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PUNT DIVERS'
Els Mossos és el cos més democratic,
segons el director de l'Escola de Policia
Amadeu Recasens recorda a Tordera que mai no han fet costat a regims dictatorials
FRANCESCS~AGO

• Tordera.- El director de l'Escola de Policia
de Catalunya; Amadeu Recasens, va afirmar
divendres que els Mossos d'Esquadra «és el
cos més democratic de l'Estat Espanyol». Ra-

casens va participar en una conferencia organitzada per CDC, que també va comptar
amb la presencia de Xavier Martorell, director
general de Seguretat Ciutadana de la Generalitat. Martorell va recordar que el des-

plegament de Mossos d'Esquadra no sera pre- ,
cipitat i va dir que encara és necessari millorar
la coordinació entre els diferents. Martorell
és favorable que els alguns agents de les Policies Locals s'integrin als Mossos d'Esquadra.

«EIs Mossos d'Esquadra és l'únic cos policial de tot l'Estat Espanyol que sempre ha defensat
la democracia. Quan s'han perdut
les llibertats, els Mossos sempre
s'han exiliat amb els govems legitimament constitlÜts en aquell
moment. Mai no ha estat al costat
de les dictadures espanyoles.»
Amadeu Recasens, director neral
de l'Escola de Policia de Catalunya va defensar divendres, en
una conferencia a Tordera, que
en el cos deIs Mossos d'Esquadra
«no hi ha reminiscencies autoritaries perqué sempre ha actuat
en situacions de llibertats democratiques. La conferencia, que
també va comptar amb la participació del director general de
Seguretat Ciutadana, Xavier Martorell, va ser organitzada per l'agrugació de CDC de Tordera. Segons Recasens, Espanya és un país
desequilibrat des del punt de vista
policial. «Hi ha comunitats que
tenen policia propia i n'hi ha que
no en tenen, fet que genera desequilibri», va dir el responsable
de l'Escola de Policia de Catalunya.
La cultural policial

Amadeu Recasens creu que és
necessari que els ciutadans vegin
els Mossos d'Esquadra «com un
servidor, més que com un repressor». «El més important no és
fer lleis, sinó canviar la cultural
policial. S'ha d'explicar que els
ciutadans poden acostar-se als
Mossos sense por», va dir. Recasens va afirmar que l'escola de

Mossos d'Esquad¡;a té les millors
instaHacÍons de tir d'Europa
-són les que es van ufilitzar pels
Jocs Olímpics de Barcelonapero va advertir que les actuals
dependencies han quedat petites.
Actualment, Catalunya disposa
d'uns 3.100 Mossos d'Esquadra i
properament s'incorporaran al cos
690 agents, segons dades facili-

tades pel director general de Seguretat Ciutadana. «Si tot va bé
és provable que pel 99 totes les
comarques de Lleida ja tinguin
Mossos d'Esquadra», va assegurar
Xavier Martorell. El director general creu que encara és necessari
millorar la coordinació entre les
diferents cOssos de seguretat, sobretot a nivell d'informació. «La

informació sempre ha de millorar,
encara que només sigui perqué
hi ha aven~s tecnics», va afirmar
divendres.
Xavier Martorell creu que, a
la llarga, «caldra buscar mecanismes de movilitat horitzontal per
aconseguir que alguns professionals de les Policies Locals s'integrin als Mossos d'Esquadra».

