MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-AMUNT AL PLE
MUNICIPAL DEL DIA 29/11/2019 REFERENT AL MALESTAR SOCIAL AL BARRI DEL
CARME.
Els darrers mesos s’ha generat malestar social al barri del Carme, el veïnat denuncia la
presència de màfies que amenacen i coaccionen als veïns i veïnes i que ocupen pisos
per llogar-los a famílies que es troben en una situació d’extrema necessitat.
Considerem que la realitat existent no és pot reduir a un simple problema d’ordre
públic sinó que precisa d’un debat social ampli i una estratègia política que superi la
departamentació per regidories, és a dir, que impliqui al govern en el seu conjunt.
El conflicte que ens ocupa no és exclusiu d’un sol barri, tot el contrari. Aquelles zones
de la ciutat que queden més abandonades per part de l’administració es deterioren,
només hi viuen les persones que no poden marxar, les botigues tanquen i es dona
inici a una dinàmica difícil de revertir si no es fa amb voluntat política, consens i,
sobretot inversió i valentia.
Considerem que hi ha diferents opcions i alternatives, tant d’aplicació immediata com
de treball a mig i llarg termini. El que és important, però, és que tot allò que es
decideixi tingui un ampli consens social i això, per la CUP, només serà possible si els
diferents agents implicats (veïnat, grups municipals, cossos de seguretat,
professionals del sector social, etc) formen part del procés d’anàlisi, debat, decisió i
aplicació.
S’accepta l’esmena presentada per JUNTS PER CATALUNYA, ESQUERRA REPUBLICANA I
ARA REUS, que substitueix les propostes 1 i 2 de crear una Taula d’urgència al Barri
del Carme i de crear un consell municipal de barris. L’acord quedaria de la següent
manera:
En els terminis i forma que prevegi el Pla estratègic de Participació, que ha de desplegar els
diferents instruments previstos al Reglament de Participació, crear l'òrgan estable de
participació del Barri del Carme que tingui com a objectiu tractar de manera transversal i
amb visió de futur totes les realitats socials, personals i econòmiques que s'esdevenen al
barri donant veu a la diversitat i treballant els temes de manera profunda i reflexionada
( Articles 24 i 56-63).

