SEGURETAT

Ciutats i pobles segurs, un espai de convivència
Entrevista amb Francesc Minguillon, Founder i Director Tècnic d’Alphanet Security Systems SL

Alphanet Security Systems, és una empresa
capdavantera en sistemes de seguretat ciutadana, pionera a nivell estatal en la implantació
de blindatges de municipis amb lectura de matrícules i actualment proveïdors de solucions
de seguretat per a gairebé quaranta municipis
SSSLnció
arreu del territori català. Alphanet proveeix solucions i serveis a les policies municipals per

fer més eficients les seves tasques i millorar la
seguretat del municipi.

Quines tendències indiquen les estadístiques de
seguretat a casa nostra? Ja fa uns anys en què la
inseguretat ha anat en augment, i el darrer any

els robatoris amb força en domicilis ha augmentat un
10,14%.
Quines conclusions en podem treure pels municipis que han apostat per solucions de seguretat?
Primerament cal tenir clar que la seguretat no és
una despesa, sinó una inversió. Tots volem viure
tranquils, no estar patint a casa, pel nostre negoci
o pels nostres fills. Els municipis on han implantat
aquestes solucions han invertit la tendència d’augment, i han aconseguit espectaculars davallades de
fets delictius entre el 30% i el 60%. Hi ha municipis
com Platja d’Aro o Sant Vicenç de Montalt que han
apostat fort pel concepte de municipi segur; aquesta
aposta es tradueix sovint en implantació d’activitat
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industrial en polígons industrials i en venda d’immobles en urbanitzacions i zones aïllades que anteriorment no es percebien com prou segures.
Com s’aconsegueixen aquests resultats? No podem
tenir un policia darrere de cada delinqüent ni de cada
acte incívic, però sí que podem dotar-los d’eines que
incrementen exponencialment la seva eficàcia. Una
de les principals eines són els sistemes de lectura de
matrícules, s’ha de tenir en compte que en el 80%
dels fets delictius hi ha un vehicle associat.
Al llarg d’aquests anys quin tipus de casuístiques
s’han resolt gràcies a aquests sistemes? Bandes
organitzades, robatoris en domicilis o comerços,
estafes i vehicles sostrets.
Com aconsellaries a algú que no ha invertit en seguretat a casa seva a fer-ho? Nosaltres treballem la
seguretat des d’una perspectiva global, donem
solucions molt efectives als municipis, urbanitzacions i polígons industrials controlant tots els vehicles
que hi circulen i connectant aquests sistemes amb
la policia corresponent.
Urbanitzacions i polígons també? Són les zones més
vulnerables, ja que solen estar més aïllades. Aquests
tipus de solucions són molt efectives i econòmiques,

ja que la despesa queda molt distribuïda entre els
veïns i les empreses ubicades als polígons.
Quin és el principal ús d’aquests sistemes pels
cossos policials? Bàsicament els permeten identificar els vehicles que circulen per les àrees protegides per les investigacions policials i rebre avisos a
temps real enfront la presència de vehicles inclosos
en llistes d’interès policial.
Que en podem dir del dret a la intimitat? Aquests
sistemes estan autoritzats i regulats pel departament
d’Interior i per unes directrius estrictes de protecció de
dades; només estan en mans dels cossos policials.
Com heu arribat fins aquí? Han estat anys d’integració de moltes eines d’anàlisi intel·ligent de vídeo i de
treball amb departament d’interior per legalitzar
aquests tipus de solucions. Treballant colze a colze
amb els cossos policials per desenvolupar i adaptar
les noves tecnologies a les seves operatives i necessitats. La confiança que han dipositat els municipis
en nosaltres ha estat clau, i els resultats obtinguts
molt satisfactoris. Ells saben que la nostra feina és
estar pendents de les darreres novetats tecnològiques del mercat internacional que donin solució a
les diferents necessitats que pugui tenir qualsevol
poble o ciutat.

