MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE REUS (CUP)
PER LA CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ ESPECIAL DE TREBALL DE BARRIS
La política de convivència als barris de la ciutat hauria de basar-se en polítiques que faciliten
la dinamització social, econòmica i cultural. Això passa per generar dinàmiques pròpies de
barri on els diferents agents socials, les comunitats veïnals i el ric teixit existent a la nostra
ciutat, sigui no només el subjecte protagonista sinó el responsable de pensar i liderar
aquesta dinamització.
La lògica centrista de la nostra ciutat fa que els barris, tot i no estar geogràficament allunyats
del centre neuràlgic i comercial, es trobin totalment fora de les dinàmiques més actives, i
aquest fet genera greuges que sovint s’identifiquen quan el marge d’actuació és mínim. Les
conseqüències, però, són -i poden ser- molt greus.
Des de la CUP sempre hem considerat que és molt necessari desenvolupar els plans
comunitaris, espais on hi participen professionals del sector social, els cossos de seguretat i
les comunitats veïnals entre d’altres, permetent una perspectiva suficient per treballar de
forma satisfactòria. També hem insistit en la creació d’un Consell Municipal de Barris que
permeti fer una lectura compartida dels problemes comuns i, en conseqüència, de les
possibles estratègies i solucions. Per últim, en casos d’urgència, hem proposat taules
específiques de barri per resoldre situacions crítiques.
La negativa del govern és injustificable, encara més ho és voler solucionar els problemes
amb la presència de més policies als carrers, més càmeres de vigilància, una ordenança de
civisme absurda, racista i classista o una nova regidoria que, fins el moment, no ha
demostrat ser útil ni ha presentat informes de treball.
El debat actual n’és una prova. Considerem que s’ha d’aprofitar la riquesa social del
municipi, que s’ha de poder buscar una solució que parteixi d’un anàlisi compartit, unes
propostes que vagin a l’arrel del problema i evitin, sobretot, l’estigma de determinats barris i,
el que és pitjor, comunitats. L’experiència viscuda a altres municipis en són un bon exemple
que no hauríem d’ignorar.
Per tots aquests motius, la Candidatura d'Unitat Popular, proposa al Ple l'adopció del
següent acord:
Primer.- Creació d’una Comissió Especial de Treball de Barris.
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