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?Junts per Sabadell reclama
«contundència» per perseguir les
carreres il·legals a Can Roqueta
Assegura que, a més del problema de seguretat, també amenaça l'activitat
econòmica
La portaveu de Junts per Sabadell (JxS), Lourdes Ciuró, ha reclamat al govern municipal
?contundència? en l'adopció de mesures per perseguir les carreres il·legals al polígon industrial de
Can Roqueta. Ha reclamat ?intensificar? la presència policial a la zona d'una cita que és
coneguda i que, tal com ha indicat, els veïns els han traslladat que la situació és ?insostenible?.
Ciuró ha remarcat que ?més enllà de la perillositat, aquestes conductes contra la seguretat viària
estan a un pas de cronificar-se? a la ciutat i que es converteixin ?en un altaveu que converteixi
Sabadell en la seu del Vallès per aquest tipus de trobades?.
A més, ha afegit una nova problemàtica d'aquestes curses, ?tenen un impacte negatiu sobre
l'activitat empresarial i la promoció econòmica de la ciutat. L'incivisme que es viu en la zona pot fer
fugir empreses actuals?, així com la inversió d'altres. En aquest sentit, ha recordat que
?obstaculitza la projecció? del mateix polígon.

? Això és el polígon de #CanRoqueta
(https://twitter.com/hashtag/CanRoqueta?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) a #Sabadell
(https://twitter.com/hashtag/Sabadell?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) . Aquestes carreres
il·legals posen en risc la seguretat de les persones i també l'activitat empresarial de la ciutat.
L'incivisme pot fer fugir empreses actuals i desanimar la inversió d'aquelles que vulguin instal·larse"-@lciuro (https://twitter.com/lciuro?ref_src=twsrc%5Etfw) pic.twitter.com/KG6N5WHtmn
(https://t.co/KG6N5WHtmn)
? Junts Per Sabadell (@JuntsXSabadell) July 16, 2020
(https://twitter.com/JuntsXSabadell/status/1283705272981127168?ref_src=twsrc%5Etfw)

??"Tenim constància que s'han arribat a llençar petards als voltants d'una nau que emmagatzema
material inflamable. La situació de descontrol és greu i cal actuar amb urgència i efectivitat; A dia
d'avui, fins i tot el satèl·lit registra les marques al paviment." - @lciuro
(https://twitter.com/lciuro?ref_src=twsrc%5Etfw) pic.twitter.com/Yf3O0sGVPf
(https://t.co/Yf3O0sGVPf)
? Junts Per Sabadell (@JuntsXSabadell) July 16, 2020
(https://twitter.com/JuntsXSabadell/status/1283705287812222978?ref_src=twsrc%5Etfw)
La líder de JxS ha apuntat que ?fins i tot s'ha arribat a llançar material pirotècnic als voltants d'una
nau industrial que emmagatzema material inflamable?. Per això, ha urgit actuar i ha insistit en
aplicar ?contundència? per acabar amb aquestes ?pràctiques il·legals?.
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