
HISTÒRIA DE LA POLICIA 
 
La paraula “policia” deriva de l'idioma francés i el seu us data del segle XVIII. 
D'una manera indirecta deriva del llatí “politia”, i esta del grec “politeia”, que ve de “polis” 
(ciutat), que fa referència al govern o administració del estat. 
Els antecedents més remots de cossos per a la protecció de la seguretat ciutadana amb 
organització i jerarquització els trobem en Les Germandats, segons pareix, van tindre el seu 
origen cap als anys 736 a 741, quan l'emir cordovés Okabar-ben-El Hedjak, va organitzar el 
cos de “kraschts” o “kaschefs” (descobridors), els quals estaven dedicats a mantenir l'orde i 
perseguir els delinqüents. Els “descobridors” van ser mercenaris reclutats en el nord d'Àfrica, 
organitzats i regits per uns principis d'actuació molt diferents dels usuals en les 
Germandats castellanes. 
Les Germandats castellanes, considerades com a organitzacions del poble al servici de l'orde 
públic, van tindre un origen tant justificat com necessari: la defensa de viles i ciutats de les 
corregudes i devastacions dels malfactors i saltejadors de camins que alteraven la pau, 
robaven i mataven. El poble va buscar en la unió la força per a defendre's. naixent 
d'esta manera la “confraria”, per a defendre el seus escassos béns i 
mantenir un determinat orde social. La reunió de tots els que tenien un llaç comú es va 
acollir, a continuació, a la protecció d'un Sant, a qui van començar a rendir culte com a 
patró, costum ancestral que més tard va esdevenir en els patronatges de les armes i cossos 
militars i altres institucions estatals. 
Les confraries es lligaven entre si, temporalment, per mitjà d'algun compromís o jurament 
d'ajuda mútua. La unió de diverses confraries donava lloc a la Germandat. 
A mitjan Segle XIX, fruit d'una nova concepció urbana i d'una política de servicis derivades 
dels canvis essencials en els mitjans de producció, i responent a la composició social que es 
produeix a partir de les revolucions europees (1789) i de la dècada dels anys 40 
(1848 Revolució anglesa) apareixen les policies dependents dels municipis en la seua forma 
moderna. Apareixen com a continuació i desenvolupament d'uns cossos de “vigilants i 
serenos” ja preexistents, l'origen dels quals cal buscar-lo després del segle XVIII, i en uns 
antecedents més remots (anteriors al segle XVI) de cossos o persones que ja complien part 
de les funcions de les actuals policies locals. 
 
Rere una concepció de policia repressiva característica dels règims autoritaristes en el que el 
ciutadà només tenia el paper d'autor o víctima del delicte, s´avança cap a una nova 
concepció que apropa la policia al ciutadà amb altres funcions com són les funcions 
preventives, assistencials i de serveis. Açò és degut a la major professionalització i nivell de 
formació. 
 
Concretament al poble de l’Alcúdia eixa transformació esdevé en la creació del Cos de Policia 
Local de l´Alcúdia l'1 de febrer de 1976 passant a integrar part del cos 4 policies, un dels 
quals era el Cabo Rafael, home per tots conegut degut a què ha passat tota la vida dedicada 
a la policia en este poble. Aixi mateix continuen desenvolupant la funció de vigilància 
nocturna 4 serenos. 
 
Amb l'evolució del Cos de Policia Local de l’Alcúdia s’ha anat creant especialitats que 
contribueixen a millorar el servici per al ciutadà. Podem destacar la creació del 
departament d'Educació Vial que començà a impartir classes en els col·legis de la localitat en 
el curs 1999-2000 i que ha continuat amb la tasca d'educar als 
nostres xiquets ininterrompudament fins avui. En eixe sentit d'adaptació i progressió 
qualitativa contem en estos moments amb departaments especialitzats en diverses matèries 
relacionades amb la tasca policial com són el departament de violència de gènere, policia de 
barri, gestió de vehicles, etc 
 


