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La participado dels ciutadans serà el pilar
bàsic del nou Pla Estratègic Reus Demà

Es preveu que ei fuí! de ruta de fa capital del Baix Camp estigui llest abans de final d'any

Ciutat

ANTONI RAMOS

El nou Pla Estratègic
Reus Demà, que ahir
va constituir el seu
Consell, apostarà per
la participació ciuta-
dana en el seu procés
d'elaboració.

Tot i que els diferents
agents que participen en la
redacció del nou Pla Es-
tratègic Reus Demà treba-
llen des de fa mesos, ahir
es va constituir el Consell
que dirigirà el procés. El do-
cument que s'elabori a par-
tit d'aquest Pla, que compta
amb la participació de la
Cambra i la URV, serà el full
de ruta que se seguirà en el
procés de creixement de la

OLIVIA MOLET

L'acte de constitució del Consell del Pla Estratègic Reus Demà va fer-se al saló de plens de l'Ajuntament.

ciutat de Reus en tots els
seus àmbits.

La participació ciutadana
serà el pilar bàsic d'aquest
nou Pla Estratègic. Lluís M.
Pérez, president d'aquest

Consell, va assenyalar que
«volem que tothom hi digui
la seva en aquest procés
perquè volem que sigui pú-
blic i participatiu». El presi-
dent de la Cambra i vicepre-

sident del Consell, Isaac
Sanromà, va remarcar que
«la ciutat és de tots i per
això és important la partici-
pació dels ciutadans».

El Pla Reus Demà serà la

revisió, ampliació i actualit-
zació del Reus Impuls
2005, amb la novetat de la
inclusió de l'Agenda 21 lo-
cal en el nou Pla Estratègic.
El president de la comissió
de Sostenibilitat, Josep
Lluís Pau, va explicar que
«aquesta decisió ve donada
perquè les carreteres, els
edificis i tot el que es fa a la
ciutat té incidència en el
medi ambient i aquest s'ha
de tenir en compte des de
l'inici del procés». A banda
de la sostenibilitat, hi haurà
tres àmbits més: Territori,
infraestructures i medi natu-
ral; Societat, coneixement i
ciutadania; i Economia, pro-
moció de ciutat i turisme.

El procés d'elaboració es
dividirà en dues fases, diag-
nosi i redacció. La voluntat
del Consell és que el docu-
ment final s'aprovi abans
que acabi l'any.

Accidents

Dos ferits de
caràcter lleu en dos
accidents de trànsit
produïts dilluns

Segons va informar ahir la
Guàrdia Urbana, el passat
dilluns es van produir dos
accidents de trànsit a la
ciutat amb el resultat de
dues persones ferides de
caràcter lleu. El primer
d'ells va produir-se al ca-
rrer Fuster Valldeperes, a
les nou del matí, quan un
turisme Peugeot 206, con-
duït per una dona de 53
anys, va envestir una mo-
tocicleta Honda SH125,
conduïda per un home de
34 anys, que va resultar
ferit lleu. El mateix dia,
poc abans de dos quarts
de dues del migdia, al ca-
rrer del Pintor Fuster, un
turisme Ford Focus, con-
duït per un veí de Reus de
33 anys, va envestir una
motocicleta Yamaha YBR,
conduïda per un veí de
Reus de 19 anys, que va
patir ferides de caràcter
lleu. /REDACCIÓ

El PP vol una alternativa al
decret d'empadronament
El portaveu Miquel A. López Malloi va decla-
rar que l'actual model «és massa dur»

Immigració

REDACCIÓN

El Partit Popular va dema-
nar ahir una tercera via en
el tema del decret 419, que
regula l'empadronament. El

portaveu municipal del PP a
l'Ajuntament de Reus, Mi-
quel A. López Malloi, va de-
manar la derogació del-
polemic decret, a més de
criticar la modificació anun-
ciada per Eduard Ortiz, ja
que considera que «s'ha
trencat el consens en

aquest tema». La proposta
d'Ortiz inclou la obligatorie-
tat de presentar una decla-
ració jurada per tal de po-
der inscriure's en el padró.

Per això, Miquel Àngel Ló-
pez Malloi, demana una ter-
cera via, amb uns criteris
no tant durs. Així, el porta-
veu popular va proposar
que n'hi hagi prou amb el
contracte de lloguer, una fo-
tocòpia del DNI del propieta-
ri i un escrit d'aquest auto-
ritzant l'empadronament en
la propietat. El PP vol que
primer s'empadroni la per-

OLIVIA MOLET

El portaveu popular, Miquel A. López Mallol, en una imatge d'arxiu.

sona i, posteriorment, con-
trolar si està en situació re-
gular o no.

Tal i com va fer dilluns el
grup municipal de CiU, el
Partit Popular, en veu del
seu portaveu Miquel A. Ló-
pez Mallol, també va dema-
nar una reunió urgent de la
Comissió Especial sobre
Polítiques d'Immigració. Ma-
llol creu que un tema cab-
dal, com és l'empadrona-
ment, ha de tenir el
consens de tots els grups
municipals que estan repre-
sentats a l'Ajuntament.
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La manera prácticamente invisible
de alinear tus dientes
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- Pròtesi
- Ortodòncia
- Estètica dental
- Odontologia general
- Implants ¡ cirurgia
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Javier, ya tienes once arates... ¡felicidades en el
día de tu cumpleaños! De parte de tus papas, de
íu hermana Lidia y del resto de la familia, titos,
primos y abuelos. ¡¡Besos!!
Felicita les persones que estimes a través de 'Més Tarragona'.

Envia'ns una fotografia i el text de felicitació al carrer Sant
Agustí, 21, 3er, 43003 de Tarragona o a l'adreça electrónica:

publicitat@mestarragona.com. Les fotos s'han d'enviar amb dos
dies d'antelació respecte a la data de publicació. Les fotos en

suport paper no es retornaran


