 2013 es van rebre 4,5 

milions de turistes (dels quals un 53% francesos, un 45% de les places de càmping a 

Catalunya estan ubicades a Girona i el PIB del turisme a Girona és del 16%).  

Entre les estratègies en matèria de seguretat, va enumerar la prevenció i informació 

contínua a treballadors i clients, el treball conjunt amb el Cos de Mossos d’Esquadra a 

nivell local i comarcal, i l’aportació de la seguretat privada.  



Segons el ponent, el principal problema de seguretat no és la manca de recursos –tot i 

ser un element rellevant- sinó una legislació penal poc restrictiva i un sistema judicial 

amb forces limitacions. 

El Sr. Bernat Baró, director de seguretat corporativa del Port de Barcelona, va 

subratllar el lideratge del Port de Barcelona a nivell europeu i mundial, ressaltant la 

visita de 2.587.325 creueristes al 2013. 

Pel que fa a la seguretat al Port de Barcelona, la prioritat és la protecció de les 

persones i de les instal·lacions. La seva organització inclou tres àmbits: protecció 

portuària, seguretat industrial i policia portuària.  

En relació a la recollida de denúncies per part del Cos de Mossos d’Esquadra, atenent 

l’alt volum de pèrdues i sostraccions de passaports, es posa l’èmfasi en què el 

passatger no perdi el vaixell. 

En el Port de Barcelona treballen coordinadament cinc cossos policials: Policia 

Portuària, Cos Mossos d’Esquadra, Cos Nacional de Policia, Guàrdia Civil i Guàrdia 

Urbana de Barcelona. 

La policia portuària compta amb 160 agents. Entre les seves tasques cal esmentar el 

centre de control, l’accés a les terminals, el lliurament de maletes, el control de 

passatgers i la detecció d’explosius.  

L’últim ponent va ser el Sr. Carles Roig, cap d’operacions de Port Aventura. A Port 

Aventura, que acull un turisme familiar, la seguretat té la màxima prioritat. A més, ha 

de ser una seguretat “invisible” ja que una presència ostensiva de vigilants de 

seguretat o de policies generaria una alarma indesitjable en un públic majoritàriament 

infantil i juvenil.  

Port Aventura és el parc d’oci més important d’Europa, després Disneyland Paris, amb 

3,7 milions d’usuaris al 2013. 

Com a tipus de seguretat, es distingeix la relativa a les atraccions, l’alimentària i la 

patrimonial/física. Com a instruments de gestió de la seguretat, va destacar el Pla 

d’Autoprotecció, el centre de control i els simulacres d’emergència.  

La problemàtica més freqüent són els furts, contra els quals existeix una intensa 

col·laboració amb el Cos de Mossos d’Esquadra.          

Les jornades van cloure amb l’evidència que la seguretat gaudeix de bona salut tant a 

Catalunya en general com a Lloret de Mar en particular, on els fets delictius estan 

patint una davallada en els últims anys. Estem segurs que la bona feina que s’està fent 

en aquest àmbit i, de ben segur, aquesta jornada, servirà per a contribuir a millorar la 

marca Catalunya.  


