Moció per a la creació dels Consells de districte
En una ciutat com Reus en la que hi ha més de 100.000 habitants i un centre neuràlgic
molt actiu a nivell tan social com cultural, no podem oblidar la realitat i la vida dels
barris. En som conscients que durant els últims temps ha hagut situacions complexes a
algunes zones de la ciutat que han pogut dificultar la convivència i relacions entre veïns
i veïnes de les zones que ens fan veure encara més, la necessitat de plantejar aquesta
proposta.
Des de la CUP sempre hem defensat una ciutat inclusiva en la que es contempla com a
treball base, la organització i apoderament dels barris i la seva gent. Per això
considerem de vital importància que els veïns i veïnes del barri, les entitats
organitzades i els actors participants en els barris treballin conjuntament i de manera
col·lectiva, ja no nomes per a poder combatre possibles situacions conflictives de
convivència, sinó també per a poder fer un treball en positiu: Crear un espai de relació
i treball entre els diferents actors participants al barri i que aquest espai formal serveixi
per treballar inquietuds i situacions concretes de la zona per a poder trobar-hi resposta
des de la pròpia població que hi viu i hi treballa, ja que són les persones que viuen dia a
dia la realitat d’aquest.
Sabem que s’està treballant des de Serveis Socials en clau comunitària a través dels
Plans de Desenvolupament Comunitari i tota la branca comunitària, però el que
proposem va més enllà de Serveis Socials, aquesta moció es basa en la construcció
d’una ciutadania participativa i activa de la ciutat a través de l’organització col·lectiva
per a poder detectar situacions complexes i poder aportar millores.
Els consells de districte ja van ser recollits en el reglament de Participació elaborat
l’any 1986 pel govern del PSC, tot i que no s’arribessin a dur a la pràctica mai;
evidentment, la zonificació que es va fer en aquell moment ja ha quedat totalment
desfasada, amb barris nous i amb el creixement urbanístic i demogràfic experimentat a
la nostra ciutat i al país en general.
Les associacions de barris i els seus òrgans coordinadors juguen un paper clau en
l’articulació dels barris, amb aquesta aposta d’estudi de les entitats existents i la
creació de consells de districte es pretén potenciar les entitats veïnals i alhora incloure
a més agents en la vida dels barris, de manera que el màxim nombre possible de
ciutadans se sentin interpel·lats a participar-hi activament.
L’Ajuntament té l’obligació de vetllar pels interessos dels ciutadans i també la de
promoure una ciutat viva més enllà del centre on s’hi fan bona part dels actes de
ciutat; alhora cal que s’activi tot el potencial que hi ha als barris, per això creiem que
cal que l’Ajuntament es coordini amb associacions de veïns i altres entitats dels barris
per tal de fer créixer aquest potencial i s’articuli millor

ACORDS:
1. Realitzar un anàlisi de la xarxa existent a cada barri i els actors participants en funció
de la seva zonificació.
2. Traslladar el contingut d’aquesta anàlisi a la Comissió Especial per a la redacció del
Reglament de Participació, per tal que el tingui en compte en els treballs de redacció
del Reglament de Participació i la definició territorial dels Consells de Districte. Un
espai formal de relació i treball on hi participin el màxim nombre d’agents de la zona.

