
Quan I'article 1 5  diu «todos tenemos derecho a la vida» es refe
reix a1s ciutadans que estan a Espanya, perque amb aixo sí que 
les normes de policia s'apliquen per tothom, a (Ots els que es tro
ben en territori espanyol, encara que sigui il ·legalment. 

COMUNICACIÓ 

Sr. L1uÍs Salvador: Els ciutadans i la policia local. 

El ciutada reclama i exigeix que l 'Estat vetlli per la seva se
guretat. Una protecció cada vegada més vigilant. L'estat policial 
és desitjat pels individus burgesos arllats i pacífics, malgrat que 
també disfrutin en el feL de denunciar regularment la seva natu
ralesa repressiva i els seu s possibles excessos. Multiplicació de 
Ileis, augment deIs efectius policials i deis mitjans tecnics de 
persuasió, és a dir, vigmmcia sistematica de les poblacions i mo
dernització de les tecniques de treball,  són els efectes d'una so
cietat que per subsistir necessita més que mai la seguretat públi
ca. Quan més es rebutja la brutalitat i la violencia més es 
requereix l' increment de les farces de seguretat. La seguretat és 
el negaci del segle XXI. Hem de poder convertir I 'agent de poli
cia en un educador social al nivell més basic, en una eina de mo
dificació i pacificaci6 que ensenyi amb el seu obrar i la seva 
presencia. Les institucions policials han d'anar lIigades a la mi
llora social. Ésser «anLi-policiah) avui dia no té sentit. El ciutada 
ha de ser conscient d'aquesta situació i trencar vells esquemes i 
receIs. Oferír una bona imatge pública que conjumini actuació
eficacia i un bon tracte creiem que ja fa temps que és I'objectiu 
de les direccions de la policía local. Canviar els prejudicis, so
bretot en les arees marginals, és difíci l  i requereix una investiga
ció conjunta de sociblegs, psicolegs, filosofs, juristes i professio· 
nals de la seguretat. 
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