
La Regidoria d’Esport i Lleure 
desenvolupa un ambiciós pla  
d’inversions durant aquest 
mandat que té com a punts 
destacats la reforma de l’Esta-
di Municipal, la instal·lació de 
gespa artificial en tres camps 
de futbol (ja s’han enllestit 
els camps de La Pastoreta 
i el del Reddis, ara li toca al 
de Mas Iglesias) i la construc-
ció de poliesportius lleugers, 
recent estrenats a les esco-
les Alberich i Casas, al barri 
Immaculada, i Ciutat de Reus, 
al barri Gaudí.

Aquest pla d’inversions s’in-
clou en les previsions muni-
cipals recollides en el mapa 
d’instal·lacions esportives 

municipal i que preveu que 
l’any 2015 cada reusenc tin-
gui a 10 minuts a peu de 
casa seva una instal·lació poli-
esportiva, ja sigui pública o 
privada. I la llista d’inversions 
continuarà amb un nou com-
plex esportiu lligat a l’Escola 
Eduard Toda i l’Institut Roseta 
Mauri, a Mas Iglesias i el 
desenvolupament de les tres 
hectàrees qualificades com 
a equipaments esportius a 
l’ARE del passeig Nord.

L’esport com a font de 
salut i qualitat de vida
Aquesta voluntat respon al 
model esportiu desenvolupat 
en els darrers anys, basat en la 
promoció esportiva i l’activitat 

física com a eina de promoció 
de la salut, d’ocupació positiva 
del temps lliure i de millora 
de la qualitat de vida. L’esport 
i el lleure com a elements 
de relació, integració i parti-
cipació activa dels ciutadans 
i ciutadanes per assolir una 
millor qualitat de vida perso-
nal i col·lectiva. La construcció 
d’equipaments, l’esport base, 
programes esportius educa-
tius i socials, l’organització de 
tot tipus d’activitats i esde-
veniments, el suport a les 
entitats, les activitats físiques i 
de promoció de la salut, entre 
d’altres, configuren la política 
esportiva impulsada a través 
de la societat municipal Reus, 
Esport i Lleure. u

Festa de la 
Gent Gran
Reconeixement a les perso-
nes més grans de 65 anys a la 
ja tradicional Festa de la Gent 
Gran, que va aplegar més de 
1.200 persones.
Pàg. 11

La veu dels 
joves i la 
gent gran 
El Pla Estratègic i Agenda 21 
Reus Demà convoca tallers 
específics de joves i gent gran.
Pàg. 10

Esport per a tothom  
i més a prop de casa

El poliesportiu 
lleuger de l’Escola 
Alberich i Casas. 
Sota, la nova gespa 
artificial instal·lada 
al camp de fubtol 
municipal del 
Reddis.
Fotos: Carles Fargas

Les entitats, 
de fira
La Fira d’Entitats arriba a la 
3a edició el 29 de maig, amb 
una jornada festiva per donar 
a conèixer l’activitat de més de 
120 col·lectius i associacions.
Pàg. 10

L’habitatge, 
protegit
Gairebé la totalitat de les 
promocions construïdes a 
Reus durant el 2009 tenen 
algun grau de protecció 
pública.  
Pàg. 7

Ajuts per als 
barris del 
sud
Reus torna a optar a la Llei 
de barris amb el projecte de 
reforma dels barris del sud.
Pàg. 9

Les imatges 
del Trapezi 
Després dels cinc dies més 
intensos de la primavera reu-
senca amb el circ com a pro-
tagonista, imatges per recor-
dar la 14a edició del Trapezi.
Pàg. 13
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ACoRDS DEL PLE

Ple de 16-04-2010
u Es designen nous membres del Consell 
Municipal de Polítiques per a la Igualtat, 
del Consell Municipal de la Gent Gran i del 
Patronat de la Fundació Mas Carandell.

u S’aproven els comptes anuals de l’exercici 
de 2009 de l’EPEL INNOVA, amb un balanç 
de situació de 12.081.612 euros; i un balanç 
de situació consolidat de 113.879.509 euros.

u S’aprova l’ampliació de capital social d’IN-
NOVA en 17,17 milions d’euros, mitjançant 
l’aportació de dues finques, una situada a 
l’avinguda del President Companys, 1-3, amb 
una superfície de 2.752 m2; i l’altra, situada al 
carrer de Sant Joan, 34b, de 4.355 m2.

u S’acorda concedir la Menció Honorífica 
Municipal a l’Escola Teresa Miquel Pàmies, en 
complir-se els 25 anys de la creació de l’es-
cola, i al Grup Filatèlic i de Col·leccionisme de 
Reus, en complir-se els 75 anys de la creació.

u S’aprova la liquidació del pressupost de 
l’Ajuntament i dels organismes autònoms de 
l’exercici 2009. També s’aprova inicialment 
un expedient de modificació de crèdits de 
l’Ajuntament i dels organismes autònoms.

u S’aprova la sol·licitud al Servei d’Ocupació 
de la Generalitat de Catalunya de subven-
cions a entitats locals per a la realització de 
plans extraordinaris d’ocupació locals.

u S’aprova l’inventari de fitxers amb dades 
de caràcter personal de què disposa l’Ajun-
tament, d’acord amb la Llei de protecció de 
dades personals, i el document de seguretat 
que recull les mesures tècniques i organitzati-
ves d’obligat compliment per al personal amb 
accés a aquestes dades.

u Es ratifica la sol·licitud dels ajuts de la Llei 
de millora de barris, àrees urbanes i viles, per 
a l’execució del projecte d’intervenció integral 
«Els barris del sud de Reus»: Montserrat, 
Parcel·les Casas, Juroca i Fortuny.

u S’aprova inicialment la modificació pun-
tual del pla general per a la creació del sector 
H.13 Bellissens Horticultura. 

u S’aprova la creació del Consell Municipal 
de Joventut.

Ple de 7-05-2010
u S’aprova la creació de l’Agència Local de 
l’Energia de Reus, que té com a finalitat estu-
diar, definir i proposar estratègies, així com 
prendre decisions en matèria d’eficiència 
energètica i ús de les energies renovables.

u Es renoven els càrrecs municipals 
que representen l’Ajuntament de Reus al 
Consorci d’Inversions Públiques.

u Es designa un nou membre del Consell 
Municipal de la Discapacitat.

u S’aproven les bases per a la concessió 
de subvencions a persones amb situacions 
econòmiques desfavorides, que preveuen  
tres línies d’ajuts: per al foment de l’accés 
dels joves a un habitatge en propietat, per a 
les persones que concorren en una determi-
nada situació de mobilitat, i per a persones 
amb escassos recursos econòmics. La nova 
convocatòria introdueix alguna modificació 
respecte a les dues anteriors per ampliar el 
número de beneficiaris.

u S’aprova la modificació de diferents llocs 
de treball de la Guàrdia Urbana per complir 
l’acord del Ple de l’Ajuntament sobre l’equi-
paració salarial amb els Mossos d’Esquadra.

u S’aprova el text refós de la modificació 
puntual de la revisió del Pla General que 
afecta un tram del barranc de la Blanca.

u S’aproven diversos punts que suposen 
l’inici formal dels treballs de redacció del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM): 
el Programa de Participació Ciutadana, 
la constitució de la Comissió Informativa 
Especial d’Urbanisme per al seguiment dels 
treballs i la creació del Consell Assessor d’Ur-
banisme de l’Ajuntament de Reus.

Els extractes dels acords del Ple es poden 
consultar al web www.reus.cat i al tauler 
d’anuncis de l’OAC. 

Consell editorial:
Junta de  
Portaveus  
de l’Ajuntament  
de Reus

Directora:
Núria Pérez

Redactora en cap:
Imma Bolet 

Redacció:
Susana Bahíllo, 
Eduard Vallès i Rosa 
Pagès

Fotografia:
Carles Fargas,  
Arxiu DCC

Edita:
Ajuntament de Reus

Direcció de 
Comunicació 
Corporativa

Mitjans Corporatius  
i Comunicació 
Interna

Pl. del Mercadal 1 
43201 REUS
T. 977 010 023 
F. 977 010 213 
A/E:
info.comunicacio 
@reus.cat
URL: www.reus.cat

Tirada: 
37.500 exemplars

Dipòsit legal:
T-928-2003

ISSN: 
1696-5507

Maquetació i 
producció:
Pragma, Agència de 
Publicitat General SL

Projecte gràfic:
Tona Bayona

Impressió:
Gráficas de Prensa 
Diaria SA

Distribució:
Unimail

Nota: 
Si per qualsevol 
raó no rebeu El 
Mercadal a la 
vostra bústia, 
envieu-nos un 
correu electrònic, 
una carta o  
feu-nos una 
trucada telefònica

Edició digital:
A www.reus.
cat trobareu El 
Mercadal en 
format PDF i un 
arxiu històric de 
tots els números

& 010 Des de fora de Reus 977 010 010

www.reus.cat

Guàrdia Urbana info.guardiaurbana@reus
Urgències  092
Comissaria  977 010 092
Oficina d’Atenció a la Víctima 977 010 092
Dipòsit de vehicles 977 010 056
Servei de Mobilitat i Circulació 977 010 068

Polítiques Socials i Transversals 
info.politiquessocials@reus.cat  977 010 229
Grup Hospital i Sanitat

Hospital Universitari de Sant Joan 977 310 300
Hospital (Urgències) 977 320 424

Promoció  info.promocio@reus.cat
REDESSA  977 300 003
Palau de Fires i Congressos 977 326 363

Reus Turisme infoturisme@reus.cat
Oficina d’informació turística  902 360 200
Gaudí Centre  977 010 670

Medi Ambient info.mediambient@reus.cat
Àrea de Medi Ambient 977 010 074
Aigües de Reus  977 127 019
Deixalleria   977 010 212
Espai d’Informació Ambiental 977 010 088
Centre de Recursos per a la Prot. de la Salut i el Medi 977 010 061

Arquitectura i Urbanisme
info.arquitectura@reus.cat

Oficina d’Habitatge 977 010 071 
GUPSA  977 010 870
Serveis tècnics  977 010 076 / 075

Via Pública info.viapublica@reus.cat
Aparcaments i Mercats (AMERSAM) 977 300 006
Reus Transport  977 300 006
Agència del Paisatge Urbà 977 010 669
Serveis tècnics  977 010 077
Brigades  977 010 060

Educació i Formació info.educacio@reus.cat
IMFE Mas Carandell 977 010 850
Oficina Municipal d’Escolarització (OME) 977 010 046

Esport i Lleure info.esport@reus.cat
Pavelló Olímpic Municipal (RELLSA) 977 300 091
Piscines Municipals (RELLSA) 977 328 257
Estadi Municipal  977 330 020

Hisenda  info.hisenda@reus.cat
Servei d’Atenció al Contribuent (SAIC) 977 010 070

oMIC  omic@reus.cat

Oficina Municipal del Consumidor (OMIC) 977 010 050

Benestar  info.benestar@reus.cat
Serveis Socials  977 010 034
Institut Municipal de Puericultura Dr. Frias 977 010 040
Tanatori (Serveis Funeraris) 977 753 107
Cementiri general de Reus 977 341 272

Participació i Ciutadania 
info.participacio@reus.cat

Casal de les Dones 977 010 672
Solidaritat i Cooperació 977 010 029

Centres Cívics centrescivics@reus.cat
Centre Cívic Ponent 977 010 044
Centre Cívic Mestral 977 010 039
Centre Cívic Llevant 977 010 026
Centre Cívic Carrilet 977 010 051
Centre Cívic Migjorn 977 010 032
Centre Cívic Mas Abelló 977 010 030

Cultura  info.cultura@reus.cat
Biblioteca Central Xavier Amorós 977 010 025
Museu d’Arqueologia Salvador Vilaseca 977 010 660
Museu d’Art i Història 977 010 662
Arxiu Municipal  977 010 054
Teatre Bartrina  977 010 658
Teatre Fortuny  977 010 657
Centre de la Imatge Mas Iglesias (CIMIR) 977 010 665
Cal Massó  977 010 064
IMAC  977 010 650
Oficina de festivals 977 010 651

Joventut  info.joventut@reus.cat
Oficina Pla Jove  977 010 650

Sindicatura de Greuges  
sindicatura.de.greuges@reus.cat

Sindicatura Municipal de Greuges  977 010 655

Grups municipals
PSC g.m.psc@reus.cat 977 010 080 
CiU g.m.ciu@reus.cat 977 010 081 
PPC g.m.ppc@reus.cat 977 010 082 
ERC g.m.erc@reus.cat 977 010 083 
ICV-EUiA g.m.icv-euia@reus.cat 977 010 084 
CORI g.m.cori@reus.cat 977 010 085 

On inscriure’s als casals d’estiu municipals
OAC (Oficina d’Atenció al Ciutadà)
Plaça del Mercadal, 1
Del 17 de maig a l’11 de juny
De 9 a 13 h

Pavelló Olímpic Municipal (Carrer de Mallorca, 1)
Del 17 de maig al 18 de juny:
De dilluns a divendres: de 10 a 13.30 h
De dilluns a dijous: de 16 a 18.30 h
A partir del 21 de juny:
De dilluns a divendres, de 9.30 a 14 h

Activitats d’estiu
2010
Quines activitats hi trobaràs
• Casals d’estiu municipals • Casals d’estiu 
• Campaments i colònies
• Activitats esportives per a infants, joves i majors de 16 anys
• Piscines Municipals • Cursos i tallers 

On es fan els casals d’estiu 
municipals
• Escola Alberich i Casas 
• Escola Prat de la Riba 
• Escola Rubió i Ors 

Altres casals d’estiu
• Escola Teresa Miquel- AEG Ben Enllà 
• Escola Pompeu Fabra - AEG Misericòrdia 
• Escola Joan Rebull - AMPA 
• Escola Mowgli - AMPA 
• Esplai Fem-nos Amics 
• Esplai L’Albada 
• Escola Rosa Sensat - Pla Comunitari Sant Josep Obrer 
• Mas Pintat 

www. reus.cat/educacio
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Per culminar la reforma de 
l’Estadi Municipal iniciada el 
2002, ara s’hi construeixen 
cinc mòduls de vestidors 
d’equip i tres per a àrbitres o 
monitors, a més d’una sala 
de calderes i la instal·lació del 
sistema de producció d’ener-
gia solar per a l’aigua calenta. 
Els treballs es completen amb 

la construcció d’un magatzem 
de maquinària, manteniment 
i taller; una sala de gimnàs 
i rehabilitació, i els serveis. 
L’obra, amb un pressupost de 
poc més d’un milió d’euros, 
l’executa l’empresa Constècnia 
3 SL. Amb aquesta actua-
ció es completa la millora de 
l’equipament que ha inclòs 

la millora de la gespa, la nova 
il·luminació, la remodelació de 
la tribuna i les grades, la gespa 
artificial al camp annex, etc. 

I gespa artificial a la 
resta de camps: Reddis, 
Pastoreta i Mas Iglesias
Justament, l’aposta per la 
millora de les superfícies de 
joc ha comportat la instal·lació 
de gespa artificial. Les obres 
s’han anat fent d’una en una 
amb molt bons resultats. En 
tots els casos, la instal·lació 
de gespa artificial s’acompa-
nya d’obres per millorar les 
grades, la zona de vestidors 
o els elements necessaris per 
dignificar l’equipament. L’any 
2008 va ser el torn de La 

Pastoreta, amb una inversió 
superior al milió d’euros, que 
va permetre ampliar, reformar 
i instal·lar gespa artificial al 
camp de futbol. L’estiu de 
2009 va començar la refor-
ma de les instal·lacions del 
Reddis. En aquest cas, amb 
1,65 milions d’euros, a més 
de la gespa artificial, s’han 
adequat els camps de fubtol 
11 i 7 i s’han instal·lat nous 
sistemes de reg i enllumenat. 
I l’actuació pendent d’executar 
i que començarà en poques 
setmanes és la reforma del 
camp de Mas Iglesias, on 
també s’instal·larà gespa arti-
ficial per millorar la pràctica 
del futbol, amb una inversió 
prevista d’1,4 milions. u

La millora de l’Estadi Municipal, iniciada 
a final d’abril, i la propera instal·lació de 
gespa artificial al camp de Mas Iglesias, 
són les darreres actuacions del pla de re-
forma de les instal·lacions esportives per a 
la pràctica del futbol, amb una inversió de 
prop de 12 milions d’euros des de 2002.

L’ esport, l’activitat física en gene·
ral i el lleure han evolucionat a 
la nostra societat i han esde·
vingut factors determinants de 

convivència, cohesió social, salut i, en 
definitiva, qualitat de vida. Conscients de 
la seva importància, en aquest mandat 
hem multiplicat els esforços en la pràctica 
de l’esport base, estendre l’activitat física 
a totes les edats i millorar i ampliar les 
instal·lacions esportives a la nostra ciutat.

El 24 d’abril posàvem la primera pedra 
per completar la reforma de l’Estadi 

Municipal, iniciada el 2002. Hem actu·
at al camp de futbol de la Pastoreta i 
el Reddis i farem el mateix al de Mas 
Iglesias. I dues escoles de la ciutat, 
l’Alberich i Casas i la Ciutat de Reus, 
han estrenat poliesportius coberts d’altes 
prestacions, que no només milloraran la 
pràctica esportiva als centres sinó que 
podran ser utilitzats per entitats i col·
lectius ciutadans.

Però no només estem construint i millo·
rant equipaments al servei de les perso·
nes en l’àmbit esportiu. El nou hospital al 

Tecnoparc començarà a donar servei en 
breu així com el primer Centre d’Assistèn·
cia Primària Integrada (CAPI) de la ciutat, 
al Barri Fortuny, i les properes setmanes 
començaran les obres del segon, al cos·
tat de l’Arxiu Municipal i Comarcal, que 
inaugurem al juny. I al juliol estrenarem 
el Centre Cívic de Mas dels Canonges i 
la millora del ja existent al Barri Gaudí. El 
llistat no s’atura aquí i s’estèn com una 
taca d’oli per tota la ciutat, donant feina 
en aquest moment de crisi durant la seva 
construcció però també amb la seva 
posada en marxa. u

Quan fer esport és més fàcil

Lluís Miquel Pérez
Alcalde de Reus

Inversió milionària per reformar 
les instal·lacions esportives 
per a la pràctica del futbol

EDIToRIAL

L’Estadi Municipal 
durant un partit 

de futbol. 
Foto: Arxiu / Regidoria 

d’Esport i Lleure

ESPoRT I LLEURE
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ESPoRT I LLEURE

Les instal·lacions esportives 
municipals, a ple rendiment

A través de la socie-
tat municipal Reus 
Esport i Lleure SA, 

l’Ajuntament de Reus gestio-
na les instal·lacions esporti-
ves municipals amb l’objectiu 
de treure’n el màxim rendi-
ment i fer que estiguin opera-
tives durant totes les franges 
horàries. Així, durant el primer 
trimestre de 2010, a banda 
de l’activitat habitual de l’Es-
tadi o el Pavelló Olímpic, van 
passar per les instal·lacions 
esportives municipals prop 
de 15.000 persones (entre 
participants i públic) a causa 
de l’organització de diversos 

esdeveniments esportius. Per 
exemple, a l’Estadi va tenir 
lloc la trobada d’estudiants 
de secundària multiesports, 
al Pavelló es va celebrar la 
Copa Intercontinental d’Ho-
quei i trobades de balls o de 
tennis taula. A la llista cal afe-
gir-hi l’organització d’estades 
esportives per a estudiants 
estrangers –enguany amb 
9.000 participants anglesos–, 
que permet treure rendiment 
de diverses instal·lacions de 
la ciutat (tant municipals com 
privades) durant els dies de 
Setmana Santa, quan baixa 
l’activitat programada. u

Poliesportius lleugers 
a dues escoles de la ciutat

Les obres s’han finançat a 
través del Fons Estatal d’In-
versió Local, amb un pressu-
post de 817.000 euros el de 
l’Escola Alberich i Casas i de 

poc més d’un milió d’euros 
en el cas del Ciutat de Reus.

Aquestes dotacions perme-
ten dotar d’un equipament 

d’altes prestacions als centres 
educatius i a l’aprofitament 
integral fora de l’horari esco-
lar per al desenvolupament 
de programes esportius 
municipals i per a les entitats. 

També estan oberts a la ciu-
tadania en general: prèvia 
sol·licitud a la Regidoria d’Es-
port i Lleure, se’n pot fer 
un ús lliure per un import 
aproximat de 25 euros per 
hora, quantitat per fer front a 
les despeses d’obertura de la 
instal·lació.

A favor de l’esport base 
i l’activitat física 
La infraestructura vol ser un 
element dinamitzador de 
l’esport base, però també 
s’hi desenvoluparan progra-
mes de promoció de l’activi-
tat física i salut en franges de 
població sedentària, progra-
mes per prevenir l’exclusió 
social i l’atenció a la diversitat, 
i també per fomentar l’esport 
femení i l’esport de lleure. 
Aquests equipaments tenen 
un disseny de nova genera-
ció, amb unes prestacions 
que els fan aptes per a la 
competició i que a la vegada 
utilitzen materials nous i fan 
un aprofitament dels recur-
sos naturals per aconseguir 
un estalvi energètic global 
d’un 50%. El del barri Gaudí 
és de color vermell, mentre 
que el del barri Immaculada 
és de color verd. u

Les escoles Ciutat de Reus i Alberich i Ca-
sas són les primeres de la ciutat en dis-
posar d’un polilleuger, un equipament es-
portiu de nova generació, amb prestacions 
que el fan apte per a la competició. A més, 
les noves instal·lacions estan obertes a la 
ciutadania.

El poliesportiu 
de l’Escola 
Ciutat de Reus. 
Sota, les festes 
d’inauguració 
dels dos 
equipaments.
Fotos: Carles Fargas / Àrea 
d’Educació i Formació
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Les pistes de 
bàsquet a l’aire 

lliure que hi ha a 
la plaça d’Europa.

Foto: Carles Fargas

Equipaments d’accés lliure 
completen l’oferta esportiva

A Mas Abelló, Mas Carandell, 
a Aigüesverds i al Pavelló 
Olímpic hi ha pistes de bàs-
quet i futbol sala. La llista de 
jocs esportius a l’aire lliure 
continua amb les pistes de 
bàsquet que hi ha als punts 
següents: parc del Centenari, 
a les places d’Europa, d’Anto-
ni Pedrol Rius i de l’Escultor 
Modest Gené; al passatge 
de la Rodona; als carrers de 
Josep Solé i Barberà, de la 
Morera del Montsant, de la 
Ribera d’Ebre, de Frederica 
Montseny, d’Àngel Guimerà i 
de la Ginesta. I més pistes de 
futbol al carrer dels Velers, a 
Mas Carpa, a l’AgroReus i a la 
urbanització El Pinar.

Aparells de gimnàs 
a l’aire lliure
Gairebé una vintena d’espais 
que milloren i amplien l’ofer-
ta d’equipaments esportius 
per practicar esport. En els 

darrers anys, aquest ventall 
s’ha completat amb dues 
àrees a l’aire lliure equipa-
des amb aparells de gimnàs, 
situades al carrer de Vinebre 
–a tocar de la carretera de 
Castellvell, amb una inversió 
de 213.000 euros– i al parc 
del Ferrocarril. A més, al parc 
de Sant Jordi hi ha una instal-
lació d’aparells de psicomotri-
citat per a gent gran.

I aquesta oferta encara creix 
més si es tenen en compte  
totes les instal·lacions espor-
tives disponibles a les escoles 
públiques, que gestiona la 
Regidoria d’Esport i Lleure 
d’acord amb la disponibilitat 
del centre, les associacions 
de mares i pares d’alumnes 
i el Pla Educatiu d’Entorn vin-
culat a cada escola. Aquestes 
pistes només estan disponi-
bles fora de l’horari escolar 
i per utilitzar-les cal fer una 

sol·licitud prèvia. A més, des 
del juny de 2009, a l’estació 
d’autobusos hi ha el Cruyff 
Court el Carrilet, el primer 
camp de fubtol d’ús social 
que la Fundació Cruyff va 
obrir a l’Estat; una instal·lació 
oberta a la ciutadania i amb 
una programació adreçada a 
joves en risc d’exclusió social. 

El mapa de situació d’aques-
tes zones es pot consultar a 

la guia d’espais i equipaments 
impulsada per la Regidoria 
de Joventut: www.reus.cat/
joventut/espais/

I per a l’activitat de la cana-
lla, Reus disposa de més de 
60 espais de jocs infantils 
repartits per tots els barris de 
la ciutat; es troben als parcs, 
però també hi ha illes de jocs 
en racons de places, avingu-
des i carrers. u

La xarxa municipal d’equipaments espor-
tius es completa amb les zones de jocs que 
l’Àrea de Via Pública ha repartit per tota la 
ciutat, els darrers a tocar de la carretera de 
Castellvell. Pistes de bàsquet, camps de 
futbol i aparells de gimnàs a l’aire lliure per 
fer esport a prop de casa i a qualsevol hora.

Zona de jocs de la plaça d’Europa
Pistes de bàsquet

Zona de jocs del passatge de la Rodona
Pistes de bàsquet

Zona de jocs del parc del Centenari
Pistes de bàsquet

Zona de jocs de la plaça d’Antoni Pedrol Rius
Pistes de bàsquet

Zona de jocs del carrer de la Ginesta
Pista de bàsquet

Zona de jocs del polígon AgroReus
Pista de futbol sala, amb camp de terra

Zona de jocs del carrer de Frederica Montseny
Pistes de bàsquet

Zona esportiva de Mas Carandell
Pistes de bàsquet i futbol sala

Zona de jocs d’Aigüesverds
Pistes de bàsquet i futbol sala

Zona de jocs del carrer d´Àngel Guimerà
Pistes de bàsquet

Zona de jocs del carrer de la Ribera d´Ebre
Pistes de bàsquet

Zona de jocs de la urbanització El Pinar
Camp de futbol, camp de terra

Zona de jocs del carrer de l’Escultor Modest Gené
Pista de bàsquet

Zona de jocs del Mas Abelló
Pista de bàsquet i futbol sala que està situada just al 
costat del Centre Cívic Mas Abelló

Zona de jocs del Mas Carpa
Pista de futbol sala

Zona de jocs del Pavelló Olímpic
Pistes de bàsquet i futbol sala

Zona de jocs del carrer de Josep Solé i Barberà
Pistes de bàsquet

Zona de jocs del carrer de la Morera del Montsant
Pistes de bàsquet

Zona de jocs del carrer dels Velers
Pista de futbol sala, camp de terra

Cruyff Court
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PÚBLICS I D’ACCÉS LLIURE
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Afectacions al trànsit amb motiu de 
les obres a l’avinguda del Carrilet

D es de final d’abril, 
com a continuació 
de les obres prèvi-

es i fins que s’acabi la cons-
trucció de l’aparcament del 
Carrilet, la circulació i l’aparca-
ment a la zona s’ha restringit i 
també s’ha prohibit aparcar a 
diversos carrers perpendicu-
lars a l’avinguda. 

Els carrers que donen a 
l’avinguda del Carrilet i que 
són de direcció única, ara 
estan tallats a l’alçada de 
l’avinguda i s’hi han habilitat 
dos sentits de circulació per-
què els veïns puguin entrar 
i sortir dels seus pàrquings. 
Per fer-ho possible, ha calgut 
eliminar l’aparcament a la via 
pública als carrers següents: 
del Canal, de Tetuan, d’Edu-
ard Toda i ronda de Subirà. 

També s’han modificat els 
espais destinats a càrrega i 
descàrrega: les noves zones 
s’han instal·lat al més a prop 
possible de l’avinguda del 
Carrilet per donar servei 
durant les obres als establi-
ments comercials instal·lats a 
la mateixa rambla.

AMERSAM, la societat muni-
cipal que gestiona els apar-
caments públics de l’Ajun-
tament de Reus, invertirà 5 
milions d’euros en la cons-
trucció del pàrquing del 
Carrilet, que tindrà capacitat 
per a 350 vehicles, repartits 
en tres plantes subterràni-
es, amb un total de 13.000 
m2 construïts. La previsió és 
que les obres s’allarguin 10 
mesos, fins al primer trimes-
tre de 2011. u

A iniciativa de la Unió Europea, 
el pacte d’alcaldes busca 
fomentar la participació de 
la ciutadania en la lluita con-
tra l’escalfament de la terra, 
propiciant el compromís i les 
actuacions locals. Els ajunta-
ments participants es com-
prometen formalment a acon-
seguir els objectius comuni-
taris de reduir les emissions 
de CO2 mitjançant actuacions 
d’eficiència energètica i relaci-
onades amb fonts d’energies 
renovables. La signatura for-
mal de l’adhesió es va fer a 
Brussel·les, amb l’assistència 
de l’alcalde Lluís M. Pérez i 
del regidor de Medi Ambient, 
Ernest París, juntament amb 
prop d’una cinquantena de 
representants de municipis 
catalans, acompanyats de la 
Diputació de Barcelona. 

Reducció d’un 20%
del consum energètic
Sumar-se al pacte d’alcaldes 
implica uns compromisos 
concrets: en primer terme, la 
redacció d’un Pla d’Acció per 

l’Energia Sostenible (PAES) i 
l’impuls d’una Agència Local 
de l’Energia, com a instru-
ments de gestió energètica 
local i d’impuls i supervi-
sió d’aquest pla d’acció. En 
termes globals, la fita que 
marca la Unió Europea és 
la d’aconseguir reduir en un 
20% el consum energètic i 
augmentar l’aportació d’ener-
gies renovables fins al 20% 
abans del 2020.

Accions en clau local
En aquesta línia, l’Àrea de 
Medi Ambient de l’Ajuntament 
de Reus ja ha engegat un 
paquet d’accions per propiciar 
un canvi de model energètic 
a la ciutat basat en el foment 
d’un ús racional de l’energia, 
tant des de l’administració 
com entre els particulars i 
empreses. La finalitat és 
clara: millorar la qualitat de la 
ciutat mitjançant el foment de 
l’estalvi, l’eficiència energètica i 
la promoció i aprofitament de 
les fonts d’energia renovables. 
En aquesta política s’emmarca 

Reus signa el pacte europeu 
contra el canvi climàtic

L’Ajuntament de Reus s’ha adherit al pacte 
d’alcaldes europeus per lluitar contra l’es-
calfament global també des dels municipis, 
que es va signar el 4 de maig a Brussel·les. 
Aquesta iniciativa recull el compromís dels 
ajuntaments per reduir la despesa energè-
tica i a favor de les energies renovables.

La delegació 
catalana d’alcaldes, 
encapçalada per
la Diputació de
Barcelona, a 
Brussel·les, amb 
la presència de 
l’alcalde de Reus.
Foto: Danielle Pierre / 
Diputació de Barcelona

la implantació d’instal·lacions 
solars fotovoltaiques als terrats 
de diferents escoles: Rosa 
Sensat, Joan Rebull, Sant 
Bernat Calbó, Teresa Miquel i 
Pàmies, i General Prim. L’obra 
s’ha inclòs en les ajudes del 
fons estatal per a aquest 2010.

L’Agència Local 
de l’Energia
L’aposta també es concreta en 
la creació de l’Agència Local 
de l’Energia, que des de l’Àrea 
de Medi Ambient treballarà a 

favor de l’eficiència energèti-
ca i les energies renovables. 
Des de l’agència s’assessorarà, 
formarà i sensibilitzarà la ciu-
tadania en aquesta matèria, 
i també s’encarregarà de tra-
mitar la concessió de sub-
vencions. Es treballarà amb 
el sector privat per promoure 
bones pràctiques al voltant 
de l’eficiència energètica. A 
la vegada, l’administració vol 
esdevenir un exemple en la 
matèria, d’acord amb el com-
promís assolit a Brussel·les.  u

Zona de construcció de l’aparcament

Espai ocupat per a les obres

Àrees de càrrega i descàrrega

Aparcaments de minusvàlids

Carrers tallats al trànsit: accés exclusiu 

per als veïns, pàrquings i càrrega i 

descàrrega
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En plena crisi econòmica i 
immobiliària, al voltant del 
73% de les promocions 
construïdes a Catalunya dis-
posa d’algun tipus de pro-
tecció pública, mentre que 
a Reus aquest percentatge  
frega el 100%. 

Aquestes dades les va donar 
a conèixer i valorar Carme 
Trilla, secretària d’Habitatge 
de la Generalitat, de visi-
ta a Reus el 20 de maig 
per signar juntament amb 
l’alcalde, Lluís M. Pérez, i 
el conseller delegat d’Adig-
sa, Frederic Linares, el con-
veni per a la incorporació 
de l’Ajuntament de Reus 
al Registre de Sol·licitants 
d’Habitatge de Protecció 
Oficial, l’eina on tots els 
ciutadans s’han d’inscriure 
per optar a un habitatge de 
protecció oficial.

Una llista única de 
sol·licitants d’habitatge
Amb aquest registre es crea 
una llista única, que facilita la 
tramitació de les sol·licituds 
a la ciutadania i també la 
disposició de llistes vives per 
adjudicar automàticament 
els habitatges que es vagin 
construint de nou i els que 
vagin quedant lliures en el 
procés de rotació del parc. 

Igualment, el registre faci-
lita fer una radiografia de 
les necessitats d’habitatge i 
suposa un avantatge per a la 
planificació dels municipis, 
i també per als promotors 
privats d’habitatge. 

Reus: de 2007 a 2009, 
647 habitatges 
protegits
La generació d’habitatge de 
protecció oficial és una de 
les línies estratègiques de la 
política d’habitatge de l’Ajun-
tament de Reus. El 47% 
dels habitatges iniciats a la 
ciutat entre 2007 i 2009 
són protegits: 647 pisos dels 
1.391 iniciats. A la comarca 
del Baix Camp, representa el 
23% del total, i al Camp de 
Tarragona, el 15%.

L’Àrea Residencial Estratègica 
Passeig Nord suposarà un 
salt endavant quantitatiu 
considerable, ja que pre-
veu la construcció de 5.769 
habitatges, dels quals 3.173 
tindran diferents règims de 
protecció oficial.

La incorporació municipal al 
Registre de Sol·licitants d’Ha-
bitatge de Protecció Oficial 
és voluntària, d’acord amb 
les prioritats de cada ajun-
tament. A Reus, l’adhesió 
dóna continuïtat a aquesta 
col·laboració voluntària entre 
l’Ajuntament i la Generalitat, 
que s’exemplifica en l’activi-
tat de l’Oficina Local d’Ha-
bitatge, instal·lada a la plaça 
del Baluard. 

La visita de Carme Trilla a 
Reus va servir també per fer 
balanç d’algunes d’aquestes 
col·laboracions:

Borsa d’Habitatge: integrada 
a la Xarxa de Mediació per 
al Lloguer Social, ofereix 

L’habitatge protegit impulsa 
el sector de la construcció
L’habitatge protegit dinamitza el sector de 
la construcció residencial a tot Catalunya i, 
en especial a Reus, gràcies a la política d’ha-
bitatge impulsada els darrers anys. Gairebé 
la totalitat de les promocions construïdes a 
Reus el 2009 –en plena crisi econòmica– 
tenen algun tipus de protecció pública. 

Segona promoció 
d’habitatge 

protegit a Mas 
Bertran, a càrrec 

de l’empresa 
municipal GUPSA. 

Es tracta de 68 
pisos en règim de 

lloguer que estaran 
llestos a la tardor. 

Foto: Carles Fargas

r    
    

eus s’afegeix 
al Registre de 
Sol·licitants 
d’Habitatge de 
Protecció Oficial 
per facilitar 
l’accés als pisos 
protegits

Registre de Sol·licitants 
d’Habitatge Protegit

El regidor 
Jordi Bergadà, 
la secretària 
d’Habitatge, Carme 
Trilla i l’alcalde 
de Reus, poc 
després de signar 
el nou conveni de 
col·laboració.
Foto: Ajuntament de Reus

on es pot fer  
la inscripció? 
Es pot fer per Internet, a 
través de la pàgina:
www.registresolicitants.cat 
o presencialment a les 
oficines locals d’habitat-
ge, de l’Ajuntament i de la 
Generalitat. A Reus, l’ofici-
na es troba a la plaça del 
Baluard.

Com funciona?
Quan hi hagi una promo-
ció en procés d’adjudicació, 
s’elaborarà una llista amb les 
persones inscrites, a partir 
de la qual es farà un sorteig.

quins requisits  
s’han de complir? 
Ser major d’edat, tenir 
necessitat d’habitatge, estar 
empadronat en un municipi 
de Catalunya i acreditar uns 
ingressos màxims segons el 
Pla per al dret a l’habitatge, 
entre d’altres.

quina durada  
té la inscripció? 
Tres anys. 
En quedarà fora la persona 
que, sense causa justifica-
da, renunciï dues vegades 
seguides a un procés d’ad-
judicació de pis. u

a la població habitatges 
que ara es troben buits 
en règim de lloguer per 
sota del preu de mercat. 
A Reus, la Borsa l’integren 
276 habitatges.

Habitatges rehabilitats: a 
Reus els ajuts aprovats 
pel Govern català des de 
2005 fins al 2009 han 
permès la rehabilitació de 
924 habitatges del mercat 
privat, que han comptat 
amb un pressupost de 
2,08 milions d’euros.

Ajuts al pagament del llo-
guer: ajuts adreçats a 
arrendataris amb difi-
cultats a fi de prevenir 
l’exclusió social residen-
cial. Són ajuts adreçats 
a unitats de convivència 
perquè el cost del lloguer 
no superi el 30% dels 
ingressos. 

Durant els tres darrers anys, 
a Reus s’han atorgat 1.081 
ajuts al lloguer, amb un 
pressupost de 2,3 milions 
d’euros.  u
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El Pla Transversal de Gènere 
de la Regidoria de Polítiques 
Socials i Transversals ha pre-
sentat els resultats d’una 
enquesta que analitza si 
existeix igualtat d’oportunitats 
entre homes i dones a la ciu-
tat de Reus. I les dades diuen 
que a Reus, com a altres 
ciutats, hi ha feina per fer en 

aquesta matèria. La realitat és 
que les dones dediquen més 
temps de mitjana als fills, a 
les tasques de la llar i a les 
responsabilitats amb la gent 
gran. Els homes, per contra, 
dediquen més hores a la feina 
remunerada, a la vida social i 
a l’oci. Els homes tendeixen 
a ocupar llocs de treball ade-

quats a la seva formació (o de 
nivell superior al que els cor-
respondria per formació) més 
que no pas les dones i tenen 
de mitjana una salari men-
sual net gairebé 450 euros 
superior. Les pensions i les 
prestacions d’atur dels homes 
també són més elevades que 
les de les dones en 387 euros 
de mitjana.

Tres quartes parts dels resi-
dents a Reus estan d’acord 
amb que les polítiques per 
a la igualtat són molt o bas-
tant necessàries. Nou de 
cada deu reusencs conside-
ren que són molt o bastant 
necessaris els serveis d’aten-
ció domiciliària per a la gent 

Un estudi encarregat per l’Ajuntament evi-
dencia que encara hi ha camí per recórrer 
per aconseguir igualtat efectiva entre ho-
mes i dones. Sous poc equitatius, reparti-
ment desigual de les feines domèstiques… 
Amb les dades a la mà, l’Ajuntament enge-
ga un procés per corregir desigualtats. 

gran i les escoles bressol. El 
80% considera necessàries 
les polítiques de conciliació 
entre vida laboral i familiar i 
els serveis destinats a millorar 
la formació de les dones. 

Procés participatiu
Quatre de cada deu reusencs 
manifesten que els agradaria 
prendre part en organismes 
de participació ciutadana. Ara, 
aquest document servirà de 
base per iniciar, precisament, 
un procés participatiu, que 
amb dades a la mà, analitzarà 
i farà propostes per a la redac-
ció d’un nou pla que marqui 
les pautes per a les polítiques 
per al foment de la igualtat. El 
procés finalitzarà a l’estiu.  u

La igualtat entre homes i 
dones es posa a debat

Premi per als emprenedors i 
les idees empresarials innovadores 

E l reconeixement a les 
millors propostes pre-
sentades als Premis 

de Creació d’Empreses –que 
arriben a la setena edició– i als 
primers Premis Idees va tancar 
les sessions de les Jornades 
d’Emprenedoria i de Creació 
d’Empresa, que es van fer a 
Reus el 28 i 29 d’abril.

Doradair, un projecte empre-
sarial per implantar una nova 
aerolínia regional amb base a 
Reus, i ImicroQ, una empresa 
de recent creació centrada en 
la comercialització de tecno-
logia per a la producció de 
microsistemes que permeten 

el pretractament i la detecció 
a través de biosensors d’anàlisi 
en la indústria alimentària, el 
benestar i el diagnòstic clí-
nic, han guanyat el VII Premis 
Reus a la Creació d’Empre-
ses. Al seu torn, Agustí Miguel 
Carvajal és el guanyador del I 
Premi Idees, amb la proposta 
de «Servei d’externalització de 
venda per Internet». La parti-
cipació als premis va ser alta, 
amb més de 140 propostes 
que optaven a alguns dels 
dos guardons; per la creació 
d’empreses es premien els 
dos millors projectes, el Premi 
Idees premia tres propostes i 
atorga diversos accèssits. u

Mitjana d’hores dedicades al dia

Feina (remunerada)

Dedicació als fills

Estudis

Tasques de la llar

Responsabilitat amb els avis

Vida social i oci  Homes (n.=399) 
 Dones (n.=401)

0 2 4 6 8 10

8,9

7,6

3,1

4,8

3,1
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1,9

3,6

2,6
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1,7

La seva feina es correspon amb la seva formació?
Homes - Dones

No, la meva feina és de nivell 
superior al que correspondria

Sí, la meva feina es correspon 
als meus estudis

No, la meva feina és de nivell 
inferior al que correspondria

Altres

No sap
 Homes   Dones

0%  20%  40%  60%  80%  100%

6,7

3,9

77,5

65,4

13,3

27,9

2,1

2,8

0,4

Fotografia de grup 
de les persones 
premiades en 
els VII Premis 
Reus a la Creació 
d’Empreses i els  
I Premis Idees.
Foto: Carles Fargas
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Les actuacions plantejades  
persegueixen l’objectiu de 
trencar el risc de marginalitat 
i de falta de cohesió urbana i 
social que pateixen aquests 
quatre nuclis de població, 
posant especial èmfasi en la 
rehabilitació del barri Fortuny.

La diagnosi d’aquesta zona 
presenta uns barris d’auto-
construcció, que tenen el seu 
origen als anys cinquanta en 
zones agrícoles i industrials 
que encara avui en dia con-
dicionen la seva connectivitat 
amb el centre de la ciutat. 
L’àmbit delimitat pels qua-
tre barris té una població 
de 4.861 persones, el 4,5% 
de la ciutat de Reus. Una 
anàlisi prèvia dels barris des-
taca com a elements que 
cal potenciar el rejoveniment 
de la població, la recuperació 
del moviment veïnal i associa-
tiu, la dotació d’equipaments 
i serveis públics, educatius, 
de salut, esportius i cívics; el 
trasllat de la fàbrica de Borges, 
o la integració del barranc de 
l’Escorial i els camins dels 
Morts i de Pedra Estela com 

accés a la V Verda. Per contra, 
destaca com a elements que 
cal resoldre la distància social 
entre autòctons i immigrants, 
que s’expressa també en l’ús 
de l’espai públic; les dificultats 
de la gent gran per continuar 
vivint al barri, el sentiment 
de pertinença arrelat al barri, 
però falta d’identitat col·lectiva 
com a districte amb serveis i 
equipaments comuns, o l’ús 
excessiu de l’avinguda d’As-
torga com a alternativa a la 
carretera de Salou. 

A final de juny el Govern resol-
drà aquesta convocatòria de 
la Llei de barris i se sabrà si el 
projecte dels barris del sud de 
Reus rebrà els ajuts. u

Més ajuts a les famílies econòmicament 
desafavorides amb la nova convocatòria
L’ Ajuntament de Reus 

ha modificat les 
bases per a la con-

cessió de subvencions per 
a famílies amb situacions 
econòmiques desafavorides 
–que enguany arriben a la 
tercera convocatòria– per tal 
d’agilitzar-ne tant la tramitació 
de la sol·licitud com el paga-
ment, així com ampliar-ne el 
número de beneficiaris. 

Joves, mobilitat reduïda 
i ajuts per al rebut  
d’aigua i de brossa
Les bases preveuen tres líni-
es d’ajuts: subvencions per 
al foment de l’accés dels 
joves a un habitatge en pro-
pietat, subvencions per a les 
persones que concorren en 

una determinada situació de 
mobilitat i subvencions per 
a persones amb escassos 
recursos econòmics (per al 
rebut d’escombraries i d’ai-
gua). 

Per a l’accés dels joves a 
un habitatge en propietat, el 
primer cas, s’estableixen dos 
nivells de subvenció, en fun-
ció de l’edat de les persones 
beneficiàries: menors de 30 
anys, subvenció del 50% de 
la quota de l’IBI, titulars d’ha-
bitatge d’entre 30 i 35 anys, 
del 25% en l’IBI.

El 2009, 
més de 1.000 ajuts
L’Ajuntament de Reus ha 
resolt favorablement aquest 

2009 un miler de sol·licituds 
de subvenció de rebuts muni-
cipals a persones en situa-
cions econòmiques desafa-
vorides. En concret, l’Ajun-
tament ha concedit 1.005 
ajuts, amb un import total de 
les subvencions superior als 
108.000 euros. D’aquestes 
ajudes, 88 són per fomentar 
l’accés dels joves a un habi-
tatge en propietat, amb una 
subvenció al rebut de l’IBI; 10 
per a les persones que con-
corren en una determinada 
situació de mobilitat, a través 
de la subvenció de la taxa de 
guals; i 912 per a persones 
amb escassos recursos eco-
nòmics, a través d’un ajut a 
la taxa d’escombraries (497) 
i del rebut de l’aigua (415).

Reus opta als ajuts del 
Govern per als barris del sud 

L’Ajuntament de Reus presenta a la sete-
na convocatòria d’ajuts de la Llei de barris 
de la Generalitat el Projecte Integral d’In-
tervenció als Barris del Sud: Montserrat, 
Parcel·les Casas, Juroca i Fortuny. En total, 
són un conjunt de 34 actuacions, amb un 
pressupost global de 12,7 milions d’euros.

La zona 
d’actuació 
pintada sobre 
el plànol de la 
ciutat.
Foto: Àrea d’Arquitectura i 

Urbanisme

Les noves bases aprovades 
pel Ple de l’Ajuntament el 7 de 
maig introdueixen tres modi-
ficacions destacades: reduei-
xen el volum de documenta-
ció que han de presentar els 
sol·licitants, amb la qual cosa 
es facilita la sol·licitud de l’aju-
da; s’augmenta el llindar d’in-
gressos econòmics, fet amb el 
qual es podrà incrementar el 
nombre de beneficiaris; i, final-
ment, es calculen els ingres-
sos dels sol·licitants en base 
a l’exercici de dos anys enrere, 
amb la qual cosa es disposa 
de dades d’un exercici tancat 
i es permet avançar el paga-
ment (amb una bestreta de 
l’ajut a mitjans d’any i la resta 
a final d’any) i no amb un sol 
pagament com fins ara. u

e 
  
  
  
 

l projecte 
d’intervenció 
integral s’afegiria 
al del barri del 
Carme i al de 
l’eix Immaculada 
i Sol i Vista, 
inclosos en la 
Llei de barris

Una de les 
actuacions preveu 

la instal·lació 
d’ascensors als 
blocs del barri 

Fortuny.
Foto: Carles Fargas
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PARTICIPACIó I CIUTADANIA

L’1 de juny, al vespre, als 
jardins de Mas Miarnau, 
es convocaran joves de la 
ciutat per tal que formin part 
d’entitats juvenils o bé estiguin 
implicats en manifestacions 
festives, culturals, esportives 
o socials. L’objectiu d’aquesta 
acció participativa és implicar 

aquest col·lectiu en la fase 
de diagnosi del pla estratègic 
i incorporar al projecte les 
propostes que plantegin.

De la mateixa manera, el 8 
de juny, en aquest cas al 
matí i al Centre Cívic Migjorn, 
es convocarà gent gran per 

Els tallers específics de joves  
i gent gran tancaran la fase 
de diagnosi del Pla Estratègic

Les primeres setmanes de juny es realitza-
ran dues accions participatives adreçades 
als joves i a la gent gran per completar la 
fase de diagnosi i participació del Pla Estra-
tègic i Agenda 21 Reus Demà. L’objectiu és 
que aquests col·lectius també s’impliquin 
en la configuració del futur de la ciutat.

El tercer taller de 
debat va analitzar 
la situació actual 

en relació al 
grup de treball 

d’Economia,  
promoció de 

ciutat i turisme.
Foto: Carles Fargas

conèixer la seva visió sobre 
l’activitat social, assistencial i 
lúdica que els ofereix la ciutat 
i perquè facin propostes per 
millorar-ne la situació. En 
aquest cas, el taller reunirà 
gent gran que participi en 
associacions de jubilats o 
persones que siguin usuàries 
dels casals o altres activitats. 

Després d’aquests dos 
tallers de debat extres, el 
15 de juny, també a Mas 
Miarnau, es farà el fòrum 
que tancarà la participació 
d’aquesta primera fase 
de diagnosi. És el que 
s’anomena fòrum de retorn, 
una sessió per presentar i 

validar els resultats de la 
participació i de la diagnosi 
definitiva i per donar-ne a 
conèixer els resultats i amb 
l’objectiu d’assolir el màxim 
consens possible.

A banda dels tallers específics 
per a joves i gent gran, Reus 
Demà ha organitzat una 
sessió específica per a cada 
un dels tres grups de treball: 
Territori, infraestructures 
i medi natural; Societat, 
coneixement i ciutadania; 
i Economia, promoció de 
ciutat i turisme. Les propostes 
es poden continuar enviant 
a través del web del pla:
www.reusdema.reus.cat u

Més entitats a la 3a edició de la 
fira, que torna el 29 de maig
F ins a 128 entitats 

participen enguany 
en la Fira d’Entitats 

de Reus, que arriba a la ter-
cera edició el pròxim 29 de 
maig. Durant tot el dia, les 
associacions presentaran a la 
ciutadania els projectes i les 
activitats que desenvolupen 
i, a més, així promouen dinà-
miques de col·laboració amb 
la resta d’entitats. Una opor-
tunitat anual per descobrir 
l’extensa i diversa oferta de 
les entitats de la ciutat.

Sopar i espectacles 
al parc de Sant Jordi
A partir de les 12 del migdia 
i fins a les 10 de la nit, la 
plaça de la Llibertat acollirà les 
estands de les entitats amb 
una activitat expositiva i infor-
mativa. Al parc de Sant Jordi, 

a partir de les 5 de la tarda, 
s’afegeix com a espai lúdic de 
vespre: una vintena d’entitats 
oferiran menjar i beguda que 

Una imatge de la 
fira de 2009.
Foto: Àrea de Participació i 

Ciutadania

es podran consumir al mateix 
parc en un espai habilitat amb 
taules i cadires, i des d’on es 
podrà gaudir de les activitats 

que es faran a l’escenari fins a 
la mitjanit. La programació de 
la jornada es pot consultar al 
web municipal reus.cat u
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BENESTAR / EDUCACIó

Organitzada per l’Àrea de 
Benestar i la Comissió de 
Festes del Consell Municipal 
de la Gent Gran, la festa d’en-
guany va valorar l’experiència 
de les persones grans, que ja 
han viscut situacions de crisi 
com l’actual i, per tant, poden 
aportar visions, basades en 

les seves pròpies vivències, 
sobre com sortir-se’n. També 
hi va haver exhibicions de 
les activitats que es treballen 
durant tot el curs en els casals 
i entitats de Reus i es va 
homenatjar la dona i l’home 
més grans de Reus, de 101 i 
98 anys. u

Més de 1.200 protagonistes 
a la Festa de la Gent Gran
La Festa de la Gent Gran va aplegar més 
de 1.200 persones al Pavelló Olímpic el 
6 de maig. A banda de ser un reconeixe-
ment a les persones grans, la festa anual 
pretén aportar valors i reflexions al voltant 
d’aquesta etapa vital, amb informacions, 
consells i recomanacions.

300 escolars perden la por d’anar  
al metge amb l’Hospital d’ossets de Peluix
M és de 300 nens 

i nenes d’entre 
6 i 8 anys de 

set escoles de la ciutat van 
passar durant la setmana del 
12 al 16 d’abril per l’Hospital 
d’Ossets de Peluix, instal·lat 
un any més a La Palma. 
Cada xiquet havia de portar 
el seu osset de peluix, que 
es convertia en pacient: se 
li feien les exploracions per-
tinents, fins i tot radiografies, 
per elaborar el diagnòstic i 
se li aplicava el tractament 
corresponent. 

Els escolars també van parti-
cipar en un taller de nutrició 
per conèixer la importància de 
l’alimentació, sobretot durant 
la infància, i un altre de fisiote-
ràpia per descobrir el cos.

Apropar la pediatria  
al món infantil
Els objectius principals 
d’aquest projecte –que va 
ser reconegut amb l’accès-
sit del Premi Reus 2007 
Angeleta Ferrer a la Recerca 
i la Innovació Educatives– 
són fer perdre la por que 
tenen els infants als metges, 
apropant-los al món de la 
pediatria. Això s’aconsegueix 
a partir de familiaritzar els 
nens amb els instruments 
mèdics d’exploració, les bates 
blanques i l’entorn hospitalari. 

Amb el taller també es pretén 
crear un bon ambient entre 
els nens i els futurs metges, 
els estudiants de Medicina. I 
és que aquesta és una iniciati-
va de l’Associació d’Estudiants 

de Ciències de la Salut de 
Reus, amb el suport de la 
Universitat Rovira i Virgili i de 
l’Ajuntament de Reus, que l’in-

clou en el Catàleg d’Activitats 
i Recursos Educatius de l’Àrea 
d’Educació i Formació, que 
s’ofereix als centres docents.u

e 
  
  
  
 

l valor de 
l’experiència  
en temps  
de crisi va ser 
l’eix de  
la jornada

Un dels pacients 
de peluix és atès a 
l’hospital temporal.
Foto: Carles Fargas

Una de les 
actuacions en el 
marc de la festa. 
Sota, la regidora 
de Benestar, Rosa 
Garrido, amb 
l’home i la dona 
més grans.
Fotos: Carles Fargas
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CULTURA 

E l quart volum de 
l’Obra Completa 
de Xavier Amorós, 

L’agulla en un paller II, edi-
tat per l’Ajuntament de Reus, 
es va presentar la setmana 
de Sant Jordi a la Biblioteca 
Central de Reus, que porta el 
nom de l’escriptor. 

Aquest volum completa 
i tanca el recull de textos 
memorialístics iniciat en el 

volum anterior, el tercer de 
l’Obra Completa. En con-
cret, s’hi apleguen els llibres 
segon i la primera part del 
tercer de la sèrie Temps 
estranys. Clarobscurs en la 
llarga postguerra i la segona 
part del llibre tercer de la 
mateixa sèrie publicat sota el 
títol Plou, però plou poc. En 
definitiva, la crònica del Reus 
vist i viscut per l’autor entre 
els anys 1951 i 1975. u

La ruta de Sant Jordi, que dis-
tribueix les parades de llibres, 
roses i d’entitats, no només 
es va consolidar enguany, 
sinó que va ser possible dis-
tribuir l’espai entre les 82 
parades sense necessitat de 
sorteig.

Nova Ruta Literària 
Modernista
De l’extens programa en des-
taca la creació de la Ruta 
Literària Modernista, un recor-
regut que va permetre res-
seguir els passos del Grup 
Modernista de Reus a través 
dels seus textos. Amb sor-
tida al claustre de l’Institut 

Salvador Vilaseca, dos actors 
acompanyaven la comitiva 
i llegien textos a cadascun 
dels espais triats, fins acabar 
al jardí de la Casa Rull. La 
ruta es va estrenar amb una 
bona acollida, igual que la 
proposta «Descobreix el drac», 
una activitat organitzada per 
l’IMAC i Carrutxa per explicar 
a la canalla la simbologia de 
la figura del drac. Una altra 
dada d’aquest Sant Jordi va 
ser la gran varietat de novetats 
locals: fins a 60 llibres.

Primera pedra de la 
Biblioteca Pere Anguera
La vigília de Sant Jordi, el 

Més de mig centenar d’actes van configurar 
el programa de Sant Jordi d’enguany, mar-
cat per la consolidació de l’itinerari de para-
des a la plaça del Mercadal, el carrer Major, 
les Peixateries Velles i la plaça del Castell. A 
més, es va aprofitar la diada per iniciar les 
obres de la Biblioteca Pere Anguera.

Ambient de Sant 
Jordi a la plaça 
del Mercadal. 
Sota, acte de 
col·locació de la 
primera pedra de 
la Biblioteca Pere 
Anguera. 
Fotos: Niepce

Xavier Amorós, 
amb els quatre 
volums editats.
Foto: Carles Fargas

12

22 d’abril, es va col·locar la 
primera pedra de la futu-
ra Biblioteca Municipal Pere 
Anguera, acte protocol·lari 
que dóna el tret de sortida 
a la construcció de l’equi-
pament a la zona de Mas 
Iglesias. Concretament, l’edi-
fici s’aixeca entre els carrers 
de Joan Salvat-Papasseit i 

de Manuel de Pedrolo. Les 
obres es van adjudicar a 
l’empresa reusenca Arias i 
Olivé SL, amb un pressupost 
d’1,61 milions d’euros. En 
un termini de 15 mesos, es 
construiran 1.732 m2, repar-
tits en dues plantes i un 
altell, tot plegat enmig d’una 
zona verda. u

Sant Jordi consolida la ruta  
que reparteix llibres, roses i 
entitats pels carrers del centre

Nou volum de 
Xavier Amorós
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PER A LA HISTòRIA

Trapezi 2010: el circ envaeix 
la ciutat i l’omple de màgia

Un projecte del Consell d’Infants 
Ciutadans, premiat per la Diputació

L’acte de lliurament 
del premi es va 
fer al parc de Mas 
Iglesias el 8 d’abril. 
A més, cada escola 
va rebre un arbre 
que cuidaran 
els alumnes i 
plantaran d’aquí a 
un any.
Foto: Ajuntament de Reus

L’ Ajuntament de Reus 
ha estat guardo-
nat per la Diputació 

de Tarragona amb el Premi 
Iniciatives Medi Ambient 2009 
pel projecte «Targeta de bus 
per a escolars de Reus» (TxE), 
impulsat amb la participació 
del Consell d’Infants Ciutadans 
del curs 2008-2009. La TxE 
permet condicions avantatjo-
ses per als escolars reusencs 
que es desplacin en transport 
públic i poder així fomentar la 
mobilitat sostenible. Més de 
300 nenes i nenes d’entre 4 i 
11 anys ja disposen de la tar-
geta, que bonifica el 50% del 
cost dels viatges a càrrec de 
l’Àrea d’Educació i Formació: 
10 trajectes per 3 euros. u

L’amenaça de pluja dels primers dies no ha 
evitat un nou rècord de públic a la fira del 
circ Trapezi, una cita primaveral als carrers 
de Reus, una ciutat ja entesa en especta-
cles de circ i cada vegada més exigent. La 
invasió de propostes i espectadors demos-
tra l’èxit del festival un any més.

Imatges de dues 
produccions 
creades per 
companyies i 
artistes catalans 
amb el suport 
del CAER per 
al Trapezi 2010: 
un espectacle 
de carrer, de 
la companyia 
Atempo Circ, 
i Plecs, que la 
companyia Enfila’t 
va estrenar a 
l’escenari del 
Bartrina.
Fotos: Tjerk van der Meulen
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PSC

Eduard Ortiz
Portaveu del GM del PSC

CiU

Carles Pellicer
Portaveu del GM de CiU

L’hora de la 
veritat… I de 
donar exemple
En moments de greus 
dificultats, és més 
necessari que mai que 
les persones que tenen 
responsabilitats polítiques 
expliquin les coses tal 
com són, especialment 
si han de demanar 
sacrificis addicionals. Si 
no es fa així, és lògic que 
els ciutadans s’indignin i 
perdin la confiança en les 
institucions.

El principi de dir la veritat 
no s’ha seguit a l’hora 
de gestionar la profunda 
crisi que pateix el nostre 
país. Ni a nivell estatal, ni 
a nivell de la Generalitat 
o de l’Ajuntament de 
Reus, no s’ha admès 
que estàvem en crisi fins 
massa tard, ni s’ha actuat 
seriosament fins que la 
situació ha esdevingut 
insostenible.
 
Ara, però, el govern 
central i el de la 
Generalitat no han tingut 
més remei que admetre 
que l’estat de l’economia 
espanyola i catalana és 
preocupant i que, per 
tant, cal fer ajustaments 
de gran magnitud. Això 
obligarà l’Ajuntament de 
Reus a reaccionar perquè 
se li exigirà que ho faci 
i perquè l’estat de les 
nostres finances locals 
també ho reclama.

En aquest context, 
l’Ajuntament de Reus 
no s’ha ajustat el 
cinturó quan tocava. 
Ara, doncs, ho haurà 
de fer de pressa i a un 
cost molt més elevat. 
És inajornable portar a 
terme un gran esforç 
d’austeritat i d’estalvi, 
que hauria de començar 
amb una rebaixa de les 
retribucions dels regidors, 
dels membres del consells 
d’administració i dels 
delegats de les societats 
anònimes municipals i 
INNOVA (que seria un 
gest simbòlic, però molt 
important) i que hauria 
d’incloure una priorització 
en les inversions a 
fer, i retalls radicals 
en diverses partides 
municipals (publicitat, 
relacions públiques i 
atencions protocol·làries, 
dietes, estudis, 
treballs d’assessoria i 
consultoria, publicacions, 
inauguracions, «despeses 
diverses» o de lliure 
justificació…). 

És el moment de tocar de 
peus a terra i d’adaptar·se 
a la nova realitat. Ja no 
podem esperar més, i ha 
arribat l’hora de predicar 
amb l’exemple i d’implicar·
se a fons en la lluita 
contra la crisi i l’atur. u

PPC

L’esport, una 
eina educativa i 
de convivència
El passat mes d’abril van 
entrar en funcionament 
dos equipaments 
importants per a la 
nostra ciutat. Les escoles 
Alberich i Casas i Ciutat 
de Reus van estrenar 
dos poliesportius que, 
al marge del guany que 
això pot representar per 
a la comunitat educativa 
dels centres, beneficien la 
pràctica de l’esport de tota 
la ciutat. De fet, aquestes 
dues instal·lacions 
romandran obertes fora 
de l’horari lectiu perquè 
puguin ser utilitzades 
pels diferents col·lectius i 
aficionats de Reus. 

A l’equip de govern 
continuem innovant 
en esport, sabedors 
que és una bona eina 
d’integració i educació 
en valors. Aquestes dues 
instal·lacions són una 
aposta per equipaments 
esportius de proximitat i 
suposen una opció clara 
i decidida per l’esport 
educatiu i a l’abast de 
tothom, una aposta per 
dotar·nos d’equipaments 
que sense renunciar a 
la qualitat en el disseny, 
funcionalitat i de màximes 
prestacions esportives 
permetin l’estalvi i la 
sostenibilitat com a 
concepte, tant en la 
construcció com en el seu 
futur manteniment.

En qualsevol cas, els 
dos nous poliesportius 

continuen amb la línia 
que vam encetar a l’inici 
del mandat de la mà 
del company Joan Anton 
Verge. 

A principis de 2008, 
l’Ajuntament va remodelar 
amb herba artificial el 
camp de futbol annex 
a l’Estadi. Un any més 
tard, inauguràvem el 
nou camp de futbol de 
La Pastoreta i, també el 
2009, arribàvem a un 
acord amb el club Reddis 
perquè cedís les seves 
instal·lacions a la ciutat. 
Aquest nou pas significarà 
tenir un nou equipament 
esportiu sense cap cost 
per a l’Ajuntament a canvi 
que aquest mes acabem 
uns treballs de millora 
per condicionar aquestes 
instal·lacions. 

Les iniciatives no acaben 
aquí. Properament 
iniciarem les obres de 
construcció d’un camp de 
futbol al Mas Iglesias, una 
zona en expansió de la 
ciutat amb moltes famílies 
joves amb canalla que 
ha de tenir un espai on 
desenvolupar el seu lleure. 
Allí mateix projectarem 
un nou pavelló esportiu, 
annexat al nou institut 
Els Ganxets, que ja s’està 
construint. La urbanització 
planificada suposa això: 
dotar de serveis els barris 
nous, tenir espais on fer 
esport és un molt bon 
servei.  u

Miquel Àngel López 
Mallol
Portaveu del GM del PPC

Gestió adequada 
de la recollida 
de residus 

c
al un gran esforç per tornar 

a adequar el servei als 
estàndards que Reus necessita

oPINIó

La necessitat de millorar 
els estàndards de neteja a 
Reus esdevé, a aquestes 
alçades, una qüestió 
ineludible, atès que ja 
fa uns mesos que es va 
procedir a la formalització 
del nou contracte de 
recollida de residus urbans 
i neteja viària.

La situació d’aquest servei 
no era, en els darrers 
temps, òptima, atès que 
l’espai urbanitzat de 
la ciutat havia crescut 
notablement, i l’Ajuntament 
no havia fet un esforç 
paral·lel d’adequació a 
aquest nou entorn. És ben 
cert que tant l’empresa 
com els seus treballadors 
han complert estrictament 
amb les seves obligacions 
i que, en alguns casos, 
han assumit un major 
esforç del que, en justícia, 
els pertocava, sacrificant 
exigències en matèria de 
dotació econòmica que, 
d’acord amb l’evolució de 
la contracta, podien haver 
exigit. En aquest sentit, 
tant la part empresarial: 
l’operador; com la social, 
els treballadors, han 
complert escrupolosament.

Tanmateix, a l’equip de 
govern de l’Ajuntament li 
ha mancat perspicàcia en 
aquest punt, atès que una 
bona part del mandat ha 
estat debatent la fórmula 
final de gestió del servei, 
tot motivat pels profunds 
desacords que existien 

entre les formacions 
polítiques que l’integren. A 
hores d’ara, s’ha d’endegar 
un gran esforç per tornar 
a adequar el servei als 
estàndards que la ciutat 
efectivament necessita 
que, com sempre, hauran 
d’assumir en la seva 
major part, tant l’operador, 
empresa concessionària, 
com la seva plantilla.

I és que quan es gestionen 
serveis públics de tant 
abast, com és la recollida 
de residus i la neteja 
viària, les consideracions 
polítiques s’han de situar 
en un segon pla.

Addicionalment, la neteja 
és un indicador de bon 
govern, i el termòmetre 
de l’eficàcia de l’acció 
municipal. I a ningú se li 
escapa que, actualment, 
aquest indicador diu molt 
poc en favor de l’equip de 
govern de l’Ajuntament. És 
cert, i així s’ha compromès 
el responsable polític 
de l’àrea, que ben aviat 
es notaran els resultats 
de les noves inversions 
i de la major dotació de 
mitjans tècnics i humans, 
acordades amb motiu 
de la signatura del nou 
contracte. Tanmateix, i 
cal refermar·ho, no calia 
arribar a aquests extrems 
de deteriorament del 
servei, que en alguns 
casos són plenament 
perceptibles.  u

é
s el moment de tocar de  

peus a terra i d’adaptar·se  
a la nova realitat

c
ontinuem innovant en esport, 

sabedors que és una bona eina 
d’integració i educació
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ERC

La capital 
del 
circ
Escric aquestes ratlles 
encara amb el bon 
gust de boca que ens 
ha deixat la catorzena 
edició de Trapezi, la Fira 
del Circ de Catalunya. 
Companyies d’arreu del 
món, programadors de 
totes les latituds, visitants 
de tot el país, ens han 
acompanyat aquesta 
setmana de maig per fer·
nos gaudir d’una ciutat 
que batega, malgrat la 
crisi, a ritme de circ.

Els i les professionals 
del circ han aconseguit, 
amb els anys, que la 
seva disciplina artística, 
acostumada a ser tinguda 
per una art menor, sigui 
un llenguatge artístic i 
creatiu propi, genuí. I a 
Reus, amb catorze anys 
ininterromputs de Trapezi 
als carrers i als teatres, 
ens hem convertit en 
intèrprets professionals 
d’aquest llenguatge 
circense. Valorem el més 
difícil encara, però també 
entenem la poesia i la 
subtilesa d’un número de 
circ, la història que hi ha 
al darrere. 

Trapezi també és 
sinònim de dinamització 
econòmica. No calen 

gaires estudis econòmics 
per veure que la ciutat ha 
bullit aquests dies en la 
restauració, en l’hostaleria, 
en el comerç. No ens 
calen dades quantitatives 
per veure que és un 
meravellós pretext perquè 
visitants que potser no 
coneixien la ciutat s’hi 
acostin, l’assaboreixin i s’hi 
enganxin.

És, doncs, de justícia 
reconèixer la capacitat 
visionària que van tenir, 
ara fa catorze anys, el 
cos polític i tècnic que va 
apostar per un festival 
de circ que ara ja és un 
referent internacional de 
primer nivell. I encara 
millor: amb un alt 
nivell d’exigència en la 
qualitat dels espectacles, 
de les produccions 
pròpies del Centre d’Arts 
Escèniques de Reus, 
del públic espectador 
que aplaudeix amb 
entusiasme. La qualitat és 
la pedra filosofal d’aquest 
esdeveniment cultural, 
que aconsegueix, any 
rere any, com va dir un 
periodista de Mataró 
encantat amb Trapezi, que 
Reus sigui la capital del 
circ del món mundial. u

ICV-EUiA

Empar Pont
Portaveu del GM d’ERC

Fira d’Entitats, 
espai de 
ciutadania
L’activitat firal a Reus 
s’origina amb una 
concessió reial del segle 
XIV per celebrar el mercat 
dels dilluns. En aquell 
moment històric, les fires 
eren espais comercials 
on es compraven i es 
venien productes que 
al nostre territori eren 
essencialment agraris, 
fruit de la producció local i 
de l’entorn. 

Avui, en ple segle XXI, 
moltes fires representen 
l’expressió de la voluntat 
de crear espais oberts i 
lúdics d’interrelació entre 
les persones. Espais de 
ciutadania. Aquest és el 
cas de la Fira d’Entitats de 
Reus que, per tercer any 
consecutiu, se celebra a la 
plaça de la Llibertat amb 
la participació enguany de 
129 entitats de la ciutat. 

Més enllà de l’augment 
edició rere edició 
dels participants i 
de la satisfacció que 
representa per a les 
entitats tenir un espai 
més des d’on divulgar 
la seva tasca voluntària i 
desinteressada, des del 
grup municipal d’ICV·EUiA 
ens interessa destacar 
que la Fira d’Entitats no és 
només un esdeveniment 
d’un sol dia. Des de fa 

mesos, el centenar llarg 
d’entitats que hi prenen 
part s’han implicat en els 
treballs preparatoris i les 
sessions participatives, 
fet que converteix la 
trobada en un veritable 
espai d’aprenentatge de 
ciutadania. 

El vessant 
participatiu 
del POUM
L’experiència de la Fira 
ens mostra que quan 
se’ns faciliten eines 
per fer·nos nostre un 
projecte, aquest surt 
enriquit i reforçat. I quin 
projecte pot ser més 
determinant per a la 
nostra vida que intervenir 
en el disseny de les 
millores futures d’espais 
públics, dels indrets 
que cal preservar de la 
ciutat, de les zones que 
s’han de desenvolupar 
industrialment, 
comercialment o 
residencialment, etc. 

Per aquest motiu, des 
del grup municipal d’ICV·
EUiA treballarem de 
valent perquè la redacció 
del nou Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal 
(POUM) sigui una eina 
viva, participativa i de 
treball conjunt de tots els 
que vivim a la ciutat. u

n
o calen gaires estudis 

econòmics per veure que Reus 
ha bullit durant el Trapezi

t
reballarem perquè la redacció 
del nou POUM sigui una eina 
viva, participativa i de treball 

CoRI

Necessitem 
un polígraf 
urgentment
Fa temps que la CORI 
utilitza l’eslògan «Els 
ciutadans tenim drets i 
deures, però els polítics 
també tenen el deure 
de dir·nos la veritat». 
Aquest eslògan avui està 
més de moda que mai 
sobretot després de veure 
com aquests polítics ens 
menteixen dia sí, dia 
també.

Cada dia té més pes la 
proposta que portàvem 
en el nostre programa 
electoral d’instal·lar un 
polígraf a l’Ajuntament 
(extensible també al 
Parlament català i a 
l’espanyol) per detectar 
totes les mentides que 
ens diuen els nostres 
polítics. Sé que el polígraf 
tindrà molta feina però 
entenc que és una mesura 
totalment necessària. La 
gent ja està farta de tanta 
mentida, prepotència i 
presa de pèl.

Lo més trist de tot és 
que tot aquest merder 
econòmic, propi d’una 
república bananera, 
l’haurem d’acabar 
pagant els de sempre. 
Els banquers (l’alcalde 
ho és) seguiran cobrant 
jubilacions multimilionàries 
als 55 anys i els polítics 
cobren una jubilació d’or si 
han estat set anys diputats 
al Parlament, cotxes oficials 
i secretàries vitalícies 
incloses. Tot plegat una 

vergonya, almenys des del 
meu humil punt de vista.

Per Internet corre un dita 
que diu així: «La societat és 
així: el pobre treballa, el ric 
l’explota, el soldat defensa 
els dos, el contribuent paga 
pels tres, el dropo descansa 
pels quatre, el borratxo beu 
pels cinc, el banquer estafa 
els sis, l’advocat enganya 
els set, el metge mata els 
vuit, l’enterramorts enterra 
els nou i els polítics viuen 
dels deu».

Aquesta dita reflecteix 
perfectament 
l’organigrama municipal, 
doncs l’alcalde és un 
banquer, el Sr. Ortiz és 
advocat, el jefe d’INNOVA 
és metge, l’Empar Pont 
és la presidenta de la 
funerària i tots viuen de 
la política, o sigui, dels 
nostres impostos. 

L’alcalde diu que Reus 
té superàvit, cosa que 
no entenc perquè quasi 
cada mes l’Ajuntament 
o INNOVA demanen 
crèdits milionaris als 
bancs. Si de veritat tenim 
superàvit, li demano a 
l’alcalde que ens abaixi els 
impostos o que els utilitzi 
per crear llocs de treball.
No sé per què però tinc 
la sensació que aquest 
alcalde socialista i obrer 
espanyol no farà ni una 
cosa ni l’altra. Polígraf a 
l’Ajuntament ja! u

Ariel Santamaria
Portaveu del GM 
de la CORI

oPINIó

s
i tenim superàvit, demano que 
ens abaixin els impostos o es 

creïn llocs de treball

Pilar Pérez
Portaveu adjunta 
del GM d’ICV-EUiA
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