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PRESENTACIÓ
No cada dia tenim l’oportunitat de presentar un servei públic d’èxit com és el
Programa Policia Tutor de Pollença, que enguany compleix vint anys d’existència. Al llarg d’aquesta trajectòria no podem saber quants de joves s’han pogut
beneficiar d’alguna intervenció feta en un moment clau de la seva vida, però ben
segur que són nombrosos. Més que la quantitat, el que ha tengut efecte ha estat la
qualitat del servei rebut.
Els autors d’aquest llibre m’explicaren que volien donar a conèixer com foren els
orígens del Programa Policia Tutor al municipi de Pollença, i tot d’una vaig entendre la idea i els vaig encoratjar a dur-la a terme. Des del primer moment aquest
programa va tenir el suport de gran part de la comunitat educativa i d’altres
agents implicats, així i tot, cal dir que els orígens no foren fàcils, però la tenacitat
i les ganes de trobar solucions a diferents problemàtiques varen suplir les mancances que hi podia haver.
A dia d’avui els resultats són més que evidents, i la figura del policia tutor s’ha
convertit en un element clau que contribueix a resoldre diferents qüestions que
afecten la vida dels joves i de les seves famílies, per aquest motiu el programa ha
de continuar el seu camí adaptant-se a les noves realitats socials i als reptes de
futur.
Novembre de 2021
Bartomeu Cifre Ochogavia
Batle de l’Ajuntament de Pollença
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PRÒLEG
Policies tutors a Pollença: les primeres
experiències de bones pràctiques a la comunitat
Els qui fa temps que freqüentam els serveis socials i els serveis educatius, sabem
que hi ha una feina que cal fer a la pròpia comunitat, la feina que fan educadors
i educadores socials, els professionals del treball social i també els policies tutors.
Posar ulls al carrer, estar sempre disponible i present a la comunitat, reconstruir
els mecanismes més autèntics de la convivència i la seguretat col·lectiva, aquestes
i altres moltes feines es mostren en aquest conjunt de memòries personals i professionals.
La bona pràctica fa referència a uns criteris d’actuació que són considerats òptims
per assolir uns determinats resultats. Les recomanacions de bona pràctica formen
part de les metodologies de millora de molts de programes i serveis. És a dir,
esdevenen una base que els professionals han d’analitzar i valorar, comparant-la
amb la pròpia pràctica professional, per definir un pla d’acció que els permetrà
millorar la qualitat de l’atenció prestada. Aquest llibre ens mostra un recull d’experiències que, en conjunt, representen un model de bones pràctiques de feina en
xarxa a la comunitat.
El període de referència de les experiències encara mostra les primeres temptatives del Programa Policia Tutor, programa iniciat a Pollença a partir d’una confluència de precedents i decisions afortunades.
Pot esdevenir especialment complex establir què es considera una bona pràctica
en l’àmbit comunitari i amb especial atenció en la infància, adolescència i joventut, per la diversitat de plantejaments existent, perquè molts dels conceptes utilitzats no tenen una delimitació clara (per exemple “treball en xarxa”) i en definitiva, per la variabilitat de criteris sobre què s’entén per prevenció i per necessitats
de la infància.
Sigui com sigui, ara sabem que aquelles primeres experiències varen esdevenir
referents per als professionals que vingueren a continuació. A més, les avaluacions de la feina feta han mostrat la rellevància de les aportacions d’aquesta mena
de policia de proximitat, amb una orientació socioeducativa, preventiva i encaminada a la construcció de la comunitat. Un conjunt d’experiències que mostren
com es pot fer una bona feina en col·laboració entre les policies, els serveis socials,
els centres educatius de tots els nivells i la resta de la comunitat.
Per construir i reflexionar les experiències que es recullen en aquest llibre han
calgut anys de dedicació amb el repte de la bona feina. Els protagonistes varen
treballar a partir del debat i de la reflexió, tot cercant les millors opcions davant
les dificultats. La selecció és molt afortunada, ja ho veureu, s’ha tingut en compte
el que era la lletra del programa, per descomptat, però, sobretot, les experiències
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inicials en un territori molt concret (Pollença), les que construïen els protagonistes de l’inici d’una història que va néixer amb ells: Jaume i Rafel.
Estic segur que la publicació que teniu a les mans serà de gran utilitat en la tasca
de recuperació de la memòria col·lectiva, de justícia amb les persones que contra
tot pronòstic ens mostraren que es podia fer treball comunitari des de la policia local amb resultats excel·lents. Però, no només és un llibre d’història, jo deia
abans que el consider com un llibre de bones pràctiques perquè ens mostra la
creativitat dels professionals presentada a partir de l’actuació quotidiana. Aquest
llibre ens servirà a tots i totes els qui treballam amb la perspectiva de contribuir a
incrementar la qualitat de vida als nostres pobles i ciutats.
Dr. Lluís Ballester Brage
Universitat de les Illes Balears
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COM ENTENDRE EL LLIBRE
A vegades les coses surten sense fer-ne comptes. Així va sorgir la idea de donar a
conèixer com va néixer el Programa Policia Tutor. En Rafel i jo quedàrem un capvespre del mes de desembre de l’any passat per fer un cafè. Ens vérem a un bar a
prop dels nostres domicilis i, a la terrassa, començàrem a donar forma al que seria
aquest llibre que avui presentam.
Per què aquesta curolla? Idò ens interessava que quedàs palesa la història de
l’inici d’un projecte que al llarg del temps ha donat els seus fruits i, sobretot, deixar constància de les persones i entitats que en el seu moment apostaren per un
treball delicat però a la vegada ambiciós.
Volem aprofitar aquestes pàgines per donar les gràcies a totes les persones de
diferents àmbits i institucions que aportaren la seva feina i donaren el seu suport
a un projecte que al llarg d’aquests vint anys ha arrelat i s’ha estès més enllà del
nostre entorn illenc. Des d’aquí la nostra gratitud a una infinitat de persones i
institucions que han apostat per aquest programa amb un destí comú: el benestar
dels joves i, per tant, de la societat en general.
Per molts d’anys!
Jaume Simó Amengual
Oficial de la Policia Local de Pollença
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PRIMERA RELACIÓ ENTRE
LA POLICIA LOCAL I LES
ESCOLES
La baula de 1988 a 1999...
Quan em van demanar que recordàs per a aquest llibre els meus anys de feina en
Educació Viària, el meu primer pensament va ser per a la meva companya Georgina Muñiz (DEP), que va ser qui en va sembrar la primera llavor en aquest municipi.
Vaig entrar a formar part del cos de la Policia Local de Pollença l’any 1988, i gairebé des del principi vaig col·laborar amb ella preparant material didàctic, fent fotocòpies, cercant patrocinadors per portar detalls als infants i acompanyant-la als
col·legis per, amb això, començar a aproximar la policia i el missatge als menors.
De vegades hi anàvem fora de servei, de manera altruista, amb l’uniforme posat i
el convenciment que el respecte a les normes, en aquest cas les de trànsit, s’havien
d’interioritzar des de la infantesa. Era la nostra petita aportació personal a una
professió que, amb pocs recursos, havíem d’anar modernitzant amb els temps.
Hi havia setmanes en què calia alternar torns de matí i capvespre per dur a terme
les activitats. De vegades va ser complicat, però la joventut i la il·lusió són dos
al·licients poderosos.
Quan ella cessà en aquesta tasca, vaig seguir en solitari i vaig posar en marxa un
projecte més ampli que va incloure la intervenció a totes les guarderies, escoles i
també a l’institut de Pollença.
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Es pretenia plantejar un model que ajudàs a millorar la mobilitat segura dels infants,
com a vianants i com a passatgers, i a reduir comportaments de risc en la conducció.
En aquell temps estudiava magisteri i vaig preparar el programa en base als continguts, procediments i actituds recollits en les caixes vermelles del Ministeri
d’Educació pel que fa a la matèria transversal que és l’Educació Vial i amb el
suport dels recursos audiovisuals de la Prefectura Provincial de Trànsit de Palma.
Es feien cinc activitats diferents que, per edats i oportunitat, s’adequaven a cada
nivell: circuit a peu, circuit en bicicleta, projecció d’una pel·lícula de trànsit amb
xerrada i nocions d’actuació en cas d’accident, parc mòbil de trànsit amb bicicletes i karts, i visita al quarter de la Policia Local.
Cal comentar que la Prefectura Provincial de Trànsit es va interessar especialment
pel projecte de Pollença i va convidar el municipi a elaborar la seva ponència en
unes Jornades sobre Educació Viària que van tenir lloc a Sant Ferran, seu de la
Policia Local de Palma.
Després d’onze anys vaig cedir el pas a les noves generacions.
Un any després va arribar Rafel Covas amb ganes i idees noves que van redirigir
el programa cap a la figura del policia tutor. Aquesta figura anà molt més enllà
del trànsit, ja que amb ella es va crear un nou vincle operatiu entre la Policia Local
i els menors de municipi.
A dia d’avui el policia Carles Ferrer és una peça perfectament integrada en la comunitat educativa i la seva tasca és reconeguda i compta amb el suport de totes
les institucions.
Cada petit esforç és una baula de la cadena que ens serveix per avançar.
María Antonia García Martínez
Agent de la Policia Local de Pollença i agent d’Educació Viària entre l’any 1988 i 1999
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ORÍGENS DEL PROJECTE
DE POLICIA TUTOR
(2001 - 2003)
ANY 2001
Primeres passes per a la creació del projecte de
policia tutor a Pollença
RELAT de Pere Franch Serra
Dos mil vint-i-u, vint anys després la figura del policia tutor s’ha implantat i consolidat a molts de municipis de la CAIB, especialment al municipi que el va veure
néixer, Pollença. Vint anys després, us contaré, de manera molt breu, com vaig
veure i viure el orígens del policia tutor.
Capítol I orígens
Me’n record d’una visita de polítics a l’institut, hi havia el batle i, per defora,
vérem una xeringa.
Me’n record d’un cotxe que solia venir quan acabaven les classes, aparcava devers el garrover, obria la porta del darrera, posava musica forta i…
Me’n record de joves que venien amb la moto a l’hora de la sortida i anaven
amunt i avall fent el cavallet i molt de renou.
Me’n record del tancament exterior que no tancava.
Me’n record d’algun conflicte que naixia a l’institut i seguia al carrer.
Me’n record d’algun conflicte que naixia al carrer i seguia a l’institut.
També hi ha coses que no record o que tal vegada no vull recordar, però tot plegat (nou sistema educatiu amb obligatorietat fins els setze; conflictivitat social:
drogues, immigració…) feia necessària la col·laboració entre l’IES i l’Ajuntament.
Capítol II Per què policia?
Necessitàvem algú que trepitjàs el carrer, amb capacitat i vocació d’intervenir. No
volíem xerrameca de despatx, això ja ho teníem a l’institut.
Capítol III Per què tutor?
Teníem clar que perquè fos efectiu era necessari el lligam afectiu de la persona implicada. A l’institut, els tutors són els professors d’un grup que més s’impliquen
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amb el grup, se’l senten seu, el defensen, el protegeixen, el mimen… Això era el
que volíem, que un policia amb cara i ulls s’implicàs amb tot allò que passava en
aquell trosset de Pollença que era l’institut.
Capítol final
No va ser fàcil. Poca gent hi creia. Probablement, no donava vots; probablement,
no era pedagògicament correcte.
Vull insistir en el fet que, de vegades, massa vegades, sembla que donam més
importància als papers i/o projectes que a les persones, i els papers i projectes
només són això, papers i projectes, i que el policia tutor no hauria estat possible
sense la idea de la directiva de l’institut, la voluntat política de Kunibert Bauzà i
l’esforç, dedicació i professionalitat de Rafel Covas.
Epíleg
Les necessitats sempre tenen resposta i el policia tutor fou la resposta a una necessitat que traspassava les parets de les escoles.
Pere Franch Serra
Director de l’IES Guillem Cifre de Colonya (1994-2005)
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RELAT de Pere Perelló Payeras
El policia compromès i sense fusell
De la figura del que seria amb el temps el policia tutor, en començàrem a parlar al
bar Vaumar de sa Pobla l’estiu de l’any 2001. Mesos després el part seria a Pollença, i la cosa va anar una mica com amb el llegendari Joan Mas, que sembla que era
fill de na Caterina Ferragut de sa Pobla i d’en Cosme Mas de Pollença. Pollencins
i poblers embarcats altra vegada dins una mateixa història i un mateix projecte.
La criatura ho tenia bastant difícil per poder surar bé, al principi quasi ningú hi
creia, però els estels i la força persuasiva d’algunes persones es varen alinear de
manera correcta i varen aconseguir arribar a bon port i fins avui. De tant en tant,
qualque llop guaita per veure si pot pegar queixalada a les anques del tutor, però
de moment ha quedat només en un ensurt. Realment, tothom està d’acord en què,
avui en dia, és una institució ben acceptada i arrelada a les nostres illes i a altres
municipis de mar enllà. Però com varen anar les coses, als primers temps?
En Pere Franch era el responsable de l’equip directiu de l’IES Guillem Cifre de
Colonya. I a banda del treball estrictament acadèmic, va veure ben aviat que havia de gestionar altres problemàtiques que l’afectaven i estaven relacionades amb
allò que succeïa al carrer o l’exterior del centre. Com per exemple, petits conflictes
de convivència que necessitaven mediació, el trànsit rodat a certes hores del dia,
les problemàtiques amb el consum i tràfic d’estupefaents i tabac als voltants de
l’edifici, els danys que patia el mobiliari -especialment del pati- quan arribava
el cap de setmana, la xacra de l’absentisme escolar que començava a guaitar i
d’altres. Va veure que hi havia una correlació o interacció entre l’anomenat “món
exterior” i el “món interior” o escolar. En Pere tenia clar que aquella situació no
quedaria resolta amb més paperassa i burocràcia, calia algú que trepitgés el carrer i fos efectiu. Tenia clar que per aconseguir aquesta efectivitat calia un “lligam
afectiu” de la persona designada amb el centre. A les aules el professor tutor s’implica amb un grup i se’l sent seu, el lluita i defensa alhora. Aquesta figura, aquest
tutor amb autoritat era el que cercava. Va pensar en un policia amb cara i ulls que
s’estimés aquell trosset de Pollença anomenat institut.
Va demanar ajuda per poder treballar aquestes problemàtiques amb la Policia
Local de Pollença, no s’havia intentat cap vegada i ho varen afrontar amb certa
incertesa. Resultava evident que calia innovar, cercar noves fórmules i gaudir
d’un cert grau d’atreviment poc usual dins el món policial i escolar, caracteritzats
sovint per la rigidesa de les pròpies estructures internes. Al principi els canvis
constants de policies que feien presència a l’entorn escolar i la manca de coordinació i de planificació feren que no es pogués trobar un camí en comú. Mancava
qualque cosa més, un element, aquest tutor que deia en Pere, que fes de lligam
real entre el carrer i el centre, un enllaç, i de moment no estava “inventat”. Tard o
prest policies i responsables polítics s’haurien de seure a la mateixa taula i parlar.
En Pere Franch no es va donar per vençut i a banda de tenir complicitat i comunicació constant amb el regidor de Policia, Kunibert Bauzà, que resultà una peça
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clau per impulsar i iniciar el projecte, va cercar altres respostes, en aquest cas al
bar Vaumar.
Amb en Pere tenim amistat des de la infància, de quan jugàvem als carrers sense
asfaltar del poble. Tots dos som fills de sa Marjal i de la pagesia més arrelada. Un
capvespre d’estiu em va citar al bar que havia agafat el nom de la desapareguda
plaça des Vaumar.
- No entenc com funcionau els policies, duim un any fent retxes dins l’aigua. Les
nostres problemàtiques són senzilles, no puc entendre el perquè no som capaços
de trobar solucions als problemes que tenim en el dia a dia a l’IES, que de qualque
manera també són els seus al carrer.
Això em va dir. L’únic que tenia clar és que sempre hauria de poder parlar o fer
feina amb el mateix policia, i no canviar cada dia d’interlocutor, i que aquest
s’hauria d’implicar amb el centre en profunditat, de manera compromesa. Necessitaven una nova figura policial amb força i sensibilitat alhora. A poc a poc em va
explicar la seva visió de la situació. Ben aviat vaig pensar que si a Pollença tenien
aquells conflictes, tard o prest els tindríem nosaltres a sa Pobla, o bé ja els teníem
i no ens n’havíem adonat. El repte era interessant i li vaig dir que calia pensar-hi
i rumiar-ho detingudament.
El viatge iniciàtic cap a la incertesa d’allò desconegut estava encetat, jo aleshores
duia un recorregut de denou anys a l’ofici, i ja havia entrat en la fase de “decons-
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truir “. No pensàrem en les dificultats, tan sols que era possible i que els nostres
fills s’ho mereixien. Després de dues setmanes ens tornaríem a trobar al Vaumar
per encaminar una nova figura policial. També noves estratègies d’actuació per
dibuixar nous camins. Si les fórmules que hi havia no servien, n’escriuríem de
noves.
Els santuaris protegits
Els mestres i professors de l’IES de Pollença cercaven noves fórmules per encarar
els nous temps del segle xxi. No es volien conformar i acceptar allò que no funcionava, per això cercaren solucions. Amb Pere Franch, el seu director, mantinguérem una primera reunió en la qual va exposar la seva visió del problema. Dues
setmanes després ens tornàrem a veure al bar Vaumar de sa Pobla. Record que
aquell dia acabàrem la trobada anant a caminar una estona pel parc de sa Graduada, tot recordant les passejades de l’adolescència, aquells temps ja llunyans
quan volien compondre el món i discutíem sobre el marxisme, la revolució de
la Cooperativa Poblera, el futur de sa Marjal o la teoria psicoanalítica de Freud.
Aquell dia d’estiu de 2001 li vaig lliurar un paper escrit a llapis amb un grapat de
punts. Els comentàrem i treballàrem. Més o menys quedaren de la següent manera: era necessari un nou plantejament policial que possibilitàs el treball entre el
món educatiu i el món policial. Es podria anomenar policia tutor, perquè s’hauria
d’implicar amb el centre.
Seria una figura única, amb un perfil adequat d’assertivitat i ment oberta, ja que
hauria de trescar per camins desconeguts fins aleshores. Sempre seria el mateix
policia a cada centre i tendria dedicació exclusiva amb aquest tema, deslligat dels
serveis ordinaris. La selecció i el perfil del policia seria un eix crucial.
Caldria deixar ben clar des del primer dia que seria un agent de l’autoritat amb
totes les conseqüències. Seria convenient que no fes ostentació de l’arma de foc o
senzillament que no la portés. L’autoritat al costat de la prevenció i la mediació.
Convertir el centre escolar en un santuari protegit seria un dels objectius principals. Si no era a petició expressa del director de l’IES no entraria a l’interior del
centre escolar.
Caldria explicar la idea i fer-ne entendre la necessitat a la mateixa policia de Pollença i al claustre del professorat, abans que la nova figura comencés a caminar.
Calia evitar que el veiessin com un enemic o un intrús. La prefectura de la policia
hauria de protegir d’alguna manera al policia elegit ja que podrien sorgir conflictes per tema d’horaris, caps de setmana i vacances, atès que el seu calendari
laboral seria el mateix que el del centre escolar. De fet les dificultats i entrebancs
en el si de la policia pollencina varen ser evidents els dos o tres primers anys.
En Pere va dir la seva i junts anàrem fent punta al llapis. En Kunibert va fer seus
els punts de partida i ho va treballar amb el cap de la Policia de Pollença, en Toni
Real. Aquest va nomenar l’oficial Jaume Simó com a coordinador de la nova “figura” i fou una decisió ben encertada, ja que ho va entendre, protegir i emparar,
en Simó va tenir sensibilitat i visió. En aquells moments el policia Rafel Covas feia
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classes d’Educació Viària al centre educatiu, i en Jaume, en Toni i el regidor varen
creure oportú que fos l’agent que iniciàs el camí. Fou una bona decisió com s’ha
vist al llarg dels anys. En Rafel es convertiria en l’anima de la criatura i després,
amb el seu bon fer, formaria centenars de companys, compartint la seva experiència i sempre suggerint noves millores i actualitzacions. El treball en xarxa amb
altres organismes municipals començaria quasi de manera immediata.
El febrer de 2002 el pla va arrencar a Pollença de manera experimental, calia tranquil·litzar el claustre. Dos anys després n’Abelardo Mesías l’implementava a Alcúdia, i el 2005 ho fèiem a sa Pobla. Elegírem n’Adrià Socies com a flamant tutor,
ja que vàrem tenir prou efectius per envestir el programa. L’hivern del 2008 les
tres policies locals férem un petit congrés a l’IES Can Peu Blanc per donar a conèixer la criatura; s’ha de dir que la majoria del professorat ho va acceptar i entendre.
L’any 2007 Covas va fer les primeres passes a nivell institucional dins el Govern
Balear per convertir-lo en un programa autonòmic i que s’implementàs al conjunt
de les Balears. El 2009 el programa autonòmic va convertir-se en realitat. La decisió, altra vegada, fou encertada per l’embranzida que li ha injectat i per com ha
projectat la tasca.
A partir d’aquest moment, començà una nova etapa d’implementació i formació.
Tot era innovador, perquè no existien referències ni precedents on comparar. Pel
camí han sobrevingut entrebancs al projecte, hi ha hagut llops pudents que el
volien engolir, s’han hagut d’incorporar nous conceptes com l’assetjament bullying i els perills de les noves tecnologies, en poques paraules ha hagut de créixer,
adaptar-se i madurar sempre pensant en l’alumnat i amb l’objectiu d’ajudar-lo a
transitar per un món global, líquid i complex.
Cap persona de les que vàrem viure els inicis no vàrem somiar que el programa
podria arribar tan lluny, no ens ho hauríem cregut. Va ser un repte d’un moment
de la vida i el vàrem acceptar amb il·lusió i energia.
El programa i la figura del policia tutor ha estat reconegut i premiat aquí i a terres
llunyanes, el 2019 fins i tot el presentàrem a Brussel·les davant organismes de la
Unió Europea. Escriure i publicar la trajectòria d’aquesta història era de justícia,
per donar-li una línia i un sentit que permeti entendre el moment actual. Fa vint
anys que un mestre i un policia començaren un camí atrevit i emocionant. Mai no
havíem publicat aquesta bella història.
Per molts d’anys al bar Vaumar, als projectes atrevits i als policies tutors que tanta
feina i il·lusió han dipositat en el programa i per la tasca que hi fan dia a dia!
Pere Perelló Payeras
Cap de la Policia Local de sa Pobla (2002-2013)

21

ACORD DEL CONSELL ESCOLAR SOL·LICITANT
A L’AJUNTAMENT LA CREACIÓ DEL POLICIA TUTOR
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SOL·LICITUD A L’AJUNTAMENT I TRASLLAT
DE L’ACORD DEL CONSELL ESCOLAR
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El suport de l’ajuntament de Pollença
Testimoni de Kunibert Bauzà Nicolay,
regidor d’Interior i Personal (1999-2003)
En aquells moments jo era el responsable de la Policia Local, i posar juntes les
paraules policia i tutor pareixia una incongruència, xocaven en la seva unió, eren
dos conceptes estranys. El director de l’institut, Pere Franch, ja feia temps que
es queixava d’algunes problemàtiques que afectaven el centre educatiu i em va
demanar una figura intermediària entre la vida educativa i la vida social, però
amb un grau d’autoritat, com un “tutor”. Havien sorgit problemàtiques tant dins
com fora del centre i la direcció reclamava una figura específica dins la policia per
abordar aquestes situacions.
Jo aleshores era pare de dues alumnes que cursaven estudis a l’institut, i en diferents ocasions i de forma casual quan coincidíem pels passadissos del centre el
director em va demanar ajuda per tractar diversos temes que afectaven l’àmbit
escolar, es tractava especialment d’absències. Jo en aquell moment era el responsable de l’Àrea d’Interior i li vaig oferir l’ajuda de la policia.
Una tasca important va esser convèncer la Policia Local per instaurar aquesta
figura, ja que no estava dins les seves funcions pròpies. Políticament sí que tinguérem varies discussions i incomprensions, ja que aquesta funció de la policia
en l’àmbit escolar xocava amb el tarannà de les polítiques d’esquerra, però jo
apostava per la funció d’ajudar la societat.
Es varen complir molts de factors positius amb la unió de molta gent amb una
visió favorable. Molt del professorat d’aquells moments també era jove, igual que
en Rafel Covas, això va ajudar a obtenir l’èxit d’aquest projecte.
Les funcions de què parlàrem amb el director de l’institut foren estar a les entrades del centre, vigilar l’alumnat en horari lectiu pel carrer i avisar els pares i
mares en cas d’absències, etc.
També va costar que la Policia Local regulàs el trànsit al Col·legi Públic Joan Mas,
a la zona de la carretera, ja que era una competència de la Guàrdia Civil.
Pareixia que a nivell policial la tasca de policia tutor era una cosa molt senzilla i
poc policial, però la realitat és que era una tasca més complexa del que pareixia i
molt important. Convertir una idea utòpica en una realitat va esser un gran èxit.
No hi havia aleshores cap cos de policia local a Mallorca que tengués un servei
similar de policia tutor.
A nivell de tràmits administratius aprovar aquesta proposta dins la Junta de Govern de l’Ajuntament va costar bastant, ja que no existia una regulació específica
on encaixar aquesta proposta dins les funcions de la Policia Local, però ho vàrem
aconseguir.
El funcionament d’aquest servei va començar des del seu inici amb el suport tant
de la prefectura de la Policia Local com de la part política que donava impuls a les
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feines que es realitzaven. A la vegada, la tasca quedava plasmada amb ordres de
servei i procediments, i quedava tot escrit i amb el suport necessari.
A partir de l’experiència inicial i amb la valoració feta pel centre educatiu a finals
del curs 2001-2002, es va aconseguir establir la figura del policia tutor dins el cos
policial.

Testimoni de Francisca Ramon Pérez de Rada,
batlessa de Pollença (1999-2003)
En aquells moments jo era la batlessa i la responsable de l’Àrea de Serveis Socials,
i des de l’institut ja ens havien fet arribar la problemàtica existent amb l’alumnat
que no assistia a classe (absentisme), també cal recalcar que les educadores socials
treballaven aquesta qüestió en el mateix centre.
Record que l’institut ens va demanar crear una figura d’enllaç dins la policia entre
el centre educatiu, l’alumnat i l’administració municipal, “com si fos un amic”.
En aquell moment vàrem pensar en una persona jove dins la policia per tal que
connectàs millor amb l’alumnat. No teníem un referent per poder enfocar la demanda del servei que ens sol·licitaven des de la direcció de l’institut (absència a
les classes, drogues, etc.). També he de dir que no tots els membres de la Policia
Local acceptaren en un primer moment la figura del policia tutor.
Una de les meves decisions l’any 1999 va esser recuperar el Servei d’Educació
Viària de la Policia Local que es prestava anteriorment a les escoles, i vaig encomanar al sergent en cap que donàs les màximes facilitats a la persona que s’encarregàs d’aquest servei. L’únic agent que es va interessar per realitzar aquesta
activitat educativa als centres va esser l’agent Rafel Covas.
Una de les coses que vaig considerar vitals foren les reunions de coordinació entre àrees (Educació, Serveis Socials i Policia), per tal de planificar les actuacions a
realitzar entre els diferents professionals.
Un altre projecte al qual vaig donar suport com a batlessa va esser el projecte
“Vespre al Centre” de l’institut en el qual va participar el servei de policia tutor.
Es tractava d’un espai de trobada per als joves els dissabtes a vespre a les instal·
lacions del centre enfocat a una franja d’edat de joves que no tenien on anar. Xerram d’adolescents que necessitaven recursos d’oci que l’administració municipal
no tenia en aquells moments. Aquesta demanda va sorgir de l’APIMA del propi
institut.
També l’any 2008 vaig donar suport a la creació del programa autonòmic de
policia tutor a nivell de Balears a través del director general d’Interior, Sr. Sebastià Amengual, a qui vàrem presentar un projecte d’implantació i coordinació
d’aquest servei a tots els municipis de les Illes Balears. Per tal de dur a terme
aquest projecte, vàrem signar un conveni entre l’Ajuntament i la Conselleria d’Interior mitjançant el qual “prestàrem” el nostre policia tutor, Rafel Covas, dos dies
per setmana per organitzar i coordinar un programa de policia tutor per a tots els
municipis de les illes, ja era l’any 2009.
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ACTA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN APROVANT EL CONVENI
DE POLICIA TUTOR AMB L’INSTITUT PER AL CURS 2002-2003
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Testimoni d’Antoni J. Real Sans,
cap de la Policia Local de Pollença (1987-2005)
L’octubre de 2001, el regidor de l’Àrea d’Interior i Personal, Sr. Kunibert Bauzà,
em va demanar crear una figura dins la Policia Local que fes de mediadora entre
l’institut i el cos policial, tot això per donar suport al centre educatiu davant les
problemàtiques que presentava. Amb tot, li vaig comentar els problemes que això
podria portar. El regidor em va demanar com poder introduir aquesta figura dins
la policia i que fes palesos els problemes que ens podria dur aquesta innovació.
Temps enrere, atesa la problemàtica que ja presentava l’institut, vaig comentar
en una ocasió a l’agent Rafel Covas, en una de les patrulles diàries que fèiem, la
necessitat de posar un policia a l’institut, però enfocat a la seguretat ciutadana.
Una de les meves tasques va esser convèncer els membres de la plantilla policial per tal que acceptassin la figura del policia tutor, ja que era un atreviment i
un canvi radical de les funcions habituals. L’estructura del cos policial era molt
rígida per poder donar a entendre els objectius de treball que s’establien dins el
Programa de Policia Tutor. Cal dir que part del col·lectiu policial va exposar reticències al projecte.
En primera instància vaig designar el policia Rafel Covas, aleshores monitor
d’Educació Viària, per reunir-se amb el director de l’institut per tal de recollir
les demandes que tenia en relació amb el centre educatiu, però quan vaig veure
la importància i delicadesa dels temes a tractar, menors d’edat dins l’àmbit escolar, vaig designar com a responsable del projecte l’oficial Jaume Simó, ja que ell
estava integrat dins les comissions del Programa de Prevenció i Abordatge del
Conflicte Juvenil.
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ANY 2002
El paper de la policia local de Pollença
Relat de Rafel Covas
Vaig accedir a la Policia Local de Pollença l’agost de 1997. L’any 2000 el sergent
en cap va sol·licitar voluntaris dins la plantilla del cos policial per dur a terme
les activitats d’educació viària amb les escoles del municipi, i jo vaig ésser l’únic
voluntari per dur a terme aquesta tasca.
A partir de setembre del curs 2000-2001, sense formació en la matèria però amb
moltes ganes, vaig iniciar la labor d’agent d’educació viària amb el suport de batlia (Sra. Francisca Ramon) i de la prefectura (sergent en cap).
La tardor de l’any 2001, el regidor de l’Àrea de Governació de l’Ajuntament, Sr.
Kunibert Bauzà, em va encomanar, ja que jo treballava amb les escoles, que em
reunís amb el director de l’IES Guillem Cifre de Colonya per tractar vàries demandes del centre i la creació de la figura del policia tutor. No record si era l’octubre o el novembre que em vaig reunir amb el responsable de l’institut, Sr. Pere
Franch, el qual em va informar que havien sol·licitat a l’Ajuntament la creació
de la figura del policia tutor, i em va exposar tota una sèrie de funcions i tasques
definides que podria desenvolupar aquest agent per donar suport a diverses problemàtiques que afectaven el centre en aquells moments.
Una vegada recollida tota la informació la vaig passar a net en forma de petit
projecte i el vaig lliurar al director del centre per tal que li donàs el vistiplau. Una
vegada acabat de definir el document amb el Sr. Pere Franch, el vaig presentar al
sergent en cap de la Policia Local, era el 22 de gener de 2002.

Relat de Jaume Simó
Dins el mes de desembre de 2001 i després dels primers contactes d’en Rafel amb
l’institut, el sergent en cap, Antoni Real Sans, em va designar per fer-me càrrec de
l’inici del projecte del que anomenàrem policia tutor. El primer que vaig fer, vista
la delicadesa del projecte, va ésser cercar informació relacionada amb aquesta figura (Policia Local de Palma, Calvià i Guàrdia Urbana de Barcelona) sense trobar
res relacionat amb aquest tema, només es treballava amb les escoles en matèria
d’educació viària. Cal dir que no teníem internet per poder efectuar una recerca
d’informació com faríem en l’actualitat.
Aleshores formava part de la comissió del Programa de prevenció i abordatge
del conflicte juvenil de Pollença, on hi havia representants de tota la comunitat
educativa i de les entitats relacionades amb menors d’edat en el municipi i professionals d’àmbit autonòmic.
Vaig trobar adient exposar aquest projecte dins aquesta comissió ja que representava tota la comunitat socioeducativa del moment.
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Després de vàries reunions, amb ampli debat dins la comissió, vaig redactar el
conveni de col·laboració que es duria a terme entre la policia local i l’IES Guillem
Cifre de Colonya en matèria de policia tutor. S’establiren una sèrie d’objectius
generals i específics d’actuació de la Policia Local en general i del policia tutor en
particular. Després de la signatura d’aquest conveni es va elevar el document a la
Comissió de Govern de l’Ajuntament per donar oficialitat al projecte.

Relat de Jaume Simó i de Rafel Covas
L’11 de febrer de 2002 es va iniciar el Programa Policia Tutor com a prova pilot.
No era un projecte només de dos components de la policia, sinó un projecte en el
qual participava tota la plantilla. Va ser complicat donar a entendre aquesta nova
figura dins el cos policial, així com els seus objectius, ja que aleshores no s’havien
fet actuacions en aquest aspecte, però en general l’acceptació per part dels membres de la policia va ésser bona.
Els inicis dins el centre educatiu varen esser delicats, ja que era la primera vegada
que una presència uniformada dins l’àmbit educatiu passava a formar part dels
recursos externs del centre. De totes maneres, l’acollida per part del professorat va ésser molt correcta i respectuosa amb les nostres funcions, així com amb
l’alumnat que poc a poc es va acostumar a la presència d’aquesta figura.
Per donar a conèixer aquest nou recurs als pares i mares d’alumnes de l’institut,
vàrem redactar una carta explicativa sobre aquest projecte i les seves funcions, la
qual va esser enviada per l’institut. Com a anècdota, en una de les primeres intervencions les mares de dues alumnes del centre es queixaren a la direcció per haver avisat la policia per un assumpte de l’institut. El director va considerar oportú
fer una reunió amb aquestes mares al quarter de la Policia Local per explicar-los
de primera mà aquest nou servei. Una vegada acabada la reunió, les progenitores
varen acceptar de bon grau la intervenció i el seu resultat.
La prova pilot del Programa Policia Tutor va finalitzar el 20 de juny de 2002 amb
les següents intervencions duites a terme en uns quatre mesos de curs escolar:
-

Trasllat d’alumnes al PAC per no haver localitzat els pares/mares: 4
Casos d’absentisme escolar: 5
Actuacions per comportaments disruptius: 5
Assistència alarmes: 2
Actuacions per fets delictius: 5
Assistències de caire social: 5
Acompanyament d’activitats fora del centre: 2
Sessions d’educació viària: 11 (245 alumnes)
Reunions de coordinació: 16
TOTAL ACTUACIONS: 55
- Vigilància exterior en horari d’esplai: 38
Després, dia 15 de juliol de 2002, el Consell Escolar de l’institut va emetre una
valoració positiva de la tasca del policia tutor duita a terme en el curs 2001-2002,
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a la vegada que des del mateix Consell Escolar es proposava a l’Ajuntament la
continuació d’aquest conveni entre la Policia Local i l’institut per al proper curs
2002-2003. La Comissió de Govern de l’Ajuntament, en sessió ordinària de 23 de
juliol de 2002, va aprovar la continuació d’aquest conveni per el curs vinent.
Amb data 14 de gener de 2003 es va organitzar una primera roda de premsa a la
seu de la Policia Local per donar a conèixer els primers resultats del Programa
Policia Tutor del curs 2001-2002, a la qual varen assistir una gran quantitat de
mitjans de comunicació i es creà una gran expectació amb la notícia. També es
varen explicar els objectius per al curs 2002-2003, aquí la figura del policia tutor
ja s’ampliava a la resta de centres educatius del municipi (a tots els col·legis d’infantil i primària i el CC Monti-sion), inclòs l’IES Port de Pollença en el seu primer
any de funcionament. Aquest curs (2002-2003) ja es varen efectuar un total de 213
actuacions de tot tipus, 137 vigilàncies preventives exteriors en temps d’esplai en
els dos IES i 107 reunions amb els equips directius de tots els centres. També treballàrem amb Serveis Socials de forma coordinada i ens reunírem en 31 ocasions
al llarg del curs.
Per acabar cal destacar el suport rebut al programa policia tutor tant per les diferents corporacions municipals, com pels dos caps de la Policia Local que encapçalaren la prefectura en aquells anys, Sr. Antoni J. Real Sans (sergent) i Sr. Jaume
Martorell Plomer (inspector).
Destacar també la dinàmica positiva dels components de la Policia Local que varen assimilar com a seus els objectius que s’anaven marcant per dur aquesta tasca
endavant. El treball en xarxa amb els diferents grups de feina va ser essencial per
arribar a objectius concrets i amb eficàcia de resultats.
El paper de la coordinadora de la Fiscalia de Menors de les Illes Balears, Sra.
Rosario García Guillot, de suport a aquest servei de la Policia Local també va ser
fonamental per donar forma a aquesta figura.
Jaume Simó Amengual
Oficial de la Policia Local de Pollença
i responsable del Programa Policia Tutor (2001-2005)
Rafel Covas Femenia
Policia tutor de Pollença (2001-2010)
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El periòdic Set Dies, edició de l’1 al 7 de maig de 2003, va publicar unes queixes del sindicat STEI relacionades amb la
creació del Programa Policia Tutor.

Les reunions del Programa de Prevenció i
Abordatge del Conflicte Juvenil a Pollença
A principis de la dècada dels anys 2000 l’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament
organitzava reunions del Programa de Prevenció i Abordatge del Conflicte Juvenil, en les quals participaven totes les entitats i organismes amb competències en
matèria de menors d’edat del municipi de Pollença, molt especialment la comunitat educativa. El Programa Policia Tutor es va presentar i debatre en aquestes
comissions; a continuació es reprodueixen vàries sessions en què es va discutir
respecte d’aquest nou servei de la Policia Local:
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Primera valoració del programa per part del Consell
Escolar de l’IES Guillem Cifre de Colonya
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Primera valoració del programa per part del president de
l’APIMA de l’IES Guillem Cifre de Colonya
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Primera valoració del programa per part de l’Àrea de
Serveis Socials de Pollença
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ANY 2003
Presentació pública dels primers resultats del
Programa Policia Tutor
La primera presentació pública dels resultats de l’experiència pilot de la figura
del policia tutor del curs 2001-2002 es va fer el 14 de gener de 2003 a les dependències de la Policia Local de Pollença. Els mitjans de comunicació seguiren la
roda de premsa amb gran interès, a la qual assistiren també molts de policies
locals d’altres municipis de Mallorca per conèixer aquesta nova figura policial.

El Mundo de 15 de gener de 2003
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Diario de Mallorca de 15 de gener de 2003
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Ampliació del programa a altres centres
educatius del municipi
Després de la primera experiència amb el policia tutor a l’IES Guillem Cifre de
Colonya durant el curs 2001-2002, el programa es va estendre a l’IES Port de Pollença (actualment IES Clara Hammerl) que s’inaugurà en el curs 2002-2003, i a
la resta de centres d’infantil i primària, inclòs el Col·legi Monti-sion. La memòria
d’actuacions del policia tutor del curs 2002-2003 ja recull total la informació de les
accions realitzades a tots els centres educatius del municipi.
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Projecte “Vespre al Centre” de l’IES Guillem Cifre
de Colonya
Un dels problemes dels adolescents és la falta d’oci nocturn els caps de setmana,
per aquest motiu un dels projectes innovadors que va dur a terme l’institut de
Pollença va esser “Vespr@lcentre.ies”. Era l’any 2003 i es tractava d’obrir una part
del centre a l’alumnat els dissabtes a vespre de l’hivern. Els objectius eren:
1.Acostar el centre a l’alumnat per tal que se’l sentís més seu.
2.Oferir un lloc de reunió als alumnes, sobretot en l’hivern, atès que és l’època
en què hi ha menys activitat ludicocultural.
3.Fomentar la relació entre l’alumnat de l’IES de diferents grups i cursos.
El centre va obrir el bar en l’horari nocturn (de 19.00 a 00.00 h) i servia menjar i
begudes (sense alcohol). L’oferta d’activitats a l’interior consistia en jocs de taula,
ping-pong, bàsquet, cinema, relacions socials i audicions de música, entre d’altres.
Aquest projecte va durar unes quantes temporades, durant les quals la funció del
policia tutor, a petició de l’IES, consistí en oferir presència i vigilància a l’exterior
del centre per prevenir qualsevol fet o molèsties als veïns de la zona en horari
d’obertura. Aquest va esser un projecte d’èxit del centre educatiu en matèria de
temps lliure.
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DESENVOLUPAMENT DEL
PROGRAMA POLICIA TUTOR
ANYS 2004 - 2007
La legislatura compresa entre els anys 2003 i 2007 va ésser molt important per al
desenvolupament i consolidació del Programa Policia Tutor com a servei prioritari. L’aposta política va ésser decidida i es va dotar el servei dels recursos materials
necessaris. Per donar a conèixer l’impuls donat en aquells moments, aquest llibre
recull alguns dels testimonis clau, com són:

Testimoni de Joan Cerdà Rull,
batle de Pollença (2003-2006)
Aleshores jo era regidor de l’Àrea d’Educació i director de l’IES Alcúdia, i tenia
relació amb el director de l’IES Guillem Cifre de Colonya, Pere Franch, el qual em
va comentar la idea de posar un policia dins l’àmbit escolar per treballar vàries
qüestions. La meva dona treballava en un institut de Palma on varen contractar
un guàrdia de seguretat privada per treballar conflictes amb l’alumnat, i l’experiència havia anat bé, però era l’única experiència que coneixia sobre aquesta
matèria en aquells moments.
La proposta d’implantar la figura del policia tutor es va plantejar a l’Ajuntament
i vàrem mantenir vàries reunions al respecte. Hi va haver moments que trobàvem
problemàtica aquesta figura, però alhora molt interessant. Qüestions com si havia
d’anar uniformat, els horaris, el sou, etc., foren matèries que es varen tractar amb
la resta de regidors.
La principal discussió era el plantejament de la presència uniformada dins un
centre educatiu, cosa que avui dia és un servei totalment integrat. Cal dir que
l’oposició municipal no va posar cap entrebanc a la figura del policia tutor, més
aviat tot varen ésser suports. Hi havia docents que no acceptaven aquesta figura,
ja que els pareixia que llevava autoritat al professorat.
Una de les discussions va ésser amb els sindicats policials respecte dels horaris
del policia tutor. També es queixaven de la perillositat de regular el trànsit a la
carretera de davant el CEIP Joan Mas a les hores d’entrada i sortida; ens vàrem
reunir amb el Departament de Carreteres per resoldre la situació, i s’aconseguí
que es duguessin a terme les obres dels estacionaments d’ambdós costats de la
carretera entre l’escola i el poliesportiu, així com la voravia existent.
Record la memòria d’actuacions sobre el programa de policia tutor que presentàrem conjuntament els ajuntaments de Pollença, sa Pobla i Alcúdia al CEIP Costa
i Llobera l’any 2007, i l’any següent es va presentar a l’IES Can Peu Blanc de sa
Pobla. Els tres batles ja xerràrem dels beneficis d’aquesta figura. També record
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l’adquisició del primer vehicle per al policia tutor i la discussió de si havia de
portar rètols, sirenes, etc. El pressupost per adquirir el cotxe va sortir de l’Àrea
d’Educació, era l’any 2006.
La legislatura que na Francesca Ramon va ser batlessa i també la meva com a
batle serviren de transició i es mantingueren les mateixes línies respecte de temes
educatius. Vàrem seguir mantenint l’Àrea d’Educació des del mateix grup polític
i es va fer un gran esforç per augmentar-ne el pressupost. La primera acció va
ésser reparar les persianes de CEIP Joan Mas que no s’obrien, asfaltàrem el pati...
També muntàrem l’extensió universitària de la UIB al Centre Cultural Guillem
Cifre de Colonya i el cicle formatiu de jardineria per a joves amb manca d’estudis.
Va ésser una legislatura important en matèria educativa. Es pintaren tots els centres educatius, es va construir el menjador escolar del CEIP Joan Mas i la pèrgola
del pati d’infantil, es va construir l’IES Port de Pollença, es fer l’ampliació de l’IES
Guillem Cifre de Colonya, etc.

Testimoni de Bartomeu Cifre Ochogavia,
batle de Pollença (2007)
Record que ja fa anys, l’any 2003, quan vaig agafar l’acta de regidor ja es trobava
en funcionament el servei de policia tutor. Aquesta legislatura va ésser important
per consolidar aquest servei, especialment pels bons resultats que donava al municipi de Pollença. La complicitat de l’agent amb els joves i que un policia pogués
entrar a les escoles de forma dialogada i consensuada amb un projecte educatiu eren la clau de l’èxit. Les coses s’havien de fer bé com a societat civilitzada
que érem. La manera d’enfocar aquest servei va ser l’adequada per tal que no es
pogués interpretar com una figura repressora. Va ser una legislatura amb batlia
compartida que va donar un impuls important per tal d’exportar aquest model
policial a tota la comunitat autònoma.
Aquest projecte es va exterioritzar a altres municipis de l’illa, en aquells moments
també es va aprovar la nova Llei de coordinació de policies locals de les Illes Balears (2005), i no contemplava aquesta figura. Com a ajuntament vàrem exportar
aquest model de policia local fora del municipi. Començàrem per la Conselleria
d’Educació i Cultura encapçalada pel conseller Sr. Francesc Fiol, i a través de
les seves direccions generals, especialment la d’Ordenació, Innovació i Formació
Permanent, vàrem presentar el projecte a la directora general, la Sra. Joana Rosselló, per tal que es pogués expandir a altres municipis. També vàrem presentar el
servei de policia tutor al director general d’Interior, Sr. Joan Rotger.
L’experiència del policia tutor de Pollença es va estendre a molts de municipis,
recordem que l’any passat (2020) el programa autonòmic va complir deu anys, i a
Pollença aquest any 2021 el programa en compleix vint.
És important la professionalització i especialització de la policia, una policia que
conegui la realitat de cada poble, i aquesta realitat comença a les escoles i amb les
famílies.
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Hi ha coses que es poden escapar a les famílies però que es poden abordar des
de les pròpies escoles. Es tracta que aquest programa tengui una continuïtat en el
temps per la utilitat que té per la societat. Des d’aquí vull manifestar que, independentment del color polític que governi, aquest servei de policia tutor segueix
endavant.

Testimoni de Malena Estrany Espada,
regidora d’Educació de Pollença (2003-2007)
Quan vaig començar la legislatura tenia un coneixement molt per damunt del
Programa Policia Tutor, més enllà de saber que hi havia un policia jovenet que era
el contacte amb les escoles. Per tant, una de les primeres coses que havia de fer era
conèixer bé en què consistia el Programa Policia Tutor, quins eren els seus objectius i quines eren les seves demandes, així com els seus reptes. Des de la primera
reunió amb en Rafel Coves i en Jaume Simó vaig veure clar que allò era molt més
que un simple contacte amb les escoles. Era un programa molt valent i ambiciós
que podia suposar un canvi important en el nostre municipi.
Jo no tenia dedicació exclusiva, però tenia per costum visitar tots els centres educatius públics de primària del municipi gairebé cada setmana per conèixer de primera mà les seves necessitats, i en moltes ocasions coincidíem amb el policia tutor
mentre feia les seves tasques. Va ser una manera de poder-lo veure en acció, la
qual cosa em va impactar bastant per la combinació de, per un costat, la joventut
d’en Rafel Coves, i per l’altre la seva decisió i empenta amb el projecte.
Sempre solia assistir als consells escolars i una de les demandes dels centres escolars que més record sobre el policia tutor era que la Policia Local adaptàs els
horaris del policia tutor a l’horari lectiu, una qüestió lògica però alhora complicada per la logística de l’organització del cos de policia. Avui en dia sembla normal
que un policia que treballa conjuntament amb els centres educatius comparteixi
el mateix horari, però en aquell moment era xocant que un policia no entràs dins
la roda dels torns que solen fer tots els integrants del cos de policia. Finalment es
va poder aconseguir aquesta adaptació i podríem dir que va ser clau per poder
dur a terme la seva tasca amb èxit.
Per un altre costat, una de les demandes del servei de policia tutor va ser
l’adquisició d’un vehicle oficial per poder-se moure d’un centre a un altre, d’un
nucli a un altre sense haver d’estar pendent de la disponibilitat d’un cotxe de la
policia. Finalment i per agilitzar aquest recurs, l’Àrea d’educació va adquirir un
vehicle per a aquest servei (un Opel Corsa).
També vàrem aconseguir, a través de la gestió del servei de policia tutor, posar càmeres de seguretat als centres que patien més vandalisme els vespres i els caps de
setmana, amb resultats molt positius. Un altre punt important que vàrem assolir
va ser que tots els centres educatius del municipi comptassin amb plans d’autoprotecció́ escolar en els quals es regulaven les actuacions en cas d’emergència o
evacuació, entre d’altres aspectes.
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Durant aquesta legislatura vàrem impulsar molt més les classes d’educació viaria, fins i tot organitzàrem un concurs de dibuix per a l’alumnat sobre aquesta
matèria i lliuràrem bicicletes per als guanyadors.
També m’agradaria destacar tota la feina que es va fer, en coordinació amb les
àrees de Joventut i Serveis Socials, amb relació a la detecció i prevenció del consum de drogues. Es varen fer estudis de consum i percepció entre l’alumnat de
secundària i batxillerat. I també es va treballar de forma coordinada amb la Guàrdia Civil, i s’obtingueren uns bons resultats, en gran part gràcies a la gran tasca
del policia tutor.
Vàrem visitar la Guàrdia Urbana de Barcelona per veure com treballaven a les
escoles, i poguérem observar el projecte “Rutes Segures”, que tenia l’objectiu que
els nins i nines poguessin anar a la seva escola a peu amb seguretat, un projecte
que ens va entusiasmar i sobre el qual vam començar a parlar coincidint amb la
recta final de la legislatura.
Com a conclusió, les actuacions del policia tutor en els centres de primària van
ajudar molt a establir una vinculació al llarg dels anys entre l’agent i l’alumnat,
cosa que facilitava molt les coses a l’hora de treballar amb aquests alumnes una
vegada arribats a l’institut.
Sens dubte, el Programa Policia Tutor hauria pogut ser un fracàs per molts de motius: la vinculació tan forta entre les persones que hi participaren, el fet de tenir
un agent de policia que entrava en els centres educatius, a més, vestit de policia,
que aquesta figura tengués unes funcions i uns horaris diferents de la resta de po-
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licies, i el repte que suposava que un policia es pogués guanyar la confiança dels
joves, i això em permet afirmar que el perfil del primer policia tutor, Rafel Coves,
va ser clau per a l’èxit del programa. La combinació d’una persona jove, sensible, responsable, molt propera i molt constant amb la seva responsabilitat, li va
permetre poder manejar la situació amb els joves per tal de solucionar diferents
problemàtiques, com per exemple el vandalisme, amb uns resultats excel·lents.

Incorporació de millores i funcions del
Programa Policia Tutor
Dins la mateixa legislatura (2003-2007) el policia tutor va adaptar el seu servei a
l’horari escolar, es va formar, va agafar experiència i va millorar el seu equipament material. L’Àrea d’Educació va adquirir un vehicle específic per al servei,
el qual actualment encara està en funcionament. Aquesta és la factura de cost de
l’any 2005:

Diari de Balears, 5 d’abril de 2006
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A petició del servei de policia tutor es varen redactar tots els plans d’autoprotecció dels centres educatius del municipi per tal d’estar preparats i entrenats per
a qualsevol emergència. Anualment es fan simulacres d’evacuació a les escoles
i instituts que són seguits pel policia tutor, entre d’altres professionals. Es varen
instal·lar càmeres de seguretat a diversos centres educatius per tal d’evitar vandalisme i actes il·legals als seus voltants, aquests dispositius estaven connectats a
la Policia Local.
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EXPANSIÓ A ALTRES
MUNICIPIS
Expansió a altres municipis de Mallorca

Diari de Balears. Dilluns, 31 de març de 2003

Des de la creació del Programa Policia Tutor al municipi de Pollença, foren molts
els ajuntaments que es posaren en contacte amb la Policia Local per conèixer el
funcionament d’aquest nou servei que donava tants bons resultats a l’àmbit escolar (Campos, Capdepera, Artà, etc.). Després de Pollença, Alcúdia fou el següent
municipi en implantar el programa l’any 2003. Diverses prefectures de policia local de Mallorca sol·licitaren a l’Ajuntament de Pollença que un agent de les seves
plantilles es formàs al municipi a través de la realització de serveis conjunts amb
el policia tutor de Pollença. No fou fins l’any 2007 que l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) del Govern de les Illes Balears va organitzar el primer curs
de policia tutor i treball amb menors. Era la primera titulació oficial per formar els
agents interessats en prestar aquest servei als seus respectius municipis. Des que
es creà aquest curs, els policies tutors de Pollença sempre hi han participat com a
formadors, i a més s’incloïen dins l’activitat formativa visites a centres educatius
del municipi per conèixer de primera mà el funcionament d’aquest servei policial. Actualment hi ha 57 municipis a les Illes Balears que presten servei de policia
tutor amb 82 agents. A continuació es reprodueix una petició de l’Ajuntament de
sa Pobla a l’Ajuntament de Pollença sol·licitant col·laboració per formar un agent
en matèria de policia tutor:
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El paper del Govern de les Illes Balears.
Primeres passes per implantar el model de
policia tutor als municipis de les Illes Balears
RELAT de Sebastià Amengual Coll i Antoni Fiol López
L’any 2008 va representar per a la Direcció General d’Interior i l’Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears obrir la porta a un nou concepte de coordinació
de les policies locals en el qual l’expansió d’activitats en aquesta matèria va ser
decisiva per assentar uns nous fonaments i una nova perspectiva autonòmica,
orientada a la millora de la seguretat pública dels nostres ciutadans.
La redacció d’un ambiciós Pla de coordinació, elaborat durant els mesos anteriors, en el qual es considerava primordial l’alineament dels seus continguts amb
les veritables necessitats i objectius dels diferents serveis de Policia Local, i, al
mateix temps, l’impuls d’una decidida implicació política i motivació tècnica, varen donar peu a la implantació amb èxit d’un bon nombre de projectes que varen
evidenciar un canvi singular del model de coordinació que, en tot cas, va suposar
una evolució positiva de l’anterior.
Hem de fer notar que, així mateix, en aquest període les tendències nacionals dels
diferents fòrums sobre policies locals i seguretat pública, inclosos el Ministeri de
l’Interior o la FEMP, semblaven orientar-se amb gran força cap a l’impuls de conceptes fins a aquest moment poc o gens tractats. Així es podien llegir propostes o
desenvolupaments normatius puntuals com “impulsar la col·laboració del CNP i
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de la Guàrdia Civil en el desenvolupament de les tasques que les comunitats autònomes duen a terme en matèria de coordinació i formació de les seves policies
locals”; “ressaltar la transcendència que per a la convivència ciutadana tenen les
funcions de les policies locals”; “la coordinació tècnica ha de basar-se en una comunicació fluida”; “sumar esforços”..., i aquestes tendències varen arribar fins al
punt de parlar sobre “impulsar una nova mentalitat de treball en comú entre els
cossos policials, que sigui translació del significat essencial de la suma d’esforços
que donen sentit a la ja citada nova cultura de la seguretat”.
Així doncs, sota unes condicions gairebé ideals i després de prioritzar l’extensa
llista d’activitats que formaven el Pla de coordinació autonòmic en el marc d’un
Pla estratègic, el projecte per a la implantació del model de policia tutor a tots els
municipis de les Illes Balears va començar el seu rodatge.
Un any complet d’observació i d’anàlisi de memòries per part de l’equip tècnic
de la Direcció General d’Interior sobre el servei de policia tutor que l’Ajuntament
de Pollença i el seu policia local estaven prestant i l’inestimable assessorament
i col·laboració de Rafel Covas, policia tutor d’aquest ajuntament, varen fer possible que el Govern dels Illes Balears donàs el vistiplau al projecte i es marcàs
l’objectiu, tal vegada molt ambiciós però necessari, que l’any 2011 gairebé tots els
municipis de les illes comptassin amb aquest servei.
Un conveni entre l’Ajuntament de Pollença i la Conselleria d’Interior va possibilitar el nomenament de Rafel Covas com a coordinador dels policies tutors de
les Illes Balears; un conveni amb la Conselleria d’Educació i un ardu treball entre el personal tècnic d’ambdues conselleries, Fiscalia de Menors, UIB, psicòlegs,
serveis socials, directors d’instituts i policies locals, varen possibilitar la redacció
d’un protocol comú d’actuació per a totes les policies locals, que es va denominar
Policia local i joventut. Tot aquest treball va servir com a punt de partida per a
una realitat que, avui, està completament consolidada.
Dels obstacles i alguns prejudicis que varen anar apareixent en aquells moments
per la presència policial a instituts i col·legis ja no és necessari parlar-ne perquè
queden en el purament anecdòtic. D’escriure sobre les bondats d’aquest servei
eminentment preventiu i peculiar que situa el policia tutor com a referent de proximitat a la ciutadania i molt especialment a menors d’edat, ja se n’encarreguen
uns altres i les pròpies memòries anuals com a testimonis objectius del gran valor
que aporta.
No obstant això, és bo recordar la visió i la confiança que les autoritats municipals
responsables de Policia varen tenir en la implantació dels seus respectius serveis
de policia tutor, i molt especialment les de poblacions petites, per a les quals arribar a complir els serveis generals que han de cobrir els seus policies locals sempre
es presenta complicat per l’escassetat de recursos humans, un problema endèmic
de difícil, però no impossible, solució.
I finalment, és important destacar l’excel·lent tasca que els propis policies tutors
han desenvolupat durant aquests anys. El perfil de policia tutor és peculiar i la
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seva formació especialitzada i contínua, per això ja es varen cercar des dels inicis
de la seva implantació persones que tenguessin un perfil idoni per desenvolupar
una labor professional fascinant, difícil, exigent i que demanda una dedicació i
motivació especial. Sembla que han quedat ben paleses l’eficàcia i la professionalitat d’aquestes persones, per a les quals, sens dubte, podríem molt bé utilitzar el
títol d’un conegut llibre en el món policial escrit per Guillem Bou: Els millors dels
nostres fills.
Sebastià Amengual Coll
Director general d’Interior (2007-2010)
Antoni Fiol López
Director de l’Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears (2008-2015)

En aquest curs escolar 2021-2022, hi ha 57 municipis que compten amb la figura del policia tutor a les Illes Balears,
i el nombre d’agents que hi participen és de 82.
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EL TREBALL EN XARXA
AMB ELS PROFESSIONALS
DE L’ÀMBIT
SOCIOEDUCATIU
El testimoni dels centres educatius del municipi
de Pollença
Per conèixer el procés del Programa Policia Tutor en els centres educatius del
municipi en els seus inicis, els qui foren directors i directores de totes les escoles
i instituts de Pollença en els primers anys de funcionament del servei (entre 2001
i 2004) han redactat un article aportant la seva opinió i el seu parer respecte de la
figura del policia tutor en els seus orígens.

IES Guillem Cifre de Colonya
“Un policia no pot entrar dins l’escola”, aquesta era la idea majoritària de molts
de docents devers l’any 2001. Avui, la figura del policia tutor s’ha implantat a
la pràctica totalitat dels centres educatius, precisament a demanda dels docents.
Aquest és el resultat fruit, d’una banda, d’una bona idea que va sorgir de l’IES
Guillem Cifre de Colonya i, especialment, del seu director aleshores, Pere Franch,
i de l’altra, de la bona acollida que va tenir a l’Ajuntament de Pollença tant per
part del regidor de Policia Kunibert Bauzà, com del coordinador del projecte dins
la Policia Local Jaume Simó i, especialment, per la seva posada en pràctica per
part d’un policia jovenet, en Rafel Covas.
En aquells moments ajuntar el cos de policia i el cos docent semblava impossible:
veníem de realitats laborals diferents, teníem diferent formació, diferent visió de
l’educació, diferents maneres de fer però compartíem una problemàtica comuna, unes situacions generades per menors que ens afectaven de prop tant a uns
com als altres i que, fins aleshores, havíem tractat de manera unilateral sense posar-nos d’acord, ja que no existia el treball en xarxa, sinó tan sols individualitats.
Els primers anys d’implantació del policia tutor mostraren als incrèduls envers
aquesta proposta que professionals de diferents àmbits poden fer feina plegats
i aportar la seva visió i experiència per resoldre de manera conjunta problemes
comuns; d’aquesta manera començàrem a fer camí.
Així demostràrem que quan un al·lot o una al·lota té problemes fora del centre
els hi porta i repercuteixen en el dia a dia de la seva formació, i a l’inrevés, quan
sorgeix un problema dins el centre es perllonga fora, per tant, donar continuïtat a
la tasca docent més enllà de l’horari i l’espai escolar era de vital importància, per
això era imprescindible que qualcú amb autoritat, un policia, adoptàs també la
figura de docent, de tutor, i formàs part de la comunitat educativa.
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Record que en els primers cursos de formació de nous policies tutors que feia en
Rafel a companys seus, i també a tots els qui convidava perquè explicàssim la
nostra experiència, el primer que feia era mostrar la partió que separa l’institut de
l’exterior i deia: “Aquí va néixer la figura del policia tutor, en el moment en què
entenguérem que una paret que es pot saltar molt fàcilment, però que delimita
dos mons separats, l’interior del centre, on el director és l’autoritat competent, i
l’exterior, on la policia és l’autoritat, no pot impedir que hi hagi una continuïtat
en la manera d’afrontar els problemes; d’aquí la necessitat d’un nexe d’unió: el
policia tutor”.
Poc a poc, aquell programa es va fer cada vegada més gros i més potent. Record
bé que, en aquells temps, en les reunions amb altres directors aquests quedaven
meravellats quan els explicava la col·laboració policia-escola que teníem a Pollença; amb el temps l’experiència pollencina es va estendre com una taca d’oli i molts
d’altres municipis volgueren implantar aquesta figura.
Durant aquests anys, amb la feina d’en Rafel primer i llavors, a partir del 2010,
amb la d’en Carles, hem consolidat un model que ha demostrat la seva eficàcia
i que any rere any ha anat ampliant el seu camp d’acció. Així, a aspectes inicials
com la circulació vial, la regulació del trànsit dels voltants del centre, la resolució de conflictes i d’actes vandàlics, se’ls anaren sumant xerrades sobre temes
que afectaven els joves com les drogues o els perills d’Internet , així com també,
a demanda de moltes famílies, la supervisió de les festes que suposaven molta
concentració de joves com les de fi de curs a Alcúdia o com les de Sant Joan de
Ciutadella; i, finalment, la intervenció en ajudes a les famílies que tenen algun
conflicte greu amb els seus fills.
Així doncs, en aquests anys el policia tutor s’ha fet un lloc dins la comunitat educativa, un lloc ben reconegut tant pels docents com per les famílies i que avui en
dia es considera indispensable, tot gràcies a la dedicació i bona praxis dels professionals que han exercit i exerceixen aquests càrrecs. Es veu que no anàvem tan
desencaminats amb aquella idea del 2001.
Bartomeu Vilanova Suau
Cap d’Estudis del curs 1995-96 al curs 2004-05
Director des del curs 2004-05 fins a l’actualitat

IES Port de Pollença
El curs escolar 2001-02 va començar com una tempesta d’estiu tardà: explosiva,
amb tronadissa i amb xàfecs més o menys intensos, però també és veritat que no
durà gaire. Era el primer any del nou IES del Port de Pollença, ara Clara Hammel
molt encertadament. Després d’un estiu intens esperant el mobiliari, que arribava
en camions que havien sortit de València, estàvem quasi preparats per donar el
sus al primer curs d’aquell nou institut. M’acompanyaven Belén París com a cap
d’estudis i Carmen Pérez com a secretària. Tots tres en comissió de serveis com a
directiva d’aquell nou centre.
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I vàrem començar amb més problemes dels normals. Deixant de banda la manca de material, fins i tot alguna tan important com les persianes que donaven a
llevant, per la qual cosa vàrem haver d’empaperar les vidrieres amb diaris per
poder fer classes, voldria ressaltar que en el curs anterior hi havia hagut problemes seriosos de comportament, fins i tot de violència i amenaces, envers alguns
mestres de l’escola de primària del Moll. Es varen afegir a la nostra plantilla els
mestres (per cert, havien estat mestres meus de jove) Maria del Camí, Catalina
Cerdà i Joan Aguilar, els quals ens varen advertir dels alumnes que eren més conflictius. Potser penseu que és un doi el que us estic contant perquè sempre hi ha
alumnes conflictius a totes les escoles del món, però cal destacar que aquell any
era especialment conflictiu.
És aquí on voldria esmentar la figura del policia tutor. Jo ja la coneixia perquè venia de l’IES Guillem Cifre de Colonya i coneixia bé en Rafel Coves, policia tutor.
A més vàrem rebre molta ajuda per part de l’Ajuntament, de totes les àrees, però
molt en concret de l’Àrea d’Educació regida per Guillem Matheu Bennàssar. En
Rafel, des del primer dia, va estar a la nostra disposició tot aportant idees que,
a mi, ni se m’havien acudit en aquell moment. En record una de tan simple com
important com era organitzar les entrades i sortides, pintar el carrer amb passos
zebra i fins i tot regular la forma d’aparcar cotxes, motos i bicicletes. També fou
essencial delimitar els espais exteriors de l’institut per al temps de l’esplai, i aquí
el policia tutor, amb la seva experiència a Pollença, fou de cabdal importància.
Quant a l’alumnat, la meva sorpresa va ser que la majoria dels nins i nines eren
molt bons estudiants i la majoria dels pares i mares es varen implicar molt des del
principi tot col·laborant i muntant l’AMIPA en un no res. Tot i això, és veritat que
vàrem tenir problemes de disciplina forts al principi amb uns pocs d’ells i vàrem
haver de recórrer a mesures disciplinàries contundents i a la vigilància perimetral de l’edifici per evitar temes tan trists com la venda de droga. Sortadament el
servei de policia tutor resolgué el problema i al cap d’uns mesos, l’IES funcionava
com si portés anys fent-ho. Record que, quan va venir el conseller d’Educació
Damià Pons a la inauguració del centre cap a la primavera de 2002, em digué,
amb sinceritat, que estava sorprès perquè semblava un institut que feia anys que
funcionava.
Per acabar només voldria ressaltar la gran idea que va tenir en Pere Franch a l’hora de pensar en crear aquesta figura. Ha ajudat molt el sistema educatiu i prova
d’això és la seva extensió a totes les Balears. Orgullós com a professor i com a
pollencí. Endavant.
Antoni Oliver Ensenyat
Director del curs 2002-2003 al curs 2005-2006

CC Monti-Sion
Abans a l’escola la presència de la policia era una anècdota. Ha passat alguna
cosa? Algú s’ha fet mal? Han fet alguna malifeta?... Els conflictes que sorgien dins
la escola en poques ocasions travessaven les seves parets.
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En el món actual els conflictes s’han fet polièdrics. Les xarxes socials impregnen,
positivament i negativament, la nostra societat, i els conflictes polièdrics necessiten solucions polièdriques. La família, l’escola i el policia tutor són una eina
tàctica i estratègica per resoldre aquests conflictes.
Ara pareix que el policia tutor sempre ha estat entre nosaltres, una figura omnipresent a Pollença, però que va tenir un principi. Quan teníem menys joventut
acumulada, n’Àngels Forteza (cap d’estudis de Monti-sion ) i jo com a director
vàrem rebre una cridada del “quartelillo”, volien parlar amb nosaltres sobre un
projecte a desenvolupar. Ens citaren a una reunió i als pocs dies sorgia una gran
idea posada al servei dels educadors, dels infants i de les famílies de Pollença.
Jaume Simó i Rafel Coves ens proposaven una idea agosarada + innovadora + no
gaire fàcil + engrescadora = fantàstica!! Una equació rodona d’aquestes que tant
ens agraden!
Es parlava del policia tutor com d’un educador més al carrer, a l’escola i en el si
de la família; la seva tasca havia de consistir en dur a terme tallers educatius i entrar al centre amb normalitat, i per a l’alumnat s’havia de convertir en una figura
quotidiana, propera, un amic que ajuda a resoldre conflictes.
A dia de avui les preguntes s’han transformat en salutacions... Bon dia, Carles!
Hola Rafel! Uep Jaume! La figura del policia tutor és la d’un amic que t’ajuda i
que està al servei de tota la comunitat.
Gràcies Rafel, Jaume i a tots els policies tutors.
Josep Lluís Capllonch Campomar
Director entre els anys 1999 i 2005

CEIP Joan Mas
La figura del policia tutor a Pollença començà a l’IES Guillem Cifre de Colonya i
després a l’IES Clara Hammerl, i veient que era una figura eficaç es va començar
a extrapolar a les escoles d’educació primària. És evident que la problemàtica socioeducativa i familiar dels instituts no és la mateixa que la que tenim als CEIPS.
Tot i així, en l’educació primària es comencen a detectar casos incipients de problemàtiques socials, familiars, etc. A més, es poden generar actuacions entre l’escola i la comunitat que poden afavorir la cohesió social, escolar i familiar des de la
perspectiva de l’equitat. El policia tutor amb el qual vàrem treballar ens va ajudar
a millorar aquestes situacions.
La nostra experiència va ser innovadora i positiva. Des del primer moment hi
va haver una gran connexió i relació i va convertir-se en una figura necessària i
imprescindible per al bon funcionament de l’escola.
Si bé en els seus inicis en ocasions ens sortírem del programa establert arran,
sobretot, de la confiança i la bona feina, poc a poc ens ajustàrem al programa per
poder ser més eficaços i eficients.
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De fet, l’escola es va involucrar tant que alguns cursos de formació de policies tutors de l’EBAP es feren al nostre centre, i tant jo, la directora, com la cap d’estudis
hi col·laboràrem com a ponents explicant la nostra experiència a l’escola.
Els nostres casos d’actuació en aquell moment se centraven, sobretot, en l’absentisme i en algunes conductes de risc; per això necessitàvem una persona propera, empàtica, capaç d’integrar i de fer d’intermediària entre escola-alumne-família-entorn. Aquest eixos són imprescindibles per dur a terme una educació
integral.
Es tractava de poder comptar amb un professional que pogués col·laborar i ser un
pont entre el món educatiu i l’àmbit social.
Amb el temps aquest objectius s’han anat ampliant i s’han duit a terme campanyes preventives relacionades amb l’educació vial o l’ús responsable de les TIC
entre moltes d’altres.
L’escola va explicar què i qui era el nostre policia tutor, també per què tendríem
un policia tutor i, a més, va donar a conèixer per què era una figura important, un
amic i un confident. L’alumnat ha gaudit, i gaudeix encara ara, de l’ajuda d’una
persona empàtica, compromesa i responsable.
El policia tutor i els altres professionals socioeducatius han de treballar i actuar
sempre en la mateixa línia per aconseguir que la comunitat sigui, de cada vegada
més, un espai positiu per als infants.
Margalida Cerdà Moragues
Directora entre 2002 i 2017

CEIP Costa i Llobera
Des del col·legi Costa i Llobera volem mostrar el nostre agraïment per la ràpida
i eficaç actuació del policia tutor en totes les ocasions que hem necessitat la seva
ajuda, si bé he de dir que al principi vàrem tenir algunes reticències sobre les
actuacions a les escoles d’infantil i primària; ho vèiem més necessari als instituts
perquè en aquells moments només pensàvem en el policia tutor especialitzat en
cooperar en la resolució de conflictes de l’entorn escolar (bregues, estupefaents,
petits delictes...).
Així com varen anar passant els anys, vàrem anar veient com es multiplicaven les
seves col·laboracions amb la comunitat educativa en moltes tasques:
- Regular la circulació a l’exterior dels centres educatius.
- Coordinar les entrades i sortides de l’alumnat.
- Aplicar un programa d’educació viària.
- Coordinar el simulacre d’evacuació del centre.
- Assessorar i acompanyar l’alumnat a les ruetes i en algunes sortides en bicicleta.
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- Pintar els passos de vianants.
- Sol·licitar places reservades per a persones amb minusvalidesa devora la rampa d’entrada.
- Instal·lar aparcaments per a bicicletes.
Vull lloar la feina feta pel policia tutor en general, però vull fer una distinció molt
especial a en Rafel Covas que va exercir aquest càrrec a l’època que jo era la directora del CEIP Costa i Llobera. He de dir que va esser una persona eficient, entregada, col·laboradora i accessible. Sempre va aportar solucions útils i constructives
a la problemàtica que sorgís.
Des del nostre centre hem valorat positivament les funcions específiques del policia tutor. Pensam que tota la comunitat educativa de Pollença se n’ha vist molt
beneficiada.
Joana Vicenç Martorell
Directora els anys 2004 i 2005

CEIP Miquel Capllonch
Quan parlam del policia tutor a Pollença sabem de qui parlam: en Rafel Covas i
en Jaume Simó. Molts som els qui vàrem poder gaudir d’aquesta iniciativa quan
passàrem d’una escola molt de poble a una escola més diversa i de vegades més
complicada a causa d’alguns problemes que començaren a sorgir amb més força:
absentisme escolar, famílies desestructurades, consum de tabac i en alguns casos
començament de drogues. Jo record molt bé aquests casos abans esmentats on en
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Rafel, que per cert tots vèiem no com un policia convencional ni repressor sinó
com un nexe entre famílies, escola i policia.
Record que tot va començar amb una presentació a l’equip directiu amb una finalitat ben definida: ajudar a minvar problemes que els centres sols tenien moltes
dificultats per afrontar o disminuir. Record que en Rafel donava moltes explicacions tant a l’alumnat com al professorat.
Després tot va anar millorant amb els protocols d’actuació sobre problemes quotidians però no absents de dificultats: l’absentisme, el més preocupant per als
centres escolars. En Rafel Covas feia d’intermediari per tal d’esbrinar què estava
passant en aquests casos. Per això el contacte directe amb la família i/o alumnes
feia que aquest procés pogués tenir més fàcil solució.
Jo record molts de casos d’aquests quan vaig ser director del CP Miquel Capllonch
durant quatre anys. I no només recordar, sinó confirmar un problema greu de violència per part d’una família molt coneguda al poble per la seva agressivitat. Llavors aquí ens vàrem aferrar al policia, que començà a fer les gestions oportunes
per resoldre el problema fent d’intermediari tant amb els alumnes conflictius com
amb la seva família, que podríem dir que era tan conflictiva com els seus propis
fills. Hi va haver reunions intenses amb tota la comunitat educativa: Inspecció,
Serveis Socials, equips de suport, AMPA i, sobretot, en Rafel (policia tutor) i el
Claustre de professors. Gràcies a tots ells el problema es va solucionar o, almenys,
va minvar. Però val més recordar tota la feina ben feta i oblidar el desenllaç del
problema.
També vull recordar la feina del policia tutor quan va començar el Programa
d’Educació Viària a les escoles. Aquest programa tenia la finalitat d’ajudar a ser
millors vianants i, en el cas d’utilitzar la bicicleta, respectar les normes de circulació. Els alumnes se sentien protagonistes i ben implicats. Cal recordar que a més
de senzilles parts teòriques, el programa es complementava amb pràctiques al
pati del centre. Cada alumne amb la seva bicicleta feia un circuit amb diferents
dificultats que havien de resoldre.
En resum jo diria que quan començàrem a parlar del policia tutor tot era una
novetat dins el centre, en realitat ens va venir de nou, però amb uns objectius tan
clars tot es va veure millor. Pel que fa als problemes que anaven sorgint a l’escola,
ja fos per qüestions familiars o socials (absentisme, pares i mares separats, violència, drogues, etc.), la figura d’en Rafel va ser fonamental a l’hora d’afrontar-los i
solucionar-los atès que l’escola tota sola no els podia acabar de fermar.
Diria que en Rafel com a persona i com a policia va estar compromès amb la seva
feina que coordinava amb professorat, professionals externs i famílies. La figura
del policia tutor és ben viva perquè els problemes de la societat i en concret dels
centres no acaben, però sí que se solucionen.
Joan Simonet Carretero
Director entre 2002 i 2006
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CEIP Port de Pollença
A principis dels anys 2000, si no record malament, l’Ajuntament de Pollença va
crear la figura del policia tutor. Aquesta figura va ser pionera a les Illes Balears i
un dels seus impulsors va ser qui aleshores era el director de l’IES Guillem Cifre
de Colonya, en Pere Franch.
En principi era per actuar a l’IES de Pollença, l’únic que hi havia en aquells moments, però els resultats obtinguts i la bona feina feta propiciaren que es fes extensiu a totes les escoles de primària de Pollença i del Port.
La primera actuació que va fer el policia tutor al CEIP Port de Pollença va ser el 30
d’octubre de 2002 (el centre es va crear aquest mateix any 2002) i va ser fer pintar
un pas de vianants a l’alçada de la porta del centre, aplicar la tolerància a les entrades i sortides amb els vehicles dels pares i mares i fer feina per evitar accidents
a la zona escolar.
Al llarg del temps les seves funcions i responsabilitats han anat augmentant i
l’han fet tot un referent dins la comunitat educativa. Coordinar l’educació viària,
el pla d’evacuació del centre, acompanyament a les sortides complementàries que
es fan dins el municipi o resoldre conflictes en són alguns exemples.
Per acabar voldria donar l’enhorabona a l’Ajuntament de Pollença per escoltar en
el seu moment les peticions dels qui reclamaven aquesta figura i als professionals
de la Policia Local que han fet aquesta feina. El policia tutor s’ha convertit en un
integrant més de la comunitat educativa del municipi.
Enhorabona i que pugui durar molts d’anys més.

Mateu Ripoll Torres
Director des del curs 2002-2003 al curs 2019-2020

La importància del treball en xarxa
amb altres àrees municipals
Per arribar a obtenir l’èxit del Programa Policia Tutor és necessari comptar amb
el suport de professionals d’altres àrees i departaments diferents al de la Policia
Local, amb els quals es comparteixen funcions relacionades amb el món educatiu i social. El que coneixem com a treball en xarxa és el que ha aportat els bons
resultats d’aquest servei policial. La suma d’esforços de totes les persones que
treballen a diari amb menors d’edat condueix a la millora de la protecció dels més
vulnerables, és a dir, dels joves, el futur de la nostra comunitat.
En aquest cas, els professionals que treballaren a les diferents àrees municipals
de l’Ajuntament de Pollença i que compartiren experiències, casos i accions en
els orígens del servei de policia tutor (entre els any 2002 i 2003) exposen a través
d’articles la seva visió d’aquesta figura. Cal destacar el paper dels Serveis Socials
municipals en el treball conjunt amb el policia tutor. Aquest servei ha aportat en
aquest llibre una valoració efectuada a aquesta figura amb data 2 d’octubre de
2002 (apartat “Orígens del Programa Policia Tutor”).
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Àrea d’educació
L’any 2002 vam començar a parlar de la possibilitat d’introduir la figura d’un
policia als centres educatius del municipi de Pollença per tal d’ajudar a resoldre
alguns incidents que es produïen tant dins com fora dels centres.
Per tal de definir les tasques a realitzar per aquest policia de proximitat, es va
presentar el projecte a la Comissió per a la Prevenció i Abordatge del Conflicte Juvenil, conformada per diferents professionals de l’àmbit educatiu, serveis socials,
policia, etc. Va ser clau l’interès i el suport polític de la batlessa Francisca Ramon
i del metge i regidor de Policia Kunibert Bauzà.
En aquesta comissió es van consensuar les tasques que la figura del policia tutor
havia de tenir assignades: vigilància exterior dels centres educatius, regulació del
trànsit a les hores d’entrada i sortida de l’alumnat, programes d’educació viària,
col·laboració amb els serveis socials i educatius en el seguiment dels casos d’absentisme escolar, etc. Per tot això, que suposava un àmbit de feina innovador per
les tasques pròpies de la Policia Local, es requeria un policia amb un perfil professional i de personalitat adequat. Vam tenir la gran sort de comptar amb Rafel
Covas per ocupar aquest lloc de feina, la seva personalitat i tarannà dialogant van
ajudar que el policia tutor fos acceptat pel professorat, l’alumnat i pares i mares.
També va esser important el paper de l’oficial Jaume Simó en els primers anys de
funcionament del servei, com a coordinador del programa.
Poc a poc es va fer cada vegada més necessària la feina que feia el policia tutor a
les escoles, en l’actualitat és completament imprescindible. Les tasques que desenvolupen han esdevingut de vital importància per al bon funcionament dels
centres educatius.
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Des de l’Àrea municipal d’Educació cal destacar el treball conjunt i el suport al
Programa de Policia Tutor amb les següents tasques més rellevants:
- Elaboració i gestió de tots els plans d’autoprotecció dels centres educatius del
municipi, i la participació conjunta en els simulacres d’evacuació anuals.
- Adquisició de material d’educació viària.
- Adquisició d’un vehicle per al servei de policia tutor des de l’Àrea d’Educació.
- Comunicació per part del policia tutor dels desperfectes considerats de risc
produïts als centres educatius per a la seva ràpida reparació.
- Visita a la Policia Municipal de Madrid i la Guàrdia Urbana de Barcelona per
conèixer de primera mà els projectes innovadors que duien a terme a les escoles i la relació que hi havia entre el món policial i el món educatiu.
- Etc.
Per acabar, és important destacar la participació de professionals de l’Ajuntament
de Pollença en la redacció del programa de policia tutor del Govern de les Illes
Balears a través de les comissions que es dugueren a terme al llarg de l’any 2009,
en les quals vaig participar per elaborar el perfil que havia de tenir un policia
tutor a nivell de Balears.
Josep M. Villalonga Pericàs
Psicòleg del Servei Municipal d’Orientació Educativa (SMOE) des de l’any 1991

Àrea de joventut
Policia i Joventut dues àrees compatibles
En els gairebé quaranta anys que fa que em dedic a treballar amb joves, tant de
monitora com d’informadora juvenil, voluntariat, etc., sempre he trobat necessari
el treball transversal entre totes les àrees municipals a l’hora de dur els projectes
a la finalitat desitjada, personalment puc dir que he tengut sort de treballar dins
un Ajuntament on els tècnics de les altres àrees sempre han aportat tot el que saben per, entre tots, dur endavant projectes i accions conjuntes per tal d’assolir els
resultats prevists.
Els professionals que treballam amb els i les joves valoram la necessitat d’escoltar-los, i és per això que promovem els canals i els espais necessaris per a la seva
participació, fomentant el teixit associatiu per implicar-los en la construcció del
futur del nostre poble. No només s’ha de dur a terme una política de lleure amb
realització d’activitats puntuals, sinó que s’ha d’aconseguir desenvolupar una
política integral de joventut basada en el coneixement de la realitat, obrint canals
de comunicació mitjançant una informació activa i potenciant la participació dels
propis joves. El suport i la promoció de la participació dels i les joves contribueixen a la seva integració social.
Els tècnics som, per proximitat, els que tenim major capacitat per detectar necessitats i problemàtiques i, per tant, per implantar actuacions directes amb els joves.
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Aquí entra el treball amb el policia tutor. Joventut i policia tutor han duit a terme programes de prevenció sobre comportaments de risc adreçats als i les joves,
canals entre els joves i l’administració, com les adreces electròniques jovesegur@
hotmail.com i uepjove@hotmail.com , tallers d’educació vial per als més petits,
informes de locals d’oci nocturns, estudis de prospecció a nivell municipal, reunions mensuals de tècnics, formació contínua conjunta -fins i tot fora de la nostra
illa-, informes sobre el coneixement de la realitat juvenil del nostre municipi, i
l’experiència de formar un Consell Jove informal al nostre municipi no pot ser
més positiva. El Consell Jove és una experiència pionera a les Illes Balears de treball transversal i es va donar com a matèria dins els cursos de l’EBAP als policies
tutors. Policia + Joves + Àrea de Joventut, cada grup esmentat tenia unes problemàtiques per separat que resolguérem junts. La Policia rebia queixes veïnals per
renou i vandalisme, els joves es queixaven que no tenien un espai on anar i poder
dur a terme les seves iniciatives, i l’Àrea de Joventut tenia molt poca participació
dels i les joves del municipi, per tot això va néixer el Consell Jove.
L’avaluació final del projecte “Consell Jove” es traduí en un augment de la qualitat de vida del municipi, una millora de la convivència i el foment del voluntariat.
Treballar conjuntament aquests grups va reforçar la responsabilitat, el compromís, l’esforç, la tolerància, la comprensió i el reconeixement de l’altre com a igual.
La meva experiència fent feina amb el policia tutor no pot ser més positiva, s’ha
de dir que l’actitud dels tècnics és primordial a l’hora d’obtenir resultats, s’ha de

69

donar tot -tant la part professional com la part personal- quan treballes transversalment, amb un grup positiu la feina es fa més lleugera i senzilla, cada un aporta
el que sap i podeu estar segurs que dones i aprens a la vegada.
Antonia Serra Cerdà
Tècnica en Informació Juvenil des de l’any 1994

Àrea de mediació cultural
Resumir en un escrit els vint anys de la figura del Policia Tutor i la seva relació,
en aquest cas, amb el Servei de Mediació Cultural es fa molt difícil, i no perquè
haguem de cercar en els expedients els casos que hem duit de manera conjunta
i així poder refrescar la memòria, sinó que és difícil poder explicar de manera
breu totes les converses, intervencions, projectes o curolles que al llarg d’aquest
temps ens han acompanyat per poder desenvolupar les nostres tasques, i així ha
estat amb totes les persones que al llarg d’aquests anys han estat policies tutors
a Pollença.
Quan l’any 2003 vaig començar a treballar com a Mediadora Cultural de l’Ajuntament de Pollença, el municipi vivia una situació especial a nivell social, una
situació que no era altra que l’arribada constant i contínua de persones d’arreu
del món. Aquesta situació es va mantenir durant uns anys i, després, a finals
d’aquesta dècada es va viure el procés invers, el retorn de moltes famílies als seus
països d’origen. A partir d’aquests instants l’arribada de persones nouvingudes
s’ha seguit donant però a un altre ritme.
L’arribada d’aquests nouvinguts no sempre requeria la intervenció del servei
de Mediació Cultural, ja que molts sabien que s’havien de seguir uns processos d’escolarització amb els seus fills menors que implicaven unes obligacions
com l’assistència a classe, pagament de llibres, quotes de material, etc. No obstant
això, en alguns casos es produïa un xoc cultural, un xoc que feia que no sempre
escolaritzassin els seus fills i que moltes vegades deixassin les nines a casa, cosa
que no passava amb els fills mascles; hi havia famílies que no entenien que l’escolarització era obligatòria fins als 16 anys o que s’havien de seguir unes pautes de
justificació d’absència a classe, entre d’altres temes.
El xoc cultural no només afectava pares i mares. De vegades els propis infants
trobaven que la manera de fer les coses aquí era molt diferent de lAa que ells havien viscut fins aquell moment i, fins i tot, la societat en general havia de fer front
a aquestes diferències.
Per què explic tot això? Doncs perquè moltes vegades el servei de Mediació Cultural necessitava la col·laboració d’altres serveis municipals, d’altres professionals,
per facilitar l’adaptació de totes aquestes persones. Entre aquests serveis municipals que treballaven de manera conjunta amb el servei de Mediació Cultural, a
més a més de les àrees d’Educació, Benestar Social o Cultura, s’ha de mencionar
la figura del policia tutor.
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Quina relació professional hi ha hagut al llarg d’aquest anys entre Mediació Cultural i la figura del policia tutor? Gestionar l’adaptació de la gran quantitat de
persones nouvingudes no era fàcil i l’ajuda d’altres serveis era fonamental, és per
això que la relació era d’intercanvi d’informació sobre famílies nouvingudes i així
afavorir l’escolarització i evitar l’absentisme escolar, una relació d’acompanyament a domicilis de famílies que, per un motiu o altre, no volien que fos una dona
que els digués què havien de fer amb els seus fills i filles, una relació de derivació
de casos a serveis com Protecció de Menors, quan ens trobàvem amb algun cas
de maltractament.
No es poden anomenar casos concrets però si que es pot dir que els serveis de
Policia Tutor i Mediació Cultural han treballat de manera conjunta en casos de
desaparicions d’infants (ja fos per fugues o perquè la família deixava de residir
en el municipi sense avisar), en casos de petits robatoris (material escolar com un
quadern, per exemple) o robatoris de caire més greu (diners, telèfons o ordinadors). Casos de mal ús d’instal·lacions, o necessitats bàsiques que estaven sense
cobrir que derivaven en males situacions també han format part, entre d’altres, de
les intervencions conjuntes. S’han derivat casos a àrees municipals com Benestar
Social, Educació o Joventut però també s’han hagut de derivar casos a Fiscalia de
Menors; al llarg d’aquests anys també hem treballat de manera conjunta en casos
de violència, agressions o drogues entre d’altres. Hem obert casos de manera conjunta, hi ha hagut traspàs d’informació i s’ha fet el seguiment dels casos.
S’han duit a terme intervencions dins l’àmbit escolar, però també en el familiar
i social. S’han mantingut reunions amb altres professionals o entre diferents col·
lectius per evitar situacions de risc.
Els anys han passat, i a dia d’avui la relació entre Policia Tutor i Mediació Cultural segueix amb la mateixa essència: treballar de manera conjunta per tal d’evitar
xocs culturals entre les diferents nacionalitats que hi ha en el municipi de Pollença.
Seguesc dient que és molt difícil explicar la relació entre professionals quan han
estat anys i anys de feina conjunta que han fet del dia a dia la seva manera de
treballar amb la finalitat d’assolir els objectius de la bona convivència de famílies,
joves i infants de tots els indrets del món, com és el cas de la feina entre Policia
Tutor i Mediació Cultural, per tant només puc desitjar que aquesta relació professional segueixi al llarg dels anys.
Als amics i companys policies tutors, per molts anys més d’aquesta figura important i necessària.
Catalina Cifre Cifre
Mediadora cultural des de 2003
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Àrea de medi ambient
El 19 de juny de 2008, el tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de Pollença va
emetre un informe sobre les activitats realitzades conjuntament entre el policia
tutor i l’Àrea de Medi Ambient, el qual es reprodueix a continuació:
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RELACIÓ DE POLICIES
TUTORS A POLLENÇA
I DARRERA MEMÒRIA
D’ACTUACIONS DEL CURS
2020-2021
El municipi de Pollença ha comptat des del curs 2001-2002 i fins al curs actual
2021-2022 amb tres policies tutors i un oficial coordinador en els seus inicis. Els
participants en el programa han estat:
- Jaume Simó Amengual, oficial coordinador des de l’any 2001 fins a l’any 2005.
Actualment és el saig de l’Ajuntament de Pollença.
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- Rafel Covas Femenia, policia tutor des del curs 2001-2002 fins al curs 20092010. Actualment coordinador autonòmic del Programa Policia Tutor a les
Illes Balears.
- Manel Crespí Seguí, policia tutor durant el curs 2008-2009. Actualment policia
tutor d’Inca.
- Carles M. Ferrer Juan, policia tutor des d’abril de 2009. Actualment segueix al
municipi prestant aquest servei.
Tal com s’ha exposat a l’apartat “Orígens del Programa Policia Tutor”, fent referència a la primera memòria d’actuacions del policia tutor (curs 2001-2002), en
aquest cas es reprodueix la darrera memòria d’actuacions (curs 2020-2021), que
inclou les dades corresponents a les actuacions en matèria COVID-19. Aquest
document ha estat elaborat per l’actual policia tutor de Pollença, Carles M. Ferrer
Juan:
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EXPANSIÓ A ALTRES
COMUNITATS AUTÒNOMES I
PERSPECTIVES DE FUTUR
Rafel Covas Femenia
El Programa Policia Tutor de les Illes Balears, el qual té els seus orígens a Pollença,
l’any 2020 va complir deu anys de vida, i s’hi han sumat la majoria de municipis
de les nostres illes. Entre l’any 2012 i 2014 la Federació Espanyola de Municipis
i Províncies (FEMP) es va fixar en el model de policia tutor de Balears per tal de
crear un programa marc que fora d’implantació a nivell nacional de forma homogènia i adaptable a les diferents realitats territorials, per aquest motiu el Govern
de les Illes Balears va cedir gran part de la seva documentació (programa, protocols, etc.) a la FEMP per crear el “Programa Marco de Agente Tutor”. La primera
edició d’aquest programa és de desembre de 2014 i les seves bases han servit per
formar centenars de policies locals de tot Espanya; el servei s’ha implantat a multitud de municipis de totes les comunitats autònomes. En la formació d’aquests
agents sempre hi han participat policies tutors de Balears. El Pla Nacional sobre
Drogues del Ministeri de Sanitat sempre ha donat suport econòmic al programa
de la FEMP, ja que aquesta entitat té una visió molt preventiva dels propis policies
tutors i tutores en relació a la població juvenil en matèria de drogues.
Quant al programa autonòmic de policia tutor de Balears, cal dir que sempre s’ha
adaptat a les diferents realitats que afecten els nostres joves i adolescents, és un
programa molt preventiu atès que vol evitar que els més petits adquireixin conductes de risc social que puguin condicionar la seva vida futura. També hem de
recordar que aquest servei policial obté l’èxit de les seves intervencions en el treball en xarxa amb altres professionals de l’àmbit socioeducatiu. Un bon exemple
d’adaptació a les diferents realitats que afecten els joves ha estat totes les tasques
que han duit a terme els policies tutors i tutores de suport als joves i a les seves
famílies al llarg de la present pandèmia causada per la COVID-19. Aquesta flexibilitat i adaptació que té el programa a les diferents realitats és clau en les seves
perspectives de futur.
Cal nomenar dues fites importants del Programa Policia Tutor de les Illes Balears,
una de les quals fou l’organització del primer congrés internacional en la matèria
que es va celebrar a Calvià el 2016 amb dos-cents assistents de tot Espanya i amb
ponències sobre experiències d’èxit de Finlàndia, Alemanya i Irlanda del Nord.
L’any 2019 una representació del Govern de les Illes Balears acompanyada de
diversos policies tutors i tutores de les illes van presentar el programa autonòmic
a la Comissió Europea i posteriorment es va fer una jornada explicativa al Parlament Europeu, a la seu de Brussel·les, com a experiència policial de les bones
pràctiques per exportar a altres països de la Unió Europea. Una altra de les funci84

ons importants del Programa Policia Tutor ha estat prestar un servei especialitzat
a menors i joves a diverses festes populars com són Sant Joan de Ciutadella, el
Firó de Sóller, la festa Flower Power de Sant Josep de sa Talaia a Eivissa i el final de
curs del Port d’Alcúdia, entre d’altres.
L’any 2018, un petit grup de policies tutors de Mallorca va decidir crear la primera associació de policies tutors d’àmbit nacional com a espai de representació
i divulgació d’aquest servei a tot l’Estat espanyol. A dia d’avui, són uns dos-cents
els associats i associades de tot el país amb una estructura de representació de
l’associació a gran part de les comunitats autònomes. El nom que va adquirir l’entitat fou Asociación Nacional de Agentes Tutores (ANAT); la denominació “agentes
tutores” és molt usual a la península, d’aquí el nom de l’associació.
En aquests darrers vint anys (2001-2021) s’ha recorregut un gran i llarg camí,
però al Programa Policia Tutor encara li queda molt per recórrer i per fer. Només
queda felicitar totes les persones que treballen a diari en aquest servei i la resta
de professionals que hi donen suport sempre amb l’objectiu comú de millorar la
qualitat de vida dels nostres joves i adolescents, que cal recordar que són el futur
de la nostra societat.
Rafel Covas Femenia
Coordinador del Programa Policia Tutor de les Illes Balears des de 2009
i President de l’Associació Nacional de Policies Tutors des de 2018

Policies tutors i tutores que visitaren el Parlament Europeu a Brussel·les el 21 de febrer de 2019.
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