MOCIÓ DE LA CUP DE REUS PER DEMANAR LA REALITZACIÓ D’UN ESTUDI DE LA REALITAT
SOCIOECONÒMICA A LA CIUTAT DE REUS
Reus compta amb una realitat complexa en molts àmbits i especialment en el camp social. La situació
en què viuen les persones i l’espai on es troben determinen la qualitat de vida de la població a partir
d’una llarga sèrie de factors socials com poden ser l’edat, el sexe, la formació, l’ocupació, la xarxa
social o l’accés a l’habitatge.
Reus és una ciutat que es va construir i s’ha seguit ampliant de forma radial, un fet que la fa molt
accessible en general però, en contra, també ha acumulat la vida activa de la major part del teixit
social, polític o cultural al centre de la ciutat. Obviant la majoria de barris en la planificació d’activitats
en un marc de ciutat i deixant que, fora del centre, siguin les entitats veïnals qui les organitzen.
A aquest fet li hem de sumar el que en campanya tothom defensava però que mai més n’hem sentit a
parlar: el model de ciutat mediterrània. Essent aquella ciutat amb diferents identitats de barris que et
permet, en pocs minuts, tenir accés a tots els serveis necessaris per una vida digna i plena a nivell
social, esportiu, de salut, polític i cultural.
Les conseqüències d’aquestes realitats tenen un impacte directe en la vida de les veïnes i veïns de
Reus, ja que el cercle viciós de tancament de serveis comporta pèrdua de veïnat i, en conseqüència, el
tancament de comerços i botigues. I així, fins el deteriorament irresoluble, moment de desplegar la
criminalització de la pobresa i el racisme.
Des de la CUP sempre hem considerat que els veïns i veïnes de la ciutat haurien de tenir accés a la
capacitat de decidir i gestionar, no només accés als regidors i regidores que els visiten periòdicament.
En aquesta mateixa línia hem fet diferents propostes que persegueixen un canvi de model polític, de
relació i de funció de les persones referents al barris. De moment, poc reeixit.
Tornant a les conseqüències d’aquests fets, conèixer quina és la realitat a nivell social a les diferents
zones de la ciutat ha de permetre elaborar un pla d’acció política integral i global, però també amb
particularitats i estratègies concretes i exclusives de diferent índole, segons necessitats.
Per tots aquests motius, la Candidatura d’Unitat Popular de Reus presenta els següents acords al ple
municipals de l’Ajuntament de Reus:
Primer. Que l’ajuntament de Reus realitzi un estudi amb la realitat social del municipi, per zones, on
s’exposin diferents dades socioeconòmiques, demogràfiques, la situació del teixit comercial, els serveis
públics oberts, els programes públics i comunitaris, etc.
Segon. Que aquest informe sigui presentat a una Comissió Informativa de Benestar Social i Ciutadania
amb suficient temps i forma per analitzar-lo en bones condicions.
Tercer. Que les conclusions a les que puguem arribar mitjançant un debat entre els diferents
representants dels grups municipals i, si s’escau, altres espais de participació política com els consell
municipals, siguin incorporades a les accions de desenvolupament i plans de ciutat que s’executin.
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