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A lt Empordà, Baix Empordà, Gi-
ronès, Selva, Pla de l’Estany, 
Garrotxa, Ripollès i Cerdanya 

configuren les comarques gironines, 
terra d’acollida per a viatgers, turistes 
i immigrants. I terra que atrau malfac-
tors disposats a plomar a tort i dret, i 
terra de refugi per a pròfugs de la justí-
cia de tot el món. Quatre cossos de poli-
cia (Mossos, policies locals, Guàrdia Ci-
vil i Policía Nacional) operen en aquest 
singular territori de 5.583 quilòmetres 
quadrats, amb 200 quilòmetres de cos-

ta i 150 quilòmetres de línia fronterera, 
que té la ràtio policial  més elevada de 
tot Europa:5,1 policies per cada mil ha-
bitants. Però tenir més policies que en-
lloc no atura els professionals del crim. 
El 2013, cada dia es comptabilitzaven 
124 fets penals i es feien una mitjana de 
16 detencions. En vint anys, els delictes 
coneguts s’han doblat, tal com es com-
prova repassant les estadístiques del 
1992, quan es perpetraven de mitjana 60 
delictes al dia. En analitzar les dades de 
la seguretat d’aquest territori, punt de D
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pas de i cap a Europa, es comprova amb un 
cop d’ull que els estrangers hi tenen un pa-
per protagonista. No només com a distorsi-
onadors de la seguretat i de la tranquil·litat, 
amb autèntics professionals del delicte amb 
especialitats concretes, sinó que els que de 
fora vingueren també són víctimes. Un exem-
ple: la meitat de les víctimes d’assassinat del 
2012 eren estrangers. La gran activitat en el 
món del crim carrega extremament de feina 
els jutjats gironins, que el 2012 van convocar 
5.453 judicis, dels quals 3.160 es van sus-
pendre. I van dictar 3.148 sentències de ca-

sos jutjats per la via regular i 2.233 per la via 
del judici ràpid. Els resultats de les anàlisis 
apunten que la salut de la seguretat ciutada-
na està malament i que empitjora. Però els 
responsables de garantir-la saben que la in-
seguretat és una sensació i, com a tal, lligada 
a la subjectivitat, i tenen les seves pròpies ar-
mes per combatre-la: silenciar en la mesura 
que poden els casos que més alarma causen 
–la gent no té por d’allò que no coneix– i di-
fondre, sempre des de l’òptica favorable, les 
estadístiques.
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