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PLANIFICACIÓ • L'AJUNTAMENT HA ENCARREGAT A LA DRV LA POSADA EN MARXA DEL NOU DOCUMENT ESTRATÈGIC

Buscant el nou encaix de la ciutat
El segon Pla

Estratègic analitzarà

l'impacte dels canvis

socials, econòmics i

d'infraestructures

per definir el Reus

del futur

PER REDACCIÓ

El Ple de l'Ajuntament de Reus del
10 d'octubre va aprovar per una-
nimitat la moció que dóna llum
verd a l'inici dels treballs del se-
gon Pla Estratègic i Agenda 21 de
Reus, i encarregà a la Facultat de
Ciències Econòmiques i Empre-
sarials i al Centre d'Estudis de
Dret Ambiental de la Universitat
Rovira i Virgili (URV) la seva po-
sada en marxa i gestió, iaia Càte-
dra Antoni Pedrol i Rius d'Estu-
dis Jurídics i Locals, la secretaria
tècnica.

La voluntat és que el nou pla
defineixi, amb la màxima partici-
pació dels ciutadans i els agents
locals, un desenvolupament de la
ciutat en què es puguin equilibrar
quatre dimensions: equitat-habi-
tabilitat, competitivitat, sosteni-
bilitat i governabilitat.

El procés d'elaboració i con-
creció del nou pla estratègic pre-
sentar à algunes novetats respec-
te a l'anterior pla estratègic, el
«Reus Impuls 2005». Així, el nou
document integrarà tant el pla es-
tratègic com l'agenda 21, amb la
voluntat que el concepte de soste-
nibilitat sigui transversal i impreg-
ni tot el pla.

Amés, el nou pla s'organitzarà
i es treballarà al voltant de tres ei-
xos en lloc de cinc com en l'ante-
rior. Seran el de serveis a les per-
sones, un de territori i infraestruc-
tures i un d'econòmic.

D'altra banda, la moció con-
junta aprovada per tots els grups
durant la sessió plenària del pas-
sat 10 d'octubre fa una crida a la
ciutadania de Reus, a totes les en-
titats i agents econòmics i socials
de la ciutat, perquè participin i
s'impliquin en la definició del nou
pla estratègic i agenda 21 amb el
benentès que la implicació de la
gent en els sistemes de planifica-
ció d'allò que volen que sigui la se-
va ciutat contribueix de forma
efectiva a assolir els objectius de
progrés marcats.

En aquest sentit, l'Àrea de Par-
ticipació i Ciutadania està treba-
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I El document ha de trobar l'encaix al creixement demogràfic, econòmic i de les infraestructuras planificades. FOTO: MERCADAL

LES ALTRES EINES ESTRATÈGIQUES

Altres plans a tenir en compte

LES BASES

El nou pla haurà de
tenir en compte al-
tres instruments de
planificacióterrito-
rial que s'han aprovat
o estan en vies de
fer-ho i que tindran
impacte sobre la ciu-
tat de Reus i tota la
demarcació. Són els
següents:

• El Pla Estratègic del
Camp de Tarragona

2008-2015, elaborat
recentment per la
Universitat Rovira i
Virgili per iniciativa
de la Mesa Socioe-
conòmicadel Camp i
ambel vistiplaude la
Generalitat.

• El Pla Territorial
Parcial del Camp, que
acaba de tancar el
període d'al·lega-
cions.

-El Pla Director Urba-
nístic del Nucli Cen-
tral del Camp.

• El Pla Local d'Habitat-
ge de Reus, que els pro-
pers mesosseràapro-
vat pel ple de l'Ajunta-
ment i fa una anàlisi
exhaustiva de l'oferta
i demanda, actual i fu-
tura, de pisos a la ciutat
i la manera d'intentar
equilibrar una I altra.

Consells i àmbits
participatius actuals

llant en l'elaboració del Pla Mu-
nicipal de Participació Ciutada-
na, que recollirà, ordenarà i im-
pulsarà els diferents consells i àm-
bits participatius amb què compta
avui l'Ajuntament de Reus i que
serviran d'eix vertebrador del pla
estratègic: des dels consells mu-
nicipals als plans comunitaris dels
barris Gaudí i Sant Josep Obrer,
passant pels plans d'entorn que

La metodologia es
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econòmic i

de territori

impulsa la Regidoría d'Educació
i Formació o el Pla d'Inclusió pro-
mogut per l'Àrea de Benestar, en-
tre molts d'altres.

No només això, aquest pla pre-
veu la creació de nous espais de
trobada i debat amb l'objectiu
d'apropar la ciutadania a les ins-
titucions públiques així com avan-
çar cap aun model de ciutat par-
ticipativa, educadora i cohesio-
nadora.

De forma paral·lela, les dife-
rents àrees municipals, organis-
mes autònoms i societats munici-
pals, han de redactar durant els
propers mesos un document de
diagnosi de la situació del seu àm-
bit competencial, projectes i inver-
sions previstos, que es lliuraran
a l'Oficina del Pla a començaments
de 2009 i que seran el punt de par-
tida del nou procés de planifica-

110 consells municipals:
-Serveis Socials
-Medi Ambient
-Escolar
- Polítiques per a la Igualtat
-Discapacitat
-Dones
-Esport
- Solidaritat i Cooperació
-Internacional
-Infants
-Gent Gran

ció estratègica de la ciutat. D'al-
tra banda, i de forma paral·lela,
l'Ajuntament de Reus té previst
iniciar el procés d'aprovació del nou
Pla d'Ordenació Urbanística Mu-
nicipal (POUM).

L'antecent, Reus Impuls 2005

Han passat set anys des que el 20
de juny de 2001 es van presentar
les 372 línies d'actuació que es van
definir durant mesos en els cinc
grups de treball definits per a la
reflexió i redacció del Pla Estra-
tègic «Reus Impuls 2005», i el seu
llegat és encara vigent.

Prova d'això és que algunes de
les obres en curs a la ciutat, com
el nou hospital a Bellissens o el
desenvolupament del Tecnoparc,
la creació d'una xarxa-d'escoles
bressol municipals, la consolida-
ció de Reus com a ciutat univer-

• 2 plans comunitaris
Barri Sant Josep Obrer
Barri Gaudí

• Plans d'entorn

• Pla d'Inclusió Social

sitaría amb la creació de l'Esco-
la Tècnica Superior d'Arquitectu-
ra, el desplegament de la recolli-
da pneumàtica de residus, la cre-
ació de 1.750 places d'aparcament
o la promoció a través de Gupsa
d'habitatges protegits propis, són
fruit d'aquell procés participa-
tiu que va mobilitzar prop de mil
persones.

D'altres projectes que són fruit
del «Reus Impuls 2005» o que tam-
bé sortien com una carència o ne-
cessitat de la ciutat són: la nova
Biblioteca Central Xavier Amo-
rós, la reforma de totes les entra-
des a Reus, la culminació de la re-
forma del nucli antic de la ciutat,
la Central Integral de Mercade-
ries (CIM) del Camp i el Centre
de Formació Permanent de la Uni-
versitat Rovira i Virgili (URV) al
Mas Miarnau.


