Benvolgut senyor/a
Com és habitual amb l’arribada de l’època estival, la Policia de la Generalitat Mossos d’Esquadra orienta la seva acció a fer front als riscos per la seguretat
ciutadana que són més recurrents en aquesta època del any. Aquest riscos
estan vinculats especialment a la prevenció de robatoris a domicilis, prevenció
de furts al comerç i a l’espai públic, la seguretat al transport i a les zones d’alta
concentració de bens i persones.
Recordar també, que la Policia de la Generalitat, té activat el nivell 4 d’alerta
per amenaça terrorista. Per aquest motiu, les accions policials que cada any es
duen a terme durant aquest període es complementen amb l’increment del
recursos policials destinats a la prevenció de l’activitat terrorista, amb l’objectiu
de garantir al màxim la vostra seguretat i la de la ciutadania en general.
Durant aquest període els efectius policials de relacions amb la comunitat, es
posaran en contacte amb associacions, comerços, establiments d’hostalatge i
altres empreses amb la finalitat de transmetre consells de seguretat.
Els objectiu principals són orientar l’acció preventiva i afavorir l’àgil intercanvi
d’informació, amb la finalitat de prevenir la comissió de fets delictius.
D’altra banda, es posaran en marxa accions policials concretes, dirigides a
prevenir la delinqüència i a garantir la seguretat ciutadana en els eixos i
superfícies comercials així com en l'oci nocturn, la mobilitat (tant per les
carreteres com per la xarxa de transports públics i privats), i els espais de
pública concurrència en els quals es desenvolupin les activitats específiques
d’aquest període.
Us volem recordar que per part dels agents de relacions amb la comunitat,
realitzem al llarg del any formacions en matèria de prevenció i seguretat
adreçades als diferents col·lectius professionals i socials.
Per últim, informar-vos que la oferta complerta de consells de seguretat i altre
informació d’interès la podreu trobar a la pàgina web oficial de Mossos
d’Esquadra o per la vostra comoditat, podreu accedir clicant el següent enllaç:
https://mossos.gencat.cat/ca/prevencio/consells_de_seguretat/
Moltes gràcies per la vostre atenció i bona campanya d’estiu.
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