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seguretat ciutadana

La convivència entre persones
comporta conflictes però només amb
educació i inversió en la mediació
podem canviar el model punitiu
actual per una model basat en la
mediació, autoregulació i una
proposta sana de resolució de
conflictes. La seguretat no pot
significar sota cap conceptes la
coerció dels drets socials més
vulnerables.
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Les polítiques de seguretat ciutadana en els darrers anys sempre han anat
acompanyades d'un model en que una alta punitivitat, càstig i vigilància
social, substituint sovint les polítiques socials, privatitzant l'ús dels espais
públics, o augmentant multes i sancions administratives.
El context actual de crisi sistèmica, unit a un context internacional fortament
marcat per les polítiques occidentals post 11-S, la vigilància constant de la
població, i les grans confrontacions internacionals en nom d'Occident, han
anat generant un contorn especialment procliu a una acció política
contundent pel que fa a una suposada inseguretat sovint amplificada des dels
mitjans de comunicació.
Dins l'Estat Espanyol, les polítiques públiques en matèria de seguretat dels
darrers anys venen marcades per les grans accions en matèria antiterrorista
però alhora per la persecució sistematitzada de les protestes ciutadanes,
augmentant el càstig penal i el nombre d'efectius policials arreu l'Estat. Els
diferents enduriments del codi penal, en successives reformes, o
l'anomenada Llei Mordassa són una bona prova del que estem argumentant.
A un nivell més local hem sigut també conscients de l'enduriment de les
accions policials dels mossos d'esquadra, moltes vegades innecessàries i/o
desproporcionades, i amb una clara vessant política. Una resposta a les
“urgències” programàtiques de la dreta espanyola i catalana, acostumades
totes dues a fer electoralisme a través del delicte i la conflictivitat social.
Pel que fa al nostre poble considerem que cal abordar el model de seguretat
ciutadana amb una resposta des de l'esquerra que respongui a les
necessitats socials, que qüestioni els interessos privats i que sigui una
alternativa a la simple penalització dels delictes.Entenent el dret a la seguretat
col·lectiva com un exercici de llibertats.
Un nou model que rebutgi la dualitat garantisme vs excepció impulsant
principis com ara el suport mutu, el reforç del vincles socials amb el territori, la
solidaritat, o la mediació.
 Abordar les causes d'inseguretat amb polítiques de prevenció i

transformació social:

La multiplicitat de les causes dels problemes d'inseguretat i convivència que
s'hagin pogut generar a Salt estan directament relacionades amb un model de
creixement econòmic francament deshumanitzador. Motivada per la
concentració de la pobresa, la precarietat, la manca d'expectatives, l'elevada
mobilitat de la població i en definitiva per les situacions de desigualtat que s'hi
generen.
Per tant les nostres propostes les trobareu més desenvolupades en apartats
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de caire econòmic, polític i social d'aquest mateix programa. Les polítiques
que seguidament proposem segueixen una línia basada en revertir el camí
que s'ha seguit a Salt, i començar-ne un altre que tingui com a eix principal la
fixació de la població, el seu arrelament a partir de la millora de la qualitat de
vida de tot el nostre entorn.
La nostra és una aposta per a noves dinàmiques:
Detecció i actuació sobre les situacions de desigualtat social, fent especial
èmfasi en les edats compreses entre la finalització de l'escolarització
obligatòria i l'entrada al món laboral.
Millora urbanística de les zones a major risc de degradació.
Avançar en la renovació de la Zona Centre, dotant al barri d'elements de
qualitat i centralitat per millorar les condicions de les persones que hi viuen,
avançant de manera paral·lela amb les polítiques socials del municipi.
Impulsar la “ciutat educadora”, millorant els centres educatius, estenent
l'educació en el temps de lleure als barris promovent la participació de les
associacions i comunitats de veïns en el seu disseny i gestió.
Racionalització d'efectius policials. Davant de la banalització política de l'ús de
la força cal promoure protocols normalitzats de treball des de la prevenció.
Síntesi.
Si aconseguim dinamitzar els barris, fixar la població, prevenir i detectar
situacions de desigualtat, millorar les expectatives, actuar on i quan cal; si
canviem el model de creixement tot emmarcant-lo en un projecte coherent de
poble, podrem garantir una millora de la seguretat i de la convivència a Salt.
Des d'IPS-CUP apostem per una seguretat veïnal lliure de prejudicis i que doni
eines i afavoreixi l'autoregulació del conflicte; alhora vetllarem perquè en nom
de la seguretat no es retallin ni es vulneri cap dret social.
Propostes.
 Reforçar la idea d'una policia de proximitat, d'atenció i defensa del ciutadà

per a que es pugui gaudir dels espais públics amb tranquil·litat.

 Promoure l'organització i professionalitat de la policia local, amb respecte

als drets humans. Promovent un Observatori de la Actuació Policial que
faci un control de la mateixa, donant transparència i eliminant arbitrarietat
en les activitats que duguin a terme.

 Donar recolzament a les polítiques de suport a les comunitats de veïns
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perquè treballen també per millorar la qualitat de vida dels barris.
Desterrant la idea de que són problemes particulars perquè la suma
d'aquestes situacions és cosa de tots.
 Coordinar les actuacions administratives en casos de disciplina

urbanística, locals de pública concurrència, comerços.

 Replantejament general del conjunt de les ordenances de civisme buidant-

les de prejudicis. Simplificant-les per a que esdevinguin un codi de bones
pràctiques veïnals i comunitàries i que no semblin un pamflet de caràcter
moral.

 Fomentar la col·laboració de l'Ajuntament amb entitats socials en matèria

de convivència i seguretat, implementant estratègies per a la convivència
que vagin més enllà de l'actuació policial.

 Promoure la seguretat en el trànsit.
 Oferir assessorament jurídic gratuït en casos de discriminació laboral,

agressions sexistes, racistes o contra la llibertat d'opció de gènere.

 Tutelar als consumidors i usuaris davant de possibles abusos comercials,

també en casos de productes financers.

 Promoure la protecció del medi ambient reforçant el paper de vigilància

sobre possibles delictes ambientals.

 Portar davant dels organismes responsables les demandes de millora de

les instal·lacions, dels mitjans i dels recursos humans del Cos de Bombers
de la comarca del Gironès.

 Revisió i actualització dels diferents plans municipals d'emergències.

Incloure la formació escolar en matèria d'autoprotecció en cas
d'emergències.

 Adquirir el compromís polític per que Salt es declari “Vila Lliure de

Exèrcits”.

 Apostar tal i com hem dit en el capítol 3 per a la provenció dels conflictes

donant eines i recursos perquè sigui la ciutadania qui sàpiga
autogestionar-se i enfrontar-se a les dificultats que apareixen en la
convivència ciutadana.
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