
 
 

B A N D O 
 
Santiago de Compostela ten a honra e a satisfacción de ser privilexiado 
escenario dos actos da celebración da festividade dos Santos Anxos 
Custodios, Patróns do Corpo Nacional da Policía. É a primeira vez que estes 
actos, espectaculares mais sobre todo entrañábeis, se van celebrar na capital 
de Galicia, nun ano tan emblemático e singular como este Ano Xubilar que xa 
atravesou o seu ecuador cun éxito que en boa medida responde ao magnífico 
labor das distintas forzas e corpos de seguridade, á súa entrega e esforzo e á 
súa estreita coordinación. 
 
O normal descorrer dos múltiples actos realizados ao longo deste ano, coa 
presenza da familia real, das principais autoridades do Goberno e do Estado, 
das comunidades autónomas e dos concellos de toda España, de 
personalidades do mundo da cultura, da ciencia, do pensamento, das principais 
entidades financeiras e das máis destacadas empresas do país que amosaron, 
todos eles, o seu afecto cos galegos e con Galicia con motivo do Ano Xubilar, 
foi posíbel grazas en boa medida a quen hoxe, mércores, celebra en 
Compostela a súa festividade.   
   
Convídovos, pois, a todos vós, composteláns, a participar activamente nesta 
festividade, expresando o noso afecto e o noso cariño á Policía Nacional, que 
coa a súa presenza cotiá nas nosas rúas e prazas se converteu nunha 
impagábel veciña e na mellor salvagarda fronte aos violentos que mesmo na 
nosa cidade tentaron deixar a súa sombría pegada. Convídovos a compartir a 
gran festa dos homes e mulleres que teñen e delicada encomenda de facer 
efectivo o mandato do artigo 104 da nosa Carta magna: protexer o libre 
exercicio dos dereitos e liberdades e garantir a seguridade cidadá. 
 
E convídovos a ser partícipes das magníficas exposicións que nos regala a 
Dirección Xeral da Policía  e o Ministerio do Interior e das que gozamos na 
Alameda e no mosteiro de San Martiño Pinario, que nos permiten coñecer tanto 
a longa e fecunda historia da Policía Nacional como as ferramentas e 
tecnoloxías ao servizo do cidadán. 
 
Na festividade dos Anxos Custodios, Compostela agradecida transmite unha 
cálida aperta a todos os membros da Policía Nacional.  
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