
COL-LOQUl 

Sr. Ramon Valls: La comunicació ha estat molt maca i alli�ona
dora, pero, m'hi falta una continuació. J els drels deis estrangers 
que no s6n ciutadans de paoisos comunitaris? 

Sra. M. Ángels Orriols: Li lIegeixo hteralment I 'artiele 1 3  de la 
Constituci6: «Los extranjeros, -lot5-, gozaran en Espaí'ia de 
las libertades públicas que garalltiza el presellle título -el deis 
drets i Ilibertats fonamentals- en los términos que establezcan 
los tratados y la ley y solamente los espaiioles seran [lru/ares . . » 

deis drets que he esmentat de sufragi actiu i passiu ¡ ocupar car
rees públics. Els ciutadans estrangers tenen uns drets reconeguts 
molt i mponants, alguns es reconeixen en uns articles específics 
que fan referencia a tots els ciutadans mentre que altres narnés 
fan referencia als espanyols sense perjudici de que el legislador 
els pugui ampliar als estrangers. Ara bé, perque puguin ser exer
cits els drets que tenen els ciutadans estrangers a Espanya, cal 
una condició indispensable i és que es trobin legalment al territo
ri. Aixü no vol dir que els que no es trobin legalment a Espanya 
no tinguin drets: el dret de la vida és per a tots. 

Sr. Ignasi Roviró: Donades les limilacions del dret als ciuladans 
estrangers ¿seria correcle anomenar-los ciutadans de I 'estranger 
amb residencia a ¡'estal espanyol? La diferencia pot ser impor
tant: si s6n ciutadans estrangers reconeixem que s6n ciuladans 
aquí, mentre que si són ciutadans de I 'estranger amb residencia 
espanyola entenem que els seus drets complets s6n a fora. 

Sra. M. Ángels Orriols: Aquesta distinció que fa vasto és fi
losbfica o política pero jo diria que no és jurídica. Si hagués 
d' improvisar una gradaci6 de drets diria: el nacional -evident
ment-, a continuaci6 els comunitaris, després els estrangers no 
comunitaris que es troben legalment a Espanya, i finalment els 
que s'hi troben i l ·legalment. 

Públic: Encara que no sigui n ciutadans? 

Sra. M. Ángels Orriols: Són persones, és igual. Em remeto al 
cataleg de drels fonamentals deis parsos anomenats civilitzats. 
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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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