Àmbit de Badalona Democràtica
Comunicació i Imatge

Nota de premsa

L'exdiputat David Fernández i l'exconsellera
Montserrat Tura arrenquen a Badalona les jornades
sobre seguretat ‘Una ciutat amable, una ciutat segura’
L'alcaldessa Dolors Sabater considera que “el model de
seguretat que el Govern proposa per a Badalona està basat
en una millor convivència i una millor justícia social”
La trobada acaba demà i vol posar en comú el concepte de
seguretat per implementar un model a Badalona basat en la
proximitat a la ciutadania i en el control democràtic
Aquesta tarda han començat les jornades de debat ciutadà sobre models de
seguretat a Badalona que, amb el títol ‘Una ciutat amable, una ciutat segura’,
tenen com a objectiu analitzar els diversos models de seguretat existents. Es
tracta d’una de les primeres accions que el govern de la ciutat duu a terme
amb l’ànim d’obrir el debat amb la ciutadania, professionals i experts al
voltant del concepte de seguretat i amb l’horitzó final d’implementar un model
a Badalona basat en el control democràtic i la proximitat amb la ciutadania.
Les jornades, que han comptat amb una assistència en aquesta primera
jornada d’unes 200 persones, s’han obert amb un ‘Debat a dues veus sobre
seguretat: Entre la institució i el carrer’, amb la participació de l’exconsellera
d’Interior i Justícia de la Generalitat de Catalunya, Montserrat Tura, i
l’exparlamentari, periodista i activista social, David Fernández. Montserrat
Tura ha apostat perquè la direcció de la seguretat “sempre estigui en mans
de persones escollides democràticament, mai pels propis cossos policials”.
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David Fernández ha explicat com en els darrers 10 anys s'ha construït “una
arquitectura de la por de la qual les ordenances del civisme aprovades per
l'ajuntament de Barcelona el 2004 en són el paradigma evident”. L'exdiputat
de la CUP ha afegit que “les claus del canvi és un urbanisme que generi
espais de convivència”.
En la sessió inaugural de les jornades, l’alcaldessa de Badalona, Dolors
Sabater, ha explicat que “aquest és un govern que es pren molt seriosament
la seguretat”. Això és el que permet entendre, segons Sabater, la voluntat de
celebrar “aquestes jornades que demostren que Badalona és una ciutat
referent en el tema de replantejar el model de seguretat”.
Sabater ha afirmat que “el model que el Govern proposa per a Badalona està
basat en una millor convivència i una millor justícia social”. També ha
remarcat que “és molt important no confondre l’amabilitat amb la feblesa, ja
que es pot ser amable i això no vol dir que se sigui feble; i també es pot ser
molt comprensiu, i això no vol dir que se sigui permissiu”. En la taula
inaugural també hi ha participat el superintendent de la Guàrdia Urbana,
Conrado Fernández.
Entre avui i demà dissabte participaran a les jornades experts en seguretat i
representants de diferents municipis de Catalunya i de l’Estat que aportaran
visions i punts de vista diversos sobre models de seguretat existents que
podrien ser aplicables a Badalona. L’activista i economista Arcadi Oliveres;
l’experta en polítiques de seguretat Gemma Galdón; els responsables de
seguretat dels ajuntaments d’Iruña i Saragossa; el superintendent de la
Guàrdia Urbana de Badalona; i la intendenta en cap dels Mossos d’Esquadra
de Badalona, són alguns dels participants.
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La celebració d’aquestes jornades ha anat precedida per l’organització de
diverses taules de participació ciutadana on diferents agents socials han
pogut explicar què n’esperen de la seguretat a la nostra ciutat. Les
conclusions i recomanacions que han sortit d’aquestes sessions de treball
amb associacións de veïns, dones, joves, entitats i educadors, entre altres,
també s’estan analitzant en aquestes Jornades.
PROGRAMA DE DISSABTE 23
Jornades ciutadanes sobre seguretat a Badalona
De 9.30 a 11.30 h
Taules sectorials de participació de la ciutadania
Les taules de participació de Badalona: joves, espai públic, dones,
autoprotecció i educació, expliquen les conclusions dels seus debats a
l’entorn de la seguretat
Moderat per Montse Garcia, secretària de la Federació d’Associacions de
Veïns i Veïnes de Badalona (FAVB)
De 11.30 a 12 h
Descans
De 12 a 14 h
Percepció de la seguretat:
Entre el relat i les dades
A càrrec d’Arcadi Oliveres, professor d’Economia aplicada de la UAB
Lourdes Puigbarraca, intendenta en cap de l’ABP dels Mossos d’Esquadra de
Badalona
Sigfrido Ramos, president de la FAVB
Pilar Ruiz, cap d’unitat de Serveis Socials de l’Ajuntament de Badalona
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Moderat per Sílvia Soler, periodista
De 14 a 15.30 h
Dinar
De 15.30 a 18 h
Debats sobre models de seguretat
A càrrec de Gemma Galdón, doctora en ciències polítiques i especialista en
seguretat
Noe Ayguasenosa, responsable de l’equip de mediació del Departament
d’Interior de la Generalitat de Catalunya (2006-2010)
Francesc Guillén, professor de la UAB
Manel Ballvé, catedràtic de Dret Administratiu de la UAB
Moderat per Ricard Ruiz, sergent de la Policia Local de Sant Vicenç dels
Horts
De 18 a 20 h
Models i ciutats: Reptes conjunts
A càrrec de Jaume Asens, tinent d’alcalde de Drets de Ciutadania,
Participació i Transparència de l’Ajuntament de Barcelona
Carles Escolà, alcalde de Cerdanyola del Vallès
Francesc Ribera, tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Berga
Aritz Romero, responsable de Seguretat de l’Ajuntament d’Iruña
Elena Giner, regidora de Participació, Transparència i Govern Obert,
delegada de la Policia Local i segona tinenta d’alcalde de l’Ajuntament de
Saragossa
Moderat per Pilar Vallès, activista social
De 20 a 20.30 h
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Tancament de les Jornades
A càrrec de M. Dolors Sabater, alcaldessa de Badalona i Ester Puigbarraca,
tècnica de Protecció Civil de Badalona

El Centre Cívic La Salut es troba situat a l’avinguda Marquès de Sant Mori,
s/n.

Badalona, 22 de gener de 2016
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