LA SEGURETAT CIUTADANA EN SENTIT POSITIU
La seguretat ciutadana és una de les principals preocupacions d’algunes zones de la ciutat
però, per descomptat, afecta en igual mesura tot el conjunt de la població. Hem de distingir
clarament allò que és la sensació de més o menys seguretat del que és pròpiament l’activitat
delictual. En qualsevol cas, cal més informació de la seguretat a la ciutadania mitjançant
reunions periòdiques i específiques, amb la participació concertada d’afectats o possibles
afectats directes.
Els serveis de seguretat ciutadana han de comptar amb indicadors d’ambdues realitats per tal
que l’adopció de la política criminològica permeti un treball acurat en tots dos casos sense una
permeabilitat enganyosa entre una i altra perquè no pot dissenyar-se des de la sensació sinó
des de la realitat, però mai no ha de menystenir-la ni obviar-la. Creiem fermament que la
convivència és fonamental per concebre un espai cívic equilibrat i hem de saber generar el
context adequat perquè es desenvolupi a l’espai compartit. De la mateixa forma, confiem en la
mediació com a eina prioritària i defugim de la identificació directa i sense fonament dels
problemes derivats de la convivència o de l’incivisme en problemes de seguretat. Desmuntem
l’alarmisme i la rumorologia, i erradiquem els prejudicis des de la informació acurada i puntual,
contrastada de manera precisa, reforçant en qualsevol cas el civisme i la participació. Alhora
mostrem la fermesa més absoluta en el tractament del delicte des de les pròpies àrees
competencials.
La convivència és un element vertebrador de les societats actuals però la mirada s’hi ha de
posar des de perspectives variades que sempre parteixin del principi republicà. La seguretat ha
de permetre erradicar la por i, per tant, mai no pot construir-se sobre la por. El contrari
d’inseguretat no és seguretat sinó convivència. Hem de treballar tenint en compte la sensació
d’inseguretat, la percepció social del risc i la globalització de la sensació d’inseguretat.
Hem de conèixer quins són els àmbits d’espai i temps que concentren activitats que trenquen la
convivència o directament delictuals, però aplicarem campanyes preventives durant tot l’any i
per a qualsevol sector.
El recull d’informació sobre els conflictes veïnals s’ha de fer de primera mà i a les zones amb
problemàtiques específiques, no pas de delictes, ja que aquesta és tasca judicial i policial.
Entenem que l’ajuntament ha de ser el canalitzador i referent visible i accessible de la
necessitat de tranquilitat, de pau ciutadana i de col.laboració que la ciutadania requereix.
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Destaquem les següents propostes de mesures concretes:
●

Realitzar un estudi sobre la qualitat de la convivència real a la nostra ciutat i establir un
full de ruta d’unes primeres reaccions/accions de polítiques assumibles per detectar
moments sensibles d’inquietud dels ciutadans i ciutadanes de Reus.

●

Implicar la ciutadania en la denúncia d’agressions masclistes, racistes i feixistes així
com del sensellarisme en l’espai públic.

●

Recuperar l’estratègia de la policia de proximitat, per afavorir el coneixement de l’entorn
veïnal i per incrementar la percepció de seguretat i afavorir-ne una gestió més eficient.
La implantarem amb previsió: un cop assolits el nombre de recursos humans, materials
i de suport necessaris perquè aquesta implantació sigui un èxit.

●

Reforçar la formació continuada comunitària i en mediació del cos de la policia local.
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