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El proper diumenge 24 de maig els ciutadans dels nostre país tindran l’oportunitat de
tornar a votar els consistoris que han de regir els ajuntaments en els propers quatre anys.
A les nostres comarques aquestes eleccions arriben amb l’objectiu de donar continuïtat
als ajuntaments sorgits ara fa quatre anys o d’oferir noves fórmules que permetin altres
majories diferents a les del darrer període. Aquests darrers anys han estat anys que s’han
vist marcats contundentment per les paraules crisi i retallades que han afectat pràcticament a tothom.
La situació econòmica dramàtica de molts consistoris no ha permès fer gaire acció de
govern i molts d’ells s’han limitat a passar com han pogut sense pena ni glòria. Ara sembla que la situació econòmica comença a capgirar-se i molts esperen els propers quatre
anys per poder refer alguns serveis públics que han estat suprimits amb noves polítiques
i noves formes de gestió del diner públic. A Reus les eleccions es presenten també amb
diverses incògnites. Nous candidats, nous partits i alguns escàndols que en les darreres
setmanes han afectat l’actual govern amb la detenció de la primera tinent d’alcalde Teresa
Gomis pel cas Innova, un cas que després de tres anys que esclatés a tots els informatius del país encara està sent investigat, demonstrant de nou la lentitud de la justícia.
Ara mateix segueixen les incògnites i al mateix temps provoquen molta incertesa ja que
alguns polítics en actiu estan imputats i d’altres prefereixen allunyar-se del passat per no
veure-s’hi involucrats.
Sigui com sigui la nit del 24 de maig coneixerem la composició dels nous consistoris. Des
del Gremi de la Construcció del Baix Camp l’únic que reclamem és que s’escolti les necessitats de les nostres empreses i que es prenguin decisions clares i sense dubtes perquè
els dubtes no són gens positius per l’economia del territori i tampoc pels seus ciutadans.
Junta directiva del Gremi de la Construcció del Baix Camp
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‘No seria bo que
tornéssim als excessos
comesos anteriorment’

Estem a les portes del final de la legislatura. Quina és la valoració general que fa de la feina feta a Reus
pel seu govern?
Evidentment molt positiva, potser
no s’ha pogut fer tot el que volíem
tota vegada que les circumstàncies
econòmiques, la crisi que no em
cansaré de dir que ha estat econòmica, sens dubte, però també social
i de valors, i la difícil situació extrema en que vam trobar l’Ajuntament
no ho han permès. En tot cas, cal
dir que hem ordenat les coses, les
hem adequat amb un esforç d’austeritat i rigor exemplars i ara que la
situació és radicalment diferent estem en disposició de començar un
altre cicle.
Aquest legislatura s’han posat les
bases del nou pla d’ordenació urbana, tot i que finalment no es podrà
aprovar fins l’any vinent. Hi ha hagut més entrebancs dels previstos?
Per l’any vinent tenim previst la
seva aprovació inicial, efectivament.
La concepció d’un nou planejament,

per una nova ciutat, amb nous conceptes i nous plantejaments en una
ciutat de més de 100.000 habitants
és d’una complexitat altíssima. El
primer era canviar la mentalitat,
aplicar criteris per assolir conceptes
com la ciutat compacta, cohesionada i complexa en un primer moment
i acceptar que la rehabilitació, la
reparació i la renovació de la ciutat consolidada són objectius preferents davant la ciutat extensiva i
depredadora del sòl i el patrimoni.
Aquests no han estat objectius fàcils. Per acabar-ho d’adobar tots el

‘Hem ordenat les coses,
les hem adequat amb un
esforç d’austeritat i rigor
exemplars i ara que la
situació és radicalment
diferent estem en
disposició de començar un
altre cicle’
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plans que havien de donar les pautes bàsiques de desenvolupament
del Pla d’ordenació estaven o bé
en tràmit (com el pla de mobilitat),
en redacció inicial (com la V-Verda
de la qual deriva l’actual Reus-Paisatge), inexistents com els criteris
de la memòria social) o totalment
obsolets com el Pla de l’Habitatge.
Aquest pla s’ha presentat i debatut
amb tots els agents. Comptarà amb
el suport majoritari?
Jo crec que efectivament hi haurà
consens. Un consens que de cap
manera pot ser global, en urbanisme la discrepància enriqueix, fa
repensar per arribar a millors fites
i un planejament de tots. No em
canso de repetir que la participació
ciutadana en l’urbanisme es bàsica
fins al punt que “l’urbanisme necessita de la participació o no serà
pròpiament urbanisme”.
Perquè s’ha hagut de fer un nou
pla. Tant desfasat estava l’anterior?
Totalment, és que en molts pocs

ENTREVISTA A MIQUEL DOMINGO. Regidor d’Arquitectura i Urbanisme de l’Ajuntament de Reus.
anys tot ha canviat moltíssim, l’urbanisme també. Conceptes com
medi ambient, sostenibilitat, resiliència, intermodalitat per posar
exemples, pràcticament no existien
fa 10 o 15 anys. Però la manera de
conceptualitzar l’urbanisme no té
res a veure, només fa 20 anys les
ciutats extensives, que ocupaven
gran part del territori verge o agrícola que es despreocupaven dels
interiors de ciutat, perquè era mes
fàcil construir als eixamples que estaven de moda, era l’urbanisme modern i de les revistes; ara pensem
que és molt millor entendre primer
la ciutat existent, mimar-la, refer-la i
només si és molt necessari projectar la ciutat cap enfora.
El creixement pel creixement sembla que ja no es contempla enlloc.
Quin ha de ser l’horitzó de creixement de Reus i com ha de ser
aquest creixement?
Treballar la ciutat consolidada, acabar el que ja tenim començat, ser
molt curosos en els plantejaments
que puguin significar planificacions
en el nou sòl encara no consolidat,
entendre que a banda de difícil no
seria bo que tornéssim als excessos comesos anteriorment i sobretot entendre que tenim una ciutat
meravellosa en la qual val la pena
viure.
Vostè s’ha trobat amb dos conflictes. El projecte de Metrovacesa i el
projecte de la Sedera. Està satisfet
de com s’han resolt tot dos?
Tant de bo que només fossin dos.
En qualsevol cas han estat dos de
pes. El projecte de Metrovacesa
sempre dic que des del dia de la
firma del nou contracte, aviat farà
dos anys, es el millor projecte que

podem tenir i Déu n’hi do del suc
que si li ha pogut treure i l’execució
ja està en la fase final. En canvi,
la Sedera està en vies de solució,
el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal acabarà de donar llum a una
proposta que crec sincerament que
és bona i sobretot que compta amb
l’aval del ciutadà. Vaig tenir ocasió
de veure-ho en les xerrades que
vam fer i les adhesions de les associacions de veïns que vam tenir.
El baixador de Bellisses creu que
serà una realitat ben aviat?
Ho crec sincerament. Cal entendre
què és, en matèria ferroviària, el
concepte “ben aviat”. Però en qualsevol cas serà una realitat, el més
important ha estat fer entendre a
les altres administracions implicades la necessitat real que tenim
d’aquest baixador, la seva viabilitat
tècnica i econòmica pensant amb el
retorn social que pot tenir i crec que
ho hem aconseguit.
El sector de la construcció local històricament ha reclamat sempre una
major atenció per part del consistori
reusenc. Creu que se’l té suficient-

ment en consideració?
Ja portem quatre anys de col·
laboració i de trobades periòdi-

‘La immensa majoria de
petits contractes que fem
des de l’Ajuntament se’ls
adjudiquen empreses
agremiades, de la qual
cosa estic molt content
pel clima de confiança
mútua que ha generat’

ques per analitzar en què podem
millorar les relacions. Anem per
molt bon camí encara que sempre hi ha coses pendents i a
millorar, sempre parlem per les
dues parts. És evident que la
immensa majoria de petits contractes que fem des de l’Ajuntament se’ls adjudiquen empreses
agremiades, de la qual cosa estic
molt content pel clima de confiança mútua que ha generat.
La finestreta única ha estat molt
ben valorada. Què en pensa?
Que encara la podem millorar,
està bé pensar en positiu sobre
el que s’ha fet, però millor és
encara pensar com podem millorar els sistemes de presentació
i tramitació telemàtica, que ens
ofereixen noves possibilitats de
millora, per exemple.
Aquests darrers anys hi ha hagut
molt poca demanda en qüestió
de noves llicències per construir
tot i que encara hi ha terreny.
Creu que es reactivarà ben aviat?
En aquest sentit no sóc optimista, em quedo amb la seguretat
que ja portem un any tocant fons
i l’activitat del sector ha millorat
lleugerament, les estadístiques
de llicències així ens ho indiquen. És important plantejar que
si bé la recuperació és necessària
perquè estem sota mínims, no
fóra bo arribar a les bogeries de
fa uns anys. No ens pot tornar
a passar: el territori i nosaltres
no ho aguantaríem. Millora sí,
evident, però sense excessos i
sobretot amb una feina ben feta.

EXCLUSIVES
Finestres de pvc
Perfileria Kömmerling, certificat AENOR

Tots els complements per les finestres
Portes de garatge Hörmann

CONTENIDORS

Riera Miró, 114 • 43203 Reus • Tel. 977 344 891 • 655 922 484
exclpepvila@hotmail.com www.exclusivespepvila.com

5

abril 2015

ACTUALITAT REUS

Segueixen a bon ritme les obres
de la Fira Centre Comercial Reus
El regidor d’Urbanisme Miquel Domingo confirma que la constructora de
Metrovacesa està complint tots els terminis previstos per obrir al novembre
Una visita d’obres al Centre Comercial la Fira que promou l’empresa
Metrovacesa ha permès comprovar
que les obres avancen a bon ritme. De fet, el regidor d’Urbanisme
de l’Ajuntament de Reus, Miquel
Domingo, ha confirmat que les previsions de la constructora s’estan
complint amb l’objectiu d’entrar en
funcionament a finals d’any, cap al
novembre, tot just abans de l’inici
de la propera campanya de Nadal.
Paral·lelament, l’empresa promotora ja està fent tasca comercial i
en aquesta visita d’obres es va
anunciar que Metrovacesa ja ha signat contractes amb Inditex, H&M i
Cortefiel, líders en el mercat tèxtil.
Aquestes grans firmes ocuparan
una superfície de 10.884 metres
quadrats sobre el total de 30.000
de superfície bruta llogable i 90 locals en el gegantí edifici de quatre
plantes. Inditex obrirà establiments
de les seves cadenes Zara, Massimo
Dutti, Zara Home, Oysho, Stradivarius, Pull & Bear i Bershka. H&M
també ha apostat per ser present
al complex comercial de Reus, on
no té cap botiga. Per la seva banda,
el grup Cortefiel instal·larà les seves
firmes Springfield i Women Secret i
Cortefiel.
En una visita d’obres el novembre passat, el conseller delegat de
Metrovacesa, Carlos Garcia León,
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L’empresa Metrovacesa ha
signat amb les principals
firmes tèxtils, Inditex,
H&M i Cortefiel, que
ocuparan un total de
10.884 metres quadrats
de l’edifici en construcció
ja prometia aquesta data de finalització -el novembre d’enguany-,
que en el complex no hi faltarien
les grans firmes i que s’acabaran
ocupant els 30.000 metres quadrats
en locals en un faraònic edifici que
s’havia quedat aturat per la crisi.
L’edifici, denominat Fira Centre Comercial Reus, serà un centre semiobert, que permetrà gaudir de la
climatologia de la zona sense patir els inconvenients de la pluja, i
que tindrà els més moderns sistemes mediambientals. En el centre
comercial no sols hi haurà tendes
de moda, també d’equipament de
la llar i, molt especialment, d’oci i
restauració. Des de Metrovacesa
s’assegura que també tindran cabuda botiguers locals. A hores d’ara,
però, no n’hi ha cap de confirmat.
Metrovacesa
Metrovacesa és una companyia immobiliària eminentment patrimonialista, amb un portfoli format per
actius de qualitat, situats en zones
‘prime’ i que representa més del
75% del seu negoci. La seva principal línia d’actuació és el foment del
negoci patrimonial per l’increment
dels ingressos, buscant l’eficiència
en despeses i l’equilibri financer per
consolidar els seus beneficis.

Estat actual de les obres de construcció del nou edifici de Metrovacesa.

L’Ajuntament vol un nou centre cívic al
nou edifici comercial
L’Ajuntament de Reus ha presentat el projecte d’un nou centre cívic
a la zona del nou centre comercial al voltant del Parc de Sant Jordi. Es dirà Centre Cívic Gregal i segons han explicat fonts municipals
tindrà 1.280 metres quadrats i estarà instal·lat a l’interior del Centre Comercial La Fira per la cessió per part de l’empresa constructora
d’aquest espai. El projecte contempla una sala d’actes amb escenari
amb capacitat per entre 150 i 200 persones, dues sales de formació, una aula taller, una aula d’informàtica, un Casal Municipal per
la Gent Gran i despatxos per a entitats. A més, també s’inclourà una
ludoteca municipal per infants. L’empresa Metrovacesa només cedeix
l’espai i serà l’Ajuntament qui haurà de fer les obres d’adequació. La
ludoteca, però, el consistori negociarà que la pagui també l’empresa Metrovacesa, l’empresa que construeix el Centre Comercial La Fira.
Carles Pellicer planteja aquest centre cívic a la zona nord de la ciutat,
lloc on ara mateix no hi ha cap espai municipal d’aquestestes carecterístiques. L’alcalde ha explicat que la sala d’actes que es planteja en
aquest espai serà l’única de la ciutat d’aquesta capacitat i que permetrà acollir actes de format mitjà que fins ara no tenen lloc.

SERRALLERIA DE FERRO I INOX
AUTOMATISMES I MANTENIMENTS
TOT TIPUS D’ENCÀRRECS:
Teulades i cobertes;
estructures i altells, façanes
i tancaments comercials,
portes de garatge,

portes d’accés a finca,
reixes, reformes integrals,
portes industrials, reformes
de lolt, reixes..

C/ ENERGIA, 4B - POL. IND LA DRECERA (LA SELVA DEL CAMP) T. 977 84 59 05 / 699 93 76 52 KPCM@KPCM.ES www.KPCM.es
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MÉS QUE FORMACIÓ

En la Fundación Laboral de la Construcción
et donem una resposta professional i eficaç,
adaptada a les teves necessitats, i t’oferim
una formació certificada i de màxima qualitat:
yyMés de 1.500.000 de treballadors
formats en 20 anys.
yyFormació presencial eminentment
pràctica.
yyCursos on line, perquè estableixis el teu
propi ritme d’aprenentatge, sigui quina
sigui la teva especialitat o professió.

A més, per a les empreses dissenyem
Plans personalitzats de Gestió Integral
de Formació.
Oferim una proposta personalitzada
adaptada a diferents nivells, capacitats i
coneixements, mitjançant un assessorament
professional expert, al servei de cada
proposta formativa.

93 221 33 53

cursos@fundacionlaboral.org

L’optimista
Temps al temps
David Fernàndez, director i cap de continguts de LANOVA Ràdio

- SERRALLERIA GENERAL
- ESTRUCTURES METÀL·LIQUES
- TREBALLS EN INOX/FORJA
- PORTES/REIXES
- VALLES
- MANTENIMENTS
- PROJECTES PERSONALITZATS
- TALL I PLEGAT DE XAPA

WWW.RUEDACM.ES
info@ruedacm.es
Pol. Ind. Agroreus C/ Cornudella de
Montsant, 35 43206 REUS
Tel. 618287069 Tel./Fax 977327009

L’empresa gallega líder en el món de la una oferta complementària fins ara no
distribució de moda, Inditex, segueix existent.
apostant de manera ferma i decidida En canvi, i a causa de moltes experiènciper la nostra ciutat. Ara que les seves es viscudes en primera persona, sí que
marques estan plenament integrades vam rebre amb nostàlgia el tancament
i assimilades per l’entramat comercial a principis d’any d’alguns dels darrers
reusenc, a finals d’any obrirà al futur establiments, d’aquells de tota la vida,
complex La Fira Centre Comercial set no- que han fet possible la condició de capives botigues de les nou cadenes que tal comercial que sempre hem ostentat.
té. Al mateix indret, Cortefiel pujarà la Si a aquest fet li sumem l’interrogant
persiana de tres de les quatre firmes de què passarà amb les botigues que
d’aquest grup que ocupa la tercera po- ja tenen a Reus les empreses que anisició en el top estatal del sector pel que ran obrint a La Fira, ens podem situar
fa a volum de negoci. L’anunci, fet fa davant un nou escenari que ha de fer
pocs dies per la constructora Metrova- replantejar quin model de negoci vol
cesa, inclou també l’arribada dels suecs oferir el centre de la ciutat per no perH&M, que en aquest cas estrenaran bo- dre pistonada.
tiga a Reus. Entre totes elles ocuparan Ara més que mai toca que les agrupauna tercera part de la gran superfície co- cions de comerciants treballin conjunmercial de l’avinguda Sant Jordi.
tament a l’hora de definir el nou rumb
Després d’uns quants anys en els que del veritable centre comercial que semla paraula Metrovacesa s’ha incorporat pre hem tingut a l’aire lliure al bell mig
al nostre vocabulari, aquest és sens de la ciutat, i que últimament ha sabut
dubte un gran anunci. Es reafirma que reinventar-se incorporant una àmplia
els líders indiscutibles del mercat tèxtil oferta d’oci i restauració impensable
segueixen creient en el nostre potencial ara fa pocs anys. Cal traçar noves esdesplegant gairebé totes les seves mar- tratègies per aprofitar l’oportunitat que
ques; i que, com era d’esperar, aquest ha de suposar l’obertura de La Fira. La
nou model farà arribar noves empreses història ens ha demostrat que l’esforç
que no tenien presència a la ciutat.
de superació que porta intrínsec l’ADN
Ara bé, segurament per previsible i per- del botiguer de Reus està preparat per
què nou de les onze marques anunci- això i per molt més, i que si una cosa
ades ja tenen estatenim els reusencs
bliments a Reus, la Vam rebre amb nostàlgia
és una gran capanotícia s’ha rebut
citat per fer valdre
amb poc entusias- el tancament a principis
allò que és nostre
me i certa fredor. d’any d’alguns dels darrers
gairebé a qualseA més encara no
vol preu. Ara toca
establiments, d’aquells
coneixem els noms
no badar i estar
de les empreses de tota la vida, que han
preparats per una
que han de conver- fet possible la condició de
nova oportunitat
tir l’equipament en
que segur que no
un important pol capital comercial que sempre
deixarem escapar.
d’atracció gràcies a hem ostentat.
Temps al temps.
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ACTUALITAT GREMI

La Cambra de Comerç premia la
secció ‘L’optimista’ de La Façana
L’acte de lliurament va tenir lloc a les instal·lacions de Fira de Reus en el
transcurs de la gala dels Premis a la Internacionalització
La revista ‘La Façana’ ha rebut recentment un dels Premis de Periodisme que atorga la Cambra de Comerç de Reus i que va lliurar fa uns
dies en una gala a les instal·lacions
de Fira de Reus que va ser presidida
pel president de l’ens Isaac Sanromà i que també va reconèixer 42
empreses del territori. Isaac Albesa,
cap de redacció de la Revista del
Gremi de la Construcció del Baix
Camp, va rebre aquesta distinció
per l’impuls de la secció ‘L’optimista’ amb la participació de les princi-

El jurat va valorar la
participació de les
principals firmes del
periodisme de casa nostra
amb l’objectiu d’encoratjar
al sector a fer front a
la crisi amb fórmules
imaginatives

www.aisladur.com
Techos continuos o desmontables
Trasdosados - Tabiques pladur
Aislamientos térmicos y acústicos
Protección contra el fuego
Estanterías
Aislamientos antihumedad
Todo tipo de decoraciones
Lamas de aluminio y PVC
Trabajos de yeso
Fachadas ventiladas

646 511 780
info@aisladur.com
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pals firmes del periodisme de casa
nostra, amb l’objectiu d’encoratjar
al sector a fer front a la crisi amb
fórmules imaginatives on la internacionalització hi juga fort. De fet,
aquesta secció es va posar en marxa ara fa poc més de dos anys i per
les seves pàgines hi ha desfilat una
vintena llarga de les millors firmes
del periodisme a casa nostra com
ara Toni Orensanz, Xavier Graset,
Sara Sans, Jordi Baró, Ruth Troyano,
Joan Morales, Francesc Gras, Quico
Domènech, Yolanda Fernández, Ire-

ACTUALITAT GREMI
ne Valdivieso, Mònica Just, Guillem
Ramos-Salvat, Marc Càmara, Jaume
Vich, Susanna Cases, Mònica Pérez, Núria Riu, Esteve Giralt, Enric
Alfonso, Jordi Suárez, Diana Vizán o
Josep Baiges amb l’objectiu d’oferir
un aspecte positiu a l’actualitat de
les nostres comarques i en particular del sector de la construcció. El
director de ‘La Façana’, Jordi Cabré,
acompanyat del periodista Isaac
Albesa, va rebre el premi de mans
del president de la Cambra Isaac
Sanromà; el regidor de Promoció
Econòmica, Marc Arza; el secretari
general del Departament d’Empresa
i Ocupació, Xavier Gibert, i els patrocinadors de l’acte.
En aquesta gala també van rebre
premis els periodistes Gerard Gort
de La Nova Ràdio juntament amb
Toni Orensanz, pel reportatge ‘Vins
al mapamundi’, publicat a NW Revista de Reus; Esteve Giralt, per un
reportatge radiofònic sobre la ruta
del Cister a RAC1; Elisabet López,
per un reportatge audiovisual sobre
l’increment de les exportacions a
les empreses del Baix Camp, emès
a Canal Reus TV, i Daniel Revenga,
per l’article ‘Àfrica i Àsia en el punt
de mira’, publicat per la revista ‘Indicador d’Economia’.
Els 42 premiats
D’altra banda, les 42 empreses que
van rebre el premi a la internacionalització de Cambra de Reus per la
seva trajectòria en un mercat global
van ser Andrés Pintaluba SA, Adobinve, Afruse, Aragonès Transports,
Basf, Cargill, Celler Marco Abella,
Cooperativa de Gandesa, Coselva,
SCCL, Crisol de Frutos Secos, Ver-

El cap de redacció de La Façana i el seu director, Isaac Albesa i Jordi Cabré, en el moment de recollir la distinció per part dels representants de la Cambra i autoritats.

muts Miró, Especialitats Cobo, Fulemm Group, Generation RFID, Go
Fruselva SL, Grup Arbó, H10 Hotels,
Hotel Termes de Montbrió, Indústries Preciber SA, José Maria Sans
Amill SA, i el càmping La Torre del
Sol. També es va reconèixer a Laboratoris Serra Pàmies, Licor del
Druïda, Mahle Behs Spain SA, Mas
Gallau, Mas Martinet, Cellers Can
Blau i El Masroig per la iniciativa

La gala de la Cambra de
Reus va reunir prop de
800 persones a l’auditori
de Fira de Reus en una
gala que va comptar amb
una xerrada del consultor
Lofti-El-Ghandaouri

A
arnigreen

G

& 619 244 720

Xerrada sobre motivació
La gala de la Cambra de Comerç de
Reus va reunir prop de 800 persones a l’auditori de Fira de Reus entre
representants d’empreses premiades
i també autoritats i societat civil del
territori de la Cambra. Va ser presentat pel periodista Xavier Graset, i va
comptar amb un petit espectacle de
la companyia del Tricicle Clownic,
encapçalada pel reusenc Gerard Domènech, i el consultor Lofti-El-Ghandaouri que va fer una xerrada sobre
motivació a l’empresa.

ATT

ATT

Andamios Técnicos Tejeda, S. L.

Telf: 977611057

Paisatgisme & Jardineria

arnigreen.cat@gmail.com

‘Masroig Solidari’, Coca i Fitó, El Vi
a Punt, Mas de l’Abundància, Orto
Vins, Metal·lúrgica Folch, Novus International, Oliflix, Olis Solé SL, Ronadelles SL, Seare Reus Enginyeria
SL, Tez Tour Espanya, Unió Corporació Alimentària SCCL i Wolrd Vacances Tour.

www.andamiostejeda.com

C/ Serè nº 4, urb. Planes del Puig
43392 Castellvell del Camp

Polig.Ind Perafort - C/3, Cantonada Cami de les Hortes, nave 54-C - 43152 –PERAFORT

Andamios Técnicos Tejeda, S. L.
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Onze llistes es presenten a Reus
Pellicer buscarà mantenir l’alcaldia amb les incògnites del resultat del PSC
i les possibles irrupcions de Ciutadans o el retorn d’Esquerra al consistori
Reus afrontarà el proper 24 de maig
unes noves eleccions municipals,
uns comicis que es presenten com
una revàlida per l’actual alcalde Carles Pellicer (CiU) i les seves polítiques després que fa quatre anys va
aconseguir donar a la formació nacionalista -gràcies el pacte amb el
PP- l’alcaldia de la capital del Baix
Camp després de tres dècades de
governs d’esquerres. Ara, Pellicer,
que va acabar la legislatura en solitari després del trencament amb el
PP obligat des de Barcelona, buscarà una victòria davant d’uns rivals
que ofereixen molta renovació a les
llistes i també moltes incògnites ja
que els aires que bufen a nivell de
país poden significar la irrupció de
noves formacions com ara Ciutadans, el retorn d’alguns partits al
consistori com és el cas d’Esquerra
Republicana o Iniciativa-Verds (ara
amb el nom de Movem Reus) o les
incògnites dels partits independents; la continuïtat d’Ara Reus ‘el
partit de Jordi Cervera- o la irrupció
de la plataforma independent Denou Reus.

Carles Pellicer, candidat a la reelecció

Sebastià Domènech
encapçala la llista del PP
després que els populars
decidissin rellevar Alícia
Alegret fa uns mesos,
tot just després del
trencament del pacte de
legislatura

Convergència i Unió
Convergència i Unió ha donat l’oportunitat a Carles Pellicer d’optar a
mantenir l’alcadia de Reus. Pellicer,
que ha manat bona part del govern
amb el suport del PP tot i el trencament final, ha renovat part del seu
equip. Destaca l’absència de Teresa Gomis, la seva ma dreta durant
quatre anys i ara imputada en el cas
Innova. El lloc de Gomis l’ocupa una
altra dona, Montserrat Vilella mentre que els representants d’Unió,
encapçalats per Hipòlit Montseny,
mantenen el mateix lloc a la llista. Per molts la sorpresa ha estat
la posició del regidor d’Urbanisme,
l’independent Miquel Domingo, que
ha ‘caigut’ fins el novè lloc.
L’arribada de Francesc Vallès al PSC
Després de vuit anys exercint la política a Madrid, Francesc Vallès intentarà recuperar l’alcaldia pel PSC.
El candidat socialista tindrà com a
principal handicap la tendència a
la baixa del partit a nivell nacional.
En tot cas i amb una llista sensiblement renovada on també hi destaca

ferros poch, s.a.
Pol. Ind. de Constantí - Av. de les Puntes, s/n - 43120 CONSTANTÍ
Tel. 977 52 46 46 - Fax 977 52 46 52 - a/e: fpoch@ferrospoch.com
www.ferrospoch.com

Especialites en reformes
i manteniments

www.instalalegre.com
• INSTAL·LACIONS
INDUSTRIALS

• CALEFACCIÓ
• GAS

• ELECTRICITAT

• AIRE CONDICIONAT

• FONTANERIA

• MANTENIMENT

C. Monestir de Poblet 24
43205 REUS
Tel. 977 754 617
Fax 977 775 694
alegre@instalalegre.com

C/ Josep M. Carandell i Robuster, 7
43206 REUS
Telf.- 977.326.179
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cbr@grup-clau.cat
www.grupclau.cat
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la presència de Núria Borrell, la filla
de l’ex alcade Anton Borell, Francesc
Vallès buscarà mantenir els resultats que li donin opcions a intentar
pactes amb altres formacions.

didat Àlfred Pitarch. Finalment ha
estat Noemí Llauradó l’encarregada
d’encapçalar una llista que compta
amb el suport de les escissions del
PSC, Avancem i Mes.

Sebastià Domènech i el PP
Sebastià Domènech encapçala la
llista del PP després que els populars decidissin rellevar Alícia Alegret
fa uns mesos, tot just després del
trencament del pacte de legislatura. El PP ha mantingut als primers
llocs els mateixos regidors que hi
ha a l’actual govern amb la intenció
d’aconseguir de nou un gran resultat com va ser els sis regidors d’ara
fa quatre anys. Repetir un pacte
amb CiU sembla difícil, tot i que no
és impossible.

El fenòmen Ciutadans?
L’empresari Juan Carlos Sánchez
opta a entrar a l’Ajuntament de
Reus encapçalant la llista de Ciutadans. Gràcies a l’impuls del seu
carismàtic líder Albert Rivera, sembla que el partit podria entrar amb
força al consistori reusenc amb una
política que reclama transparència i
també més pes del castellà a l’administració.

Nova oportunitat per Jordi Cervera
Jordi Cervera torna a presentar-se
amb el partit independent ARA Reus
que en els darrers mesos de l’actual
legislatura ha recolzat públicament
l’acció de Pellicer. Veurem si és capaç de mantenir els dos regidors
actuals, tot i que aquesta formació
ha perdut algun suport dels pesos
pesats.
David Vidal i la Cup
Els independentistes han tingut un
paper clau aquesta legislatura a

Francesc Vallès, candidat del PSC

l’oposició, denunciant i qüestionant
les polítiques del passat govern i
dels anteriors. Les enquestes apunten a un increment important dels
cupaires que han guanyat també recolzament ciutadà i no només entre
la parròquia més jove.
El retorn d’ERC?
Esquerra es plantejava aquestes
eleccions com la gran oportunitat
de retornar per la porta gran al consistori reusenc des de la seva desaparició ara fa quatre anys. Amb
tot, tot i les expectatives generades
per les enquestes a nivell de país,
la crisi interna els ha tornat a tocar
de ple. A mesos de les eleccions la
militància va decidir rellevar el can-
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La resta dels partits
Tot i el procès de confluència iniciat ja fa anys, finalment IniciativaVerds i Esquerra Unida es presenten
en solitari, tot i el suport d’alguns
membres de Podemos i d’altres formacions, amb el nom de Movem
Reus amb la voluntat de retornar a
l’Ajuntament. Entre els partits que
es presenten també hi trobem la
Llista Unitària per la Indepèndencia,
amb Àlfred Pitarch al capdavant i
també el suport de Solidaritat. Per
últim, deNou Reus és l’altra partit
format per gent procedent de formacions polítiques i de la societat
civil encapçalats per Lluís Gibert.

24M

ESPECIAL ELECCIONS
MUNICIPALS

ESPECIAL ELECCIONS MUNICIPALS REUS

La premsa considera que la situació
financera ha marcat la política local
Els periodistes de la ciutat asseguren que el nou ajuntament serà molt més
atomitzat i que caldrà valentia i una nova política de pactes
FRANCESC DOMÈNECH. Director de
NW Revista de Reus.
1.- La situació financera de l’Ajuntament ha marcat l’acció de govern,
en el sentit que no hi ha hagut possibilitat d’anar més enllà del que és
el dia a dia i de les emergències
socials. A falta de grans projectes,
el mandat s’acaba amb uns situació
econòmica molt millor, que farà que
el pròxim ajuntament tingui més
marge de maniobra. I tot plegat, enmig d’un ambient molt enrarit per
la judicialització d’aspectes molt
importants de l’activitat municipal,
que ha generat moltes ferides.
2.- Molt més atomitzat i, per tant,
més difícil de governar. Hi haurà
més partits al saló de Plens. Caldran pactes i, per tant, generositat
i amplitud de mires per part de tothom perquè es puguin afrontar amb
garanties els reptes plantejats. Caldrà fer molta Política, així, en majúscules.
JOAN MORALES. Periodista del Diari
de Tarragona.
1.- Un aprovat justet. He trobat a
faltar més acció de govern i el que
s’ha fet ha quedat perdut entre reestructuracions d’Innova i de empreses municipals. El pacte amb el
PP no va ajduar a que existís un full
de ruta clar del que es volia fer.

1.- Quina valoració fa
de l’actual legislatura i
de l’acció del govern?
2.- Com creu que será
el consistori que surti
de les eleccions del 24
de maig?
2.- Crec que serà un consistori atomitzat, amb un guanyador sense
majoria suficient per governar en
solitari. Tornarem a veure pactes a
tres bandes.
FRANCESC GRAS. Periodista del Diari de Tarragona.
1.- S’han fet els deures tenint en
compte la situació econòmica de
l’Ajuntament. La ciutat no s’ha paralitzat i s’ha trobat solució a la
problemàtica generada al voltant de
Metrovacesa. El nou govern s’haurà
de posar mans a la feina per recuperar i endegar nous projectes de
ciutat. Els casos de judicialització
han marcat excessivament l’agenda
política i de les administracions públiques.
2.- Descartada una majoria, els
pactes seran necessaris per formar

C/ Tramuntana, s/n (Pol. Roques Roges) • Apt. corr. núm. 61
Tel / Fax: 977 760 476 • 43460 ALCOVER (Tgn) expomat@expomat.com
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govern. No descarto una legislatura
amb un govern de minoria.
GUILLEM RAMOS-SALVAT. Director
de www.delcamp.cat
1.- La ciutat de Reus va votar un
canvi el passat 22 de maig de 2011.
Després de molts anys de govern
Tripartit, amb un PSC que ja evidenciava el seu declivi i amb dos
partits crossa, com ERC i ICV, tocats
per una gestió permissiva amb el
filubusterisme de Lluís Miquel Pérez, no van sumar. El canvi, liderat
llavors per Carles Pellicer, sumava
només amb el Partit Popular. Més
enllà dels cercles més sobiranistes,
el pacte no semblava dolent per impulsar un canvi de model i sobretot,
per posar fre a la bogeria precrisi
d’un govern que s’havia esgotat.
Però el projecte de Pellicer s’ha
quedat a mitges. Innova ha desaparegut però encara porta cua.
2.- L’esclat del cas Innova a vint
dies de les eleccions segur que
dóna joc a partits petits com la CUP
i Ciutadans. Cap dels altres patits
de la ciutat, tots possiblement relacionats amb Innova (per ser còmplices del Tripartit o per no haver actuat per tallar el problema d’arrel) hi
perdran. El futur pot passar per un
pacte entre els partits espanyolistes
(PSC-PP-C’S) amb la crossa d’Ara

ESPECIAL ELECCIONS MUNICIPALS REUS
Reus amb el diputat a Madrid Francesc Vallès d’alcalde o una suma de
partits en clau catalana.
ISABEL MARTÍNEZ. Periodista de
www.reusdigital.cat
1.- L’actual mandat ha estat complex
per diferents causes, principalment
la greu situació econòmica. La conjuntura i la manca d’entesa entre
els socis ha impedit que, després
de tant anys d’oposició, es visualitzés un model alternatiu del nou govern. La judicialització de la política
municipal ha amagat excessivament
els reptes de futur de la ciutat.
2.- Ara per ara, és una incògnita per
a molts. La crisi que pateixen les
famílies i els sectors productius poden dispersar molt el vot. La ciutat
necessita il·lusió però, a grans trets,
totes les forces polítiques tenen
moviments que els resten.
GERARD GORT. Cap d’informatius de
la ràdio LANOVA
1- Ha estat un mandat marcat per la
judicialització de la política local i
en el que l’acció de govern ha estat

molt poc vistosa, en bona mesura
per la delicada situació financera
de l’Ajuntament, que ha obligat a
l’equip de Govern, a concentrar els
esforços en posar ordre de portes
endins. També ha estat el mandat
del pacte entre CiU i el PP, difícil
d’entendre quan el país viu el moment que viu i pels atacs del PP i el
govern espanyol contra el procés i
contra el president Mas.
2.- Tot apunta a un ajuntament molt
atomitzat, la qual cosa haurà de fer
aflorar novament la política de pactes, ja veurem en quina direcció. El
que està clar és que per superar el
desori actual i la desconfiança vers
la classe política (sobretot Pel cas
Innova) caldrà teixir grans consensos de ciutat. Caldrà que es concretin canvis profunds en la manera de
governar i més gosadia i ambició.
ESTEVE GIRALT. Corresponsal de La
Vanguardia i RAC1
1.- Una legislatura molt judicialitzada, per l’efecte del cas Innova, i
marcada per les estretors econòmiques. Gairebé quatre anys després

de formar nou govern, l’alcalde
encara segueix amb les constants
referències a l’anterior etapa de
32 anys de governs socialistes. Els
fets, bàsicament els judicials, condicionen i molt, però s’ha trobat a
faltar més autocrítica i capacitat de
lideratge del govern de CiU. La inestabilitat generada pel trencament
amb el PP, tot i produir-se al final
de la legislatura, tampoc ha ajudat
a un govern fort. El canvi de govern
a Reus segurament es recordarà
per la liquidació d’Innova, els canvis en una manera de governar de
l’anterior tripartit municipal que ha
acabat encallant als jutjats en una
macro causa. Costarà més recordar
què ha impulsat i creat el nou govern en positiu, més enllà d’intentar
posar ordre i corregir amb més o
menys encerts les presumptes irregularitats del cas Innova.
2.- Molt probablement serà un consistori on aconseguir majories no
serà feina fàcil per la diversificació
previsible del vot. La inestabilitat
podria marcar la propera legislatura.

RECUPEREM
L’ORGULL
DE REUS

Sebastià Domènech
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CARLES PELLICER. Cndidat a l’alcaldia per Convergència i Unió

‘Donar facilitats és la nostra
obligació com a Ajuntament’
Quina valoració fa de la tasca
feta els darrers quatre anys per
l’actual ajuntament?
La valoració és positiva, ja que
partíem de tres condicionants:
L’endeutament del consistori i
un model insostenible, que ens
abocava a la fallida i a la intervenció de l’Estat; una forta baixada d’ingressos, conseqüència
del context de crisi econòmica;
i, la creixent demanda ciutadana
de recursos i serveis derivada
també de la crisi.
Què creu que ha estat el millor
de tot el que s’ha fet aquests
darrers quatre anys?
Poder mantenir en funcionament
l’Ajuntament i totes les seves
competències; prestar uns serveis adequats als ciutadans,
sobre tot en la vessat social,
on hem estat capdavanters en
molts projectes de gestió alimentària i habitatge; simplificar tot el sector empresarial municipal, que ha
comportat la desaparició d’INNOVA
i resoldre Metrovacesa.
Què li ha faltat al govern municipal
que vostè ha encapçalat?
Poder projectar més la ciutat; ja per
la urgència d’abordar la gravíssima
situació econòmica i financera de
l’Ajuntament, que comprometia la
viabilitat de la institució i la seva
capacitat de donar servei als ciutadans, no ens hi hem pogut dedicar
més
Quins són els principals objectius
que es planteja el seu partit si arriba al govern de Reus.
Treballar per fer una ciutat més emprenedora, que atregui més inversions i generi ocupació; fins ara hem
evitat que, socialment, la gent s’ensorri; ara cal ajudar i donar suport
per a que se’n surtin; fer de Reus
una capital comercial, turística i cul-

presència en plataformes d’internacionalització i l’establiment d’aliances estratègiques
entre elles. També promoure
l’obtenció de microcrèdits als
autònoms, als emprenedors i a
les microempreses, i oferir orientació, formació i acompanyament per a afavorir l’èxit dels
projectes que s’hi acullin.

tural; reorganitzar l’ajuntament per
fer-lo més àgil, transparent i pròxim,
fet que ho aconseguirem amb una
descentralització efectiva per districtes
Què contempla el seu programa
electoral per reactivar l’economia
de cara al proper mandat?
El paper de l’Ajuntament per fomentar el creixement econòmic i l’ocupació passa, fonamentalment, pel suport a les empreses, oferint-los les
màximes facilitats administratives.
Donar facilitats és la nostra primera
obligació com a Ajuntament. Consolidar l’estratègia d’especialització
industrial del Tecnoparc en salut,
nutrició i TIC a través del Consell
d’Impuls al Tecnoparc que l’Ajuntament comparteix amb la Cambra de
Comerç i la Universitat Rovira i Virgili; potenciar, mitjançant acords amb
les entitats del sector, de la internacionalització de les pimes a través de l’assistència a grans fires i la
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Quines mesures concretes ofereix el seu programa per reactivar el sector de la construcció
i les empreses del territori en
els proper mandat?
Aprovar
definitivament
el
POUM; d’acord amb els principals polígons i agents immobiliaris de la ciutat, impulsarem
un catàleg de sòl industrial que
ajudi a la promoció econòmica
i la captació d’inversions; repensar, de manera consensuada, el desenvolupament urbà de la
part nord de la ciutat, un cop derogat l’ARE, reduint els àmbits, trossejant-los i possibilitant una gestió
efectiva de cadascun d’ells; continuar desenvolupant un microurbanisme amb obres a tots els barris
i zones; i, l’adequació urbanística
de diferents àmbits com l’àrea de
Pere IV, l’antiga Valira la Sindical i
el seu entorn, amb habitatge o espais verds, i fer un projecte urbanístic per l’actual aparcament de la
Riera Miró: entre altres.
Amb qui està disposat a pactar o
donar suport per arribar al govern
municipal tenint en compte l’atomització que s’apunta en la política
catalana?
Des de CiU partim del convenciment
que guanyarem les eleccions i que,
per tant, podrem capitanejar de nou
l’Ajuntament. Sobre la possible atomització o no, s’haurà d’esperar als
resultats electorals.

FRANCESC VALLÈS. Candidat a l’alcaldia pel PSC.

‘S’han perdut oportunitats
i pes específic en el territori’
Què contempla el seu programa electoral per reactivar l’economia de cara al proper mandat?
La situació reclama un pla d’acció urgent. Tenim els instruments, només cal fer-los funcionar: Mas Carandell, l’Hospital
de Sant Joan, la Universitat Rovira i Virgili, l’aeroport... També hem d’aconseguir que Reus
torni a ser una ciutat atractiva
per invertir i ho farem donant
suport a de les Pimes i màximes facilitats als emprenedors.

Quina valoració fa de la tasca
feta els darrers quatre anys per
l’actual ajuntament?
El govern format per Convergència i Unió i el Partit Popular
s’ha limitat a actuar amb improvisació, sense objectius clars ni
projecte de ciutat. Com a conseqüència d’això, Reus ha retrocedit de forma molt evident
i en molts àmbits diferents.
S’han perdut oportunitats i pes
específic en el territori.
Què creu que ha estat el millor
de tot el que s’ha fet aquests
darrers quatre anys?
Que la ciutat de Reus ha pogut
mantenir la titularitat municipal d’empreses de serveis com
Gesfursa o Aigües de Reus, encara que tots sabem que això
ha estat possible pel fracàs
de l’equip de govern que no
ha estat capaç de vendre-les
tal com pretenia. Nosaltres sempre
ens hi vam oposar i, amb el temps,
s’ha demostrat que eren fonamentals per contribuir a solucionar els
problemes de liquiditat de l’Ajuntament provocats per l’actitud insolidària de la Generalitat que manté
un deute amb Reus de més de 56
milions d’euros.
Què li ha faltat al darrer govern municipal?
Projecte de ciutat, ser conscient de
la importància de tots els temes que
tenien entre mans. La negligència,
per exemple, en la gestió de la sanitat o la cultura ha estat alarmant.
Quins són els principals objectius
que es planteja el seu partit si arriba al govern de Reus.
La dinamització econòmica i creació
de llocs de treball, recuperar la capitalitat cultural i sanitària, retornar
el protagonisme als ciutadans implicant-los en les decisions polítiques

i el mandat per objectius: si en 4
anys no aconsegueixo els objectius
fixats, no em presentaré a la reelecció.

Reus i els seus ciutadans
necessiten un govern
fort que pugui perdre
decisions valentes per fer
avançar la ciutat. Per tant,
apel·larem a una gran
majoria que garanteixi
una majoria estable i
contundent
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Quines mesures concretes ofereix el seu programa per reactivar el sector de la construcció i
les empreses del territori en el
proper mandat?
Volem implicar els constructors
perquè col·laborin amb l’Ajuntament rehabilitant els habitatges buits que hi ha a la ciutat i
que són propietat d’entitats bancàries per poder tornar-los a posar al
mercat i dedicar-los a lloguer social.
El sector empresarial, en general,
el volem reactivar creant una finestreta única perquè es pugui posar
en marxa una empresa a Reus en
menys de 3 dies i bonificant el 95%
dels impostos el primer any d’activitat, ampliable a un segon any
si es contracten persones aturades
empadronades a la ciutat.
Amb qui està disposat a pactar o
donar suport per arribar al govern
municipal tenint en compte l’atomització que s’apunta en la política
catalana?
La ciutat de Reus i els seus ciutadans necessiten un govern fort que
pugui perdre decisions valentes
per fer avançar la ciutat. Per tant,
apel·larem a una gran majoria que
garanteixi una majoria estable i
contundent. Ara mateix és pel què
treballem.
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SEBASTIÀ DOMÈNECH. Candidat a l’alcaldia pel PP.

‘La nostra acció al govern de
Reus ha estat eficient i positiva’
Quina valoració fa de la tasca
feta els darrers quatre anys per
l’actual ajuntament?
La tasca feta pel nostre equip
de regidors aquests tres anys i
mig que hem estat al govern ha
estat molt eficient i totalment
positiva. Hem tingut en primer
lloc, l’honor de contribuir a
l’estabilitat política municipal
doncs ens vam responsabilitzar
de regidories importants com
són Promoció Econòmica, Medi
Ambient, Immigració, Família i
Gent Gran, Formació, Guàrdia
Urbana i Esports així com la
Presidència del Grup Econòmic
i d’Aigües de Reus. Malauradament, l’Alcalde Pellicer va trencar el pacte de govern abans
d’esgotar la legislatura per motius exclusivament electoralistes i
amb molt poca responsabilitat per
part seva envers la nostra ciutat.
Què creu que ha estat el millor dels
darrers quatre anys?
El Partit Popular ha contribuït a
l’estabilitat política municipal. Ens
vam responsabilitzar de regidories
importants amb una tasca que va
suposar gestionar aproximadament
el 30% del pressupost municipal.
Què li ha faltat al govern municipal?
Com sabeu ara fa quatre anys, quan
vam entrar a l’Ajuntament, va haver-hi moments de grans dificultats
econòmiques, en algun moment
semblava que no es podria pagar ni
la factura de la llum del propi consistori. D’aquesta manera doncs,
la legislatura s’ha vist marcada per
pressupostos molt petits i per cap
gran inversió en infraestructures ni
grans projectes. Per sort, ara al final, la situació està donant la volta
i promet uns anys millors d’inversions per la ciutat, i si els veïns de
Reus ens ho permeten, hi participarem amb molta il·lusió.

ons fiscals i subvencionant el
lloguer per a ús comercial. En
relació a les llicències d’activitat
volem unificar per una part la
llicència principal per obrir un
establiment d’hoteleria amb la
de terrasses per tal de que s’accelerin tots els tràmits. Així mateix, proposem una millora de la
fiscalitat en relació als impostos
i pagaments per obrir qualsevol
negoci a la nostra ciutat incentivant fiscalment sempre que es
creiïn llocs de treball.

Quins són els principals objectius
que es planteja el seu partit si arriba al govern de Reus?
Primer de tot, vetllar per l’ocupació,
la generació de llocs de treball. Crearem una gran Àrea que agrupi Promoció Econòmica, Turisme i Ocupació es pretén que totes les accions
de promoció de la ciutat vagin endreçades. Crearem un pla d’ocupació dotat amb 600.000 euros que,
sumat als plans que ens vinguin de
la Generalitat i de l’Estat, donaran
feina a un centenar de reusencs.
Proposem també bonificacions fiscals pels nous emprenedors i també
per totes aquelles noves empreses
i volem agilitzar les llicències d’activitat i unificació per exemple al ram
de l’hoteleria de la llicencia principal i la de terrasses per tots aquells
que la demanin.
Què contempla el seu programa
electoral per reactivar l’economia
de cara al proper mandat?
Amb l’ocupació com a objectiu, incidirem en la formació dels nous
empresaris i multiplicarem el suport
a l’emprenedoria amb bonificaci-
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Quines mesures concretes ofereix el seu programa per reactivar el sector de la construcció i
les empreses del territori en els
proper mandat?
Proposem un urbanisme de proximitat que apropi els barris a tot
el centre de la ciutat d’una manera
física i fluida i que dinamitzi alhora
l’activitat comercial a tota la ciutat.
L’urbanisme de proximitat és aquell
que actua en funció de les necessitats concretes que es presentin i
que ajudi a encabir totes les zones
de Reus al nucli urbà que la conforma. A més, proposem el Pla ‘Reus
Rehabilita’ per tal que el centre de
la nostra ciutat i els nostres barris
recuperin la imatge i fisonomia que
mereix una ciutat com Reus.
Amb qui està disposat a pactar o
donar suport per arribar al govern
municipal si tenim en compte la
possible atomització?
Nosaltres només vetllarem pel benestar dels reusencs i reusenques i
per la ciutat, d’aquesta manera no
mirarem massa els colors de amb
qui pactem, sinó el seu compromís
amb Reus. Òbviament, és lògic que
amb els partits independentistes
serà impossible arribar a cap acord
doncs no compartim el mateix projecte.

JORDI CERVERA. Candidat a l’alcaldia per ARA Reus.

‘La ciutat està per damunt dels
interessos polítics de cada partit’
Quina valoració fa de la tasca
feta els darrers quatre anys per
l’actual ajuntament?
Durant aquests quatre anys podem comparar les el govern de
Reus amb un equip de rugbi:
patada endavant, i ja ho arreglarà el que vingui. Ara Reus està
preparat per governar la ciutat
pensant en el benefici de les accions a llarg termini i no en clau
partidista.
Què creu que ha estat el millor
de tot el que s’ha fet aquests
darrers quatre anys?
La ciutat ha començat un camí
que no hauria estat possible si
no hagués sigut per Ara Reus.
Gràcies a Ara Reus tenim una situació de credibilitat financera en
les dues votacions que es van fer
per votar ciutat. No vam pensar en
rèdit polític sino en el que era el
millor per Reus.
Què li ha faltat al govern municipal?
El govern durant aquests anys ha
oblidat fer ciutat, això vol dir pensar en tots els ciutadans, no només
en els del centre de la ciutat. La política que s’ha dut a terme ha dividit
la ciutat entre el centre i els barris,
creant ciutadans de primera i ciutadans de segona. Per Ara Reus tota
la ciutat és igual d’important.
També ha faltat tenir més pes a Barcelona, però poder dur a terme les
polítiques de ciutat que no només
depenen de l’Ajuntament.
Quins són els principals objectius
que es planteja el seu partit si arriba al govern de Reus.
El repte per nosaltres es fer funcionar tot el que ja té la ciutat, i sobretot, confiar en el més valuós de
Reus, la societat civil, que ha estat
oblidada durant els últims quatre
anys. A més a més, considerem imprescindible el compliment de les

La prioritat d’Ara Reus es reduir
l’atur i pensar en les persones.
Volem que la ciutat de Reus torni a ser la ciutat capdavantera
en cultura, comerç, industria,
esport, etc. , com ha sigut històricament. Ara Reus està preparat
per governar la ciutat pensant en
el benefici de les accions a llarg
termini i no en clau partidista.

promeses electorals, que són un
compromís amb el ciutadà.
Què contempla el seu programa
electoral per reactivar l’economia
de cara al proper mandat?

Tots els partits polítics
han de demostrar en un
moment determinat que
la ciutat està per damunt
dels interessos polítics de
cada partit. Ara Reus ho
ha demostrat una i altra
vegada durant els darrers
quatre anys. El govern l’ha
de decidir Reus, no ha de
ser Barcelona ni Madrid.
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Quines mesures concretes ofereix el seu programa per reactivar el sector de la construcció i
les empreses del territorio en els
proper mandat?
Ara Reus promourà un ambiciós pla de rehabilitació d’edificis
i habitatges, i donarem crèdits
per les comunitats de propietaris
que vulguin realitzar aquestes reformes. Això donarà treball a unes 300
persones en el ram de la construcció i un numero igual de llocs de
treball al sector serveis.
Reactivarem i dinamitzarem el sector comercial i industrial de Reus
mitjançant l’agilització de les tramitacions burocràtiques de noves
activitats, amb la implantació d’una
finestreta única d’informació per a
les empreses que desitgin instal·larse a Reus.
Amb qui està disposat a pactar o
donar suport per arribar al govern
municipal tenint en compte l’atomització que s’apunta en la política
catalana?
Ara Reus pactarà amb la ciutat, ho
ha demostrat i ho continuarà fent.
Ara Reus farà molt bon resultat però
sempre pensant en Reus. Tots els
partits polítics han de demostrar en
un moment determinat que la ciutat
està per damunt dels interessos polítics de cada partit. Ara Reus ho ha
demostrat una i altra vegada durant
els darrers quatre anys. El govern
l’ha de decidir Reus, no ha de ser
Barcelona ni Madrid.
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DAVID VIDAL. Candidat a l’alcaldia de Reus per la CUP

‘Ha estat un govern sense rumb i
amb accions de cara a la galeria’
Quina valoració fa de la tasca
feta els darrers quatre anys per
l’actual ajuntament?
Després de dècades d’un govern tripartit autoanomenat
d’esquerres calia una alternativa política que representés
un canvi, però ens hem trobat
amb un tripartit de dretes que
ha significat una simple alternança política. El nou govern
no ha estat a l’alçada i, simplement, s’ha dedicat a gestionar
la misèria heretada de l’anterior
govern. El govern no ha estat
valent amb tot el Cas INNOVA
que des de la CUP hem denunciat, el que ens fa sospitar sobre la possible corresponsabilitat que podrien tenir els partits que
han estat al govern –o hi ha donat
suport- durant aquest mandat. I,
tampoc cal oblidar-se, de l’actitud
dòcil i passiva davant el xantatge
del deute bancari, que ha implicat
una forta retallada pressupostària
en polítiques més necessàries que
mai, i l’acceptació del xantatge de
Metrovacesa.
Què creu que ha estat el millor
d’aquests darrers quatre anys?
El millor podríem dir que ha estat
bàsicament la fi d’un govern que
portava dècades gestionant la ciutat d’una forma nefasta i que ha
portat a l’Ajuntament a ser el més
endeutat dels Països Catalans. No
podem destacar res de l’acció de
govern d’aquest mandat, ja que ha
estat una política d’improvisació
constant i de posar pedaços.
Què li ha faltat al govern municipal?
Ha estat un govern sense rumb que
ha anat prenent grans decisions
(marcades per l’herència del govern
anterior, com el Cas Metrovacesa
o el préstec de les obres del nou
Hospital) i s’ha dedicat a fer petites

El nostre model de desenvolupament econòmic està basat
en diferents punts centrals. El
primer d’ells és aprofitar les potencialitats de la ciutat i el territori per diversificar l’economia i
generar un model autocentrat de
desenvolupament. Això vol dir
no fer dependre la nostra economia d’una activitat concreta, i
que quan aquesta baixa –com ha
passat precisament amb la construcció- la ciutat se’n ressenteixi.
En segon lloc, cal defensar una
ocupació estable i de qualitat
i en tercer lloc, cal replantejar
l’entramat empresarial de l’Ajuntament i revisar l’externalització
de determinats serveis.
accions de cara a la galeria, ja que
no han pogut fer grans obres per
manca de pressupost.
Quins són els principals objectius
que es planteja el seu partit si arriba al govern de Reus.
El nostre principal objectiu no és
gestionar l’Ajuntament, sinó transformar-lo per capgirar Reus, implantant un nou model de ciutat i una
nova forma d’entendre la política,
que compti amb la participació de
la ciutadania. Per tant, aquest és
un procés molt més profund que el
simple fet de formar un govern municipal. Per aquest motiu, l’objectiu
de la CUP a curt termini no és ocupar butaca per poder gestionar una
o dues regidories. Sinó treballar a
les institucions i al carrer per poder
plantejar un projecte sòlid que permeti transformar la forma de funcionar de l’Ajuntament i crear un nou
model de ciutat que puguem decidir
entre tots i totes. No volem gestionar molles, sinó tenir el pa sencer.
Què contempla el seu programa
electoral per reactivar l’economia
de cara al proper mandat?
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Quines mesures concretes ofereix el
seu programa per reactivar el sector
de la construcció i les empreses del
territori en els proper mandat?
Ens oposem frontalment a fer créixer encara més la zona urbanitzable
del terme municipal. Actualment,
tenim polígons industrials buits, cal
omplir-los amb activitat que generi benefici col·lectiu. També tenim
moltes zones urbanitzades, però els
solars residencials estan per construir. I, en tercer lloc, tenim una
greu problemàtica amb els pisos i
els solars abandonats o buits. Cal
garantir la seguretat i salut pública i facilitar l’accés de la ciutadania
a l’habitatge, que és un dret fonamental.
Amb qui està disposat a pactar o
donar suport?
Com ja hem dit anteriorment, el
nostre objectiu no és ocupar una
butaca, sinó capgirar la ciutat i
plantejar un nou model. Per tant,
nosaltres no formarem part de cap
govern si no hi ha una corrrelació
de forces clarament beneficiosa per
a nosaltres.

NOEMÍ LLAURADÓ. Candidata a l’alcaldia per ERC.

‘Cal un pacte de ciutat que blindi
el nostre model econòmic’
Quina valoració fa de la tasca
feta els darrers quatre anys per
l’actual ajuntament?
Negativa. Tant en el vessant
social, com en el vessant nacional, el pacte entre CIU i el PP
ha estat contraproduent per a la
ciutat i per a la seva gent. En el
vessant social hem patit un pacte de dretes que no ha portat a
terme polítiques públiques com
les entenem des de l’esquerra,
que s’ha escudat en la manca de
competències o de pressupost
per deixar fer, i deixar passar,
que ha permès que l’Hospital
de Reus fos víctima de crítiques
sense defensar-ne la seva condició de referent al territori en àmbits tan rellevants com l’oncologia,
que ha entès la cultura com a una
despesa i no com a una inversió,
que quan ha actuat, que no sempre
ha estat així, simplement ho ha fet
de gestor, quan un ajuntament ha
de ser quelcom més: una veritable
infraestructura d’Estat, la primera i
més propera administració que tenen els ciutadans per solucionar les
seves qüestions.
Què creu que ha estat el millor de
tot el que s’ha fet aquests darrers
quatre anys?
Malauradament, l’únic bo que s’ha
fet en aquest mandat s’ha produït
en els darrers mesos i és el trencament del pacte entre CiU i PP. Tot i
que crec que no va ser una decisió
presa a nivell local, sinó que va
venir imposada des d’instàncies superiors de Convergència davant de
la proximitat de la consulta del 9N.
Què li ha faltat al govern municipal?
Actuar com a tal. Com he dit abans,
l’ajuntament s’ha limitat a fer de
gestor, quan el que es necessita és
capacitat d’incidir políticament en
aquells àmbits que repercuteixen en

Què contempla el seu programa
electoral per reactivar l’economia de cara al proper mandat?
Com he dit abans, creiem que
és clau que en el primer any
de mandat se signi un Pacte
de Ciutat amb tots els actors
socials i econòmics que blindi
l’estabilitat del model econòmic
de Reus. La visió estratègica de
ciutat ha d’estar per sobre de
cicles polítics i decisions de
partit.

la ciutat i la seva gent.
Quins són els principals objectius
que es planteja el seu partit.
Desenvolupar una economia local
viable i inclusiva i millorar l’ocupació. Encara hi ha masses famílies en què els dos membres de la
parella estan sense feina i a més
sense cobrar ni la prestació, ni el
subsidi. Hem de dibuixar un sistema urbà sostenible. Volem culminar
el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal que dibuixi una ciutat amable, compacta i interconnectada,
ben dotada d’equipaments i parcs
urbans, amb urbanisme i arquitectura contemporània i de qualitat.
Així mateix s’ha de garantir l’accés
a l’habitatge com a dret inherent a
la condició de ciutadà, a partir de
la promoció d’habitatge per lloguer.
D’altra banda, la nostra visió del
Camp de Tarragona com a realitat
metropolitana se centrarà en liderar
la coordinació i col·laboració en tots
aquells aspectes que els municipis
que conformem el Camp puguem
tractar conjuntament, com el transport, la salut, els equipaments, etc.
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Quines mesures concretes ofereix el seu programa per reactivar el sector de la construcció?
Pel que fa a la contractació
d’obres per part de l’Administració local, cal tenir present que
la majoria d’empreses del sector de
la construcció a Reus són petites i
mitjanes, de manera que sovint no
disposen de la classificació per poder optar a licitacions d’obres de
determinada complexitat. En aquest
sentit, s’han d’analitzar les possibilitats que la Llei de contractes del
Sector Públic ens permeti, per efectuar les obres per fases i així permetre l’accés a les licitacions de les
empreses locals que no disposin de
classificació. És bo per a l’economia
local que les nostres empreses locals participin de les actuacions que
es duen a terme al municipi, ja que
això incentiva la creació d’ocupació,
l’obtenció de beneficis empresarials, la dinamització d’altres sectors
com el de serveis
Amb qui està disposat a pactar?
Ara mateix l’únic pacte que tenim és
amb els reusencs i reusenques a qui
oferim construir junts el nostre projecte de ciutat. Per tant, i en tot cas,
ens preguntem quins partits estaran
disposats a realitzar polítiques socials d’esquerres i sobiranistes si
volen pactar amb nosaltres.
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LLUÍS GIBERT. Candidat a l’alcaldia per DeNou Reus.

‘Hem perdut quatre anys molt
valuosos per posicionar la ciutat’
Quina valoració fa de la tasca
feta els darrers quatre anys per
l’actual ajuntament?
Pèssima. El projecte de ciutat
ha estat bàsicament repartir-se
regidories en un pacte polític
sense contingut específic. Ni
tan sols han posat ordre, com
diuen, tal i com podem comprovar en els recents escàndols judicials. Hem perdut quatre anys
molt valuosos per posicionar la
ciutat i preparar-la pels reptes
que ens venen.
Què creu que ha estat el millor
de tot el que s’ha fet aquests
darrers quatre anys?
El millor que s’ha fet ha estat
que el forat no s’ha engrandit, però
segurament no per mèrits propis,
sinó com a conseqüència lògica
d’un Ajuntament intervingut per
part de l’Estat espanyol que a canvi
de prestar-nos diners amb el FLA ha
demanat contenció en la despesa.
Què li ha faltat al darrer govern municipal?
Bàsicament projecte i capacitat. No
puc entendre com es pot plantejar
una opció política sense visualitzar
com vols que sigui la teva ciutat en
un futur i establir un pla d’execució
de les teves polítiques encaminat
a aquest objectiu. Tot a estat una
recerca d’estabilitat política amb
un pacte en que s’han distribuït les
cadires i poca cosa més. Això no
és governar una ciutat, és, senzillament, ocupar el poder.
Quins són els principals objectius
que es planteja el seu partit si arriba al govern de Reus.
Els nostre principal objectiu és posar les bases per definir cap a on ha
d’anar Reus i configurar el projecte
de ciutat a mig i llarg termini. Per
fer això creiem que calen noves ca-

de permisos i tràmits facilitant
al màxim la implementació de
els empreses i el manteniment
de les indústries existents i refer sobre tot la marca de ciutat
com a marca d’atractiu comercial i cultural per atraure activitat
econòmica.

res i noves maneres de fer. Superar
la dinàmica política d’aquesta ciutat
de comptar només amb els amics,
parents i coneguts i posar en marxa
la intel·ligència col·lectiva de tots
els reusencs per tal que, a través
de processos participatius, defineixin el futur de la ciutat que volem.
Necessitem gent honesta amb capacitat de provocar aquest canvi,
transparència en la gestió i, sobre
tot, eficàcia.
Què contempla el programa electoral de DeNou Reus per reactivar
l’economia de cara al proper mandat?
Sobretot definir cap a quins sectors estratègics hem de dirigir els
nostres esforços per tal d’atraure
talent i noves empreses. Tenim una
magnifica base d’entitats de i+d+i
que hem de potenciar i posar en
valor per atraure la industria agroalimentària. Proposen complemetar
aquesta oferta amb una Centre d’
Interpretació de Productes Agroalimentaris que relacioni a Reus amb
el concepte de dieta mediterrània,
per exemple. Cal al mateix temps
ser eficaços en la gestió pública

22

abril 2015

Quines mesures concretes ofereix el seu programa per reactivar el sector de la construcció i
les empreses del territori en els
proper mandat?
L’eficàcia en la gestió és aplicable a tots els sectors empresarials, també al sector de la
construcció. Com a sector que
ha patit especialment la crisi cal
introduir mesures de reactivació i
per a fer això ningú millor que els
sectors implicats per tal de definir
les millors polítiques a desenvolupar. La rehabilitació, la innovació i
l’edificació sostenible son camps en
els que cal buscar noves oportunitats i sinèrgies tambè en els espais
públics. La priorització d’empreses
del territori en el desenvolupament
d’aquests marcs ha de ser també
una eina de reactivació dels sectors
locals.
Amb qui està disposat a pactar o
donar suport per arribar al govern
municipal tenint en compte l’atomització que s’apunta en la política
catalana?
No és la nostra prioritat pactar amb
ningú perquè les nostres propostes
impliquen un canvi en les maneres
de fer política i no creiem que, a
curt termini, els partits tradicionals
estiguin disposats a pactar assumint el nostre codi ètic. En tot cas
no propiciarem governs que estiguin en contra del dret a decidir del
catalans ni en contra de l’aplicació
de les més mínimes normes de convivència i de justícia social.

ÀLFRED PITARCH. Candidat a l’alcaldia per Llista Unitària per la Independència.

‘Es poden rebaixar l’impost i taxes
de les obres i construccions al 50%’
Quina valoració fa de la tasca
feta els darrers quatre anys per
l’actual ajuntament?
La percepció que tenim moltes
de les persones que vivim, treballem i estimem la nostra ciutat, és que Reus ha perdut quatre anys. Acabem una legislatura
on el govern local no ha trobat
mai el seu lloc ni ha sabut estar
a l’alçada dels reptes i les necessitats que la societat reusenca ha anat demandant.
Què creu que ha estat el millor
de tot el que s’ha fet aquests
darrers quatre anys?
El millor, i potser la única cosa
positiva que s’ha fet en aquest
darrer mandat, ha estat reduir l’endeutament municipal. Ara el nom de
Reus ja no surt al segon lloc de les
ciutats del conjunt de l’Estat amb
un endeutament més alt en relació
amb el nombre d’habitants.
Què li ha faltat al govern municipal?
Des del nostre punt de vista li han
faltat moltes coses. Li ha faltat coherència alhora de fer el pacte de
govern amb qui ho va fer, li ha faltat
una millor comunicació a la ciutadania de la seva gestió, li ha faltat escoltar les propostes que des
de sectors econòmics i socials de
Reus es feien per tal que la ciutat
no deixés escapar les oportunitats
que s’han estat plantejant al territori, li ha faltat tenir empatia i estar
a prop d’aquells que han estat patint les retallades pressupostàries i
ajustaments econòmics que ha dut
a terme aquest govern.
Quins són els principals objectius
que es planteja el seu partit si arriba al govern de Reus?
Des de Llista Unitària creiem fermament que per tornar a fer de
Reus aquella ciutat de la que tots

tingut, cosa que no té cap mena
de sentit. En aquest sentit, es
poden rebaixar l’impost i taxes
de les obres i construccions al
50% anul·lant les fiances de determinades obres.
I més enllà d’això cal apostar
per fer una forta política de promoció de la ciutat, en la que
s’impliquin el major nombre
d’actors possibles per definir-ne
les línies estratègiques.

ens sentim ben orgullosos, hem
de rellançar l’economia local, hem
d’apostar fort per la cultura i hem
de ser exemplars en les polítiques
socials. Som conscients que són
objectius molt agosarats. Però també som conscients a l’Ajuntament
tenim les eines necessàries i els
professionals necessaris per dur-los
a bon port.
Què contempla el seu programa
electoral per reactivar l’economia
de cara al proper mandat?
L’IBI que paguem a Reus és un
dels més alts de Catalunya. I sobre aquest impost l’Ajuntament hi
pot actuar abaratint-lo. Les empreses mixtes que presten serveis a
la ciutadania, cal que tornin a ser
de titularitat exclusivament pública.
D’aquesta manera es pot aconseguir
que el que deixem de pagar impostos afegits. Per posar un exemple,
si les zones blaves de la ciutat la
gestió fos pública, ens estalviaríem
de pagar el 21% de l’IVA.Si parlem
del sector de la construcció, mentre
la caiguda estimada de la seva activitat és de vora el 90%, l’Impost
municipal d’obres, ICIO, s’ha man-
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Quines mesures concretes ofereix el seu programa per reactivar el sector de la construcció i
les empreses del territori en els
proper mandat?
La reactivació del sector de la
construcció no ha de passar per una
altra febrada de construir el màxim
de sòl urbanitzable possible. Després d’unes èpoques de creixement
especulatiu forassenyat, tenim unes
ciutats i un territori que cal endreçar. No es tracta ja de fer grans planejaments urbanístics per actuar en
una determinada zona, sinó el que
cal és fer aquelles actuacions que
permetin fer la nostra ciutat més
acollidora i el nostre territori més
ordenat. Des de Llista Unitària potenciarem noves campanyes de neteja de façanes i condicionaments
d’habitatges singulars de Reus.
Amb qui està disposat a pactar?
Serà més fàcil entendre’ns amb
aquells partits que des del consistori treballin per impulsar la creació
de l’Assemblea de Càrrecs Electes,
que estiguin disposats a que l’ajuntament formi part activa de l’AMI,
que impulsin la sobirania fiscal
ingressant els tributs que recapti
l’Ajuntament a l’Agència Tributària
de Catalunya, en definitiva, que
s’impliquin de forma activa en les
seves polítiques per tal de poder
garantir la independència.

………………………………………………………………………………

C/Terrissaires, 1
Polígon “La Cometa”
43700-El Vendrell
Tel.: 977 661 951
977 664 067

Pas de piles, 28 Pol.Ind. Laverno
Carretera Sant Sadurni-Gelida
08739-Subirats
Tel. 938 91 33 21

Camí de Reus, s/n
43391-Vinyols i els Arcs
Cambrils
Tel.: 977 360 836

Pl. del Nen de les Oques, 8
43202-Reus
Tel.: 977 312 502

…………………………………………………………………………………..

www.comercialstc.com
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Crònica de la
Setmana Santa 2015
Enguany la Confraria de Nostre Pare
Jesús a la Columna ha tornat a participar en la processó del Sant Enterrament de Divendres Sant a Reus.
En aquesta ocasió l’honor de portar
l’estàndard va ser de l’amic Miquel
Salvadó Bigorra, qui va comptar
com a acompanyants de cordonistes als expresidents Miquel Vilella
Suazo i Josep Maria Salvadó Bigorra.
El Guió el va portar la nena Bàrbara
Mollón Expósito, acompanyada per
les nenes Blanca Mollón Expósito,
Paula Salvadó Parra, Isabel Romero
Punyal i Fina Salvat Garcia.
El temps durant la Setmana Santa
ens va acompanyar ja que a diferència d’altres anys no hi va haver
perill de pluja o vent. Aproximadament vam ser el mateix nombre de
confrares que sortim cada any. Feia
força goig que a banda de les nenes
que portaven el Guió que encapçalava el pas, tot un plegat de xiquets
i xiquetes anessin darrera acompanyant-los, cosa que donava un toc
de frescor i alegria, en contrast amb
els confrares que amb la cucurulla i
en formació demostren un toc més
solemne i penitencial, tal com marca acompanyar al pas.
L’estàndard va desfilar acompanyant
el misteri de Jesús a la Columna,
que marxava seguint els tocs que
marcaven els músics. Tocs que amb
el seu ritme seguien els confrares.
Tancant la formació hi desfilaven els
membres de la junta de la Confraria.

Lluís Salvat Barceló
President de la Confraria
de Nostre Pare Jesús a la
Columna i de la Germandat de
Sant Antoni de Pàdua

Diverses imatges de la Setmana Santa 2015 amb els portadors de l’estàndard i el Guió
de la Confraria de Nostre Pare Jesús a la Columna

Per això no puc més que restar satisfet per tal i com va anar tot.
La imatge de Nostre Pare Jesús a la
Columna està tot l’any a la capella de la Prioral de Sant Pere menys
la setmana en que la traslladem
al magatzem de passos per poder

guarnir-la damunt el Misteri i sortir
a la processó del Sant Enterrament.
Per aquest motiu us animo a que
de tant en tant passeu per la Prioral
per gaudir de la capella on està la
imatge així com la de Sant Antoni
de Pàdua.

DESDE 1939

Instalaciones Frigoríficas

ANGUERA
Sdad. Ltda.
Oficinas, Talleres y Exposición:
C/ Tetuán, 1 (Esq. Av. Carrilet) - 434205 REUS
e-mail: ifa@ifa.cat
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Tel. 977 75 46 44
Fax: 977 75 49 00

Bastides de qualitat al
servei del constructor.
Avda. La Granja, nº12
43760 – EL MORELL
Tel.: 977.84.20.24
Fax: 977.84.12.35

Bastides de qualitat al
servei del constructor.

Avda. La Granja, nº12
43760 – EL MORELL
Tel.:al977.84.20.24
Bastides de qualitat
Fax: 977.84.12.35
servei del constructor.
Avda. La Granja, nº12
43760 – EL MORELL
Tel.: 977.84.20.24
Fax: 977.84.12.35

servei total a la construcció
forjats
ceràmica tradicional
materials d’unió
servei camió-grua

paviments
revestiments
reforma integral
de cuina i bany

Carretera de Cambrils a Reus, Km. 3
43330 RIUDOMS (Tarragona)
Tel. 977 850 840 Fax 977 768 356
info@gero10.com
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