
ACTA REUNIÓ 24-10-2021

Lloc: Parc del carrer Cirerers, Priorat de Banyeres
Assistents: Alcalde de Llorenç del Penedès, Sr. Jordi Marlès

Alcalde de Banyeres del Penedès, Sr. Amadeu Benach
Cap dels Mossos d'Esquadra al Baix Penedès, Sr. Joan Mulet
Veïns i veïnes de la Urbanització del Priorat de Banyeres

La reunió consta de dues parts.

Primera part - S’exposen breument els motius pels quals s’ha decidit convocar
aquesta reunió: robatoris reiterats al carrer Garrofers i als carrers adjacents i
creació del primer grup de WhatsApp per part dels seus veïns i veïnes per estar
connectats permanentment i compartir informació útil per poder fer front a aquesta
situació, i primers contactes amb l’Ajuntament de Llorenç i els Mossos d’Esquadra
en relació amb aquests fets. Alhora, es deixa constància que els incidents han anat
en augment i s’han estès a altres zones de la urbanització, amb la qual cosa es
referma la necessitat de fer aquesta trobada.

Es dona la paraula als alcaldes de Llorenç del Penedès i Banyeres del Penedès,
així com al cap dels Mossos d’Esquadra al Baix Penedès, que ens informen del
següent:

● Davant de l’augment de violacions de domicili i robatoris, ambdós alcaldes
estan en contacte permanent per aconseguir més eficàcia en les mesures de
prevenció i seguretat. Així mateix, ens fan saber que fins i tot s’està tenint
contactes amb la resta de municipis veïns perquè és pretén que les accions
que s’impulsin es facin a nivell de tota la comarca del Baix Penedès.

● Ens informen que una de les mesures que es vol dur a terme és la
instal·lació de càmeres amb lector de matrícules de vehicles a tot el
perímetre de la comarca per tal de tenir dues anelles de seguretat del Baix
Penedès, una anella interior i una d’exterior.

● El cap de Mossos d’Esquadra anuncia que des d’avui mateix s’incrementarà
la presència policial, tant uniformada com de paisà, i demana comprensió a
tothom perquè hi haurà identificacions tant de vianants com de vehicles.
Concretament, la franja horària en la qual s’actuarà principalment amb
efectius a la zona és des de les 18 hores fins les 22 hores ja que les
estadístiques dels robatoris i els intents constaten que en aquestes hores és
quan es produeixen el major nombre d’incidents.

● S’informa que en el darrer trimestre s’han produït un mínim de 27 robatoris,
dels quals només 10 han estat denunciats, motiu pel qual es reitera la
importància de denunciar qualsevol intent de robatori no només quan arriben
a entrar a la vivenda. D’aquesta manera, com més incidències d’aquesta
tipologia es denunciïn, hi haurà més possibilitats d’aconseguir reforços
policials a la zona.

● Davant de la intervenció d’una veïna que exposa que per denunciar un
robatori ha de demanar cita prèvia abans de personar-se a la comissaria i
que això li suposa problemes, el cap dels Mossos li confirma que a partir
d’ara podem anar directament a comissaria per denunciar els fets
simplement informant-los que som veïns de la urbanització del Priorat de



Banyeres. Fins i tot, se’ns comenta que s’està treballant perquè els agents
que acudeixin a un domicili que ha patit un robatori o un intent d’intrusió
puguin agafar la denúncia en el mateix moment i lloc on ha ocorregut i que
es pugui modificar o ampliar la denúncia a posteriori per tal de facilitar i
agilitzar aquest tràmit.

● El cap dels Mossos també comenta que tota informació que es trasllada al
cos policial és tractada i contrastada per tal d’avançar en la investigació i
identificació dels autors d’aquests episodis i demana que tothom estigui
alerta i comuniqui ràpidament qualsevol sospita de persones o vehicles
sense dubtar.

● Davant de la pregunta de quines mesures preventives podem prendre els
veïns, ens expliquen que podem instal·lar càmeres a la nostra vivenda, tant a
l’interior com l’exterior (sempre i quan només enfoquin dins de la nostra
propietat, mai al carrer o vivendes adjacents donat que es vulneraria el dret
a la intimitat); llums que s’encenen automàticament quan detecten moviment;
alarmes amb sirena per tal de dissuadir, etc.

● Un altre veí pregunta sobre la possibilitat d’instal·lar concertines o cable amb
pinxos al mur perimetral de la casa per evitar que hi accedeixin assaltants i el
cap dels Mossos confirma que si una persona es fa mal a causa d’aquests
elements defensius, la responsabilitat recau sobre el propietari de l’habitatge
donat que no és legal la seva instal·lació.

Segona part – Es decideix crear diversos grups de WhatsApp de veïns i es
divideix la urbanització en sectors seguint criteris de proximitat entre carrers.
Aquests grups estan coordinats per una persona voluntària qui, alhora, està en un
altre grup de WhatsApp format exclusivament per les persones responsables de
cada grup de veïns per estar coordinats i compartir informació d’interès comú.
S’aconsegueix crear grups en totes les zones de la urbanització a excepció de la
zona del carrer Raïm i rodalies, per manca de voluntaris.


