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Mesures contra lladres que s'adapten a la Covid i l'hivern
Els últims mesos de l'any són els més intensos pel que fa als
robatoris amb força a domicilis a Sant Cugat. El motiu és
l'increment de les hores de foscor i les dificultats per
identificar-los, ja que tothom va més tapat pel fred, fet al qual
s'afegeix l'ús de la mascareta. Tot i així, enguany, el toc de
queda juga a favor de la seguretat i els lladres concentren la
seva activitat entre les quatre de la tarda i les vuit del vespre.
Sense anar més lluny, dijous de la setmana passada la Policia
Local va detenir dos lladres que estaven robant en una casa,
després d'una espectacular persecució per les teulades. És per
això que els Mossos d'Esquadra demanen augmentar les
mesures preventives amb alguns consells.

Segons els Mossos d'Esquadra, els lladres aprofiten principalment les sortides de curta durada com són anar a
comprar, recollir la mainada a l'escola o sortir a passejar el gos. En aquest temps curt, seleccionen els
habitatges on els serà més fàcil accedir en poc temps i sense soroll.
Què busquen els lladres?
Anonimat. Evitar ser identificats i passar desapercebuts, i per això durant l'hivern és més fàcil.Oportunitat. No
porten eines, així que aprofiten el que es troben a les llars, especialment als jardins.L'accés fàcil. Abans de
forçar una porta blindada, intentaran entrar per una finestra.Fer poc soroll. Prefereixen entrar a llocs sense fer
massa soroll ni amb portes massa sofisticades.Fugida garantida. S'asseguren poder escapar-se amb facilitat si
els enxampen.
És per això que el cap de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra de Sant Cugat, el caporal Joan
Ferri, recomana posar-ho difícil amb sistemes de seguretat davant els quals els lladres hagin de dedicar més
temps i fer més soroll per aconseguir el seu objectiu.
Un dels consells que proposa Ferri per detectar vulnerabilitats és mirar de visualitzar des del carrer per on es
podria entrar al teu domicili en cas de no tenir claus, no poder trucar un manyà ni disposar de cap còpia per
accedir-hi. És aquell punt per on els lladres també decidiran entrar i és el qual cal reforçar. De fet, cada vegada
ho fan més per altres accessos com segones plantes.
Així, cal tenir en compte els consells següents per evitar robatoris a casa:
Evitar deixar eines al jardí com palanques o escales, ni apilar mobiliari que serveixi per accedir a altres
plantes. Millor deixar-lo encadenat.Tancar tots els accessos quan es marxa de casa, encara que siguin sortides
curtes o a la nit.Activar sempre els sistemes de seguretat.Evitar que puguin accedir a altres plantes.No deixar
mai les claus del vehicle a dins.Buidar la bústia, o com a mínim que no sigui visible.Deixar sempre algun llum
encès.Deixar el gos deslligat al jardí.
Joan Ferri: Hauríem d'utilitzar o instal·lar dispositius de seguretat que hagin d'emprar més temps per
accedir i fer més soroll.
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Joan Ferri: Per on entro? Per on entro sense fer gaire destrosses en el meu domicili. Si trobo aquest
punt d'entrada que no hi hagi de fer gaire destrosses, és en aquell lloc on s'hauria d'incrementar un xic
la seguretat, perquè és el que triaran els lladres.
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