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Neix una plataforma vinculada a
Societat Civil per apropar els
Mossos i la policia espanyola
Politeia busca restablir vincles entre agents després de "l'enfrontament ideològic
profund que es viu a Catalunya"

Guàrdia Civil a Girona | Carles Palacio

L'associació catalana de policies Politeia s'ha presentat públicament aquest divendres a la seu de
Societat Civil Catalana (SCC) amb l'objectiu "d'estrènyer llaços" entre els cinc cossos de seguretat
presents al país. La plataforma, que engloba els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil, la policia
espanyola, la local i la portuària, té com a element central "restablir els vincles" que, segons
opinen, van "patir" a causa de la "fractura" vinculada al procés.
El vocal de l'entitat Xavier Marín ha reconegut que "l'enfrontament ideològic profund que es va
patir" va tenir el seu equivalent en la convivència entre policies. Segons Marín, això es va produir,
"sobretot", entre els cossos estatals i els Mossos que, segons ha retret, van patir "un mal
comandament i la inhibició del compliment de les seves funcions".
Per la seva banda, la vicepresidenta de l'associació Rocío León ha volgut posar l'accent en el fet
que no hi ha "cap diferència" entre les persones que integren els diferents cossos ja que, segons
ha afirmat, els uneix "l'esperit de servei públic". Tot i això, el també vicepresident Arturo Blanco
ha reconegut que la situació política "és la que és" i ha explicat que "a nivell personal, els cossos
de seguretat també la viuen". Per aquest motiu, Blanco, confia que "unes millors relacions
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derivaran en un millor servei".

Els integrants de l'associació de policies Politeia Foto: ACN

D'altra banda, durant la roda de premsa l'associació ha reivindicat el "respecte" per la Constitució,
l'Estatut i la normativa vigent i la voluntat de "defensar" la convivència a la societat. En aquest
sentit, creuen que comparteixen els principis fundacionals de Societat Civil Catalana i asseguren
que la nova plataforma policial ha nascut sota el paraigües d'aquesta organització.
L'entitat preveu impulsar activitats d'oci i de formació perquè es donin "espais de debat, de
coneixement i de relació" entre els agents que treballen a Catalunya, encara que han reconegut
que aquestes trobades encara estan "en fase de disseny". Segons han explicat, també tenen
previst buscar representants a les diferents policies i arreu del territori. "La fórmula màgica no la
tenim, però crearem activitats perquè es pugui mantenir aquest contacte", ha assenyalat el vocal
Jordi Martínez.
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