MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICOPAL DE LA CANDIDATURA
D’UNITAT POPULAR REFERENT A LA NECESSITAT DE POTENCIAR
L’EQUIP DE MEDIACIÓ DE LA GUÀRDIA URBANA

El civisme és una conseqüència de la convivència. La convivència és una
conseqüència de viure amb seguretat. La seguretat, però, no és
conseqüència de tenir un reglament estricte sinó de gaudir de condicions de
vida digna: habitatge, alimentació, salut i accés a l’educació.

Tanmateix, el conflicte és intrínsec a les relacions socials i, nosaltres, com a
societat, hem de dotar-nos dels instruments necessaris per poder-lo
solucionar. Una opció, de fet la normalitzada i establerta socialment, es limita
a identificar culpables i víctimes tot seguint un reglament que estipula un
càstig i una compensació segons la gravetat del problema. Al nostre
entendre, la gran majoria de disputes i conflictes poden, no només
solucionar-se sense exercir una lògica repressiva, sinó que poden esdevenir
una oportunitat per construir, aprendre i, fins i tot, crear noves relacions.

La mediació és una pràctica que s’està fent extensa en la mediació de
conflictes i que dóna uns resultats excel·lents ja que permet identificar l’origen
del problema quan, més enllà de preguntar-se què ha passat, ens preguntem
per què ha passat. A Reus, tenim la sort de tenir un equip de medicació molt
competent però reduït en efectius, amb gran coneixement però sense
pressupost, amb uns resultats excel·lents però sense recursos ni capacitat
per millorar-los.

L’equip de mediació de la Guàrdia Urbana de Reus ha fet mèrits suficients
per demostrar que són un servei infravalorat i capat de recursos. Per tots
aquests motius, des de la Candidatura d’Unitat Popular proposem els
següents acords:

1- Fer una campanya pública per donar a conèixer el servei de mediació
de la Guàrdia Urbana de Reus.
2- Dotar de més recursos econòmics i personals el servei perquè puguin
dur a terme la seva important tasca.
3- Realitzar un curs de formació en tècniques de mediació als membres
del cos de la Guàrdia Urbana de Reus per tal de poder-ne fer ús en el
desenvolupament de els seves funcions.

