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EL PUNT AVUI
DISSABTE, 19 DE MARÇ DEL 2022

Experts avalen que es creï
l’ens de control als Mossos
a Assenyalen que una policia democràtica ha d’estar subjecta a mecanismes de rendició de comptes i
protocols clars a Alerten de la importància de la política, perquè si els serveis fallen actua la policia
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Els experts acadèmics i
polítics que van comparèixer ahir en la Comissió
d’Estudi sobre el Model
Policial van avalar la creació de mecanismes externs de control dels cossos policials, un mecanisme en debat a la comissió.
S’estudia un model que
apel·li a la seguretat local,
global i internacional.
El criminòleg i professor Juan José Medina Ariza, actualment a la Universitat de Sevilla i abans a

la Universitat de Manchester, considera que primer de tot s’ha de tenir en
compte el paper de la policia del segle XXI i reconèixer “la pluralitat de funcions” que desenvolupen
els agents, ja que, a més de
perseguir el delicte, avui
dia una part important de
la tasca policial també té a
veure amb demandes ciutadanes, com el manteniment de l’ordre i, sobretot,
alerta, dels serveis assistencials a causa principalment de les retallades en
els serveis de l’estat del
benestar per l’austeritat

que han aplicat els governs espanyol i anglosaxó. Els incidents provocats per una alteració de
la salut mental, per exemple, han augmentat un
25%, segons Medina.
Qualsevol discussió, per
tant, sobre un model
policial, ha de tenir en
compte les decisions polítiques sobre atenció social
i salut pública, ja que “el
cos policial sol ser l’agència a la qual el ciutadà recorre quan fallen la resta
de serveis”.
El tracte respectuós
cap al ciutadà per part de
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“El model policial
ha de considerar la
política, perquè quan
l’estat del benestar
falla, la policia actua”

“Cal un control; si no,
es corre el perill de
pensar que el control
judicial és l’únic, i això
és un error”

Juan José Medina

Cèsar Puig
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la policia i unes bones relacions són aspectes essencials per prevenir el delicte
i això implica, assegura,
“decisions polítiques valentes” com l’ús restringit
de les parades d’identifica-

ció, que tenen un impacte
molt desigual entre la població. Medina alertava
que a Anglaterra aquestes
actuacions es van reduir
a 11 per cada 1.000 habitants i “es veia com un pro-

blema”, mentre que a Catalunya només els Mossos
d’Esquadra en fan 150
per cada 1.000 habitants i
“ni es parla del tema”, lamenta. La proximitat
d’una policia democràtica
“ha d’estar subjecta a mecanismes de rendició de
comptes” amb uns protocols “clars” que puguin fer
front a “incidents crítics” i
que es documenti la feina
dels agents i fiscalitzar-la.
A Anglaterra es poden saber les parades d’identificació per barris. “Cal inspirar confiança entre la ciutadania i també en la policia”, diu. Quant a les sancions disciplinàries, considera que cal més transparència i aconsella parar
atenció també a la cura de
la salut mental dels membres de la policia.
D’altra banda, també va
comparèixer l’exsecretari
general del Departament
d’Interior Cèsar Puig, que
va apostar per la creació
d’un òrgan de “base parlamentària” per fiscalitzar
externament les actuacions dels Mossos amb la
participació d’agents implicats en seguretat com
sindicats, i amb organitzacions pro drets humans,
perquè, al seu parer, cal diferenciar el control judicial del polític. En cas contrari, segons l’exsecretari
d’Interior, es corre el “perill” de pensar que el control judicial és “l’únic” i això, opina, és un “error”.
En el cas de ciutadans que
hagin estat víctimes de lesions per l’acció d’agents,
com en el transcurs de manifestacions, Puig defensa
que es pugui instruir un
expedient de responsabilitat patrimonial de l’administració per reparar i
acompanyar les víctimes,
al marge de la via judicial i
del resultat penal. ■

El PSC no vol fer del Parlament un
“circ” per les connexions russes
J.A.
BARCELONA

La portaveu del PSC al
Parlament, Alícia Romero, va demanar no convertir la cambra en “un petit
circ” amb motiu de les suposades connexions de
l’entorn de l’expresident
Carles Puigdemont amb el
govern rus. Romero va as-

segurar que són partidaris
que sigui la comissió creada a l’Eurocambra qui investigui les ingerències de
Rússia per generar inestabilitat a Europa, tot i que
va dir que no diran que no
a la moció de Cs per crear
una comissió al Parlament
ni a la compareixença del
portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, que

demanarà JxCat. Romero
va demanar “prestigiar” la
cambra i no que sigui el
lloc on ERC i Junts “resolguin els seus problemes”.
La socialista va parlar
de la darrera enquesta del
CEO, en què ha baixat el
suport a la independència,
que va atribuir en part als
votants “decebuts” i “enganyats” per les promeses

de creació d’estructures
d’estat i de la república,
que “ni va passar ni està
passant”.
Romero també va
anunciar que l’1 d’abril
proposaran reduir les càrregues fiscals a empreses i
proporcionar ajudes als
vulnerables per afrontar
la crisi de l’increment de
preus de l’energia. ■
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