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RESUM 

Aquest treball analitza el coneixement generat pels participants d’un seminari per 

desenvolupar una proposta socioeducativa en l’acció de la Policia de Catalunya. La 

proposta pretén millorar l’atenció ciutadana i adequar la resposta policial a les 

necessitats socials del s. XXI. Per tal d’obtenir les dades he utilitzat un enfocament 

qualitatiu basat en la tècnica del grup de discussió. Els resultats de l’anàlisi mostren un 

gran desconeixement i desaprofitament de les possibilitats d’actuació entre professions 

que intervenen per la mateixa causa; la resolució integral de situacions de vulnerabilitat 

i conflictes socials. Les conclusions extretes ens condueixen a l’apropament de tots els 

agents socials per indagar en els beneficis de la perspectiva socioeducativa i del treball 

multidisciplinari, com a forma integradora en l’acció policial; menys repressiva i més 

socioeducativa. El valor afegit d’altres estudis realitzats és la pretensió de la 

suplementació policíaca, a través de l’enriquiment de l’Educació Social no en accions 

concretes  sinó impregnada en la pròpia pràctica de manera habitual. 

Paraules clau: perspectiva socioeducativa; prevenció; mossos d’esquadra; policia local; 

Policia de Catalunya; educadors socials; proposta; recomanacions. 
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1. INTRODUCCIÓ 

Al llarg dels darrers anys, m’he plantejat moltes qüestions personals, familiars i 

professionals a conseqüència dels coneixements que m’ha aportat el Grau d’Educació 

Social. I de totes elles, les professionals, concretament, les sorgides per situacions 

ètiques, han estat i segueixen sent una assignatura pendent de resoldre. 

Fa 10 anys que sóc mosso d’esquadra i, fins al moment, aplicava els coneixements que 

m’havien ensenyat per ser policia, seguia el costum dels meus company i feia el que els 

meus caps m’ordenaven. Però el problema va arribar quan el Grau em va ensenyar a 

posar-me al lloc de l’altre i a reflexionar sobre les conseqüències de les meves accions. 

En particular, volia solucionar de la millor manera possible els conflictes que atenia però 

observava que moltes vegades es donaven prioritats a interessos personals i estadístics 

en comptes d’atendre plenament i íntegrament  la demanda dels més necessitats. 

També, abusava i s’abusava de respostes repressives davant de problemàtiques socials 

per no disposar de suficients eines per fer-hi front. Per exemple, denunciar la 

mendicitat, el top manta, la drogodependència o judicialitzar els conflictes veïnals, entre 

altres. I actuar, sense un mínim remordiment, compassió o reflexió que portés a pensar 

que, segurament, aquestes persones necessitaven quelcom més (o diferent) que ser 

reprimides o, fins i tot, denunciades. Vull deixar clar que en cap cas estic en contra dels 

actes punitius en cas de l’obligatorietat de dur-los a terme  ni dels actes contundents 

en cas de ser necessaris aplicar-los  sinó a favor d’una suplementació en l’actuació 

policial que doni lloc, entre altres aspectes, a un tracte més just, lliure de prejudicis, en 

l’ús de la mediació i amb un traspàs de manera habitual  del conflicte a l’organisme 

corresponent per evitar resolucions incompletes, protocol·làries o repressives. 

Ha estat amb el pas dels anys que m’he adonat de la importància de la formació per 

canviar mentalitats i, conseqüentment, maneres de fer. Per aquesta raó, i tenint en 

compte, sobretot, que la majoria de les intervencions policials són assistencials; 

conflictes veïnals, familiars, relacionals, etc., sorgeix la necessitat de prioritzar la 

suplementació socioeducativa en la formació policial per posar l’accent en un tracte més 
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humà, preventiu i amb un camp de visió prou ampli com per reconèixer i actuar tenint 

en compte les necessitats bàsiques de la ciutadania “La idea de que la Policía asuma ese 

liderazgo social como impulsora del cambio social supone una idea que rompe los 

modelos actuales” (Torrente, 2001:252). I fer-ho, enriquint-se de conceptes com; 

l’apoderament, l’alteritat, la interculturalitat, la participació ciutadana i la reflexió dels 

propis actes. La finalitat de la nova formació tractaria, principalment, d’adequar-la a la 

demanda social i, conseqüentment, de disposar d’una mirada extrajudicialitzadora i 

íntegra de les seves problemàtiques. 

L’objectiu principal d’aquest treball és analitzar el coneixement generat pels participants 

d’un seminari per desenvolupar una proposta de millora socioeducativa per incorporar 

la perspectiva socioeducativa a la Policia de Catalunya cos de Mossos d’Esquadra 

(CME) i policies locals . Per aconseguir-ho, s’han posat sobre la taula algunes reflexions 

sobre l’actual perspectiva policial, concretament, la necessitat de modificar-la, els canvis 

que caldrien per implementar-la i els beneficis que n’obtindríem. I finalment, el 

qüestionament de l’adequació de la formació policial en relació a les problemàtiques 

socials que atén. Per tal d’obtenir les dades he utilitzat un enfocament qualitatiu basat 

en la tècnica del grup de discussió. 

Els resultats obtinguts de l’anàlisi de camp mostren la necessitat d’aplicar estratègies 

íntegres i multidisciplinaris, per solvatar les problemàtiques derivades, inevitablement, 

de les complexes relacions i situacions socials. Per aquesta raó, estem obligats a 

conèixer i valorar el treball d’altres professionals que treballen, mútuament, per la 

mateixa finalitat. La raó d’adquirir aquest coneixement obeeix al fet d’impregnar-se de 

les seves cultures amb l’objectiu de seguir millorant i treure’n molt més benefici de 

cadascuna d’elles. Per contra, resulta impossible veure un futur millor sense passar per 

un coneixement més complet i per un treball conjunt entre tots els professionals que 

formen el teixit social. 
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2. PLANTEJAMENT I OBJECTIUS 

D’ençà que l’educació social s’ha configurat com a professió, he sentit a parlar molt 

d’educació social especialitzada, d’educació social en l’àmbit familiar o en persones 

adultes, però molt poc d’educació social en l’àmbit policial. Hi ha la creença que 

l’educació social i el món policial són incompatibles quan en realitat, i per benefici de 

tots, estan obligats a entendre’s. I per quin motiu? Per acabar amb els prejudicis i 

l’avaluació estadística, per fomentar el treball multidisciplinari entre policies i agents 

socioeducatius i, sobretot, per obtenir una mirada més amplia de les problemàtiques 

socials. La seva finalitat és entendre la importància conjunta de la prevenció amb els 

conceptes que pot oferir l’Educació Social  com a mitjà de resolució de conflictes. A 

més, puc constatar que les denuncies i les detencions que deriven de necessitats 

bàsiques no ajuden a solucionar els problemes socials. 

Per tant, la nova perspectiva pot oferir a la policia una millor predisposició per tractar i 

solvatar, íntegrament, la majoria dels conflictes sense la necessitat de recórrer a 

respostes judicials o repressives “Se pueden realizar actividades de disuasión, 

prevención, información, investigación, etc., que, sin tener tampoco un carácter 

finalista, persiguen un mismo objetivo que la denuncia o la detención” (Martín, et al., 

1997:57). 

2.1. Objectiu general 

Analitzar el coneixement generat pels participants d’un seminari per tal de desenvolupar 

una proposta de millora per incorporar una perspectiva socioeducativa en la pràctica 

policial. 

2.2. Objectius específics 

Investigar el paper de l'educació social a la policia, descrivint la història i l’actualitat de 

l'acció socioeducativa en el marc policial. 

Identificar els aspectes reflexius que afecten la pràctica policial catalana en clau 

socioeducativa i exposar-les a través d’un seminari. 
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Recollir la informació rebuda mitjançant la tècnica del grup de discussió, abordant la 

figura de l’educador social o el coneixement de la disciplina com a complement de la 

prevenció i qualitat de la pràctica policial. 

Elaborar unes recomanacions socioeducatives que siguin aplicables a la pràctica policial i 

diagnosticar les possibilitats de la intervenció a través del saber compartit. 
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3. EMMARCAMENT TEÒRIC 

3.1. Antecedents 

Després d’entrevistar-me amb diversos policies i comandaments del CME, puc dir que la 

disciplina socioeducativa a la Policia de Catalunya com a pauta generalitzada i 

interioritzada de treball  és inexistent. Tot i així, la visió socioeducativa com a professió, 

la trobem en alguns treballs conjunts entre policies i educadors/es socials que no 

necessàriament són treballs multidisciplinaris, com la duta a terme a la Fiscalia de 

Menors de Barcelona pel servei d’educadors i a la Guàrdia Urbana de Reus (GUR) per la 

Unitat de Mediació i Resolució de Conflictes (UMIRC). 

El servei d’educadors a la Fiscalia va néixer després de l’entrada en vigor de la Llei 

Orgànica 5/2000 on s’estableix el procés de detenció dels menors. Es tracta d'un servei 

pioner i únic a Europa que ofereix atenció primària a infants i joves. Té com a finalitat 

garantir un espai d’acollida perquè aquests comprenguin on són i en quina situació es 

troben per potenciar processos de reflexió, acompanyament i participació activa. A més, 

es té cura dels episodis de desangoixa que puguin patir. El Departament de Benestar i 

Família assumeix la gestió d'aquest servei i deriva la seva aplicació a una entitat externa; 

la Fundació IDeA. El servei d'educadors de la Fiscalia de Menors es situa en les 

dependències policials de l'Àrea de Custòdia de Detinguts (ACD). 

El servei de la GUR, gestionada per la UMIRC, és un exemple de treball multidisciplinari 

entre policies i agents socioeducatius. Segons la pàgina web de l’Ajuntament de Reus 

visitada el 30 de març de 2017, ens diu: 

La UMIRC treballa per la prevenció dels conflictes socials i la seguretat ciutadana a través 

de la gestió positiva del conflicte i de la promoció del civisme i la convivència. Els seus 

objectius són la resolució de problemàtiques de la societat mitjançant la mediació entre 

les parts, restablir vincles i millorar la convivència ciutadana. Els àmbits de treball de la 

unitat són els conflictes comunitaris, els grups de joves, els conflictes escolars, els 

individualitzats i els familiars.  

http://www.fundacioidea.net/
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El servei de la UMIRC és un servei personalitzat i directe, on l’administració s’apropa 

al ciutadà per ajudar-lo a resoldre els conflictes i problemàtiques. L'integren dos sergents i 

un agent de la Guàrdia Urbana, així com una mediadora, un educador social i un mediador 

intercultural. 

Per tant, el servei realitzat per la Fundació IDeA entre policies i educadors/es socials es 

complementa (cadascú aporta les seves funcions), mentre que el realitzat per la UMIRC 

es suplementa per una finalitat en comú. Així que, el nostre objectiu d’incorporar la 

perspectiva socioeducativa en l’acció policial per extrajudicialitzar entre altres 

aspectes  les possibles problemàtiques va enfocat cap aquesta última vessant però 

d’una manera més normalitzada i global. Dit en altres paraules, volem que la 

suplementació d’ambdós disciplines no es doni només als despatxos de les unitats de 

mediació sinó que cada policia utilitzi la mediació i els processos de reflexió, 

participació, informació i apoderament com a primera eina de prevenció i resolució de 

conflictes. Amb un traspàs de la situació, si s’escau, i amb una atenció a l’alçada de les 

circumstàncies. 

Hi ha diverses formes de resolució de conflictes, una d’elles, la mediació, es presenta com 

una forma alternativa als mètodes tradicionals. La Llei Orgànica de les Forces i Cossos de 

Seguretat (LOFCS) preveu com a funció de la policia cooperar en la resolució amistosa dels 

conflictes quan sigui requerida per aquest fi. Una de les eines de treball policial per dur a 

terme aquesta tasca és la mediació (Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Tècniques 

de resolució de conflictes, 2016:5). 

També, trobem algunes publicacions referents a la mediació i a la policia comunitària 

com l’article “El papel de la policía en una sociedad democrática” del Dr. Gonzalo Jar 

publicat el 1999 i “Aspectos críticos para implantar la mediación en contextos de policía” 

del Dr. Josep Redorta del 2004. Jar ens fa un breu recorregut de l’evolució de la policia i 

el seu paper en la societat del s. XXI. Aposta per una concepció moderna del que ha de 

ser la policia per als ciutadans (més preventiva, cooperadora i pròxima). En canvi, 

Redorta ens parla de les dificultats d’implementar la mediació policial, analitza 

problemes concrets i ens detalla les noves habilitats que hauria de potenciar la policia 

en forma de recomanacions. Si parlem de llibres, alguns d’ells són “La policía del futuro. 
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Mediación y proximidad” de Manuel Martín, Josep A. Rodríguez i Juli Sabaté publicat el 

1997 o “La mediación policial” de Rosana Gallardo i Elena Cobler del 2011. D’una banda, 

en la seva obra ara fa 20 anys  Martín, Rodríguez i Sabaté ja apostaven per la mediació 

i per una policia de proximitat com a base fonamental de la seva pràctica. De l’altra, 

Rodríguez i Cobler amb una versió més recent de la mediació  segueixen posant 

èmfasis en la necessitat de la policia per adaptar-se als nous temps i gestionar, així, els 

nous conflictes socials des de la prevenció i la participació ciutadana. 

3.2. Formació policial i demanda social 

La formació de la Policia de Catalunya es composa pel Curs de Formació Bàsica (CFB), la 

Formació Professional Contínua i els cursos d’especialitat. Tots, a excepció d’alguns 

cursos de formació professional contínua s’imparteixen a l’Institut de Seguretat Pública 

de Catalunya (ISPC). Els cursos d’especialitat corresponen a la formació destinada per 

accedir a les unitats especialitzades. De totes aquestes, destaquem les unitats de Policia 

de Proximitat1, les Oficines de Relacions a la Comunitat (ORC) i els Grups d’Atenció a la 

Víctima (GAV), per la vinculació que mantenen (o millor dit, “haurien de mantenir”) amb 

tots els policies destinats a les Unitats de Seguretat Ciutadana (USC)2 i professionals 

d’altres disciplines. Les USC són les encarregades d’intervenir en primera instància  en 

les problemàtiques ciutadanes, ja siguin derivades del telèfon d’emergències 112, com 

les conegudes o detectades a peu de carrer. De totes les unitats policials que existeixen, 

aquestes són les que tenen el major nombre de policies.  

Les unitats de Policia de Proximitat, l’ORC i el GAV tenen com a finalitat comuna donar 

una atenció personalitzada i específica, establir contactes amb els col·lectius més 

vulnerables i fer-ne la mediació, el seguiment o la corresponent denúncia. També, cal dir 

que, a la pràctica i de manera general més enllà de les seves xerrades habituals  

només operen per tractar problemàtiques puntuals i de ressò social. Per tant, tot i que 

                                                             
1 Contacten amb comerços i ciutadania, donen consells de seguretat, sensibilitzen i generen vincles de 

confiança. La seva presència es troba en carres centrals realitzant, la major part del seu temps, 

patrullatges a peu. 
2 Col·loquialment, són els anomenats patrullers o policia de carrer. 
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en el CFB consta formació socioeducativa, on més n’hi trobem són en els cursos 

d’especialitat per accedir a les tres unitats descrites anteriorment.  

Pel que fa a les policies locals, trobem la visió socioeducativa en alguna unitat 

especialitzada, similar a les que disposa el CME, i en el treball multidisciplinari amb 

professionals externs o de mediació que aquestes poguessin realitzar. Totes elles 

sempre en cas de disposar-ne. El CFB s’imparteix tan per mossos d’esquadra com per 

policies locals. Té una durada de nou mesos (any acadèmic) i un total de 1.300 hores. 

Durant el curs, s’estudia la relació entre; policia i democràcia, policia i societat catalana 

i, policia i prevenció i seguretat. També, conté matèria específica de trànsit, àmbit 

administratiu, judicial i d’investigació. I altres formacions com; pràctiques 

interdisciplinàries, comunicació policial en llengua catalana, anglès i defensa personal. 

Finalment, trobem diversa formació no avaluable en forma de seminaris com; 

criminologia, interculturalitat i civisme. 

Una vegada finalitzat el curs, el policia està habilitat per exercir les funcions bàsiques en 

seguretat ciutadana i ha de passar un període d’un any de pràctiques abans de ser 

nomenat funcionari de carrera. Durant aquest període, el policia gaudeix de tots els 

efectes d’agent de l’autoritat. Al acabar, el curs bàsic només habilita per treballar a les 

USC. 

Si analitzem l’esquema de la última versió del CFB3 2016-2017 (veure annex 2), 

observem que, aparentment, hi ha un 25% d’hores totals de formació socioeducativa4 

(veure annex 3) però, veritablement, la xifra real és un 16,7%5 (veure annex 4 i 5). 

També, cal destacar que les tres assignatures amb més hores del curs són: procediments 

policials, dret penal i processal, i defensa personal (veure annex 6). 

                                                             
3 S’exclou la formació no avaluable (seminaris). 
4 Corresponent al mòdul 3 “Policia de prevenció i seguretat”. 
5 El resultat s’ha obtingut en restar-li algunes assignatures procedimentals del mòdul 3 (diligències 

policials, procediments policials i, tir i armament) i en sumar-li algunes altres dels mòduls 1 i 2 (policia i 

democràcia i, policia i societat catalana), que fan referència a l’activitat assistencial. Concretament, 

“estructura social de Catalunya” i “sistema de seguretat pública”. 
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Aquests resultats contrasten amb les dades que s’extreuen del catàleg del CME (veure 

annex 7), on podem veure que el 66% dels incidents que atén són de caire assistencials, 

entre altres no delictives “Les actuacions assistencials que fa la policia constitueixen una 

part important de l’activitat, tan per la seva quantitat (entre el 60 i 75%), com per la 

seva qualitat (intervencions amb ciutadans en situació de desemparament)” (ISPC. 

Sistema de seguretat pública, 2016:25). Cal tenir en compte que aquestes dades són 

extretes de les actuacions del CME sense tenir en compte les mateixes de les policies 

locals. En cas de comptabilitzar ambdues, el percentatge de les actuacions assistencials 

augmentarien, a conseqüència de les pròpies competències en seguretat ciutadana que 

disposen aquestes últimes (civisme, trànsit urbà, sorolls, etc.). Quan parlem d’activitat 

assistencial ens referim a: 

(...) Les intervencions en accidents de qualsevol tipus, la custòdia de menors en situació 

de desemparament, la recerca de persones desaparegudes, les assistències a gent gran, 

les assistències a indigents, la intervenció en conflictes veïnals o familiars, l’auxili a 

automobilistes, la protecció de víctimes o testimonis de delictes, etc. i facilitar informació 

de tipus general al ciutadà (ISPC. Seguretat ciutadana I, volum I, 2016:8-9). 

La Formació Professional Contínua és impartida per l’ISPC i pels sindicats. Es tracta d’una 

formació molt variada disponible per a tot el col·lectiu de policies amb unes places i 

unes condicions determinades d’accés. Entre aquesta, hi ha cursos genèrics com; 

actualització de lleis, trànsit, àmbit procedimental, entre altres, per a comandaments o 

específics per a unitats especialitzades. 

A finals de l’últim trimestre de l’any 2016 es va publicar un comunicat a l’intranet de la 

Direcció General de Policia on s’esmentaven els resultats d’una enquesta duta a terme 

durant els mesos d’agost i setembre del mateix any, adreçada a tots els mossos 

d’esquadra i caporals/es de les USC, per detectar necessitats formatives. Segons el 

comunicat, el seu objectiu era conèixer quines activitats formatives eren les més 

necessàries per dur a terme la funció del patrullatge. Un total de 1.388 efectius, 

corresponents al 21% de tot el CME van emplenar l’enquesta. Els resultats van indicar 

que els cinc cursos que els enquestats creien més útils per a la seva tasca diària eren; 

actualització de seguretat ciutadana, tècniques de control i arrest, conducció policial, 
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taller d’actualització sobre les primeres intervencions sanitàries urgents i actuació 

davant persones amb trastorns mentals. 

A més, els enquestats podien reflectir, en un camp de text obert expressament habilitat 

en el document de l’enquesta, observacions i propostes específiques sobre quines 

millores creien que calia introduir en la formació que actualment se’ls oferia en l’àmbit 

de la seguretat ciutadana. Les propostes van ser; augmentar les hores de formació i el 

nombre d’hores de pràctiques de tir, potenciar la formació en procediments policials i 

actualització legislativa, i la formació relacionada amb l’amenaça terrorista gihadista. 

També, descentralitzar la formació i potenciar-la en modalitat en línia. 

Els resultats obtinguts ens mostren que les necessitats formatives que creuen tenir els 

policies no només no s’ajusten a les necessitats socials el 80% dels cursos demanats a 

l’enquesta són estricament de caire policial i judicial quan només el 33% dels incidents 

són fets delictius  sinó que no hi ha una conscienciació d’una altra manera de treballar 

que no sigui la de la pròpia aplicació de la llei i, posteriorment, de les tècniques policials 

per perseguir i detenir a la persona que delinqueix. 

Per tant, aquestes dades ens demostren la necessitat de modificar l’enfocament de la 

formació policial i apostar per una altra més preventiva, socioeducativa, i 

multidisciplinari entre policies i agents socioeducatius, passant per una forta 

sensibilització i conscienciació de la problemàtica. I tot això, per adequar la resposta 

policial a les exigències d’una societat cada vegada més complexa i amb necessitats cada 

cop més diverses “La complejidad de las sociedades modernas hace inútil la tradicional 

lucha contra el delito únicamente desde la reacción policial y el sistema penal en 

general” (Martín, et al., 1997:53). La resposta a aquestes situacions no poden ser només 

policials i/o judicials sinó provinents d’altres disciplines socials i educatives en forma de 

suplement “No ho podem deixar de banda en analitzar el delicte, ja que hi incideixen 

múltiples factors, que consoliden el caràcter complex i multicausal del tema i ens 

allunyen de les explicacions reduccionistes i simples” (Boó, E, et al., 2012:19). D’aquesta 

manera, la policia no només ha de tenir en compte tots els factors que incideixen en els 

fets penals sinó veure i acceptar la importància de l’entorn en la delinqüència. 
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La eficacia de la policía en la lucha contra el delito implica, pues, que se preste la máxima 

atención no sólo al presunto delincuente, sino también a las víctimas o blancos 

potenciales, así como al entorno social, ambiental y de todo tipo en el que éste se pueda 

producir. La prevención adquiere en este contexto un valor fundamental (Martín, et al., 

1997:53). 

3.3. L’acció socioeducativa en la pràctica policial 

En un sentit ampli, la finalitat de la incorporació de la perspectiva socioeducativa a 

l’acció policial no aniria destinada només als agents de policia sinó als seus 

responsables, incloent-hi els polítics. De fet, la perspectiva que volem incloure no 

difereix massa de la que trobem per escrit en multituds fulls informatius i temaris de la 

Policia de Catalunya, però a la pràctica (i en aquest cas), tot és diferent. Per tant, no 

volem canviar el model existent però sí fer-la més adequada al que hauria de ser i, fins i 

tot, millorar-la. 

Si ens fixem amb el codi deontològic de l’educador/a social, ens parla de l’Educació 

Social com a dret de tota persona. I la concreta com: 

(...) generadora de contextos socioeducativos y acciones mediadoras y formativas, que 

son ámbito de competencia profesional del educador social, posibilitando: La 

incorporación del sujeto de la educación a la diversidad de las redes sociales, entendida 

como el desarrollo de la socialización, la sociabilidad, la autonomía y la circulación social. 

La promoción cultural y social, entendida como apertura a nuevas posibilidades de 

adquisición de bienes culturales, que amplíen las perspectivas educativas, laborales, de 

ocio y participación social. 

De esta forma, la Educación Social parte, pues, de un compendio de conocimientos y 

competencias que la acción socioeducativa implementa para producir efectos educativos 

de cambio, desarrollo y promoción en personas, grupos y comunidades (ASEDES, 

2007:21).  

A grans trets, s’entén l’acció socioeducativa en la pràctica policial com a qualsevol acció 

dirigida al desenvolupament de la socialització, integració i participació social de 

persones o comunitats mitjançant accions formatives i mediadores. Això, inclou incidir, 
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bàsicament, en la prevenció socioeducativa i en la mediació per donar lloc a les accions 

socials i participatives descrites anteriorment. Concretament, en l’oferiment de millors i 

noves actituds, valors i reflexions a partir de conceptes com l’autocrítica (per repensar 

decisions), l’alteritat (per reconèixer a l’altra com un igual), l’apoderament (per dotar 

d’eines), la participació (per acceptar normes), la compassió (per anar més enllà de 

l’empatia), l’escolta activa (per donar respostes assertives), la comprensió (per entendre 

situacions) i la mediació (per donar respostes justes i pactades). 

Quan a la carta de serveis del CME, els seus valors són “proximitat, compromís, 

integritat, voluntat de servei i eficàcia” (Mossos d’Esquadra. Missió, visió i valors de la 

PG-ME, 2011). Si ens fixem, tots ells incorporen i necessiten la perspectiva 

socioeducativa per dur-los a terme de manera eficaç. A continuació analitzem alguns 

d’ells. 

El primer valor que trobem és la “proximitat”; indispensable per una prevenció 

socioeducativa i no repressiva. Així doncs, no s’entén el per què, per una banda, es ven 

el producte de la policia comunitària, i per l’altra, es destinen cada cop a més policies 

que fan feines, precisament, d’aquest tipus (xerrades, contactes amb presidents de 

comunitats de veïns, escoles, associacions, representants de col·lectius ètnics, etc.), per 

destinar-los a patrullar. Tenint el coneixement, a més, que la majoria de les 

problemàtiques són assistencials (no delictives) i, per tant, no abordables, 

definitivament, des de la vessant reactiva. 

Un altre valor és la “voluntat de servei”; sinònim de satisfer les necessitats reals de la 

ciutadania. En aquest aspecte, precisament, molts policies es pregunten per a qui 

serveixen, si a la ciutadania o a l’estadística. Resulta incoherent amb els principis 

socioeducatius, que els nostres caps ens incitin i felicitin verbalment quan detenim o 

denunciem com a justificació i qualitat de treball6. Dit amb altres paraules, observo que 

els incentius del rendiment de treball policial perjudiquen a la perspectiva 

socioeducativa, o el que és el mateix, al propi ciutadà. A més, sembla que tan els 

                                                             
6 El treball més valorat pels caps policials és aquell que es pot comptabilitzar. Així, és més fàcil jugar amb 

les estadístiques per justificar el que, en aquell moment, més interessi.  
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policies, els seus caps i polítics no entenguin (o es desentenguin) que les estadístiques, 

que són basades en números de denúncies, detencions, controls etc., ni reflecteixen, ni 

justifiquen veritablement  el nivell de seguretat, ni ajuden realment  als problemes 

del ciutadà. 

I finalment, el darrer valor és “l’eficàcia”; sinònim de capacitat d’assolir els objectius. 

Però, quin objectiu? El d’acabar amb la problemàtica el més aviat possible o el d’incidir-

hi fins al final per tal de solucionar-la? Si es tracta d’aquesta última, em pregunto; per 

què una persona pot tenir més o menys probabilitats de rebre actes repressius, en 

funció de si la policia l’atén a la meitat o al final del seu torn de treball? 

Un altra qüestió és si es pot ser eficaç amb prejudicis. Quan la policia identifica a una 

persona, sap els seus antecedents i actua en bona part segons si aquella persona ha 

estat implicada en fets delictius. Això, ho considero correcte fins a cert punt  perquè 

predisposa al possible perill però, el que no es té prou en compte, és que els 

antecedents que coneix la policia són els “policials”, no els “judicials”. Aquest fet, 

significa que una persona li pot constar haver estat detinguda per dos robatoris i, per 

contra, estar absolt de tots ells. També, he de dir que si la persona a atendre ha estat 

detinguda, per exemple, 15 vegades, tot i no saber els antecedents judicials, ens podria 

portar a pensar que, presumptament però amb força fiabilitat, s’estigui davant d’algú 

que està predisposat, habitualment, a cometre actes delictius. 

I per últim, tenint en compte que els actes repressius de la policia no solucionen el 

problema, sinó que actuen en la majoria dels casos  com un apaga focs i, en algunes 

ocasions, les poden empitjorar, com es pot aplicar la mediació quan entre policies  

tendim a solucionar els nostres problemes denunciant-nos?7 Podem ser eficaços amb 

aquesta manera de solucionar les nostres diferències? No em refereixo a problemes 

greus però sí aquells que no faria falta denunciar sinó la voluntat d’asseure’s i parlar. 

En quan a la pràctica, l’acció socioeducativa es podria traslladar al carrer de moltes 

maneres. Per exemple, recordo una problemàtica entre dos grups d’adolescents que van 

                                                             
7 Les denúncies internes entre policies, per raons no delictives, es realitzen mitjançant les anomenades 
“notes informatives”. 
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barrar l’accés al poble amb contenidors perquè els joves del poble veí no hi accedissin. 

Més enllà de la possible infracció que estaven cometent, vaig apartar la visió punitiva i 

d’una manera participativa, prèvia mediació i reflexió de totes les parts, vam solucionar 

el problema educativament (els adolescents van posar cada contenidor al seu lloc) i vam 

aconseguir el ferm compromís de que no ho tornarien a fer. 

Un altre exemple, en aquest cas sense aplicar la perspectiva socioeducativa, va ser la 

causada per una furgoneta, no habitual, que voltejava per una urbanització. La conduïa 

el pare d’una família d’ètnia gitana que estaven agafant ferralla dels contenidors per 

vendre-la a la deixalleria. L’home ens va explicar que s’havia quedat sense feina, que no 

rebia cap prestació i no tenien diners ni per menjar. També, tenia la Inspecció Tècnica de 

Vehicle (ITV) caducada de feia pocs mesos. Li vam demanar que marxés del lloc perquè 

la seva presència alterava els veïns i el vam denunciar per no tenir la ITV en vigor. 

Personalment, a banda de denunciar-lo, hagués redactat un informe adreçat als serveis 

socials per posar en coneixement la seva situació de precarietat. 

I el darrer exemple, també sense aplicar la perspectiva socioeducativa, va tractar d’un 

home que estava intentant entrar a una casa per ocupar-la. L’home ens va explicar que, 

efectivament, l’estava ocupant perquè s’havia quedat sense feina, no tenia ingressos i 

en breus el desnonaven. Lògicament, ens va comentar que, sota cap concepte, deixaria 

a la seva família al carrer. També, ens va dir que sabia que la casa que estava ocupant 

era d’un banc i que mai se li hagués passat pel cap ocupar-ne una de particular. Deia que 

els serveis socials estaven informats de la seva situació però no feien res al respecte. El 

meu company i jo el vam denunciar per ocupació il·legal d’immoble. A més, el meu 

company li va dir que marxés i, en cas de tornar, el detindríem. Tot i les circumstàncies, 

no vam veure la opció de redactar un informe i traspassar la situació a la institució 

encarregada d’ajudar-lo. L’última frase que l’home li va dir al meu company va ser: 

“señor agente, como usted comprenderá y como seguramente también lo haría usted, 

no voy a dejar a mi familia en la calle. Así que, me voy, pero que sepa que iré a ocupar 

otra casa”. 
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Aquests tres exemples reflecteixen, des de diferents òptiques, alguns dels incidents que 

la policia es pot trobar, aplicant (o no) la perspectiva socioeducativa. El primer d’ells, 

reflecteix la típica problemàtica on seria propi l’ús de la mediació i els processos que 

l’acompanyen (participació, reflexió, etc.). Per contra, en el segon i tercer cas ens 

trobem davant de problemàtiques derivades de necessitats socials, com la precarietat 

econòmica i la desintegració social. La principal diferència entre aquests dos casos és 

que la conducta del segon no constitueix cap fet delictiu, en canvi, la tercera estaria 

castigada amb pena de multa8. Aquest fet, significa que, en el darrer cas, no només 

podríem haver imputat tal i com es va fer  sinó que es podria haver optat per la 

possibilitat de detenir amb totes les conseqüències, repressives i psicològiques, que el 

procés del mateix i de custòdia li podria causar. 

Per aquesta raó, la incorporació de la perspectiva socioeducativa en l’acció policial 

donaria respostes integrals en detriment dels efectes de la visió reduccionista 

generalment  policial i penal, obtinguda pel CFB. 

La perspectiva de seguretat ciutadana oblida de manera tendenciosa que en un 

enfocament de drets humans la seguretat implica un plantejament més seriós i menys 

simplista  que el de no veure’s exposats a fets delictius, sinó que està profundament 

imbricat a la vigència i l’exercici dels drets econòmics, socials i culturals (Boó, E., et al., 

2012:22). 

 

 

 

 

                                                             
8 Segons l’article 245 de la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de noviembre, del Codi Penal. 
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4. METODOLOGIA DE RECOLLIDA DE DADES 

Per tal d’obtenir les dades en el treball de camp utilitzo un enfocament qualitatiu basat 

en la tècnica del grup de discussió, a partir de l’exposició d’un seminari, on la 

comunicació amb els participants i entre ells, permetrà obtenir un rang ampli d'idees, 

opinions i experiències per dur a terme les recomanacions d’actuació socioeducatives. 

Com diu Morgan (1997), la decisió d’aplicar aquest mètode és degut al fet que: 

És tracta d’una tècnica focalitzada, en la mesura que incorpora una discussió col·lectiva 

entorn d’un conjunt reduït de qüestions. I és també interactiva, en tant que la informació 

generada sorgeix de les dinàmiques de grup entre els participants. (...) Durant la seva 

conducció, els participants comparteixen i comparen i, en darrera instància, reelaboren 

els seus punts de vista amb els de la resta d'integrants del grup. Aquesta activitat permet 

generar unes dinàmiques entorn de l'objecte investigat que serien difícilment 

identificables amb altres tècniques d'investigació (Fàbregues, et al., 2016: 162-163). 

La majoria dels participants són de l’àmbit socioeducatiu i policial, en concret, 7 

diplomats, graduats i estudiants (del tercer curs) del Grau d’Educació Social, 1 

alcaldessa, 1 agent del cos de Mossos d’Esquadra i 1 agent (noia) de policia local, que 

alhora, és estudiant del Grau d’Educació Social. En total, són 9 participants, 2 nois i 7 

noies entre 25 i 35 anys. Els participants han estat escollits tenint en compte els seus 

coneixements i experiència professional. He trobat apropiat la participació d’una 

alcaldessa per la seva relació en el grup  de vocació de servei, capacitat gestora 

(resolució de problemàtiques, aplicació de mesures, etc.) i tracte relacional. També, he 

trobat molt interessant poder comptar amb la participació de dos policies (tot i que una 

d’elles sigui també estudiant), encara que m’hagués agradat trobar una millor equitat, 

majoritàriament, entre estudiants/educadors i policies. 

El seminari el realitzo a distància, concretament, utilitzo un programa de 

videoconferència. S’organitza en 3 dies i cada sessió té una durada de 2 hores amb un 

descans de 10 minuts entre elles. És impartit i dinamitzat per mi mateix. A la taula 

següent es descriuen les sessions. 
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1a sessió Sensibilització i conscienciació 
 

Dia 11 d’abril de 2017 Hora 16:00 a 18:00 h. Participants 9 
 

Objectius 
 

Orientada a la sensibilització i conscienciació al davant de la problemàtica, on també té un 

caràcter formador pel que fa a les funcions i a l’organització policial (part expositiva), i a la 

recollida de les perspectives, experiències, dificultats, etc. (part interactiva) dels participants. 

 

2a sessió Estratègies d’afrontament 
 

Dia 12 d’abril de 2017 Hora 16:00 a 18:00 h. Participants 9 
 

Objectius 
 

Orientada a les estratègies específiques que, des d’un punt de vista socioeducatiu, convé tenir 

en compte per atendre les problemàtiques identificades, tan a la part expositiva, com a la 

interactiva de la sessió inicial. Aquesta sessió també té una part expositiva, on es retorna a 

aquesta identificació de les problemàtiques i l’exposició de les estratègies, i una interactiva, on 

es recull la perspectiva dels participants sobre aquestes mateixes. 

 

3a sessió Conclusió: consens i avaluació 
 

Dia 13 d’abril de 2017 Hora 16:00 a 18:00 h. Participants 9 
 

Objectius 
 

Orientada a la conclusió, també en dues parts. La primera part serveix per fer balanç de les dues 

sessions anteriors i, per tant, quins consensos s’han generat en relació a les problemàtiques 

(sessió 1) i les estratègies d’afrontament (sessió 2). La segona part permet desenvolupar una 

reflexió del grup en relació al contingut de la formació, quins aspectes es podrien millorar i, 

especialment, com consideren que aquest seminari els ha ajudat a apropar-se al fenomen en 

qüestió: tan en relació a la identificació i definició de la problemàtica (sessió 1) com a les seves 

estratègies d'afrontament (part interactiva). Finalment, concloc el TFG amb les conclusions finals 

i personals que seran, al mateix temps, les recomanacions socioeducatives per ser aplicades en 

l’acció policial. 
 

 Taula 1. Descripció del seminari. Font: Elaboració pròpia. 
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5. ANÀLISI DE LA INFORMACIÓ 

5.1. Desenvolupament del seminari 

En general, no he tingut gaires dificultats per trobar el número de participants per 

formar el grup de discussió, però sí en la seva selecció. La meva intenció, era crear un 

grup el més heterogeni possible entre educadors/es socials, mossos d’esquadra i 

policies locals per fomentar un debat dinàmic des de diverses perspectives. La idea ha 

estat partir de les diferències de cada col·lectiu per acabar amb allò que els unia. I, 

posteriorment, fer-los reflexionar de la necessitat mútua professional entre agents 

socioeducatius i policials  per millorar l’actual treball ordinari, preventiu i de 

coordinació. També, he volgut mostrar els beneficis de la perspectiva socioeducativa a la 

pràctica policial a partir de diferents hipòtesis per saber la opinió i el grau de consens 

entre els participants.  

Un factor important que ha contribuït a fer possible la investigació del meu TFG ha estat 

l’ús de les noves tecnologies, concretament, la videoconferència, i els serveis de 

missatgeria i xat. Sense elles, no hagués pogut realitzar el seminari com a conseqüència 

de les dificultats per trobar i facilitar la participació dels seus membres. L’únic 

inconvenient, han estat petits problemes de connexió. Vaig proposar realitzar el 

seminari a distància amb la intenció de facilitar la participació de tots els membres, com 

a conseqüència de la impossibilitat de trobar-nos físicament. Durant les sessions, 

algunes vegades ens vam veure amb la obligació d’utilitzar el xat per expressar i debatre 

les nostres opinions. Tot i així, els avantatges obtinguts al realitzar el seminari a 

distància han estat que tots els membres han pogut participar en totes tres sessions. I, 

sorprenentment, d’una manera molt fluïda i familiar, tenint en compte que la majoria 

dels participants no es coneixien. A més, he disposat de l’historial del xat per poder 

tenir-lo a mà i llegir els debats que vam haver de seguir per escriptura quan la connexió 

fallava. Per tant, tot i haver hagut moments de tensió, el clima ha estat molt bo i 

agradable. 
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Durant el seminari, s’han plantejat preguntes al voltant de la perspectiva de treball de la 

Policia de Catalunya, la formació policial en relació a la demanda social, la mediació com 

a resolució de conflictes, les estratègies d’afrontament i en la seva viabilitat. Totes elles, 

s’han desglossat en altres preguntes i durant el seminari se n’han qüestionat moltes 

més, que per irrellevància, no s’han inclòs en l’anàlisi i l’extracció de dades. 

Finalment, tots els participants han trobat en falta més sessions per seguir debatent. 

Tots ells s’han adonat de la complexitat de la qüestió, i alguns temes s’han hagut de 

tractar superficialment per manca de temps. 

5.2. Recollida de la informació 

La recollida de la informació l’he realitzat mitjançant una graella (veure annex 8), on he 

sintetitzat la opinió de cadascun dels participants. Tots ells, han mostrat el seu 

consentiment en fer pública la seva opinió sense caler formalitzar-la, ja que al garantir-

se la confidencialitat dels participants, no se n’ha convingut la seva necessitat. A 

continuació, analitzo les respostes de cada pregunta i descric les coincidències, 

diferències i les primeres conclusions de grup. 

5.3. Anàlisi de dades 

Canvi de la perspectiva policial 

La majoria dels participants pensen que l’actual perspectiva policial s’ha de modificar 

per evitar l’agreujament de les problemàtiques, facilitar-ne la detecció i adequar el 

servei a la demana social. La nova perspectiva es centraria en la prevenció i la 

socioeducació en detriment del treball reactiu i punitiu. Fins i tot, una l’educadora social 

experta en infància i exclusió a partir d’ara “experta”  va més enllà i diu que no sols el 

treball reactiu disminuiria sinó que ho faria la mateixa tasca socioeducativa “moltes de 

les mediacions s’evitarien si es fes una bona prevenció”. L’educadora i també 

criminòloga a partir d’ara “criminòloga”  justifica el nou model per adaptar-lo a les 

necessitats socials del s. XXI. A més, recalca la importància de disposar d’una mirada 

oberta i transversal, i del treball interdisciplinari en l’àmbit de l’educació, la justícia o la 

sanitat per la preservació del benestar social. La participant número 7 a partir d’ara 
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“estudianta 2”  justifica la perspectiva al·legant la inutilitat de la punició per solvatar, 

realment, les problemàtiques i els beneficis de la proximitat a les persones que oferiria 

la nova manera de fer. Explica que el primer sentiment que té quan veu a la policia és de 

por. Com a exemple d’apropament a la ciutadania, l’estudiant explica el nou 

desplegament de la Guàrdia Urbana de “proximitat” de Barcelona. Aquesta iniciativa 

tracta de dotar a cadascun dels 73 barris de la ciutat d’un policia de referència i d’un 

telèfon mòbil. Finalment, l’educadora argumenta la perspectiva remetent-se a les 

dades, concretament, a les poques hores de formació socioeducativa que rep el policia 

(veure annex 6) en relació a l’alt percentatge de treball assistencial de les seves 

actuacions (veure annex 7).  

Durant el debat, la participant núm. 5 a partir d’ara “estudianta 1”  em pregunta; per 

què creus que no es fomenta la formació socioeducativa a la policia? I li responc; 

“perquè no interessa”. A continuació, recordo que la perspectiva socioeducativa a 

banda de tots els beneficis que suposa tan per a la ciutadania com per a la pròpia 

policia  porta, inherentment, a preguntar-se per allò que fem i, precisament, és a 

conseqüència d’aquesta i de la seva reflexió, el que dóna sentit a la nova visió humana, 

personal i més íntegra de la mateixa. Per acabar, formulo la següent pregunta al grup; 

“com creieu que seria el treball policial si cadascú es qüestionés, profundament, i des 

d’una visió socioeducativa, gairebé tot el que fa?” La majoria estan d’acord en que 

aquesta seria insostenible. 

Per contra, la policia local i el mosso d’esquadra a partir d’ara “mosso”  donen una 

visió més equitativa entre el treball preventiu i el reactiu. Consideren que totes les 

perspectives són necessàries i, fins i tot, el mosso diu que l’actual forma de treball, tot i 

ser millorable, s’adequa bastant a les necessitats socials. La policia local modera el 

discurs i diu que cada perspectiva és necessària segons la seva necessitat i, que la 

policia, com qualsevol altre àmbit, s’ha d’actualitzar “la policia, com a part de la societat, 

ha d’anar canviant i evolucionant exactament igual”. En aquesta línia, també es suma la 

estudianta 1 a favor d’aplicar la repressió en aquelles situacions d’emergència que 

requereixin d’una resposta ràpida i contundent. 
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Així doncs, observo que cada participant opina en funció dels seus coneixements i de les 

dades aportades en el seminari però, sobretot, opinen des de la seva experiència. Per 

aquest motiu, sembla fàcil estar d’acord en la necessitat de potenciar la prevenció i 

reduir la repressió basant-se en la teoria, però no tant alhora de consensuar la equitat 

en el moment d’utilitzar-les. També, cal tenir en compte l’experiència pràctica, en la 

resolució de conflictes socials, dels polítics per arribar al consens de tots els agents 

socials implicats i, conseqüentment, per dur a terme el canvi necessari en la pràctica 

policial. 

Beneficis de la perspectiva socioeducativa 

L’experta diu que s’evitaria la tramitació de denúncies innecessàries, s’agilitzaria la 

resolució de les problemàtiques, es saturarien menys els jutjats, s’ampliaria el personal 

a les dependències policials i es fomentaria el treball en xarxa (obertura a altres punts 

de vista). L’educadora diu que un altre benefici seria l’intercanvi d’impressions (policial i 

socioeducativa), que s’aconseguiria pel fet de treballar conjuntament. Això, ajudaria a 

entendre els conflictes socials i, conseqüentment, millorar la seva atenció. La 

criminòloga diu que la perspectiva aportaria tasques de protecció, cura, atenció, 

assessorament, acompanyament, assistència social, física, emocional, educativa, entre 

altres. I per tant, el nou canvi afavoriria la incorporació de l’educador/a social a les 

dependències policials, com a element cohesionador i integrador, per afrontar els nous 

reptes socials. També, remarca els beneficis del treball multidisciplinari que la nova 

perspectiva oferiria en la suma de sinèrgies i optimització de recursos. L’estudiant 

utilitza una expressió molt gràfica per explicar el caire social i educatiu que la nova visió 

tindria per a la pràctica policial dient que aquests, “poden actuar en els casos que hi hagi 

un buit educatiu”. L’alcaldessa aporta una visió dels beneficis des de la vessant 

relacional, dient que amb la nova manera de treballar, les relacions humanes serien 

molt millors, més respectuoses i sense tants prejudicis.  

Els beneficis de la perspectiva, des del col·lectiu policial, es decanten cap a una millora 

de la qualitat del servei, per part de la policia local, i en una resposta esquiva, per part 

del mosso “els beneficis estan íntimament lligats a les millores aplicades”. Més 
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contundent és la estudianta 1, que diu que, potser, es podria aconseguir una disminució 

de la delinqüència. 

Sobre la viabilitat de la perspectiva, aquesta ha causat certa frustració. S’ha arribat al 

consens que, per suplementar l’actual model, cal un canvi en la política. I com 

puntualitzava l’experta, aquest canvi solament es produirà si som capaços de crear un 

espai per al debat i la reflexió amb tots els professionals que intervenen en l’escenari 

social. I segueix dient que, la viabilitat de la perspectiva dependrà de la implicació de la 

pròpia administració pública i dels partits polítics que defensin aquest posicionament. 

També, fa referència a la importància dels mitjans de comunicació pel seu poder de 

sensibilització i conscienciació. Totes les opinions de la resta del grup han anat en aquest 

mateix sentit. 

Per tant, gairebé tots els membres del grup observen nombrosos i múltiples beneficis de 

la perspectiva socioeducativa a la pràctica policia, però només la veuen viable amb un 

consens de tots els agents socials (ciutadania, policies, agents socioeducatius, polítics i 

mitjans de comunicació). 

La suplementació socioeducativa en la perspectiva policial 

L’experta i les dos estudiantes diuen que la visió que tenen de la policia és la de “posar 

denúncies, fer detencions, etc.” (participant núm. 1). L’alcaldessa diu no haver tingut 

molt bones experiències amb la policia i, fins i tot, diu que, a vegades, pensava que li 

estaven “prenen el pèl”. L’estudiant descriu l’actual perspectiva policial com 

“d’insensible”, pròpia d’actuacions defensives i de com si veiessin a la societat el seu 

enemic. L’estudianta 2, per trobar-li una explicació a tot plegat, diu que, potser, l’actitud 

de la policia s’ha transmès de generació en generació tenint en compte els patrons 

socials. Finalment, la policia local atribueix aquesta actitud als mateixos agents, tan els 

anomenats “de la vella escola”, que es caracteritzen per ser molt negatius i contraris als 

canvis, com els més joves, que degut al seu baix nivell de formació, no se n’adonen de 

les possibilitats de la nova filosofia de treball. 
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Per contra, el mosso diu que la perspectiva socioeducativa a la pràctica policial és una 

teoria que no s’ha posat mai a la pràctica en cap lloc del món i que, molt possiblement, 

fracassaria pels conflictes que generarien els pensaments entre educadors socials i 

agents policials. Seguidament, li responc que, segons la meva opinió, li reconec el 

possible conflicte entre pensaments en el cas que els dos professionals treballessin 

conjuntament però precisament  i per evitar aquest conflicte, caldrien (i així es 

realitzarien) accions prèvies per minimitzar “el xoc de trens”. A més (continuo dient), 

quan parlem d’introduir la perspectiva socioeducativa, no ens referim només al treball 

multidisciplinari sinó en la posada en pràctica de resolucions mediadores i d’una atenció 

més humana, propera, etc., i sobretot, en saber distingir la pobresa de la delinqüència 

per actuar en funció d’aquesta. El mosso respon que, tot i així, no en té la mateixa 

opinió, ja que no creu en res de tot això. Ell, milloraria l’atenció ciutadana i les seves 

problemàtiques augmentant el número de policies, el qual donaria la possibilitat 

d’aplicar noves estratègies pràctiques d’intervenció. 

D’altra banda, observo que, si incorporéssim la visió socioeducativa a la pràctica policial, 

les opinions anteriors canviarien per complet. L’educadora diu que “s’aconseguiria una 

mirada més amplia i un enfocament més concret”, és a dir, veuria a la policia molt més 

completa. La criminòloga la veuria més eficient i eficaç. I l’estudiant, referent a la 

repressió, diu que “l’opressió mai ha curat el vandalisme, però la comprensió i 

l’afavoriment d’espais, sí”. L’estudianta 2 diu que l’actual pràctica policial no es veuria 

tan dolenta si, en el cas de denunciar, s’acompanyés d’un raonament lògic i es tractés la 

infracció de manera educativa i social. Això, ajudaria a tenir una consciència del fet. No 

obstant, valora i remarca la participació activa que la policia està tenint, actualment, a 

les escoles amb l’objectiu de sensibilitzar, conscienciar, etc., als estudiants sobre 

temàtiques preocupants.  

La policia local, a més, dona un gir de la visió que es té de la policia i ho enfoca des del 

prestigi que aconseguiria, no només ella mateixa, sinó l’estructura política. Per acabar, 

torna a dir que, tot i que defensa la perspectiva socioeducativa, no es pot deixar de 

banda la necessitat de la vessant reactiva. 
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En conjunt, observo un clar paral·lelisme entre les dues perspectives que es podrien 

resumir com la “educativa” i la “repressiva”. Els participants, s’han vist amb l’obligació 

de prendre posició en cadascuna d’elles, quan en realitat, les dos són necessàries. L’ús i 

la seva freqüència la determinarà el tipus d’actuació, però si tenim en compte que el 

66% de les actuacions policials es poden solucionar aplicant els conceptes 

socioeducatius, hem de dir que la visió de la policia no hauria de ser com “els que van a 

denunciar”, sinó tot el contrari; ajudar als ciutadans. 

La formació policial en relació a la demanda social 

Generalment, i fixant-nos en les dades que trobem en els annexos, tothom està d’acord 

en que existeix un desajust entre la instrucció de la policia i el que realment  aquesta, 

es troba a la realitat. La majoria del grup decideix que les assignatures amb més 

rellevància haurien d’estar relacionades amb la branca de la pedagogia, psicologia i 

habilitats socials. Per exemple, com diu l’educadora; “tècniques de resolució de 

conflictes”, la criminòloga; “policia de proximitat”, “diversitat, entorn i policia” i 

“tècniques d’autocontrol i d’actuació interpersonal”, l’alcaldessa; “drets humans” i 

“simulació i casos pràctics” i l’estudianta 2; “policia i democràcia” i “policia i societat 

catalana”.  

La policia local i l’estudiant, a més d’estar d’acord amb tot el que s’ha comentat, diuen 

que la formació i l’avaluació dels coneixements haurien de canviar, tan des del manual 

d’estudi de les convocatòries dels mossos d’esquadra i policies locals, com en el mateix 

procés de selecció (abans de realitzar el CFB). Diversos exemples d’aquests canvis serien 

incloure més formació destinada a obtenir major capacitat de diàleg, empatia, 

assertivitat, entre altres, i realitzar més exàmens psicològics per avaluar les habilitats 

socials, com també, augmentar el número de proves psicotècniques i entrevistes 

personals. L’estudiant, a més, aposta per augmentar el nivell actual d’estudis (ESO) per 

presentar-se a policia, i llença la següent pregunta per fer-nos reflexionar: Imagineu una 

institució escolar que cerqués persones amb estudis bàsics per formar-los, només 

durant un any, al seu criteri, quina educació creieu que s’impartiria? Seguidament, li 

responc que, per informació de tots, els estudis mínims que es demanaran per 



 

Jordi Martínez Busom 2017 

 

La incorporació de la perspectiva socioeducativa en l’acció policial 
Una anàlisi de la situació a la Policia de Catalunya 

30 

presentar-se, a partir de la següent convocatòria 2017-2018, serà el batxillerat. El mosso 

diu estar en total desacord. Segons ell, falta encara més formació dirigida a la realitat del 

treball policial. Per exemple, estudis de caire sociològics per dotar a la policia de 

coneixements històrics i empírics, i d’aquesta manera, obrir la mentalitat policial per 

avançar pel camí de la millora de la pau. L’experta, li respon que, segons el seu punt de 

vista, reduiria les assignatures, precisament, relacionades amb “història”, com “policia i 

història de Catalunya”, perquè tot i ser important saber el passat, no té gens rellevància 

en les actuacions policials. 

D’altra banda, altres assignatures que el grup reduiria, serien, tal com diu la criminòloga; 

“l’anglès” i “comunicació policial en llengua catalana”, perquè considera que haurien de 

ser requisits previs per accedir a la pròpia convocatòria. L’estudianta 1 no entén, per 

exemple, per què és més important el “dret penal” que la “criminologia” o “l’anglès” 

que les “tècniques de resolució de conflictes”. 

Així que, tots els membres acorden la necessitat d’actualitzar el CFB en funció de les 

reals demandes socials. La majoria, aposta per reduir o, fins i tot, eliminar les 

assignatures de llengües i potenciar-ne les socioeducatives referents a la pedagogia, 

psicologia i habilitats socials. Alguns dels participants van més lluny i comenten la 

necessitat d’actualitzar els requisits de la convocatòria per mosso d’esquadra i policia 

local. Per exemple, incloure coneixements socioeducatius al manual d’accés de la 

mateixa, i augmentar les proves psicotècniques i entrevistes personals. Per últim, 

contrasta l’opinió del mosso d’incrementar, encara més, la formació, estrictament, 

policial i sociològica. 

Mediació policial: La millor eina de resolució de conflictes? 

La paraula que més es repeteix durant el debat és “depèn”, és a dir, podrem resoldre un 

conflicte amb la mediació depenent de quin sigui. A més, l’experta diu que cal un molt 

bon treball individual abans de realitzar-la i l’educadora afegeix que les dues parts del 

conflicte haurien d’estar en el mateix nivell. A l’experta, li responc que en la mediació 

duta a terme a peu de carrer no es pot fer un treball previ amb les parts implicades en 

ell. La criminòloga diu que cal una aposta més decidida, per part de l’administració, per 



 

Jordi Martínez Busom 2017 

 

La incorporació de la perspectiva socioeducativa en l’acció policial 
Una anàlisi de la situació a la Policia de Catalunya 

31 

implementar-la als cossos policials i recalca la importància de no deixar de banda formes 

resolutives més reactives pels casos que així es necessitin. Per exemple, actuacions amb 

persones èbries, sota els efectes de les drogues o de la ira. L’estudiant, a diferència dels 

altres, diu que la mediació, per si sola, no soluciona els problemes, sinó que les acaben 

solucionant les parts finals (els propis protagonistes). És a dir, la mediació només és el 

mitjà per resoldre la problemàtica. 

La policia local, també a diferència dels altres, diu que la mediació és una eina que, per 

si sola i, fins i tot, tenint la voluntat de les parts per solucionar el conflicte, no és útil si 

no es tenen les capacitats i les habilitats suficients per dur-la a terme. I finalment, el 

mosso diu que la mediació, en molts casos, s’ha de deixar de banda. En aquest moment, 

li responc que es fixi en la taula referent al nombre i percentatge d’actuacions policials 

(veure annex 7), on s’observa que la majoria d’elles són de caire assistencials i, per tant, 

moltes es podrien solucionar amb la mediació. Així doncs, les dades demostren un sense 

sentit quan diu que “en molts casos” no sent, per tant, la majoria  s’ha de deixar la 

mediació de banda. A continuació, respon que els seus arguments els extreu del seu 

propi criteri i de la seva experiència professional, no de les estadístiques ni les dades. 

D’aquesta manera, tots els membres veuen “la mediació” com una tècnica resolutiva i 

eficaç, però no tots hi creuen de la mateixa manera. La mediació només serà útil si 

s’aplica en el moment adequat i si es tenen les habilitats socials per realitzar-la. A més, 

veuen la necessitat de no descartar altres tècniques de resolució més contundents 

perquè entenen que, no sempre, les persones que s’assisteixen estan en condicions de 

raonar i cooperar. 

Treball multidisciplinari: Necessitat de nodrir-se d’altres disciplines 

Tots els membres veuen la necessitat de treballar conjuntament excepte el mosso. 

L’experta anomena i argumenta tres disciplines que haurien de treballar 

multidisciplinàriament amb la policia; l’educació social (perquè no deixem de treballar 

amb persones), la psicologia (perquè cal conèixer el comportament de la gent) i el 

treball social (perquè no deixem de moure’ns en la legislació). L’educadora fa referència 

a l’autor Joaquim Xirau per argumentar que, en algun moment, les disciplines es 
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solapen, de forma que, cal treballar interprofessionalment. L’estudiant fa servir la 

paraula “transversalitat” i complementa la referència de Xirau dient que “la 

transversalitat sempre dóna a una professió un valor afegit i, per tant, una millor acció 

professional per abordar les situacions”. La criminòloga diu que la formació policial es 

nodreix de moltes disciplines però, la més important, hauria de ser l’educació social. El 

motiu (segueix dient) és perquè és la única que transmet la perspectiva pedagògica, i 

socioeducativa en relació al món i als ciutadans. I afegeix que, a més, és imprescindible 

per afrontar les noves adversitats socials a través de les seves tècniques. L’alcaldessa va 

una mica més enllà, i manifesta que no només veu la necessitat de nodrir-se d’altres 

professions, sinó que creu que l’àmbit educatiu hauria de ser una formació policial 

obligatòria. En aquest sentit, cal destacar la resposta de la estudianta 2 perquè amplia 

les disciplines que haurien de treballar conjuntament amb la pràctica policial. Segons 

ella, caldria enriquir-se, a més de les dites fins al moment, de la sociologia i 

l’antropologia. El motiu és perquè, juntament amb les anteriors, són disciplines que 

estudien la persona, la seva conducta i els seus comportaments. I ho justifica, a més, per 

la complexitat de les problemàtiques del s. XXI. Tanmateix, no deixa de costat les 

habilitats socials, resolutives, i les capacitats personals i de comunicació per atendre, 

eficaçment, el conflicte.  

Per altra banda, la policia local diu que, inconscientment, la policia ja s’està nodrint 

d’altres disciplines i posa com a exemple; la mèdica, la psicològica i, evidentment, 

l’educació social. En contrast, trobem la declaració del mosso, que no veu l’assistència 

de les necessitats socials com una tasca policial i, per aquest motiu, diu que “la policia 

resol problemes policials”. 

Així, la majoria dels participants no dubten dels beneficis i la necessitat de nodrir-se 

multidisciplinàriament  no només a l’àmbit policial, sinó en termes generals. La idea 

que se n’extreu és que, avui dia, la policia, a conseqüència de la complexitat dels 

problemes social, no pot ni ha de poder  resoldre els conflictes des d’una sola 

perspectiva, si el que es vol, és donar una resposta plural, íntegra i, definitivament, 

resolutiva. Cada problemàtica és originada per múltiples factors i, per això, cal una 

anàlisi de cadascuna d’elles per donar diferents respostes des dels diversos àmbits 
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socials. No obstant, trobem l’argumentació del mosso que diu que els problemes que no 

són directament policials, els han de resoldre uns altres professionals. Per tant, no 

veuria cap nexe d’unió entre la tasca policial i la socioeducativa, i molt menys, en el 

poder de l’educació per canviar valors en detriment de la repressió. 

Estratègies d’afrontament: Evidenciar la necessitat del canvi 

L’experta manifesta que es podria evidenciar la necessitat de la nova perspectiva 

demostrant-ne els resultats. L’educadora concreta una mica més i proposa dur-la a 

terme a través d’una prova pilot. A més a més, de fer una campanya transversal i 

comptar amb tots els agents socials (comunitat, escola, salut, etc.). La criminòloga, 

afegeix que caldria generar debat i reflexió a través dels mitjans de comunicació, i fer 

partícip a la societat per proposar millores del propi model policial. En canvi, l’alcaldessa 

sensibilitzaria mitjançant l’exemple. I l’estudianta 1 creant espais comuns entre 

professionals per donar a conèixer les seves tasques, trobar nexes en comú i millorar les 

maneres de treballar, ja que tots estem pel mateix i treballem separats. L’estudiant és 

molt més pràctic, al igual que l’educadora, i diu que la millor manera de sensibilitzar és 

portant el nou model a la pràctica. A més, diu que a qui s’ha de sensibilitzar és al poder 

polític i vendre el producte com una millora social i de prestigi policial. L’estudianta 2 

afegeix que, per exemple, la policia es podria organitzar per barris o zones urbanes amb 

la finalitat de realitzar accions segons les necessitats detectades, tal com ho està fent, 

recentment la GUB. I organitzar-se, també, per fer xerrades o tallers als diferents serveis 

i entitats de la ciutat, juntament amb altres agents socials com educadors i treballadors 

socials.  

D’altra banda, l’opinió dels policies és diferent. Per la policia local, la sensibilització 

policial passaria per afegir més assignatures o hores de formació socioeducativa tan al 

CFB com al manual de la convocatòria de mossos d’esquadra i policies locals. I, fins i tot, 

per la possibilitat de realitzar diverses proves psicològiques a l’ISPC per detectar 

habilitats socials incoherents amb el servei comunitari. Tothom hi ha estat d’acord. 

També, comenta que no estaria malament que el CFB fos un grau universitari perquè, 

d’aquesta manera, hi hauria molt més temps per interioritzar els conceptes. 
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L’estudianta 1 no està d’acord perquè, des del seu punt de vista, el tema del grau no és 

realista. Ella, aposta per donar a conèixer els punts de connexió entre tots els 

professionals que treballen per la seguretat de les persones, insistint en la trobada 

comuna de professionals. A més, la policia local afegeix que la sensibilització ha d’anar 

dirigida, també als agents i comandaments en actiu a través de cursos, formació 

permanent, seminaris i espais de trobada compartits. I no sols això, sinó que el canvi ha 

de començar per la política, ja que aquest n’esdevindria tot sol  també per a la 

ciutadania. 

Per contra, el mosso manifesta que és molt difícil de fer-li veure a un policia que veu la 

realitat dia a dia  que les persones que cometen delictes són remeiables per la via de 

l’educació.  

En comú, podem dir que les estratègies d’afrontament s’han anat concretant a mesura 

que ha anat avançant el debat. La majoria d’elles, proposen apropar diferències, i fer-

ho, per exemple, realitzant proves pilot, trobades, xerrades, tallers i, incorporant la 

formació socioeducativa al CFB i al manual de la convocatòria, entre altres. Al fi i al cap, 

es tracta de trencar el gel i travessar la barrera que impedeix veure que ambos 

professionals tenen el mateix objectiu; resoldre els problemes socials de la ciutadania.  

La viabilitat de la nova perspectiva policial 

La majoria dels participants diuen que no es disposen de prous recursos per dur a terme 

la incorporació de la perspectiva socioeducativa a l’àmbit policial, tot i que alguns han 

estat més optimistes que altres. La majoria, al·leguen motius econòmics i altres, 

simplement, manca d’interès. L’educadora diu que és molt difícil implementar la 

perspectiva si la proposta no sorgeix del mateix col·lectiu professional. L’alcaldessa, a 

més, diu que es podria implementar sense cap cost perquè fomentar els valors del 

diàleg, la tolerància, el reconeixement de l’altra, entre d’altres, no suposa cap despesa. 

L’estudiant es decanta amb aquesta mateixa línia i diu que “si existeixen recursos per 

crear la policia que hem creat, hi ha recursos per crear-ne una de millor, només falta 

interès per part de qui l’ha de posar i confiar en aquest projecte de model policial”. 
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També, l’educadora n’està a favor dient que cal més pressió del col·lectiu per justificar-

ne la necessitat i mostrar els beneficis que s’obtindria per a la població.  

La policia local es mou per un altra línia i argumenta la manca de viabilitat per la falta de 

recursos humans, a més dels econòmics, ja que la formació dels agents és una depesa 

(no assumible) per a l’administració. Tot i així, diu que ho veuria viable en el cas que un 

ajuntament hi apostés i en veiés els beneficis, perquè a partir d’aquí s’hi destinarien més 

recursos. I per altra banda (segueix dient), cal que els propis agents vulguin aquest canvi, 

és a dir, no voler imposar accions sinó que en veiessin, precisament, la necessitat de fer-

les. El mosso, per contra, i en relació al que diu la policia local, no veu la necessitat 

d’implementar la perspectiva i respon que només la veu viable des del punt de vista 

d’un educador il·lusori. 

En aquest últim punt, diria que, com gairebé tot, és una qüestió de voluntat. Tot és 

possible però no sempre ho és quan es vol i de la manera que es desitja. I no cal dir, 

quan no interessa que es vulgui o es faci. Per tant, moltes vegades les propostes 

s’excusen per motius econòmics, materials o humans quan en realitat hi influeixen 

interessos socials i personals. Així que, la solució depèn de nosaltres mateixos, o sigui, 

en unir-nos per justificar i argumentar la necessitat de la perspectiva amb la finalitat de 

despertar l’interès social des d’una visió beneficiosa per totes les parts. 
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6. CONCLUSIONS I CONSIDERACIONS FINALS 

La principal conclusió que puc extreure de la recerca és que, a dia d’avui, no sols segueix 

existint un gran desconeixement de l’Educació Social, sinó que la seva ignorància i 

desinterès  la trobem, fins i tot, entre professions que tenen la obligació de treballar 

(amb ella) multidisciplinàriament. Això, ocasiona que cada professió parteixi de realitats 

diferents i, conseqüentment, d’experiències, fins i tot, oposades. Aquesta manca de 

coneixement en comú és el principal problema de tenir una policia no totalment 

adaptada a les necessitats del s. XXI amb un treball autòmat, i una visió reduccionista de 

les problemàtiques socials. Per contra, si es donés a conèixer el paper de l’Educació 

Social com a eina mediadora, integradora i de prevenció socioeducativa, els obstacles 

per incorporar la nova perspectiva a l’ISPC i a la mateixa organització policial, canviarien 

amb vista de l’oferiment d’una millor qualitat de servei i la optimització dels recursos 

que aquesta causaria en benefici de tots. És important, doncs, actualitzar la perspectiva 

policial per adequar-la a les complexes necessitats de l’actual societat, i fer-ho apostant 

per la prevenció (treball multidisciplinari, de proximitat i creació d’unitats mediadores) i 

en un segon terme  per la socioeducació (camp integrador, d’apoderament, capacitat 

d’autocrítica i reflexió). Amb tot, sense deixar de banda el treball reactiu i repressiu 

cada perspectiva és útil en funció de la situació , i la tasca punitiva acompanyant la 

infracció d’un raonament lògic de la seva motivació (vessant educativa).  

Una segona conclusió, és que, el repte de la suplementació de l’actual perspectiva 

policial amb la vessant socioeducativa, es redueix, bàsicament, en canviar dos conceptes 

claus dels propis policies; “autors” per “víctimes responsables”9 i “problemàtiques” per 

“necessitats”. D’aquesta manera, s’evitaria el possible error de criminalitzar la pobresa i 

s’afavoririen respostes congruents i proporcionades a les demandes dels ciutadans. 

En definitiva, aquests canvis comporten una nova manera d’entendre el treball policial i 

les relacions de poder i, per tant, una reformulació del concepte d’autoritat i una nova 

actitud de qui l’aplica. 

                                                             
9 Utilitzo aquest terme per responsabilitzar als autors de fets delictius del dany causat i, en part, de la seva 
situació per apoderar-lo i superar qualsevol quina sigui la seva dificultat d’integració social i educativa. 
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Les recomanacions que presento per incorporar la perspectiva socioeducativa en la 

pràctica policial són: 

Sensibilitzar i conscienciar dels beneficis de la perspectiva socioeducativa (optimització 

de recursos, millora de l’atenció, prestigi policial, etc.), començant pels polítics i acabant 

per la ciutadania (passant pel tercer sector), a través dels mitjans de comunicació. 

Involucrar al Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC) i altres 

institucions, per impulsar la perspectiva socioeducativa a la pràctica policial. 

Crear trobades amb tots els professionals que intervenen en l’escenari social, per 

debatre i reflexionar al voltant de la interdependència professional; coneixement de 

tasques, punts en comú i millora de la pràctica. 

Dur a terme una prova pilot per posar en relleu el treball de la policia comunitària, 

organitzada per zones, amb la finalitat de realitzar accions (xerrades, tallers, etc.) segons 

les necessitats detectades, juntament amb professionals socioeducatius.  

Incorporar educadors socials (o altres professionals socioeducatius) a les dependències 

policials. D’una banda, com a element cohesionador, i de l’altra, per optimitzar 

recursos; treball multidisciplinari, mediació i assistència de necessitats socials bàsiques. 

Realitzar una formació contínua professional de caire socioeducativa per a 

comandaments policials, perquè el canvi comenci des dels caps de l’organització. 

Augmentar la formació socioeducativa al manual d’estudi de la oposició per mossos 

d’esquadra i policia local, i orientar-ne el procés de selecció cap aquesta vessant 

(incrementar l’avaluació per detectar mancances d’empatia, diàleg, assertivitat, etc.). 

Equiparar la matèria socioeducativa amb la resta de la formació del CFB, tenint en 

compte la temàtica assistencial de les actuacions policials. 

Augmentar les proves psicotècniques i entrevistes personals del CFB, per avaluar 

l’adequació de les habilitats socials a l’aplicació de la perspectiva socioeducativa 

(capacitat mediadora, autocrítica, escolta activa, etc.). 
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8. ANNEXOS  

 

8.1. ANNEX 1: Abreviatures 

 
 

 
ACD Àrea de Custòdia de Detinguts 

 
CEESC Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya 

 
CME Cos de Mossos d’Esquadra 

 
CFB Curs de Formació Bàsica 

 
GAV Grup d’Atenció a la Víctima 

 
GUR Guàrdia Urbana de Reus 

 
ISPC Institut de Seguretat Pública de Catalunya 

 
ITV Inspecció Tècnica de Vehicle 

 
LOFCS Llei Orgànica de les Forces i Cossos de Seguretat 

 
OAV Oficina d’Atenció a la Víctima 

 
ORC Oficina de Relacions a la Comunitat 

 
TFG Treball de Fi de Grau 

 
UMIRC Unitat de Mediació i Resolució de Conflictes 

 
USC Unitat de Seguretat Ciutadana 
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8.2. ANNEX 2: Esquema del Curs de Formació Bàsica per a policies 2016-17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Departament d’Interior. Generalitat de Catalunya.
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8.3. ANNEX 3: Percentatge dels mòduls del Curs de Formació Bàsica per a 
policies 2016-17 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Mòduls amb contingut socioeducatiu. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per 

l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya referent a l’esquema del CFB 2016-17. 

 

8.4. ANNEX 4: Percentatge de les assignatures socioeducatives del mòdul 3 
del Curs de Formació Bàsica per a policies 2016-17 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Assignatures amb contingut socioeducatiu. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per 

l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya referent a l’esquema del CFB 2016-17. 
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8.5. ANNEX 5: Percentatge de les assignatures del Curs de Formació Bàsica per a policies 2016-17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Assignatures amb contingut socioeducatiu. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya referent a 

l’esquema del CFB 2016-17. 
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8.6. ANNEX 6: Hores de les assignatures del Curs de Formació Bàsica per a 
policies 2016-17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Assignatures amb contingut socioeducatiu. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per 

l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya referent a l’esquema del CFB 2016-17. 
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8.7. ANNEX 7: Nombre i percentatges d’actuacions de la Policia de la 
Generalitat – Mossos d’Esquadra 
 

 

 

Nota: Els títols d’algunes categories han estat modificades per especificar millor el tipus de servei.                

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades extretes del catàleg del cos de Mossos d’Esquadra.  

 2013 2014 2015 2016 % 

Relacionades amb fets delictius 215.780 216.497 219.481 228.070 33 

Altres: 431.208 428.066 437.632 446.070 66 

 

 

Activitat assistencial:  persones que 
demanen ajuda, auxilis, ferits, malalts 
mentals,drogodependències, 
desapareguts... 

112.588 93.753 90.818 86.520  

 
Comunitat veïnal i molèsties públiques: 
inseguretats, baralles, clients... 

110.174 130.402 141.253 148.034  

 
Trànsit: afectació viària, accidents, suport 
part amistós, infraccions... 

78.034 76.157 82.178 89.187  

 
Activitat administrativa: alarmes, 
espectacles, animals abandonats... 

41.746 47.193 47.915 47.971  

 
Activitat policial: suport policial, 
prevenció i seguretat ciutadana 

30.664 25.998 22.454 22.412  

 
Incendis en habitatge, espai públic i zona 
forestal 

14.268 13.090 13.306 11.572  

 Ordres judicials / policials i estrangeria 10.836 10.505 9.778 10.095  

 
Menors: assistències, prevenció, 
conflictes escolars i absentisme... 

6.322 6.863 6.790 7.539  

 Incidències en transport públic 5.825 4.952 5.639 6.308  

 
Custòdies i trasllats: serveis i incidències 
amb presos i detinguts 

4.861 3.953 3.630 3.864  

 
Recuperacions i trasllat de vehicles, i 
assistències a conductors 

4.571 4.522 4.649 4.635  

 
Ordre públic, ocupacions i dispositius 
especials 

4.059 4.195 3.365 2.975  

 
Medi ambient i sismes: crema de rostolls, 
pesca, residus, sisme... 

3.902 3.343 3.125 2.972  

 
Incidències i avaries en subministraments 
bàsics 

1.275 1.142 1.107 924  

 
Incidències metodològiques: vent, pluja, 
neu i allaus 

906 896 749 394  

 
Enfonsaments: perill en façanes, interior 
domicilis i enfonsaments 

605 517 368 313  

 
Matèries perilloses: incidències en 
indústries i fuites de gas 

520 524 461 318  

 Explosions en edifici i espais públics 52 61 47 37  

Total 646.988 644.563 657.113 674.140 99 
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8.8. ANNEX 8: Graella de recollida de dades a partir del grup de discussió 
 

 
Llegenda 

 

Part. = participants 

1 Educadora social (Experiència en infància i exclusió social) 6 Estudiant del Grau d’Educació Social 
2 Educadora social 7 Estudianta del Grau d’Educació Social (2) 
3 Educadora social i criminòloga 8 Policia local i estudianta del Grau d’Educació Social 
4 Alcaldessa i ex regidora d’acció social i participació ciutadana 9 Mosso d’Esquadra 
5 Estudianta del Grau d’Educació Social (1)  

  

 PREGUNTES 

  

SE
SS

IÓ
  1

 

1. LA PERSPECTIVA DE TREBALL A LA POLICIA DE CATALUNYA:  REACTIU VS PREVENTIU – PUNITIU VS SOCIOEDUCATIU  

1.1. Creieu necessària una modificació de perspectiva en la pràctica policial? Quin tipus de perspectiva creieu que caldria? Per què? 

P
ar

t.
 1

 Socioeducatiu i preventiu. En quan a socioeducatiu, no hem d’oblidar que tractem amb persones i que molts dels casos que arriben es podrien resoldre 
sense arribar a ser denunciades, judicialitzades, etc. I preventiu, perquè evitaria que arribés la part socioeducativa, és a dir, si fem un bon treball des del 
començament ja no caldria dur a terme actuacions posteriors. Per exemple, moltes de les mediacions s’evitarien si es fes una bona prevenció. 

P
ar

t.
 2

 La formació ha d’anar relacionada amb les intervencions que es fan. En els gràfics que s’adjunten en aquest document veiem que l’activitat d’ajuda 
assistencial és elevada, per tant, cal tenir coneixements d’àmbit social. Si les persones que fan les intervencions tenen coneixements dels temes en els 
quals s’intervé, podem suposar que les seves intervencions podrien ser més empàtiques amb les problemàtiques que se’ls presenten. 

P
ar

t.
 3

 Considera que s'hauria de prioritzar la tasca socioeducativa i la prevenció com a eixos essencials del nou model policial del s. XXI. Cal treballar amb i per als 
ciutadans i, per tant, el cos policial no ha d'oblidar que cal una mirada oberta i transversal, on es treballi de forma interdisciplinària amb altres camps que 
afecten directament a les necessitats de la pròpia ciutadania com són: l'educació, la sanitat, el medi ambient, la justícia, etc. En definitiva; s'ha de donar 
una resposta que contempli aquesta complexitat de factors que afecten en la guarda i preservació del nostre benestar social. 

P
ar

t.
 4

 

Caldria incorporar una perspectiva més enfocada a l’àmbit socioeducatiu i a la prevenció perquè els policies són persones al servei de persones. No tot 
poden ser lleis, drets i deures, sinó que hi ha d’haver una part més humana. 

P
ar

t.
 5

 Ambdues, però ambdues alhora. Evidentment, la ideal seria prevenció i educació, però des del punt de vista policial, també s’esdevenen situacions que 
han de ser solucionades al moment i que requereixen de “càstig”. Una cosa és la penalització pel delicte i, una altre, el context de la persona que l’ha 
comés. L’ideal seria un treball preventiu per no haver d’arribar a aquestes situacions. 
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P
ar

t.
 6

 S’ha de tenir clar quina és la missió de la policia en un estat: proporcionar la seguretat dins del marc legal. Aquesta seguretat es sustenta en tres pilars, la 
prevenció, l’acció, i la correcció. Per tant, creu que la policia no hauria de decidir des d’una sola perspectiva, sinó que ha de treballar per saber quan i com 
utilitzar cadascuna d’elles. No obstant, pensa que sí s’hauria de dotar d’una tasca més socioeducativa, fet pel qual no significa que no hagi de ser reactiu, 
sinó de saber-ho ser. 

P
ar

t.
 7

 

Només coneix el món policial des de la visió de ciutadana i molt superficialment. No obstant, considera que un treball basat en la punició no és la solució 
als problemes que pot patir una població (seguretat, accidents, etc.). El treball policial vist com un poder superior que es remet a denunciar les infraccions 
i/o posar càstigs al ciutadà, sense cap acte socioeducatiu de rerefons, no és una justificació per fer justícia i regular el transcurs de la ciutadania. El càstig, 
sense un treball continu (del tipus que sigui) que faci reflexionar a la persona sobre el què, com, perquè, entre altres, no té sentit exercir-lo. Per la qual, 
pensa que caldria una perspectiva reactiva, preventiva i socioeducativa (i en determinats casos punitiva), però convindria barrejar les 4 perspectives per 
utilitzar la que més convingués en cada cas i/o emfatitzar més una o en l’altra. La perspectiva socioeducativa, és la que pot ajudar a que l’acte policial sigui 
més proper i que les seves actuacions tinguin un significat i un sentit. 

P
ar

t.
 8

 Considera que totes les perspectives són necessàries, el que cal és saber valorar i aplicar cadascuna en la seva mesura i segons la necessitat. Tal i com 
estan les coses, la perspectiva reactiva també és molt necessària, però això no treu la possibilitat d’obrir una nova manera de treballar i un nou model 
policial, des d’una perspectiva socioeducativa, més social i més propera a la ciutadania. La policia, com a part de la societat, també ha d’anar canviant i 
evolucionant exactament igual. 

P
ar

t.
 9

 

La perspectiva policial actual és millorable però bastant adequada a la necessitat de l’actual societat. 

1.2. Quins beneficis obtindríem? Quins no? La veuríeu viable? 

P
ar

t.
 1

 Si, la veu viable perquè com a beneficis tindríem: evitar posar denúncies per situacions que no són necessàries, evitar que s’allargui el procés de resolució 
d’un conflicte o una problemàtica, no saturar els jutjats, ampliar els professionals a les dependències policials i que permetés un treball en xarxa (obertura 
a altres perspectives i punts de vista). 

P
ar

t.
 2

 Els beneficis són que quan es derivés un servei, com pot ser, als Serveis Socials, s’entendria des de l’àmbit policial i de seguretat, que les demandes i 
necessitats no sempre són normatives i han d’acabar denunciats/es sinó que molt sovint són crides d’atenció a mancances socials i de drets universals. El 
fet d’afegir la formació aniria canviant la imatge en tota la societat en general, en tots els àmbits. 
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En primer lloc, crear un espai de debat on es qüestioni i es formulin opinions sobre com ha de ser l'enfocament del propi model policial. És a dir, en quines 
directrius s'ha de desenvolupar l'acció policial, tenint en compte la influència de tots els agents socials que intervenen en l'escenari social: ciutadania, 
institucions, partits polítics, mitjans de comunicació i tercer sector. La perspectiva socioeducativa ha d'incloure les tasques policials següents: protecció, 
cura, atenció, assessorament, acompanyament, assistència social, física, emocional, educativa, etc. Un nou canvi de paradigma en el propi model policial 
generaria molts beneficis com: incorporar la figura de l'educador/a social, com a element cohesionador que facilités la construcció d'una nova perspectiva 
socioeducativa i integradora, la qual, treballi de forma multidisciplinària i en cadascuna de les dependències policials, amb l'objectiu de respondre als nous 
reptes socials que sorgeixen en la nostra vida diària, sempre i quan, aquest treball en equip es fes de forma organitzada i coordinada, fomentant la 
sinèrgia i la optimització dels recursos. La viabilitat o no d'aquesta perspectiva de treball policial dependrà de la implicació de la pròpia 
administració pública i dels propis partits polítics que defensin aquest posicionament perquè es pugui realitzar un canvi de mentalitat dins dels 
cossos policials, ja que la institució policial és un model que es caracteritza per ser bastant estàtic i conservador i això és un handicap per afrontar. I també 
és important destacar el rol dels mitjans de comunicació com canal de difusió, el més objectiu i transparent possible, ja sigui, mitjançant campanyes de 
sensibilització i conscienciació envers la ciutadania que pugui afavorir un espai actual de reflexió que plantegi una sacsejada dins del model policial; nous 
objectius i directrius a assolir a partir d'ara. 

P
ar

t.
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Segurament, les relacions humanes serien molt millors, més respectuoses i sense tants prejudicis. Ho veu viable i factible. A tots ens agrada que ens 
tractin amb respecte, ja que si ens tracten així, la gent no es veu jutjada a la primera i això afectaria a l’estat d’ànim i a l’actitud del “detingut”. 

P
ar

t.
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Com apuntava anteriorment, des d’una perspectiva socioeducativa i preventiva, hi hauria una minimització important dels riscos, i potser, a llarg termini, 
la reducció de delinqüència. Viable sí, a la llarga, però crec hauria de canviar molt la mentalitat del sistema.  

P
ar

t.
 6

 La viabilitat dependria de la política que s’estigués executant, si més no, a propi criteri creu que si que és viable, i tot i que per una banda potser podrien 
fer veure que seria un cos que s’està tornant feble, fet que no té perquè ser així, els beneficis que obtindríem serien de caire social i educatiu. I poden 
actuar en els casos que hi hagi un buit educatiu i poder-los dur a terme a través de l’acció socioeducativa i cobrir així aquella necessitat social emergent 
d’una manera més activa i menys contemplativa com creu que passa actualment. 

P
ar

t.
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Des d’una perspectiva reactiva, preventiva i socioeducativa, hi hauria un canvi de mirada en l’àmbit social, la població veuria al cos policial com una figura 
de reforç, gairebé educadora, com una figura de referència intervenint quan se li requereix, oferint una educació viària, preventiva, ciutadana, etc., i 
tractant els conflictes que pot atendre des d’un vessant socioeducativa, necessari per entendre el rere fons que pot tenir qualsevol acte ciutadà considerat 
“immoral”, “incorrecte”, etc. i que requereix ser sancionat. Si que és veritat, que aquest fet minvaria actuar des de l’àmbit punitiu, que a vegades és molt 
necessari però milloraria les relacions socials, fent entendre les qüestions policials i el perquè de cada intervenció. 
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Està clar que des d’una perspectiva socioeducativa obtindríem molts més beneficis. Lògicament, l’atenció al ciutadà seria de molta més qualitat. Els 
coneixements sobre diverses problemàtiques socials també augmentarien, i automàticament millorarien el servei que es donen actualment, ja que molts 
agents (la majoria) no tenen coneixements, capacitats ni habilitats socials per fer front a depèn quines actuacions. Altres beneficis seria la disminució de 
casos que arriben als jutjats, ja que el nivell de denúncies baixaria considerablement, reduint també i millorant les tasques judicials. Per últim, pensa que 
el número de detinguts i/o imputats també baixaria considerablement si els agents actuants tinguessin altres habilitats i capacitats, així com 
coneixements. 

P
ar

t.
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Els beneficis estan íntimament lligats a les millores aplicades. Millores que haurien de tenir com a resultat la reducció de fets penals que afecten a la 
ciutadania. 

1.3. Quina opinió teniu, actualment, de la pràctica policial? I si s’incorporés la perspectiva socioeducativa? 

P
ar
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 Considera que es limiten a posar denúncies, fer detencions, etc. En definitiva, a castigar en comptes d’anar a la base dels problemes i prevenir unes 
futures actuacions punitives. Considera que si s’incorporés la perspectiva socioeducativa hi hauria, possiblement, menys fets greus ja que s’evitarien 
conflictes majors al no passar per jutjats. Al igual que si es fes una bona prevenció sigui en la temàtica que sigui. 

P
ar

t.
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Pensa que no és pot generalitzar i que cada àmbit ha d’intervenir amb la seva especialitat, però cal entendre que com més transversal sigui la formació, 
segurament, s’aconseguiria una mirada més amplia i un enfocament més concret amb la perspectiva socioeducativa. Ampliar el respecte professional de 
les diferents disciplines i entendre que totes són necessàries per fer una ciutadania lliure i interdependents. La perspectiva socioeducativa podria aportar 
la complexitat dels fets o de les actuacions, com ho demostra la pel·lícula de AkiroKurosava en Rasho-Mon, on el mateix fet narrat per a quatre 

personatges diferents, tot i que tots han vist el mateix, ho perceben de formes diferents: http://www.filmaffinity.com/es/film164638.htm. 

P
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Segons les dades estadístiques extretes de l'Institut de Seguretat Pública i el catàleg dels mossos d'esquadra s'observa que no hi ha una correspondència 
entre el model de formació policial que desenvolupa l'escola de policia amb les pròpies pràctiques policials. És a dir, les actuacions policials de caire més 
reactiu/punitiu són minoritàries respecte a la praxi policial més majoritària i de caràcter més social: prevenció, assistencialisme, atenció ciutadana, 
mediació comunitària, etc. Per tant, cal debatre profundament sobre aquest desajustament entre un contingut formatiu (susceptible de modificacions) 
i les pròpies demandes que la pròpia ciutadania expressa. És a dir, cal replantejar-nos un nou enfocament dins del model policial que aposti, fermament, 
per la vessant preventiva/socioeducativa per donar una resposta més idònia, eficient i eficaç a les noves necessitats socials. 

P
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t.
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 Suposa que segons l’experiència personal de cadascú. Per desgracia ha tingut moments molt decebedors amb els mossos, de pensar inclús de si li prenien 
el pèl o si hi havia una càmera oculta, i per sort, ha conegut a mossos entregats i apassionats amb la seva feina i que intenten millorar cada dia, per a ells i 
pel ciutadà. 
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Té l’opinió que la policia treballa pel poder i no per la ciutadania. És molt “fotut” veure a la policia i tenir més por encara. Personalment, li passa a les 
manifestacions, anant pel carrer i inclús conduint, sempre pensa que està cometent una infracció... És curiós que li provoqui inseguretat. Tot i que, també 
coneix, per amics que ho són, que realitzen tasques per la ciutadania, però sempre guanya el sentiment d’autoritat. Referent a l’opinió de si s’introduís la 
perspectiva socioeducativa, doncs, no ho sabria dir... l’uniforme ja s’ha convertit en quelcom molt simbòlic. Hauria de passar molt de temps per canviar la 
perspectiva que, al menys el seu entorn i ella mateixa, té. 

P
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 Falta sensibilització, o almenys pensa que així s’expressa. Creu que es basa molt en actuacions defensives, sembla que vegin a la societat com el seu 
enemic, i potser veient aquesta des d’una perspectiva més èmic, es podria cobrir millor alguna necessitat i si més no, no donar peu als possibles actes de 
revel·lia. L’opressió mai ha curat el vandalisme, però la comprensió i l’afavoriment d’espais, sí que ha contribuït al canvi d’actituds socials. 

P
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L’opinió respecte a la pràctica policial, no és massa bona. No sap si és perquè s’ha donat de manera generalitzada en la societat, ha passat de generació en 
generació i/o la visió que transmeten els patrons socials es transmet de persona en persona... Però sempre que veu a la guàrdia urbana, els mossos 
d’esquadra o a qualsevol cos policial, té la connotació de “que van a denunciar”. Troba que hi ha una visió general de la població respecte a la policia com 
“els sancionadors”. Se’ls veu amb un ulls de respecte i no massa agraciats. Per tant, troba que aquesta visió que es té en relació aquesta, hauria de 
canviar, ja que la policia no és “l’enemic” sinó que es suposa que vetlla per la seguretat ciutadana i perquè les normes socials establertes es compleixin. 
Així doncs, cal fer aquest canvi profund incorporant l’àmbit socioeducatiu (tot i que ja hi ha una participació activa de la policia a les escoles, realitzant 
sensibilització, conscienciació, tallers, etc.), entenent que l’acció no es limita a sancionar puntualment, sinó que en cas que es sancioni que hi hagi un 
raonament lògic i que es tracti el conflicte de manera educativa i social. És a dir, que és raoni i és doni una explicació de la intervenció policial perquè la 
població tingui una consciència del fet. 
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Actualment, encara hi ha molts agents dels anomenats “de la vella escola”, molt negatius i contraris als canvis i amb mentalitats totalment obsoletes. 
Altres de més joves, considera que degut al seu baix o nul nivell formatiu no els interessa aquest canvi, ja que no tindrien eines per fer front a un altre 
model policial que no sigui l’actual, és a dir, un model reactiu i repressiu. Moltes actuacions podrien canviar i millorar, i de la mateixa manera ens 
estalviaríem molts problemes si s’incorporés la perspectiva socioeducativa per part de tots els agents, des d’una base i des de l’inici. La ciutadania 
n’estaria molt agraïda i la pròpia visió policial i política canviaria força. Tot i que segueix dient que també cal una policia reactiva. 
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 La actual pràctica policial és millorable, com gairebé tot a la vida. L’augment d’efectius donaria la possibilitat d’aplicar estratègies noves per minimitzar la 
delinqüència. La perspectiva socioeducativa és una teoria que no s’ha posat mai a la pràctica en cap cos policial arreu del món i que molt possiblement 
fracassaria, ja que en molts casos el treball conjunt entre policia i educador donaria peu a conflictes per qüestió de pensaments contradictoris en principis 
i/o valors. 
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2. LA FORMACIÓ POLICIAL VS LA DEMANDA SOCIAL / LA MEDIACIÓ COM A RESOLUCIÓ DE CONFLICTE 

2.1. Creieu que els policies reben una formació adequada per resoldre els conflictes que atenen? Quina formació hi afegiríeu? Quina 
trauríeu o reduiríeu? 
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Afegiria, més assignatures de “psicologia” perquè no deixem de treballar amb persones que es troben en diferents etapes evolutives i és important 
conèixer-les per adaptar les actuacions. De “detecció de trastorns mentals i altres malalties” la considera un factor clau perquè hi ha persones que no 
disposen de les mateixes capacitats i/o habilitats i és important saber com actuar davant de certes situacions. De “habilitats socials” perquè hem de saber 
com tractar a la gent i situacions delicades, també auto conèixer-nos per saber fins a on podem arribar. 
 

Reduiria o eliminaria l’assignatura de “policia i historia de Catalunya” ja que sí que és important saber perquè apareix aquesta figura però no té gran 
rellevància en les actuacions d’avui dia, ja que han passat molts anys dels seus orígens. 
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 Evidentment, la formació policial ha de ser de seguretat, ara bé com passa en totes i cadascuna de les professions, segons l’àmbit d’actuació hi ha d’haver 
formacions més especialitzades. En àmbits de policia/ciutadania i/o de proximitat, vol dir que el professional que s’hi especialitzi necessitarà 
coneixements de mediació i resolució de conflictes. 
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Considera que s'hauria de treure tan l'assignatura “d’anglès” com l'assignatura de “comunicació policial en llengua catalana” perquè són requisits previs 
que han de ser assolits abans d'accedir al cos policial, i per tant, no haurien d'estar inclosos com a formació policial. Per altra banda, seria interessant 
apostar per treballar més la vessant socioeducativa. Això implica donar rellevància a les dos assignatures següents, augmentant les seves hores: “policia 
de proximitat” i “diversitat, entorn i policia”.També crec que seria important consolidar les assignatures de “tècniques de resolució de conflictes” i 
“tècniques d'autocontrol i d'actuació interpersonal”, afegint més hores i tenint en compte altres formes de resolució policial més pedagògiques com la 
mediació. I, no tant, basar-se només en una perspectiva de la praxi policial reactiva i/o punitiva com a prioritària, sinó fer-ne ús d'altres metodologies 
socioeducatives, igualment vàlides, eficaces i eficients per resoldre la idoneïtat de l'escenari en el qual ens trobem actualment. 
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Té clar que amb 16 hores de “tècniques de resolució de conflictes” no n’hi ha prou, que 28 hores de “drets humans” les considera escasses, “simulació i 
casos pràctics” 11%? I un 5% de “tècniques de resolució de conflictes”, evidentment troba que és poca formació. 
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 Ara mateix, afegir... no se li acudeix cap, però el que faria és anivellar-les totes. No veu per què és més important el “dret penal” que “la criminologia”, 
per exemple. O més “l’anglès” que les “tècniques de resolució de conflictes”. Diu que potser, podria haver-hi especialitzacions i, tot i que no tothom que 
estigués al mateix departament la tingués, sí que seria convenient que les persones que es troben al càrrec la tinguessin. També, diu que, potser, seria 
convenient canviar una mica l’estructura.  
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Es fa la pregunta de, què està bé i que està malament, de fet, quina policia volem? si més no, potser sí que s’hauria d’impartir una formació més basada 
en les relacions personals, treballar aspectes com l’empatia i l’assertivitat. No obstant, creu que una base és molt important, hauria d’estar en el nivell 
d’estudis mínims (augmentar-lo). Cert que hi ha un procés de selecció, però són importants els coneixements, ara bé, imaginem una institució escolar que 
cerqués persones amb estudis bàsics per a formar-los només durant un any al seu criteri, quina educació es creu que s’impartiria? doncs extrapolem-lo a 
la seguretat ciutadana que s’està cursant actualment a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. 
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. Fig. 1. Sobresurt la “policia de prevenció i seguretat”, caldria ampliar o que ocupés majoritàriament i de manera equiparada també els mòduls de 
“policia i democràcia” i de “societat catalana”, que tracten més temàtiques socials i poblacionals. 
 

. Fig. 2. Seria interessant que l’assignatura de “tècniques de resolució de conflictes” tingués una càrrega més elevada, perquè és interessant tenir 
coneixements i disposar de tècniques de gestió i resolució de conflictes a través de la mediació i/o altres vies. L’assignatura de “simulacions i casos 
pràctics”, caldria veure quins tipus de casos són i incloure casos més d’àmbit social i educatiu per millorar la preparació del cos policial. Observa també 
que l’assignatura de “procediments policials” és la que més pes té, no obstant caldria reformular-la, i la equipararia de pes a la de “resolució de 
conflictes” i a la de “policia de proximitat” que només tenen un 5% de pes. 
 

. Fig. 4. Considera que el pes d’hores en les diferents assignatures no està equiparat, entre les que podrien ser d’especial rellevància i les que no. 
Les “tècniques de resolució de conflictes”, podria ser una assignatura amb un pes d’hores considerable, entenent la resolució de conflictes com una via 
prèvia a la judicial o penal (si fos possible). 
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 Primer, demanaria més formació a l’hora de les proves de selecció, així com la valoració d’altres ítems que no sabria dir, concretament, la manera de 
valorar-los, potser, amb proves psicològiques, etc. (caldria estudiar-ho), però sí que miraria que les noves incorporacions fossin agents amb més habilitats 
socials, més capacitat de diàleg, més capacitat d’empatia i més humanitat. A la vegada, no trauria cap formació perquè considera que també són 
importants. 
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 Formació més encarada a la realitat del treball policial. Afegir estudis sociològics que dotin al policia de coneixements històrics que descriguin el món en 
el que vivim actualment. Seria una millora notable per obrir encara més la mentalitat dels agents de policia i poder avançar pel camí de la millora de la 
pau i de la societat amb fets empírics. 

2.2. Penseu que la mediació és la millor manera de resoldre els conflictes? 
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Sí i no, perquè hi haurà casos que es podran solucionar mitjançant la mediació i altres, no. També, considera que previ a la mediació s’hauria de fer un 
molt bon treball individual. 
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Per “mediar” les dues parts del conflicte han d’estar en el mateix nivell i no sempre ho estan. 
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Depèn del tipus de conflicte. Tanmateix considera que caldria apostar per la tècnica de la mediació, especialment dins dels àmbits de justícia juvenil 
o sociocomunitari. Actualment, ja s'estan realitzant però falten més recursos i compromís per part de l'administració pública per consolidar aquest procés 
amb l'objectiu de millorar la praxi policial, i alhora, proporcionar una resposta més adient i satisfactòria. Ara bé, no podem pretendre que la mediació 
sigui l'única i exclusiva solució a tots els conflictes que es plantegin, sinó que hi haurà molts altres conflictes que per la seva naturalesa, seran necessàries 
posar en pràctica altres tècniques resolutives, ja siguin més preventives o d'altres de caire més reactives. 
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Sí, troba que seria un bon complement, juntament, amb les altres formacions.  
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Depenent del tipus de conflicte, evidentment, la millor. 
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 Hi ha conflictes que la mediació no podrà resoldre. Si més no, els conflictes no es resolen a través de tècniques com la mediació, ja que les tècniques de 
resolució de conflictes només són un mitjà on ambdues parts canalitzen la predisposició a la resolució. Per tant, les resolucions no depenen de la tècnica, 
sinó de les parts finals. 
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És una opció favorable i útil en els casos en els que aquesta pugui ser una alternativa de resolució i que no porti a un procés judicial i/o penal. La mediació 
és una alternativa a la gestió i resolució de conflictes, no és que sigui la millor, sinó que és una bona eina perquè ajuda a les persones a reconèixer i a 
solucionar per si soles un conflicte, tenint completa decisió al respecte i un acord en consens. És una eina que no s’acostuma a utilitzar, en gran mesura, 
en els cossos policials. Considera que s’utilitza més en les professions socials i educatives, però que caldria incorporar-les a peu de carrer, com per 
exemple, en la tasca policial, com a forma de solucionar els possibles problemes que puguin sorgir. La medicació és com una oportunitat que es pot oferir 
a qualsevol ciutadà, perquè aprengui a gestionar el que li ha passat amb l’altre. A veure i entendre la perspectiva de l’altre en el conflicte i saber com 
solucionar-ne de futurs. 
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 No pot dir que sigui la millor manera, ja que no en coneix d’altres, a més hi ha diferents tipus de mediació (caldria estudiar-ho), però sí creu en la 
mediació com una eina molt important, actualment, per resoldre conflictes. El problema recau en que no tothom té les capacitats i habilitats necessàries 
per utilitzar-la correctament. 
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La mediació és un recurs indispensable que s’ha de deixar de banda en moltes ocasions per poder solucionar un problema. 

2.3. Creieu que és necessari que la pràctica policial es nodreixi d’altres disciplines per resoldre problemes? 
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 Sí, per exemple, de l’educació social, ja que els policies no deixen de treballar amb persones amb necessitats i problemàtiques. De la psicologia, perquè 
cal conèixer el comportament de les persones i saber com actuar-hi. I del treball social, perquè no deixem de moure’ns en relació a la legislació i la 
burocràcia. 
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 Com deia Joaquim Xirau en la seva obra, cal més coneixement interprofessional i entendre que els marges de les diferents disciplines sovint s’han de 
solapar per no deixar espais desatesos. Convergir més com a professionals i també com a ciutadania. Xirau, J. (1998) Obras completes. Escritos 
fundamentales. Tomo I. Madrid: ed. Anthropos. El perfil del professional de la policia està escollit des d’un perfil concret, i potser, caldria canviar-lo amb 
proves psicotècniques. 
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Evidentment, la formació policial per ella mateixa es nodreix de moltes disciplines, però per destacar-ne la més important després de la relacionada amb 
la policial, seria l'Educació Social. El motiu és perquè transmet la perspectiva pedagògica i socioeducativa, envers el món social, les persones que convivim 
en una societat complexa i que requereix necessitats bàsiques. I alhora, que es van creant noves necessitats que calen ser cobertes. És per això que cal 
que els cossos policials es formin i estiguin preparats, no només en coneixements, aptituds i actituds sinó en com afrontar les noves adversitats i/o reptes 
socials mitjançant tècniques que s'han de posar en pràctica en el seu dia a dia. 
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Creu que és molt necessari. La resolució de conflictes és molt important perquè el problema no vagi a més. Que el cos policial es formi en un àmbit més 
educatiu hauria d’estar obligat. 
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Evidentment, és molt més enriquidor treballar en xarxa, ja que l’actuació seria més acord amb l’atenció a les persones.  
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 La interdisciplinarietat és la clau per afrontar tots els buits que sorgeixen en la societat, i per tant, és necessari que les disciplines es nodreixin d’altres per 
no fragmentar els recursos socials. La transversalitat sempre dona a una professió un valor afegit, i per tant, una millor acció professional per abordar les 
situacions. 
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Sí, completament. Disciplines com l’educació social, sociologia, antropologia, treball social, psicologia, etc. Ja que són disciplines que estudien més a la 
persona, les conductes i els seus comportaments. I poden ajudar a complementar els coneixements que s’imparteixen als cossos policials. En la societat 
del s. XXI, la població és més complexa, sorgeixen noves problemàtiques socials que cal fer front, així com saber com adaptar-se a les noves demandes. És 
per això, que com més coneixements en l’àmbit social, educatiu i psicològic tingui el cos policial, més preparat estarà davant la diversitat poblacional i de 
realitats socials. I per tant, podrà donar una resposta més ajustada als problemes si es tenen suficients habilitats socials, resolutives, capacitats personals, 
comunicació assertiva, etc. 
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 Considera que no només la pràctica policial s’ha de nodrir d’altres disciplines, si no totes les pràctiques. Ara mateix, ja ens nodrim d’altres disciplines, 
inconscientment, com per exemple; la mèdica (que són els primers en arribar als accidents, caigudes, infarts, etc.), la psicologia (amb els processos de dol, 
morts, ferits, familiars, etc.) i de l’educació social (evident). 
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La policia resol problemes policials. Els altres problemes que els resolgui qui li toqui. 
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3. RECURSOS I ESTRATÈGIES D’AFRONTAMENT 

3.1. Creieu que seria viable, econòmicament i materialment, invertir en la nova perspectiva? Com podríem sensibilitzar i fer evident la 
necessitat socioeducativa a la ciutadania? I a la policia? 
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A la policia, mostrant que hi ha casos que es poden evitar si intervenim abans (prevenció). I a la ciutadania, poc a poc, i fent entendre que la policia no sempre 
és una figura punitiva, ja que a vegades evita, fins i tot, mals majors. 
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 Fer un pla pilot en una zona concreta i observar-ne els resultats. Si es reduïssin les denúncies i els hàbits ciutadans variessin, podríem dir que la sensibilització fa 
canviar la pràctica. També, s’hauria de fer una campanya transversal i comptar amb tota la societat: comunitat, escola, salut, comunicació, etc. Però pensa que 
si es comencés en dues fases, dirigida a infantil i als cursos inferiors de la ESO, la resta s’implicaria de rebot. 
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En l'àmbit general, és molt important difondre el missatge i transmetre valors, conscienciar les problemàtiques, generar debat i reflexió. És per això que és molt 
important fer un bon ús dels mitjans de comunicació (internet, TV, ràdio, premsa) els quals, faciliten que tothom pugui rebre la informació, conèixer la realitat 
des de més a prop i empatitzar amb ella. Aquest procés d’apoderament afavoreix la mobilització ciutadana, és a dir, a participar i contribuir a grans actes, 
campanyes solidàries o oferir ajuda (cadena de favors). Tot això enriqueix la nostra societat i fomenta una mentalitat més constructiva i oberta al món. 
Per altra banda, el cos policial necessita apostar per treballar cada cop més entre la ciutadania i no només per a la ciutadania, és a dir, treballar colze a 
colze amb altres disciplines i institucions, ja siguin a les escoles, instituts, centres mèdics, centres cívics, centres de joves, etc. En definitiva, arribar a tots els 
sectors socials, i fer-los partícips a la resta de ciutadans i ciutadanes de la importància de la tasca policial. I alhora, escoltar les preocupacions, necessitats que 
demana la societat per proposar millores en la essència del propi model policial. 
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Creu que la ciutadania, cada vegada és més conscient d’aquesta manca que té la policia en general. Veu més difícil conscienciar a la policia que als ciutadans.  
Però es podria provar de sensibilitzar a base d’exemples i accions, sobretot, accions per poder generar reaccions. 
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 Desconeix quins són els diners i els materials invertits per a la formació policial. Es podria sensibilitzar fent campanyes de difusió de la tasca d’ambdues 
professions. Respecte l’Educació Social està molt estereotipada en relació a què només s’atén a persones en risc d’exclusió. Dins d’aquest àmbit hi ha molts més 
col·lectius i la majoria de les persones ho desconeixen. I no totes les pràctiques policials són repressives i punitives però tampoc es coneixen per la majoria de la 
ciutadania. Com bé s’ha dit al debat, s’ha de crear espais comuns entre professionals per conèixer la tasca i treballar de manera conjunta. 
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 La millor opció seria executant-la (que el nou modus operandi sortís al carrer) i se’n parles a les actuacions. No obstant, a qui s’ha de sensibilitzar realment és al 
poder polític, venent-los aquest producte com una millora social i de prestigi policial. El fet, potser, cauria en omplir les bústies de cartes informatives del que es 
treballa, intentant, més que convèncer, de fer veure el que demana la societat. 
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Fent tallers i activitats de conscienciació on es veiés i és comprovés l’efectivitat de la perspectiva socioeducativa en l’àmbit policial. Explicar què significa la 
seguretat ciutadana des d’un enfocament socioeducatiu, des de les escoles, instituts, centres educatius, etc. Realitzant activitats lúdiques on hi hagués una 
participació comunitària real. Un exemple que se li acudeix, és que podrien haver-hi organitzacions policials per zones urbanes de la ciutat que s’encarreguessin 
de realitzar acciones necessàries i útils segons les necessitats detectades o demandades. Es podrien fer al centre cívic. També es podrien realitzar jornades de 
coneixença del material que utilitza la policia, de prevenció, etc. Així, s’aproparia la figura policial a la població i es faria més propera. De cara a tots aquells que 
volguessin exercir dins de la policia, estaria bé informar-los i dotar-los de coneixements entorn l’acte socioeducatiu, que coneguessin recursos i estratègies 
necessàries per a realitzar intervencions des d’una vessant educativa i, no tant, des del càstig. Inclús, se li acudeix, a més, que educadors socials, treballadors 
socials i policies podrien organitzar-se per a realitzar xerrades o tallers a diferents serveis i entitats ciutadanes, per explicar la necessitat d’un canvi de 
paradigma en la forma en què s’entén l’àmbit policial. 
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 Començaria per la policia, per iniciar un procés de canvi, un canvi de model policial, sense deixar de banda la perspectiva reactiva. Sensibilitzar als agents a 
través de cursos, seminaris, espais compartits amb altres professionals, sensibilització dels polítics i dels caps de policia. Si aconseguim, encara que sigui, una 
mica en aquest canvi, la sensibilització de la ciutadania vindria per si sola, tot i que és conscient que manquen, avui dia, valors socials. Per tant, també s’hauria 
d’implicar l’escola, però aquest camp professional considera que no li pertoca a la policia sinó a la família i escola. 
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No ho sé. És complicat fer-li veure a un policia, que veu el dia a dia, que les persones que cometen delictes són remeiables per la via de l’educació passant per la 
llei natural que diu que a la vida hi ha de tot. Persones bones i dolentes, amb remei i sense. 

3.2. Creieu que disposem de prou recursos per resoldre el problema? O almenys, de realitzar un pla estratègic? En cas que sí, quins seria/en? 
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 Pel que fa als recursos no, si el que volem és tenir policies formats en àmbit socioeducatiu, ja que implica modificar l’estructura de l’acadèmia policial per afegir 
nous aprenentatges. I en cas que es pogués, tampoc perquè per la depesa econòmica que suposaria. I molt menys, el fet d’instaurar la figura de l’educador 
social pel mateix motiu. Pel que fa a les estratègies, també tampoc, ja que no es planteja un treball en xarxa per actuar de manera diferent a la que coneixem 
fins ara ni s’ha buscat alternatives a la resolució de conflictes diferents a les que ja coneixem. 
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Fer canvis comporta sempre una reacció de rebuig per part dels professionals, ara bé, si la proposta surt del mateix col·lectiu de professionals, aleshores, els 
recursos es troben. 
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Personalment creu que no es disposen de prou recursos. Per tant, considera que caldria plantejar-se una nova dotació pressupostària que contemplés aquesta 
nova perspectiva socioeducativa i consolidar tots els aspectes plantejats, com reforçar l'ús de la tècnica de mediació en la resolució de conflictes, incloure les 
modificacions pertinents en el programa d'assignatures de la pròpia formació policial i per últim, treballar en equip i de manera coordinada amb altres 
disciplines professionals com els educadors/es socials, incorporant-se com una figura professional i rellevant dins les dependències policials amb l'objectiu de 
reforçar les tasques d'atenció directa i socioeducativa com: l'atenció a la víctima, realitzar tasques veïnals i de proximitat, entre d'altres. 
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Recursos segur i estratègies, no tant, perquè s’haurien d’anar implementant per tal que no fossin desconegudes. Els recursos poden anar des de la figura d’un 
mediador, fins al recurs del diàleg, la tolerància, entre altres. I això, econòmicament, no té cap despesa. 
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Més que recursos i estratègies, crec que hi ha una mancança de voluntat per establir certs canvis. Hi ha interessos de que les coses siguin com són actualment. 
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Si existeixen recursos per crear la policia que hem creat, hi ha recursos per crear-ne una de millor, només falta interès per part de qui l’ha de posar i confiar en 
aquest projecte de model policial. Doncs, per exemple, cercar perfils de persones que tinguin una predisposició al treball per l’excel·lència i vulguin contribuir 
en la societat, a millorar-la, a fer-la filla seva, com el pare i la mare que protegeixen els seus fills, i no com aquell qui no els estima. Al final, un fill per exemple, 
es sentirà segur quan el seu pare li proporciona els espais perquè es senti, i no a base d’accions punitives ni repressives. Extrapolant aquest fet a la policia, 
hauria de seguir la mateixa estratègia democràtica que la d’aquell pare que proporciona els espais de seguretat als seus fills. 
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Disposem d’estratègies i de recursos més en l’àmbit de capacitats i habilitats professionals per a dur a terme la tasca. Creu que cada vegada, el col·lectiu de 
professionals en l’àmbit socioeducatiu sorgeix amb més força, i amb més preparació. Hi ha molt bones idees i iniciatives per dur a terme projectes i diferents 
activitats de diversa índole, així que no és una qüestió d’estratègies, de manca de capacitats, perquè creu que les tenim, l’únic que cal és explotar-les i 
potenciar-les. No obstant, sí que, actualment, els recursos econòmics no són els que eren fa 10 anys, és per això que hi pot haver dificultats per establir la nova 
perspectiva dins de l’àmbit policial, ja que suposa més personal, finançament, despesa en material, formació, etc. En aquest aspecte, sí que hi ha l’obstacle 
econòmic i burocràtic. Però, fins a quin punt l’administració està disposada a apostar i finançar aquest canvi? Es pot disposar de personal, de persones 
preparades i amb ganes, amb estratègies d’afrontament necessàries pel fet però l’administració pot no cedir els recursos per incorporar la nova perspectiva. 
Caldria, per tant, fer força des del col·lectiu professional (socioeducatiu i policial) a través d’escrits que apoderin i justifiquin la necessitat de crear una 
perspectiva socioeducativa en l’àmbit jurídic i policial, així com també informar dels beneficis que obtindria la població en general. 
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Recursos no, és obvi que manquen molts agents i és una problemàtica que trobem, i que encara que els caps de policia i polítics n’estiguin disposats no tenim 
recursos humans ni econòmics. La preparació dels agents actuals tindria un cost no assumible per moltes administracions. Així mateix, el cost que suposaria la 
incorporació d’un educador social  a les comissaries, seria major del que és actualment. Per tant, és una dificultat que ens trobarem. Per altra banda, seria 
assumible amb la implicació dels propis agents que, per voluntat pròpia, volguessin aquest canvi de model (fer-los veure la millora d’aquest canvi). A banda, 
també considera que seria assumible per part d’un Ajuntament si, inicialment, un agent es dediqués a aquestes tasques socioeducatives, encara que fos per un 
temps limitat (per exemple, meitat de jornada). I a la llarga, amb resultats molt positius, s’aconseguirien més recursos econòmics per formar i contractar 
educadors socials. Ho veu a llarg termini però es podria estudiar per part de les administracions locals i autonòmica. 
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Des del punt de vista d’un educador il·lusori, potser sí. 

Font: Elaboració pròpia.



 

 

 


