
SEGURETAT 
 
El delegat del Govern assegura que els índexs de delinqüència de Ponent no són preocupants 

Denuncien la falta de 300 mossos a Lleida i Interio r 
n'admet un dèficit de 40  

A tot el Segrià hi ha 5 patrulles nocturnes de Moss os davant de 8 de la Urbana només a 
la capital 

 

Una patrulla de mossos a Tarragona dissabte passat, quan es va completar el desplegament 
d'aquest cos a tot Catalunya. 

J. GRAU | Lleida 

A Lleida falten desenes de mossos. Ho denuncien els sindicats i ho admet Interior, encara que 
les xifres dels uns i els altres varien molt. El sindicat CAT diu que hi falten 300 agents i la 
Generalitat, 40. Interior explica que a tota la comarca del Segrià hi ha una mitjana de 5 patrulles 
nocturnes de Mossos i fonts policials consultades per SEGRE asseguren que només a Lleida hi 
ha cada nit fins a 8 patrulles de la Urbana recorrent els carrers. El delegat del Govern afirma 
que els índexs de delinqüència de Ponent no són preocupants comparats amb els d'altres 
zones.  

Arran del desplegament dels Mossos a tot Catalunya, completat dissabte passat a Tarragona, 
el conseller Saura va admetre un dèficit de 1.500 agents al conjunt del territori català i el va 
atribuir al fet que les places reservades a policies nacionals i guàrdies civils no s'han cobert. 
Anteriorment, Saura ja havia reconegut que aquest dèficit és d'una quarantena d'agents a 
Lleida i que no es corregirà fins al juny de l'any que ve. Però els sindicats multipliquen aquesta 
xifra per vuit. Un portaveu del Col·lectiu Autònom de Treballadors (CAT) va explicar dimarts a 
SEGRE que la relació de llocs de treball del mateix departament d'Interior per a la regió policial 
de Ponent (Segrià, Noguera, Garrigues, Pla d'Urgell, Urgell i Segarra) és de 1.200 agents i que 
en l'actualitat n'hi ha pocs més de 800. A començaments d'any eren 866, segons les últimes 
xifres oficials a les quals ha tingut accés SEGRE.  

El delegat del Govern a Lleida, Miquel Pueyo, va explicar ahir a SEGRE que els índexs de 
delinqüència a Ponent, tant al pla com al Pirineu, no són preocupants comparats amb els de la 
resta de Catalunya. També va negar que el desplegament dels Mossos d'Esquadra a la totalitat 
del territori català hagi comportat una pèrdua de nivells de seguretat a Lleida. Finalment, va 
instar els polítics a debatre aquest tipus de problemàtiques amb temprança i responsabilitat. 


