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I N F O R M A C I Ó

Preguem que ens disculpin les molèsties que els puguem ocasionar.
Per a qualsevol aclariment poden trucar al 902 509 600

MASLLORENÇ
Dia: 26 de gener de 2010
Horari: de 8:00 a 11:00 h (Ref. 2678585) 
Carrers afectats: MASARBONÈS (NOU, SANT ANTONI (MA-
SARBONÈS)), MASLLORENÇ (ANTIC RODONYÀ, CATA-
LUNYA, DE DALT, DEL VALL, ESGLÉSIA, JOAN CARLES I, 
LA PLANA, MAJOR, NOU, PAÏSOS CATALANS, POU, SANT 
ANTONI, SANT PAU, SANT RAFAEL, SANT RAMON, VEN-
DRELL)

RODONYÀ
Dia: 26 de gener de 2010
Horari: de 8:00 a 11:00 h (Ref. 2678585) 
Carrers afectats: RODONYÀ (ÀNGEL GUIMERÀ, CASETES, 
COLL ERES, DIPUTACIÓ, ESPARRADELLES, FARRERONS 
6, LES VINYES, MAJOR, MASLLORENÇ, METGE TEIXIDOR, 
MONTFERRI, NOU, PARELLADES, PLANA LLENTIA (PLG. 
1), RENAIXEMENT, ST. ANTONI, SANT JORDI, ST. ISIDRE, 
ST. JOAN, ST. ROC, ST. SEBASTIÀ, VERGE DE MONTSER-
RAT) 

PRATDIP
Dia: 1 de febrer de 2010
Horari: de 8:00 a 12:00 h (Ref. 2628817) 
Carrers afectats: PLANES DEL REI (PRATDIP) (TARONGINA, 
CARME, CENTRE COMERCIAL, CLAVELL, DÀLIA, GARDÈ-
NIA, GERANI, GLADIOL, LLIRI, MAGNÒLIA, MARGARIDA, 
NARCÍS, NARD, ORQUÍDIA, PARCEL·LA, PENSAMENT, 
PLANES DEL REI, PRATDIP, ROSER, TULIPA, VIOLETA), 
PRATDIP (CLAVELL, GARDÈNIES (URB. PLANES DEL REI), 
GERANI, GLADIOL (PLANES DEL REI), MAS D’EN PINYOL, 
ORQUÍDIA, PARTIDA) 

VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT
Dia: 1 de febrer de 2010
Horari: de 8:00 a 12:00 h (Ref. 2628817) 
Carrers afectats: VANDELLÒS (C-233, CAMÍ DE MONT-
ROIG)

Comunica als seus clients i al públic en general de les poblacions a 
sota indicades que, amb la finalitat de seguir invertint i millorant la 
qualitat del servei elèctric, caldrà interrompre el subministrament 
d’energia, al lloc, el dia i les hores que a continuació es detallen:
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● El projecte d’interven-
ció integral al barri del
Carme de Reus es donarà
per enllestit aquest 2010.
Ho va confirmar ahir la se-
gona tinenta d’alcalde,
Empar Pont, després que
es va reunir el comitè que
en fa l’avaluació i el segui-
ment. Tots els edificis que
s’havien d’expropiar o
comprar ja són propietat
de l’Ajuntament i s’està
enllestint la museïtzació
del refugi que es va trobar
sota el centre cívic, i du-
rant aquest any es comple-
taran altres projectes com
ara el de la nova seu del
CAER. Però a banda del
balanç positiu que Pont va
fer de tots els projectes,
tant pel que fa a les obres
com a les iniciatives de
caire social, el delegat ter-
ritorial de Política Territo-
rial i Obres Públiques,
Joaquim Margalef, va
anunciar que la Generali-
tat concedirà quatre mi-
lions d’euros extraordina-
ris a l’Ajuntament perquè
pugui afegir nous projec-
tes de desenvolupament

social, tot i que en aquest
sentit, Pont no va voler do-
nar més detalls.

Però mentre que Empar
Pont es felicitava, Carme
Alomà, la presidenta de
l’associació de veïns del
barri del Carme, no des-
prenia tanta satisfacció.
Tot i que els serveis «fun-
cionen molt bé», les obres
que s’han fet no acaben
d’agradar, ja que hi ha car-
rers que s’han fet de nou
on les rajoles s’aixequen.
Però Alomà va criticar el
fet que al sector sud del
barri –del carrer del Vent
al carrer Sant Francesc i
Sant Benet– hi «van fer la
gran propaganda» però
que per la crisi s’hi han pa-
ralitzat les promocions. I
ara el panorama és desola-
dor: els Mossos d’Esqua-
dra hi han d’anar sovint
perquè hi ha tràfic de dro-
ga. La presidenta veïnal va
recordar: «Volem un barri
de serveis» perquè «és un
barri on es viu», en refe-
rència al fet que no hi vo-
len ni restaurants ni locals
en sortir dels quals la gent
faci soroll.

Reus rebrà una ajuda
suplementària de 4 milions

per al barri del Carme
N.R. / Reus

Un dels responsables
d’aquest moviment ciuta-
dà, Josep Maria Galofre,
va explicar que es vol tro-
bar la millor manera de fer
«conviure» la bicicleta
amb la resta de mitjans de
transport, tant dins del nu-
cli urbà com a l’entorn de
la ciutat. Dilluns passat es
van reunir per primera ve-
gada els representants de
sis entitats locals –Amics
de Reus, Centre de Lectura
de Reus, Club de Tennis
Reus Monterols, Federa-
ció d’Associacions de Ve-
ïns de Reus, Reddis i Asso-
ciació de Veïns Urbanitza-
ció Blancafort de Reus–
per començar a treballar
sobre la base d’un docu-
ment que ha de definir les
mancances i les possibili-
tats que ofereix Reus per
tal que les persones que
utilitzen la bicicleta per
desplaçar-se puguin fer-ho
amb total llibertat. Així,
dilluns que ve hi tornarà a
haver una segona reunió,
que s’obre a la participació
d’altres entitats i associa-
cions que s’hi vulguin ad-
herir.

Aquest grup de persones
volen fer la seva tasca des
de la discreció: «No volem

substituir ningú ni anar
contra ningú.» En aquest
sentit, Galofre va voler
deixar ben clar que no es
tracta de fer la feina que
pertoca a les administra-
cions, ja sigui l’Ajunta-
ment, la Generalitat o la
Diputació, sinó que es vol
elaborar una mena de pla
estratègic que «es pugui
fer servir d’eina» per des-
plegar una política de mo-
bilitat sostenible i per tant
trobar un punt de vista
«global», el qual passaria
des d’implantar pàrquings
per a les bicicletes fins a
crear anelles de circulació
específiques, per exemple.

En relació amb el fet que
durant l’última setmana
l’Ajuntament ha senyalit-
zat la prohibició de circu-
lar en bicicleta al carrer
Monterols –mesura que,
d’altra banda, s’estendrà a
més carrers del centre–,
Galofre no va voler valorar
l’actuació, com tampoc el
fet que, per contra, el con-
sistori es plantegi la im-
plantació d’un servei de bi-
cicletes, tot i que sí que va
posar en evidència que el
sistema d’ús de la bicicleta
«no està estructurat» i, per
tant, té mancances.

Una iniciativa ciutadana pretén
promoure l’ús de la bicicleta a Reus

La plataforma d’entitats és aliena a la picabaralla entre els grups del govern
N.R. / Reus

● Tot i que la iniciativa ha nascut a través de la in-
quietud de representants de sis entitats locals, per
dilluns que ve s’ha convocat una altra reunió, a la
seu d’Amics de Reus, a les 20.30 h, per començar a
treballar amb el manifest que ha de descriure la me-
todologia de treball i els objectius. De moment, la
plataforma ciutadana no vol exigir millores a les
administracions, i primer vol fer una anàlisi de les
mancances i potencialitats de la ciutat perquè s’hi
desplegui l’ús de la bicicleta. En aquest sentit, Ga-
lofre va posar en relleu que, per una mobilitat soste-
nible, la ciutadania podria anar en bicicleta a treba-
llar o a fer excursions a l’entorn de la ciutat.

● La polèmica per la promoció de
l’ús de la bicicleta està roent. Primer
va ser la voluntat de Medi Ambient
d’implantar el bicing, i després, una

Al desembre es va prohibir la bici al passeig Prim. / J.C. LEÓN

mesura contrària, l’eliminació de la
circulació de bicicletes pels carrers
del centre i el passeig Prim, on ja hi
ha un carril específic. Ara, una plata-
forma d’entitats, aliena a les picaba-

ralles de l’equip de govern –que en
aquesta matèria és evident que no
s’entén–, comença a treballar per
aconseguir la convivència entre la
bicicleta i altres mitjans de transport.

Mètode de treball

REUS
Es constitueix el consell del pla estratègic i l’Agenda 21
● Reus. El 90% de les accions que es
plantejaven en l’Agenda 21 local ja es-
tan executades i ara l’Ajuntament de
Reus vol actualitzar-ne els objectius.
Ahir, a la sala de plens del consistori, es
va constituir el consell del pla estratègic
i l’Agenda 21, un document renovat
que ha de servir per avançar en matèria
de sostenibilitat i que vol fomentar la
participació ciutadana. El disseny del
nou document estratègic entra ara en
una nova fase, just quan s’estan ulti-

mant els treballs previs de documenta-
ció i diagnosi. El ple municipal va en-
carregar a la Facultat de Ciències Eco-
nòmiques i Empresarials i al Centre
d’Estudis de Dret Ambiental de la URV
la posada en marxa i la gestió del nou
pla estratègic i l’Agenda 21, mentre que
la Càtedra Antoni Pedrol i Rius d’Estu-
dis Jurídics i Locals exerceix de secre-
taria tècnica i la consultoria CERES
s’encarrega de dissenyar el procés par-
ticipatiu. / EL PUNT/ J. FERNÁNDEZ

● Reus. El grup del PP
veu amb bons ulls que
es modifiqui el decret
d’empadronament
–perquè és massa res-
trictiu–, però no el sis-
tema que es vol apli-
car. Tot i que el PP ha-
via estat favorable a
endurir el procés, ara
creu que «no s’ha
d’anar d’un extrem a
l’altre» i que el que fa
falta és un tràmit «més
coherent». Pel porta-
veu, Miquel Àngel
López-Mallol, «s’ha
de posar control» amb
una fotocòpia del DNI
del propietari, un do-
cument que acrediti
que el propietari hi
dóna permís i una cò-
pia de la cèdula d’ha-
bitabilitat. / EL PUNT

REUS
El PP vol un model
d’empadronament
«més coherent»


