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Actualitat

S'exigirà una solució definitiva a la manca d'efectius de seguretat a
la comarca

Dimecres 24 de setembre de 2003
El Consell d'Alcaldes i Alcaldesses del Vallès Occidental ha emès avui un manifest
en què condemna els incidents provocats per grups de persones d'ideologia feixista a
Castellar, i en el qual també denuncia que no es tracta d'un fet aïllant, sinó que
suposa la culminació de la manca d'efectius dels cossos de seguretat de l'Estat
davant els comportaments violents registrats a Castellar i altres indrets de la
comarca. Per trobar una solució definitiva a aquesta problemàtica, el Consell
d'Alcaldes, reunit aquest migdia, ha acordat demanar una reunió amb el Ministre de
l'Interior, Ángel Acebes, la Delegada del Govern a Catalunya, Susanna Bouis, i la
Consellera d'Interior i Justícia, Núria de Gispert. Es tracta d'una reunió definitiva, ha
dit l'alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, qui ha manifestat que "els ajuntaments de
la comarca del Vallès Occidental ham dit fins aquí hem arribat amb la nostra
paciència i per tant, diem que volem els efectius necessaris per garantir la
convivència dels nostres pobles i ciutats". Per abordar aquesta reunió, es
constituirà una comissió amb la participació de tots els ajuntaments que estiguin
representants a nivell polític i territorial. Els alcaldes de la comarca s'han queixat,
novament, que aquesta manca d'efectius comporta un esforç dels municipis en
garantir la seguretat ciutadana, una qüestió que no els pertoca. Tot i així, el reforç
policial no s'ha apuntat com a única solució davant els comportaments violents
existents a la comarca. L'alcalde de Sant Cugat, Lluís Recorder, ha remarcat que per
a una bona prevenció és molt important l'educació en l'àmbit de la família, les
escoles i els propis ajuntament. Tot i així, però, davant comportaments violents que
ja són una realitat, la solució passa per disposar d'una correcta dotació de cossos de
seguretat.
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