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Associació de Policies a Catalunya 

Aquesta Associació neix arran de la voluntat 

de reforçar llaços entre les persones que 

formen part dels diferents Cossos de 

Seguretat que desenvolupen les seves 

tasques diàries a Catalunya. 

L'objectiu és difondre les idees pròpies, però 

sota una actitud comuna de respecte a la 

norma que afavoreix la nostra convivència, la 

Constitució Espanyola, i la normativa vigent. 

Us animem a tots els homes i dones policies 

de Catalunya a ajudar-nos i unir-vos a 

POLIEIA per participar en totes les activitats 

que facin possible fer més forts els llaços que 

ja existeixen entre molts de nosaltres. 

Agraïm la disposició a col·laborar i donar 

impuls a POLITEIA que en aquests moments 

ens demostren companyes i companys de 

Policies Locals, Mossos d'Esquadra, Guàrdia 

Civil, Cos Nacional de Policia i Policia 

Portuària. 

 

 

Asociación de Policías en Cataluña 

Esta Asociación nace a raíz de la voluntad de 

reforzar lazos entre las personas que forman 

parte de los diferentes Cuerpos de Seguridad 

que desarrollan sus tareas diarias en 

Cataluña. 

El objetivo es difundir las ideas propias, pero 

bajo una actitud común de respeto a la norma 

que favorece nuestra convivencia, la 

Constitución Española, y la normativa vigente. 

Os animamos a todos los hombres y mujeres 

policías de Cataluña a ayudarnos y uniros a 

POLIEIA para participar en todas las 

actividades que hagan posible hacer más 

fuertes los lazos que ya existen entre muchos 

de nosotros. 

Agradecemos la disposición a colaborar y dar 

impulso a POLITEIA que en estos momentos 

nos demuestran compañeras y compañeros 

de Policías Locales, Mossos d’Esquadra, 

Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía y 

Policía Portuaria. 
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