Moció de la Candidatura d’Unitat Popular per consensuar un nou
model de seguretat a reus
La ciutat de Reus, per la seva cohesió urbanística i pel seu ric teixit social i comunitari,
ofereix moltes oportunitats a l’hora de ser pionera en un model de seguretat modern,
descentralitzat, en xarxa i divers. A més, un índex de criminalitat baix, també hauria de ser
motiu per poder fer un pas endavant en valorar opcions que superin un model policial
reactiu i tradicional.
Per una banda, des d’una perspectiva feminista, entenem que la presència de 16 agents
dones en un cos de 150 és una anomalia no només quantitativa sinó també qualitativa. Les
dades i les estadístiques evidencien realitats estructurals. I creiem que aquest percentatge
mostra que actualment, la Guàrdia Urbana no és una estructura que motivi la participació
de les dones reusenques. Fet, al nostre entendre, que s’ha de revertir per una qüestió de
qualitat democràtica.
Per l’altre, un model de seguretat de proximitat passa per desverticalitzar l’acció policial,
per tant descentralitzar-la i adaptar-la a cada context de les diferents zones de la ciutat.
Considerem que és important que es generin referents comunitaris, és a dir, persones que
coneguin la casuística i realitat de cada comunitat de veïns i veïnes, oferint més perspectiva
a les diferents accions i intervencions que s’hagin de produir des de qualsevol organisme
municipal, ja sigui a nivell de seguretat, formació i ocupació, de salut o social. Entenem que
aquesta relació no pot ser arbitrària sinó regulada i estable, amb perfils concrets però amb
objectius ben definits.
Finalment, creiem que hi ha propostes que són de ciutat i han d’anar més enllà de les
limitacions d’una moció, ja que necessiten anàlisis profundes i sobretot grans consensos.
L’experiència ens diu que les comissions especials de treball permeten una feina interna,
rigorosa i, fins i tot, més sincera.
Per tots aquests motius, el grup municipal de la CUP de Reus, proposem els següents
acords al ple municipal:
PRIMER.- Crear i convocar una comissió especial de treball per consensuar un nou model
de seguretat.
SEGON.- Crear, regular i estabilitzar una xarxa de referents comunitaris que permetin tenir
comunicació fluida, de forma recíproca, des de diferents organismes de l’Ajuntament.
TERCER.- Elaborar un pla intern per fomentar la participació de dones en els processos de
selecció i promoció interna en el cos de la Guàrda Urbana.
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