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LA VICTIMITZACIÓ A L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA ABANS DE LA
CRISI SANITÀRIA
Els índexs de victimització mesuren la proporció de persones
afectades per un fet que consideren delictiu. En aquests darrers anys,
la tendència a l’AMB ha estat a l’alça:

•

En els vehicles, la victimització ha estat producte sobretot del
robatori d’accessoris dels cotxes i dels vehicles associats a les
noves mobilitats urbanes (bicicletes, patinets,...).

•

En l’àmbit dels domicilis també s’ha donat un increment dels
robatoris, preocupant perquè aquests fets afecten el reducte de la
pròpia intimitat, amb importants efectes en la percepció de
seguretat.

•

Cal esmentar especialment la tendència dels fets de victimització
contra la seguretat personal, en forma de robatoris i també
d’algunes violències, ja que és sobretot l’increment d’aquestes
relacions delictives el que ha contribuït a l’actual extensió de la
delinqüència a l’àrea metropolitana.

COVID-19 I TENDÈNCIES DE LA VICTIMITZACIÓ
Considerada en el seu conjunt, la delinqüència metropolitana no és
fruit de l’atzar sinó una estructura que ressegueix a la població en les
seves activitats diàries: se seleccionen aquells béns que a cada
moment permeten obtenir els màxims beneficis amb la major
impunitat possible. La COVID-19:
• Ha suposat el confinament i l’augment de temps de convivència a
les llars, què és el principal escenari de les violències masclistes i
intra-familiars.
• S’han establert restriccions a les mobilitats diàries que modifiquen
els escenaris i les oportunitats delictives (llocs, horaris, possibilitat
d’aprofitar la massificació i l’anonimat).
• La digitalització de la vida diària (en el comerç, en l’ocupació i en
les relacions personals) consolida i aferma les possibilitats
d’esdevenir víctima de la delinqüència informàtica.
• Els mecanismes de control social de la delinqüència s’han
modificat, tant els formals (associats a la vigilància policial i al
règim sancionador) com els informals (els ulls als carrer).
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PERSPECTIVES
L’INSTITUT D’ESTUDIS REGIONALS I METROPOLITANS DE BARCELONA
L’impacte de la COVID-19 fa preveure canvis en la incidència i en la prevalença de les relacions delictives a
l’AMB, i també, potser, en la seva naturalesa. Caldrà doncs fer un seguiment dels fets de victimització i de la
seva evolució un cop es vagi produint el desconfinament i es comencin a fer palesos els efectes de la nova
crisi (laboral, econòmica i social). Des de l’IERMB ho farem a partir dels següents instruments:
•

Les enquestes de victimització mesuren l’extensió de la delinqüència, recollint informació fins i tot
d’aquells petits furts i situacions que no es comuniquen ni a la policia ni als jutjats. Aquestes enquestes
compten amb una llarga tradició a l’AMB, una sèrie temporal que servirà de referència per tal d’avaluar
l’abast dels canvis que es reflectiran en la propera edició de l’EVAMB (enquestes de seguretat i
convivència IERMB). Paral·lelament, es realitzarà un seguiment de l’evolució de la delinqüència a partir
d’altres fonts d’informació com els registres policials.

•

L’àrea de Convivència i de Seguretat Urbana de l’IERMB ha donat suport i ha col·laborat en el treball de
camp, la depuració i l’explotació estadística de les diverses edicions de l’Enquesta de violència masclista i
de l’Enquesta de violències sexuals a Catalunya (Enquestes i estudis Departament Interior). La comparativa
entre les edicions anteriors a la crisi i les edicions posteriors junt amb l’anàlisi de les dades recollides pels
registres administratius i penals haurien de permetre copsar els possibles efectes d’aquesta en les
violències masclistes.

RECURSOS PER A LES ADMINSTRACIONS I PER A LA CIUTADANIA
L’emergència de la COVID-19 és encara un fenomen recent, pel que serà motiu de noves preguntes i també
sorgirà la necessitat d’obtenir respostes a curt, mig i llarg termini. Destaquem pel seu interès:

QUÈ S´ESTÀ FENT
• AMB. Recull de recursos i iniciatives municipals COVID-19 (Recursos COVID).
• Federació de Municipis de Catalunya. Mesures i instruccions actualitzades sobre el coronavirus (FMC)
RECURSOS D’ATENCIÓ A LES PERSONES
• Línia d'atenció contra la violència masclista 900 900 120.
• Mossos d’Esquadra. Pla de contingència per a víctimes de violència (Atenció víctimes).
• Mossos d’Esquadra. Seguretat a Internet, xarxes socials i aplicacions (seguretat digital).
RECURSOS PER A LES ADMINISTRACIONS
• European Forum for Urban Security (EFUS).
• United Nations Interregional Crime and Justice Research Programme (UNICRI).
• UN-Habitat (UN-Habitat).
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