DIARI SEGRE
dijous, 23 d’abril de 2009
COMARQUES: POLICIA Interior reconeix dèficits però diu que la seguretat ciutadana està garantida

Denuncien falta de mossos per evitar
robatoris en municipis de l'Urgell
Un sindicat policial diu que els agents han baixat un 40% en 10 anys
Un sindicat dels Mossos atribueix les patrulles ciutadanes d'Altet a la falta d'efectius. Per la seua part,
Interior diu que la seguretat està garantida a l'Urgell.

Un veí d'Altet, en una de les granges on hi ha hagut robatoris.

| Lleida
El Collectiu Autònom de Treballadors dels Mossos d'Esquadra (CAT-ME) denuncia que la comarca de
l'Urgell ha perdut en 10 anys (des que es va iniciar el desplegament de la policia autonòmica a Lleida) un 40%
dels efectius inicialment destinats a aquesta zona. Encara que el sindicat assegura que la reducció d'agents ha
sigut general a tota la regió policial de Ponent, destaca que "la situació a la comissaria de Tàrrega ha arribat al
límit" .Un portaveu del sindicat va explicar que cada any, a mesura que avançava el desplegament a Catalunya,
els efectius de l'Urgell s'anaven reduint gradualment, "i a l'octubre passat es va arribar a una situació gairebé
insostenible". Això implica, segons les fonts esmentades, que "el nombre de policies sigui insuficient per donar
cobertura a tota la comarca" i obliga els agents "a fer més hores del compte i a assumir responsabilitats que no els
corresponen". Per aquest motiu, el sindicat assenyala que "no és estrany" que en nuclis com Altet la població
decideixi organitzar-se per previndre robatoris (vegeu el desglossament).
Des de CAT-ME asseguren que han denunciat aquesta situació en reiterades ocasions a la direcció
general de la policia i que esperen que el nou cap dels Mossos, Joan Delort, atengui les seues
reivindicacions.
Per la seua part, fonts dels Mossos d'Esquadra van afirmar que "la seguretat ciutadana està plenament garantida a
l'Urgell". De tota manera, van recordar que la conselleria d'Interior reconeix que hi ha un dèficit d'efectius a tot el
territori. Unes places que es preveuen cobrir amb les noves promocions de l'escola de Mollet.
S'ha de recordar que anteriorment s'han plantejat queixes similars al Segrià i a la Seu d'Urgell. Així mateix, CATME va denunciar dimarts que Interior només preveu vuit mossos per a l'aeroport

