L'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Sr. Carles Motas, i diferents membres
del Govern de Sant Feliu de Guíxols han mantingut aquest dilluns 2 de
gener de 2017 una trobada a porta tancada amb responsables de la Policia
Local de la ciutat i dels Mossos d'Esquadra, així com membres de la
comunitat marroquina de Sant Feliu.
A la reunió s'han analitzat els incidents de les últimes nits, en les quals
s'han cremat fins a nou cotxes a Sant Feliu de Guíxols en diferents carrers
(Trafalgar, Mina del Nord, Guifré, Castell d'Aro i Bilbao).
L'interès de la reunió i l'únic tema tractat ha estat el reforç de la vigilància,
coordinació i l'increment de la seguretat a tota la ciutat, així com posar més
mitjans per aprofundir en la investigació per determinar els causants dels
fets. Les dues policies tenen oberta la investigació i treballen per aturar
aquesta espiral d'incendis a vehicles. Per motius de seguretat no es donen
detalls de la investigació, la qual està molt avançada.
Alhora l'alcalde, Carles Motas, vol expressar que les situacions com les
viscudes són preocupants, i l'Ajuntament i les forces de seguretat posaran
tots els recursos per investigar els casos i contribuir a resoldre'ls sense
dilacions. El Govern creu oportú no entrar en detalls més específics de la
investigació, per bé que sí que s'anuncien millores significatives en el
reforç de la vigilància policial i la coordinació entre cossos.
Sobretot, una de les millores que s'ha de fer efectiva aquest 2017 és la
instal.lació de càmeres de seguretat repartides per tota la ciutat, partint
d'una inversió inicial de 80.000 euros que ja consta al pressupost aprovat
d'enguany.
A la trobada s'ha convidat diferents membres de la comunitat marroquina
de Sant Feliu de Guíxols, ja que aquesta és víctima dels incidents. El
Govern local ha tingut l'interès de fer la trobada amb el col.lectiu, per tal
que tinguin informació i n'estiguin assabentats de primera mà, i mantenir
així vies de col.laboració mútua.

