Volem un poble i uns barris cohesionats i on tots els veïns i les veïnes tinguin garantides
vides dignes. És encara més necessari garantir-ho en moments com aquests en què
moltes persones i famílies pateixen dificultats i on poden sorgir i sorgeixen conflictes,
desconfiances, inseguretat i actituds de rebuig.
Per això proposem iniciatives que, seguint la línia d’accions que hem demanat
anteriorment i no s’han acabat d’engegar, abordin aquestes qüestions de forma global i
transversal, veïnal i comunitària, des de la proximitat, la prevenció, la mediació i la
resolució de conflictes, amb visió educadora, intergeneracional i intercultural, i amb el
propòsit d’empoderar, cohesionar i crear xarxa.

ACORDS

PRIMER.- L’Ajuntament es compromet a garantir el nombre d’educadors/es de
carrer que es consideri més adequat en base a les necessitats actuals i les
previsions de futur, i a fer-ho en coordinació amb els municipis veïns allà on
compartim barris (especialment amb Premià de Mar en l’àmbit del Pla de Barris).

SEGON.- L’Ajuntament impulsarà i potenciarà les xarxes, campanyes i agents
anti-rumors en la mesura necessària per millorar la situació actual, fent-ho de
forma transversal entre els diferents departaments, administracions i personal
implicats, i implicant el veïnat i el màxim d’agents de la comunitat que sigui
possible.
TERCER.- Impulsar mesures de prevenció, mediació comunitària i resolució de
conflictes, des de la base de la cohesió veïnal i de l’atenció a les necessitats
socials, i amb la finalitat de millorar la convivència entre tots i totes.

QUART.- Avançar cap una policia local de proximitat i de barri, que treballi en
xarxa amb Mossos, agents cívics i altres agents de seguretat.
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CINQUÈ.- Garantir l’atenció i resposta adients a les necessitats socials de tota
la població, que en fomentin l’empoderament i en garanteixin l’autonomia social
i econòmica.

SISÈ.- Complir la funció de l’administració de fomentar la participació de tots els
veïns i les veïnes en la vida pública i la política municipal, implementant espais
que permetin a tothom expressar-se, escoltar-se, compartir, interrelacionar-se, i
plantejar propostes de millora de la situació actual, que l’Ajuntament es
compromet a atendre. Fer-ho de forma que es garanteixi una representació i
participació d’acord amb la diversitat i pluralitat de la població del poble, en la
línia de la proposta de Consell per la Interculturalitat o d’altres similars.

SETÈ.- El Consistori es compromet a dur a terme les mesures que contenen
aquests acords en continu contacte i coordinació amb els veïns i les veïnes, i
garantint-ne la informació i participació en tot moment.

VUITÈ.- Publicar i difondre activament aquests acords a través de tots els mitjans
municipals, i comunicar-los a totes les associacions i agrupacions de veïns/es
del municipi i altres ens que agrupin veïns/es o comunitats, procurant garantir
que arribin al major nombre possible de persones que viuen al municipi.
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