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ERC vol que Rubí s'adhereixi a la
xarxa de seguretat ciutadana «M7
Citizen Security»
La formació rubinenca presentarà la moció al ple municipal de gener i confia que
rebrà el suport de tots els altres grups municipals

L'Ajuntament de Castelldefels també fa servir l'aplicació 'M7 Citizen Security' | Carla Serra

Esquerra Republicana de Rubí (ERC) presentarà al ple municipal del pròxim 29 de gener una moció
per proposar l'adhesió de l'Ajuntament de Rubí als municipis catalans que utilitzen la xarxa de
seguretat ciutadana i convivència M7 Citizen Security.
Es tracta d'una aplicació per a mòbils que permet a la ciutadania contactar amb el
centre d'emergència o Policia Municipal més proper a la persona que es troba en problemes, ja
que funciona amb geo-localització. Aquesta mateixa característica, a més, permet que la persona
la utilitzi amb independència del municipi on es trobi en el moment del succés.
Per ERC, aquesta aplicació no només és útil en el cas que nosaltres mateixos siguem les
víctimes, sinó que també possibilita l'enviament de missatges als centres d'emergència més
pròxims per avisar d'un accident, incendi, amenaça o atracament, o inclús d'incidències a la via
pública en mobiliari urbà, infraccions i anomalies o problemes d'incivisme.
La formació ha explicat que Cornellà de Llobregat va ser la primera ciutat que va començar a fer
servir aquesta aplicació i que ara ja s'hi han sumat altres ciutats com L'Hospitalet de Llobregat, El
Prat o Vic.
https://www.rubitv.cat/noticia/4923/erc/vol/rubi/adhereixi/xarxa/seguretat/ciutadana/m7/citizen/security
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El regidor Òscar Arnaiz considera que "és una bona eina per fer front a la violència sexista o
qualsevol mena d'incidència que hi hagi al carrer" i, per tant, assegura que dona resposta a una
de les "preocupacions amb les quals conviuen dia a dia els rubinencs i les rubinenques: la
inseguretat ciutadana".
Arnaiz confia i espera que aquesta moció rebrà el suport de la resta de formacions polítiques del ple:
"La seguretat està molt per davant de qualsevol aspecte polític" i "tot el que sigui un benefici per la
nostra ciutat hauria d'aglutinar qualsevol força política", ha dit.
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