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Castellar del Vallès acollirà al juny una jornada sobre les polítiques
socials del municipi

Dimecres 17 de març de 2004
Castellar del Vallès acollirà el proper mes de juny una jornada oberta a la població
que servirà per situar i debatre totes les accions fetes i les propostes sobre polítiques
socials al municipi. Aquesta iniciativa rebrà el nom de Jornades Informatives i
Participatives de Pluràlia, que és el marc de treball transversal que des d'aquest
mandat s'està duent a terme en l'àmbit social. La regidora de l'Àrea de Serveis a les
Persones, Montse Gatell, va presentar ahir aquesta iniciativa, a ca l'Alberola, en el
transcurs de la tercera reunió ciutadana sobre polítiques socials convocada des dels
fets de la passada Festa Major. Segons va explicar Gatell, "la intenció és que
esdevingui una jornada anual de participació ciutadana a l'entorn de polítiques
socials que es porten a terme en l'àmbit local i comarcal, i que tenen una
incidència directa pel municipi". La jornada sobre Pluràlia podria incloure fòrums
de debat, grups de treball i diverses xerrades. Per tal de preparar aquesta trobada,
que tindrà lloc el cap de setmana del 12 de juny, s'ha creat una comissió de treball
que estarà formada per tècnics municipals i representants de diferents entitats i
col·lectius. Aquesta comissió es reunirà el mes d'abril per fixar els continguts de les
sessions. A més, Gatell també va presentar ahir un document en què es fa un repàs
ampli d'actuacions presents i futures en l'àmbit social i preventiu. "La nostra
voluntat és treballar per a les persones des de qualsevol àmbit i franja d'edat,
però hem de ser conscients que els resultats de les polítiques de prevenció no es
poden esperar a curt termini", ha afirmat Gatell. L'informe presentat ahir per
l'Àrea de Serveis a les Persones s'estructura a partir de les propostes d'actuació
acordades per tots els grups municipals al Ple de l'1 de l'octubre, a més del resum
dels projectes sobre joventut tirats endavant entre 1994 i 2003. A més, també
s'incorporen i es desenvolupen propostes presentades per entitats i col·lectius, com
la Plataforma Castellar Contra el Feixisme, l'IES Castellar i els claustres de mestres
de l'Escola La Immaculada i el CEIP Mestre Pla. El document també incorpora les
línies de treball aportades per diversos participants en la primera reunió sobre
polítiques socials que es va fer el 22 d'octubre de 2003. L'Àrea Social ha proposat
que aquestes línies (que són els problemes relacionats amb la persona, els factors
educatius, la millora de l'entorn social i la importància de la família) es tractin en el
marc de les jornades informatives i participatives de Pluràlia. Actuacions policials
D'altra banda, l'Ajuntament també va fer públic ahir un informe estadístic referent a
les intervencions portades a terme conjuntament per la Policia Local i la Guàrdia
Civil i relacionades amb persones d'estètica skin. En els últims quatre mesos, s'han
fet 3 actuacions per molèsties de contaminació acústica, 8 per desordres públics, 2
actuacions per molèsties en bars, 2 per amenaces, 6 per agressions i 3 per suposades
agressions no denunciades. De novembre del 2003 a febrer del 2004 s'han practicat
21 detencions i s'han tramitat 8 denúncies per aplicació de la Llei de l'Esport 10/90 i
97, per aplicació de la Llei Orgànica 1/92 sobre seguretat ciutadana. De l'aplicació
de la Llei de l'Esport se'n deriva la prohibició d'entrada a instal·lacions esportives i
de l'aplicació de la Llei Orgànica 1/92, la Delegació del Govern ha fet efectives
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sancions econòmiques d'entre 500 i 3.000 euros. Amb la presentació d'aquestes
dades, l'Ajuntament té per objectiu fer un seguiment periòdic dels episodis de
violència que es puguin produir per tal de valorar quina és la situació en matèria de
seguretat. Aquesta tasca, juntament amb la de planificació, es realitza de manera
coordinada des de la Junta de Seguretat Local, que des del passat mes de setembre
es reuneix cada setmana i aplega els comandaments de la Policia Local i la Guàrdia
Civil de Castellar. Amb l'arribada del bon temps, s'intensificarà a Castellar la
vigilància i les tasques preventives sobretot en horari nocturn, actes públics i als
caps de setmana. Tanmateix, el consistori és conscient que aquest problema no té
una solució imminent i que es poden continuar reproduint incidents de forma
puntual. A més, també es veuen amb preocupació els episodis de violència que en
els darrers mesos s'estan produint a d'altres municipis de la comarca. És per això
que també s'aposta per la coordinació en l'àmbit del Vallès Occidental de les
polítiques de prevenció social i de seguretat ciutadana.
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