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COMUNICAT DE SUPORT A L’AV DE MOLINS- TORNER-1R DE MAIG
La junta de la nostra entitat, reunida telemàticament i per unanimitat, ha acordat
davant el fet produït la setmana passada al carrer Nicolau Guanyabens d’expressar
el següent:
 El nostre més solidari i amical suport a les persones de l’AV de Molins per la
seva actuació, feta amb seny i moderació. Pensem que ha estat en la línia dels
valors que defensem les AV de Mataró: entesa de les problemàtiques, recerca
de la convivència i col·laboració per resoldre-les.
 La nostra comprensió vers els veïns i veïnes que avui estan enfadats per la
manca de seguretat als nostres barris. Compartim plenament el seu malestar
que també és el nostre.
 Pensem que la policia, tant la local com els mossos i la nacional, ha d’actuar
de forma ferma i proporcionada en tots els fets delictius que es donin a la
ciutat i que la justícia ha d’actuar de manera serena, objectiva i efectiva. Però
la policia no pot resoldre els problemes que provoquen aquests fets.
 Hem d’entendre les causes que produeixen fets com els robatoris, les
ocupacions, etc. Nosaltres les situem en les profundes desigualtats que
patim, a les quals afegim les actuacions de grups que, intencionadament, se
n’aprofiten i les magnifiquen. Aquestes causes ara estan agreujades per la
crisi que vivim, que augmenta la pobresa d’àmplies capes de la societat.
 Critiquem les administracions que permeten que nois i noies, potser sense
cap altre camí que la droga i els robatoris, campin sense control ni suport
pels nostres barris, perjudicant tothom: a si mateixos i a la societat.



Exigim per, tant al govern de la ciutat com al de Catalunya i a la ciutadania:
o Actuació adequada i efectiva davant qualsevol acte delictiu
o Implementació urgent de programes socials per a aquests joves, junt
al compromís d’ells d’iniciar camins de formació i de treball
o Compromís de tota la gent de Mataró per revertir una situació tan
complexa com injusta, creixent i de conseqüències inimaginables.
Només la consciència, comprensió i solidaritat de la realitat i sobretot
dels responsables polítics per resoldre aquesta situació farà que millori
la convivència veïnal.
 Apel·lem totes les entitats veïnals, culturals, esportives, etc. a fer un front
comú per col·laborar a millorar la convivència a la nostra estimada ciutat de
Mataró, que volem digna, cohesionada i segura.
Rocafonda, 26 de maig de 2020

