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MOCIÓ PER A LA IMPLANTACIÓ D’ACCIONS DE
DESENVOLUPAMENT COMUNITARI AL BARRI DE
LA SARDANA QUE FOMENTIN LA CONVIVÈNCIA I
LA COHESIÓ SOCIAL
Ple 19 de juny de 2020
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El barri de la Sardana sempre s’ha caracteritzat per ser un barri acollidor i solidari. Un
barri que disposa de tots els serveis que els veïns veïnes poden necessitar: és a pocs
minuts del centre urbà, disposa de transport públic, comerços, escoles, aparcament i
altres serveis que el fan un bon lloc per treballar i viure amb qualitat.
Però, darrerament, els veïns s’han mostrat molt preocupats per l’augment dels disturbis,
baralles i inseguretat, problemes agreujats els darrers temps per un major ús de l’espai
públic i de les terrasses dels bars existents, que tot i demostrar una certa bona salut de
l’oferta i dinamisme urbà, suposa alhora un repte per a la convivència veïnal. La situació
reclama molta pedagogia a l’hora de compatibilitzar l’activitat en terrasses amb l’ús
social dels espais, complir horaris, usos, etc.
El passat mes de novembre, aquest grup municipal proposava al Ple que l’Ajuntament
iniciés el desplegament de la policia de proximitat, amb patrulles estables a cada barri
de la ciutat; realitzés una diagnosi dels punts de la ciutat on hi ha més conflictes
relacionats amb l’incivisme i la inseguretat, i que es recuperés la figura dels agents de
convivència per tal de treballar a peu de carrer, des de la pedagogia i la cerca de la
implicació de la ciutadania, realitzant una feina proactiva, especialment, als llocs que
puguin ser més conflictius, perquè tota la ciutadania pugui gaudir de l’espai públic.
La proposta, que va ser rebutjada pel govern, naixia després de reiterades queixes veïnals
d’inseguretat i d’incivisme en diferents punts de la ciutat que posen en evidència
l’existència de diversos punts que requereixen d’una actuació urgent per part del govern.
Robatoris, ocupacions, baralles al carrer, crema de contenidors, sorolls fins a altes hores
de la matinada alerten d’una situació que cal gestionar i corregir.

El que succeeix al barri de la Sardana demostra que no n’hi ha prou amb aixecar actes
policials per combatre la inseguretat i l’incivisme. S’ha d’anar més enllà i fer un treball
constant per garantir la convivència i frenar de soca-rel la deterioració de la convivència
al barri, abans no sigui més greu. Les associacions de veïns estan realitzant una gran
tasca en aquest sentit, però no ho poden fer-ho tot soles. I els veïns i veïnes a títol
individual, tampoc.
Cal una actuació integral i amb programes específics que, a més d’accions en matèria de
seguretat, inclogui accions socials, econòmiques i campanyes de foment del civisme
orientades a promoure canvis d’actituds i fomentar el bon veïnatge. Els plans
comunitaris del barri Gaudí o el de Sant Josep Obrer, Mas Pellicer i Mas Abelló, són
exemples reeixits, que demostren que frenar la deterioració de la convivència i la
guetització de certs col·lectius és possible.
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En aquests barris es desenvolupen polítiques públiques de cohesió social, per les seves
característiques especials, ja que hi convergeixen tot un seguit de dèficits
socioeconòmics que poden donar lloc a una fractura social i/o exclusió social.
Els plans de desenvolupament comunitari són una de les eines que permeten aprofundir
en polítiques socials actives i afrontar els reptes d’una determinada zona de la ciutat amb
certes problemàtiques. Es tracta de crear una estratègia d'intervenció social i territorial,
amb la implicació del teixit associatiu, col·lectius veïnals, agents socials i econòmics,
serveis i administració per donar respostes concretes a la població.
Ha arribat el moment que l’Ajuntament de Reus revisi tot allò que fa per garantir les
condicions per a una convivència de qualitat al barri de la Sardana i, això, inclou
programes específics per a la transformació i millora del barri i de les condicions de vida
de les persones que hi viuen i hi treballen.
Cal promoure la progressió de les persones, tant a nivell individual com comunitari,
mitjançant iniciatives que afavoreixin el desenvolupament social; donar respostes a les
noves necessitats impulsant polítiques de prevenció; facilitar als col·lectius amb més
desavantatge social una major integració per tal d’evitar la fractura social. I, sobretot,
cal generar activitats per al foment de la cohesió social.
Cal treballar aspectes com l’educació, la formació, la salut, la inserció social, el respecte
a l’entorn i als espais urbans, l’activitat cultural, esportiva i de lleure, la participació
ciutadana, l’educació en valors, etc. I tenir especialment cura de determinats col·lectius:
dones, nouvinguts, infància, joves, aturats, gent gran, minories ètniques, els sectors de
població més desfavorits i en risc d’exclusió, si no es duen a terme polítiques de
prevenció de manera urgent.
Promoure canvis d’actituds i frenar la deterioració de la convivència al barri és possible.
Els veïns ho reclamen i l’ ajuntament té una important eina a la mà per donar-los resposta.

Per tot l’exposat, el grup municipal del PSC proposa els següents ACORDS:
1.- Que el govern municipal estudiï impulsar un Pla comunitari al barri de la Sardana, o
la planificació que es consideri oportuna, per al foment la convivència i la promoció
social i econòmica, potenciant iniciatives que promoguin la inclusió i la cohesió social.

2.- Que realitzi una diagnosi d’altres punts de la ciutat on hi ha més conflictes relacionats
amb l’incivisme i la inseguretat, per poder determinar la necessitat d’impulsar accions
comunitàries.
3.- Que mentre no es posi en marxa aquest pla comunitari, es dugui a terme una
campanya per recordar, incentivar i vetllar per garantir hàbits fonamentals de civisme
entre el veïnat.
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4.- Que es desplegui la policia de proximitat, amb patrulles estables a cada barri, i es
recuperi la figura de l’agent de convivència, que treballi a peu de carrer pel civisme
perquè els veïns i veïnes puguin gaudir d’un espai públic segur i de qualitat.

