AGRAIMENT A UN AGENT DE LA POLICIA LOCAL DE
CIUTADELLA PER LACTUACIÓ AMB LA MENOR A LA
PLATJA DE CALA’N BOSCH
El passat 20 de juny, a la platja de Cala´n Bosch, una
filleta italiana de dos anys era portada en braços per
la seva mare amb símptomes d´una aturada
cardiorrespiratòria per ofegament fins el lloc on està
situat el socorrista de la platja. En aquell moment, el
policía turístic Rubén Martínez Mascaró, estava fent el
seu servei habitual i no va dubtar ni un moment en
cercar l´ajuda necessària per tal de reanimar a la filleta
, cercant, entre el públic allà concentrat, gent que
tingués els coneixements i l´experiència necessaris per
retornar a la vida a la filleta accidentada . Les
actuacions del policia que va intervenir, Rubén
Martínez, i del socorrista, Agustín Sintes Baños, de
l´empresa Pro-activa, van ser de vital importància en la
recuperació de la petita i gràcies a la seva ràpida
intervenció,va ser atesa per Creu Roja per ser
traslladada després a l´Hospital Mateu Orfila i ser
observada pel personal sanitari.
El Batlle, José Mª de Sintas, acompanyat pel Cap Accidental Lluís Sánchez i la Regidora de Policia Francisca Marquès van
voler manifestar personalment el seu agraïment pel servei que va fer que la filleta de dos anys salvés la vida, en un
senzill acte de reconeixement on es va entregar una carta signada pel Batlle on s´hi expresava la gratitud de la bona
tasca feta i en la qual s´encoratjava als dos protagonistes a realitzar el millor servei possible en benefici de la comunitat.
El fet de salvar una vida ja és un reconeixement i un premi molt valuós, però és cert que també ho és, la satisfacció de
que s´aprecii el servei realitzat, tot i que formi part de la feina de la Policia Local el fet de prestar auxili quan així ens ho
demana la gent.Les bones actuacions de qualsevol dels membres de la Policia Local sempre reverteixen en la bona
imatge del qui les fà en particular i del Cos de la Policia Local en
general.Des d´aquí donam l´enhorabona al nostre company Rubén.

