LA SÍNDICA DE BARCELONA INICIA UNA ACTUACIÓ D’OFICI PER
CONÈIXER ELS PROTOCOLS DE COORDINACIÓ I D’ACTUACIÓ ENVERS
L’HOME DETINGUT PER L’AGRESSIÓ SEXUAL A LES DRASSANES
•

L’alarma social creada per l’agressió violenta per part d’un home
prèviament detectat pel veïnat del barri on s’ha produït l’atac,
juntament amb el fet que s’havia identificat i intervingut per part de
diferents serveis públics, preocupa a la Síndica de Greuges de
Barcelona.

Barcelona, 26 abril del 2019 – Arran l’agressió física i sexual del passat divendres 19
d’abril entorn les Drassanes de la ciutat que va acabar hores després amb la detenció
del presumpte agressor, Maria Assumpció Vilà, síndica de greuges de Barcelona, ha
endegat una actuació d’ofici que té com a objectiu conèixer l’existència dels protocols
de coordinació entre els diferents serveis que han de vetllar pel benestar de la
població, i valorar la seva aplicació, així com l’eficàcia de les actuacions dutes a terme.
Amb el pas dels dies i arran les declaracions públiques d’entitats veïnals de la zona,
s’ha sabut que el presumpte agressor havia protagonitzat conductes incíviques,
violentes i piròmanes durant els dies i les setmanes prèvies al 19 d’abril. Es té
coneixement de la intervenció de Bombers i de la Guàrdia Urbana, així com que va ser
detingut en diverses ocasions i ingressat a la unitat de psiquiatria de l’Hospital del
Mar.
L’alarma social creada per l’agressió violenta per part d’un home prèviament
detectat pel veïnat del barri on s’ha produït l’atac, juntament amb el fet que s’havia
identificat i intervingut per part de diferents serveis públics (Unitat Territorial de Ciutat
Vella de la Guàrdia Urbana, la comissaria de Mossos d’Esquadra del districte o
l’Hospital del Mar, entre altres) preocupa a la Síndica de Greuges de Barcelona.
Per aquest motiu, la defensora de la ciutadania barcelonina ha formulat la petició
d’informació al comissionat de Seguretat, a la comissionada de Salut i Diversitat
Funcional i a l’Institut Municipal de Serveis Socials.
Al primer li trasllada l’interès per conèixer les actuacions policials dutes a terme; si es
té coneixement de l’existència a la ciutat de subjectes amb un perfil similar al del
presumpte agressor, i els mecanismes de coordinació de la Guàrdia Urbana amb altres
cossos de seguretat i amb la resta de serveis i institucions en casos de detecció de

persones que poden presentar indicis de trastorn mental i que posen en perill la
seguretat de la ciutadania.
A la comissionada de Salut li demana l’explicació de les intervencions realitzades; quin
és el mecanisme d’actuació per atendre a persones amb indicis de trastorn mental, i
per finalitzar, quin és el protocol quan es concedeix l’alta mèdica a una persona amb
problemes de salut mental i en situacions de sensellarisme.
Per últim, la Síndica de Barcelona es dirigeix a l’Institut Municipal de Serveis Socials, a
qui planteja si tenia coneixement de l’existència de la persona identificada com a
presumpta agressora, i si és el cas, quines han estat les actuacions desenvolupades.
També s’interessa per si va rebre alguna comunicació de la Guàrdia Urbana i de
l’Hospital del Mar, i quines circumstàncies s’han de produir per informar a Fiscalia
davant la detecció d’una persona sensellar que pot presentar indicis de trastorns
mentals i no accepta cap mena de seguiment o orientació per part dels professionals
de l’àmbit de la salut mental.

