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Jornades sobre La col·laboració de la ciutadania en la seguretat pública  
 
 Comissari Joan Miquel Capell i Manzanares 

 
Senyores i senyors, moltes gràcies per la seva presència, per la seva participació i 
per les seves aportacions. 
 
Farem a continuació un breu resum del que han estat aquestes jornades a modus de 
conclusió. 
 
Al meu entendre, les Jornades han estat molt interessants i han aportat molts 
elements pel debat i per poder pensar cap a on anem en el nostre treball. 
 
Des de l’inici de les Jornades, amb la inauguració per part del HCI, s’ha fet esment 
de la necessitat d’una actualització i revisió del conjunt de lleis actuals, amb l’objectiu 
d’elaborar una nova llei del sistema únic de policia. Un sistema de policia que el 
Conseller va defensar que ha de ser integral, internacional i amb plenes 
competències. 
 
En aquest sentit, el Conseller ha explicat que la nova llei del sistema únic de policia 
en què està treballant el govern, també “contemplarà la col·laboració dels ciutadans 
en la corresponsabilitat en la nostra seguretat”. 
 
Va remarcar també que amb la col·laboració de la ciutadania no es busca cobrir 
dèficits de l’Administració ni de la policia, sinó que el paper actiu dels ciutadans en la 
seguretat és un fet que atorga fortalesa a la societat.  
 
En les seves paraules: 
 
“[...] a més de descansar sobre els magnífics professionals de la seguretat que tenim 
en aquest país, la seguretat de Catalunya també ha de fer-ho en la ciutadania, a 
través d’una major sensibilització i formació, amb més informació i preparació per 
actuar de forma correcta i solidària per facilitar la seguretat pròpia i la dels altres”. 
 
 
“La col·laboració de la ciutadania en la seguretat pública: l’anàlisi d’aquest fenomen 
social” 
 
 El Dr. Iñigo Ortiz de Urbina Gimeno va començar la seva ponència esmentant 

que empíricament la col·laboració ciutadana funciona, com així ho indica el treball 
dels autors Skogan i Frydl, de 2004,  Fairness and Efectivenes, quan afirmen que la 
resolució de casos es redueix un 30 % si no hi ha col·laboració ciutadana. 
 
Va comentar que hi ha quotes de seguretat que no s’arribaran a assolir si no hi ha 
col·laboració ciutadana. Concepte que ha il·lustrat fent ús de la frase: “Si no 
participes, no et queixis”.  
 
Aquesta idea és interessant perquè apel·la a la consciència col·lectiva que no tot és 
responsabilitat de la policia i que la seguretat és una tasca que cal compartir, és a 
dir, que l’exigència de seguretat que reclama la ciutadania exigeix al seu torn, la 
col·laboració d’aquesta. 
 
Va fer un especial incís en el tractament laxe de les obligacions genèriques de 
col·laboració presents en el nostre ordenament jurídic.  
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No evitar el delicte o no denunciar el coneixement de la comissió d’un il·lícit penal té 
penes molt baixes. La mateixa situació es produeix en situacions d’encobriment i/o 
obstrucció de la justícia.  
 
A més ha posat l’exemple del suborn, on no ha estat fins a aquesta dècada que s’ha 
començat a castigar també al ciutadà. 
 
Tot i que els recursos legislatius de dissuasió poden ser útils en alguns supòsits, el 
ponent va manifestar que el més eficaç i eficient no és la dissuasió sinó el 
convenciment. 
 
El professor Iñigo ha dit que sense provisió d’informació de la ciutadania, la 
seguretat resulta més costosa per a la policia. 
 
El ponent va assenyalar també tres causes per les quals les persones col·laboren 
amb la policia, que són:  
 

- Per intimidació 
 
- Per autointerès 

 
- Segons la percepció de legitimitat de la policia 
 

Parlant de la legitimitat de la policia, aquest es considera l’element clau que té a 
veure amb la justícia, vinculat especialment a la justícia en el tracte (si la persona 
percep que és tractada amb respecte i educació). 
 
Per tant, la fórmula d’èxit per aconseguir la col·laboració ciutadana és a través de la 
legitimació de la policia mitjançant un justícia procedimental i en el tracte o, el que 
seria el mateix, sent un model de justícia que proclama valors com la imparcialitat i el 
respecte. 
 
 
 
“Marc jurídic: possibilitats de la col·laboració ciutadana en la seguretat pública” 
 
 Comissari Joan Miquel Capell 

 
Per la meva part, vaig estructurar l’exposició en quatre apartats: 
 

1. Conceptualització: què s’entén per democràcia? què s’entén per sobinaria 
nacional? què s’entén per divisió de poders? Què s’entén per seguretat 
pública? i que s’entén per col·laboració ciutadana? 
 

2. Missió i Visió de la policia, en termes generals, vaig abordar les següents 
temàtiques: què és i per a què serveix la policia; què diu l'ordenament jurídic 
al respecte i quins són els drets i deures contemplats en el mateix 

 
3. Relació entre PG-ME /ciutadania, emprant aquest eix per presentar algunes 

mostres de participació ciutadana, sigui aquesta entesa des del punt de vista 
de l'obligatorietat (rodes de reconeixement, testimonis, ...), com per mutu 
propi (indirectament, a través de les preguntes parlamentàries; o directament, 
a través de l’ús del SAQ, bústia de correu corporatiu o denúncies)  
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En aquest sentit vaig destacar el creixement exponencial del nombre de 
preguntes parlamentàries que arriben a la PG-ME per tal de ser contestades 
(entenent les preguntes parlamentàries com una manera de participació 
indirecta de la ciutadania a l’hora de retre comptes amb les actuacions 
policials).  
 
De la mateixa manera vaig mostrar l'important nombre de Suggeriments, 
Queixes i Agraïments (SAQ) que es gestionen des de la Comissaria que 
comando (CGRIP) i que mostren que, sigui pel motiu que sigui, la ciutadania 
s'adreça a la PG-ME per fer-li arribar el seu sentir.  
 
Un altre element de reflexió ha estat el de l'aplicatiu Contactes amb la 
comunitat. En definitiva, el que vaig voler destacar a partir de tots aquests 
exemples és que la PG-ME és una policia oberta i que, en la mesura de les 
seves possibilitats, obre portes de comunicació i vincle amb la ciutadania a la 
qual serveix. 
 

4. Exemples pràctics de participació/col·laboració ciutadana.  
 
Com a exemples propers i objectius ha exposat la Web de col·laboració 
ciutadana, que es va impulsar des de la DGP amb motiu del esdeveniments 
del 29M. En aquest sentit, he volgut destacar que els 2.876.155 
visualitzacions que va rebre són un indicador, si més no, d’un cert interès de 
la ciutadania. 
 
En tot moment, però, he volgut deixar clar que aquesta s'ha d'entendre com 
un instrument d'investigació no de prova i que, en funció de les consultes 
realitzades, en un principi es pot afirmar la seva plena legalitat.  
 
En segon lloc vaig esmentar l'exemple dels mal anomenats sometents, 
fenomen creixent a les Terres de Ponent.  
 
He insistit en la importància dels esdeveniments, en la seva magnitud i en la 
necessitat de canalitzar correctament les iniciatives particulars que pretenen 
posar fi a un continu de robatoris i intimidacions.  
 
Finalment, he volgut insistir en el concepte de potestat de l’ús de la força, que 
recau única i exclusivament en la policia i que, per tant, ens indica que 
aquestes iniciatives particulars s’hauran de regular per tal que no es puguin 
traspassar aquests límits. 

 
  
“Aspectes que fomenten la col·laboració ciutadana en la seguretat pública” 
 
 Dr. Amadeu Recasens Brunet 

 
Va voler aclarir conceptes i es va centrar en contestar si la policia està al servei del 
ciutadà.  
 
En aquest sentit, va manifestar que els conceptes referents a la seguretat pública no 
han anat de la mà de molts models de policia que s’han adoptat.  
 
La policia està al servei de l’Estat, tot i que aquesta relació no priva que la policia 
tingui relació amb els ciutadans. Una relació de garantia, ja que la policia defensa els 
drets i obligacions dels ciutadans. 
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Per tant, els ciutadans legitimen a l’Estat i aquest els garanteix drets i obligacions, 
essent així l’Estat l’actor principal.  
 
L’Estat però té l’obligació de garantir al ciutadà, en el qual resideix la sobirania, un 
espai públic on pugui exercir els seus drets i llibertats. Cal però establir clarament 
quines són les regles del joc per crear una relació de confiança. 
 
En resum, el doctor Recasens ha fet especial incís en els canvis que cal impulsar, a 
saber: 
 

− passar del control dels ciutadans al control dels espais 
− passar de l'acció-coordinació a l'estratègia-cooperació 
− passar de la corporació a la professió 
− passar de l'organització vertical a l'organització horitzontal 
− passar del desenvolupament de tasques al desenvolupament de funcions 

 
 
 
Experiències internacionals de participació de la ciutadania en la seguretat pública (I)  
 
- Projectes Griffin i ARGUS d’Anglaterra 
 Andrew Priest 

 
Aquest expert anglès en afers de terrorisme, ens ha parlat del conflicte armat de 
l’IRA i els atacs terroristes que aquest grup armat ha protagonitzat a Anglaterra.  
 
Aquest assumpte és considerat prioritat nacional, i per aquest motiu s’ha ideat una 
estratègia antiterrorista per fer front a aquesta problemàtica. 
 
L’estratègia compta  amb actors, com empreses de risc que tracten amb productes 
que poden ser usats per perpetrar atacs terroristes i empreses en les que és present 
gran afluència de persones. 
 
S’ha buscat una implicació d’aquests actors propulsada per un grup de policies 
experts, en diversos camps (2 anys de formació), que són capaços d’estudiar les 
necessitats de seguretat concretes que necessita cada actor i subministrar guies per 
prevenir futures amenaces.  
 
Objecte d’estudi i treball han estat també els llocs on és present gran afluència de 
gent i la seguretat adoptada és baixa, ja que aquests espais es converteixen en llocs 
de riscs i en objectiu terrorista.  
 
En aquests casos, els policies experts van al lloc, emeten informes i fan 
recomanacions per al benefici de tots. 
 
El ponent ha parlat del projecte ARGUS i GRIIFFIN on es fa ús de vídeos per 
il·lustrar, i a la vegada entrenar als individus, per fer front a una agressió.  
 
És interessant la idea d’entrenament. Si necessitem que el ciutadà ens ajudi, caldrà 
que ensenyem el que volem d’ell.  
 
Un entrenament ajuda a la interacció amb la ciutadania i a la vegada encoratja a la 
gent, ja que aquesta s’implica en la seguretat. Aquesta implicació és la clau de l’èxit 



 5

ja que proporcionarà a la resta d’instàncies de seguretat eines per prevenir i 
reaccionar. 
 
Tot plegat ha comportat que hagi calgut un canvi de mentalitat de la comunitat i s’ha 
hagut d’ajustar la normativa a aquestes exigències de seguretat. 
 
 
 
- Projecte Coolrider d’Alemanya 
 Hermann Guth 

 
Ens ha parlat de l’experiència Coolrider. Aquesta experiència hores d’ara, perquè 
està en projecte estendre-ho a tota la ciutadania, té lloc al transport públic per part 
de nois/es estudiants  
 
És el transport públic on la sensació subjectiva d’inseguretat és alta i aquesta és 
conseqüència de certs comportaments incívics. 
 
El ciutadà es configura com un col·laborador important  per cobrir la seguretat en 
zones on la policia no sempre hi pot estar present. 
 
Els nois són ensenyats i entrenats sobre quina forma poden col·laborar sense que 
pugui resultar perillós per a ells mateixos o per a tercers. 
 
Aquests nois s’impliquen i el projecte ha assolit una gran acceptació entre la 
ciutadania, fet que ha contribuït en la minva dels nivells de delinqüència. 
 
Un missatge que la policia està fent arribar a la ciutadania i que il·lustra molt bé 
l’essència de la seva ponència és: “Mira-t’ho i no miris a una altra banda”. 
 
Enfoca la seguretat com un bé comú que cal mirar-se’l per treure’n profit tots plegats. 
 
 
 
Experiències internacionals de participació de la ciutadania en la seguretat pública (I)  
 
 -Projecte Reservista de la Gendarmeria francesa 
 Michel Dauge 

 
El ponent ens ha parlat de la figura del reservista de la Gendarmerie francesa, una 
forma d’implicació de la ciutadania en els afers nacionals. 
 
Hi ha dos tipus: la renumerada i la no renumerada. Una reserva operacional/reactiva, 
professional i renumerada. Una participació ciutadana que ha servit perquè ja no 
existeix la “mili obligatòria”. Es tracta, doncs, de ciutadans que assumeixen tasques 
de seguretat en l’exèrcit. 
 
La vessant voluntària i no renumerada, està conformada per antics professionals de 
l’exèrcit retirat, que pot ser qualsevol persona de la societat civil. 
 
 
- Projecte Burgernet, d’Holanda 
 Ab Bachofnar 

 



 6

El ponent holandès ens ha parlat de la necessitat de treballar conjuntament amb els 
ciutadans. Per lluitar contra la delinqüència s’ha de ser ràpid. 
 
La responsabilitat de la seguretat no ha de recaure únicament en la policia. 
Treballem en un espai de domini públic i en aquest terreny han trobat un nou 
company: el ciutadà. 
 
El ciutadà està interessat en la seguretat però no coneix el seu potencial i les 
possibilitats que tenen de participar veritablement. 
 
S’organitzen grups de conversa en els que participen ciutadans i policies, a més la 
ciutadania ho demana i a la policia li interessa aquesta col·laboració. S’ha evidenciat 
també que s’ajuden molt de la tecnologia per afavorir aquesta relació. 
 
La ciutadania vol diàleg amb la policia, vol immediatesa en la gestió dels recursos 
policials però no tenen clar quines coses han de dir quan fan els seus requeriment, 
volen que s’arrestin als delinqüents, un barri segur, ...  i la gent, en un 90% segons 
les seves paraules, vol participar en aquest increment de seguretat. 
 
La gent vol participar en la seguretat però no sap com. Per tant, s’ha de definir el 
“com” poden ajudar. 
 
La primera forma de col·laboració important és que els ciutadans denunciïn. La 
policia ha de conèixer què passa i la informació subministrada ajudarà notablement a 
resoldre els casos.   
 
La segona és que donin l’avís i facilitin la informació necessària per agafar al 
delinqüent in fraganti. Moltes vegades no es deté in fraganti per casualitat, sinó 
perquè el ciutadà ha brindat una valuosa informació. 
 
Un tant per cent baix de casos coneguts es resolen. Cal incrementar la xifra de 
casos resolts satisfactòriament. Com es pot augmentar? Probablement augmentant 
la confiança amb els ciutadans, ja que, com hem assenyalat anteriorment, aquest és 
un company més. 
 
Si impliquem al ciutadà en la seguretat i li diem com ho pot fer, la informació que 
obtindrem serà clau per detenir als delinqüents. Junts podrem resoldre més casos, la 
policia ha de fer partícip a la ciutadania d’aquest èxit. 
 
 
 L’aplicabilitat de les polítiques d’altres països a Catalunya i proposta d’altres 

polítiques 
 
Aquesta taula ha estat moderada pel senyor Pere Torres, assessor del Departament 
d’Interior en matèria de seguretat.  En la seva intervenció, el senyor Torres ha posat 
sobre la taula la necessitat  d’iniciar el debat sobre el model de seguretat superant 
visions endogàmiques per part dels cossos policials. Exposa que “existeixen dos 
handicaps culturals a superar en la societat”. 
 
En primer lloc, per part dels estaments policials, hi ha una desconfiança vers la 
societat, en el sentit que els sistemes policials es consideren, en exclusiva, els 
factors d’aquest ús de la força, excloent a la ciutadania de tota responsabilitat en 
matèria de seguretat i control de l’ordre públic. 
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En segon lloc, per part de la ciutadania, hi la visió “delegativa”, ja que els ciutadans 
en una part important consideren que el fet de pagar impostos els eximeix de tota 
mena de responsabilitat en matèria de seguretat. Així doncs, “aquesta 
irresponsabilitat, es trasllada a insuficiència del prestador de serveis”, comenta el 
senyor Torres. 
   
Per tant, la reflexió que fa sobre aquests dos handicaps és que conflueixen i que 
s’estableix socialment que el ciutadà és un subjecte passiu en la seguretat pública i 
que la policia és l’únic subjecte actiu, doncs, en aquesta.  
 
Conclou afirmant que en el camí de generació de prosperitat i una societat més 
sòlida, creació d’estructures d’estat a part, les reticències abans esmentades han de 
ser àmpliament superades i que el debat al respecte el model policial ( incloent-hi els 
ciutadans) ha d’iniciar-se. Finalment es pregunta si la societat està suficientment 
madura i disposada a aquests canvis. 
 
 
Durant la seva ponència, l’alcalde de Tortosa, el Sr. Ferran Bel mostra el seu acord 
en la necessitat de reflexionar sobre un nou model de corresponsabilitat en la nostra 
societat. Considera que fins ara s’ha avançat molt en la societat civil organitzada 
però que resta pendent la societat civil “comuna”. En aquest sentit, ha destacat que 
el seu Ajuntament treballa en el projecte ANTENA. 
 
Per la seva banda, el Sr. Miquel Àngel FRAILE, ha destacat la importància de la 
Confederació de Comerç de Catalunya en la nostra societat i ha proposat una millor 
coordinació entre les entitats, com la que representa, en les polítiques de seguretat. 
 
Per últim, la Sra. Elena CARRASCO LÓPEZ, a partir de la presentació del  
Programa d’Acollida de l’Ajuntament de Mataró ha presentat les línies bàsiques del 
projecte Grundtvig Protect, el qual està finançat per la Comissió Europea i es 
desenvolupa a Mataró, Amsterdam, Viena i Berlín. L’objectiu és formar 
voluntàriament a persones immigrades que puguin ajudar en situacions 
d’emergència col·laborant amb Protecció civil, Bombers, Mossos i Policia Local. Els 
resultats obtinguts fins ara han estat molt positius. 
 
 
- Cloenda 
 Manel Prat Peláez 

 
Finalment, el Director General de la Policia, a més d’agrair la participació de tots els 
assistents, especialment els provinent d’altres països europeus, ha subratllat la 
importància i utilitat de les Jornades des de diferents punts de vista.  
 
En primer lloc, ha comentat que les diferents ponències han servit per aclarir, des 
d’un punt de vista conceptual, el fenomen analitzat i que aquesta realitat ens ha 
permès treure dramatisme a la situació, especialment en el moment actual, en el 
què, com s’ha esmentat repetidament, ja existeixen diversos inputs que reclamen la 
participació plena de la ciutadania en els àmbits de la seguretat. 
 
D’altra banda, les Jornades i particularment les intervencions estrangeres, ens han 
possibilitat conèixer de primera mà experiències reeixides que ens mostren que la 
participació ciutadana a més de ser una possibilitat, en d’altres indrets ja són una 
realitat.  
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Així mateix, els diversos debats que s’han suscitat al llarg d’aquests dos dies ens 
han servit per fer veritable pedagogia, per trencar molts estereotips i moltes idees 
preconcebudes que no faciliten la comprensió i implementació de nous projectes. 
 
No es pot obviar però que aquetes experiències també ens han posat de manifest 
algunes realitats que haurem d’assumir si volem tirar endavant projectes d’aquest 
tipus, a saber, entre els que mereixen una atenció especial, la formació i/o 
acompanyament dels nostres voluntaris, així com la necessitat de desenvolupar un 
corpus legislatiu que acompanyi el seu desplegament. 
 


