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Reus registra una dotzena de
violacions en el primer semestre de
2022
El Camp i l'Ebre sumen prop de 20.000 delictes penals en el mateix període

Imatge d'arxiu d'un vehicle dels Mossos d'Esquadra | Josep M. Montaner

Els delictes penals que més han augmentat a les comarques de Tarragona i l'Ebre en el
primer semestre del 2022 són les agressions sexuals amb penetració. Se n'han registrat 53, un
76,7% més que el mateix període de l'any passat. També s'han incrementat un 34,2% els
delictes contra la llibertat i indemnitat sexuals (212). Igualment s'han produït un terç més de
furts, amb 4.246 casos (més 34,5%) i els robatoris amb violència i intimidació, amb 499 casos
(més 29,9%). D'altra banda, els assassinats consumats s'han reduït a la meitat (3) i els
assassinats en grau de temptativa un 21,7% (18). En total, les comarques del Camp de
Tarragona i les Terres de l'Ebre sumen 19.884 delictes penals, un 18,2% més que en el mateix
semestre del 2021.
Les dades de criminalitat les publica el Ministeri de l'Interior i recull dades de tots els cossos
policials (Mossos d'Esquadra, policies locals, policia espanyola i Guàrdia Civil). Durant el primer
semestre, també han augmentat els robatoris amb força a establiments (1.783) i en domicilis
1.372) tot i que la xifra són similars a les de l'any passat (un augment de 5,1% i 1,4%,
respectivament). També s'ha produït un segrest.
Com desgrana l'estadística, els delictes penals han augmentat un 4,7% a Amposta, un 16,4% a
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Calafell, un 3,7% a Cambrils, un 7,9% a Reus, un 11,2% a Tarragona, un 27,4% a Tortosa, un
38% a Valls (amb molts delictes contra la llibertat sexual i robatoris amb violència), un 24,5% a
Vila-seca, 38,6% a Salou (on s'ha disparat un 131% els furts i un 125% els delictes contra la
llibertat sexual). A Reus i Tarragona és on s'han registrat més violacions (12 en cada ciutat).
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