MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS AL PLE DEL 7
D’ABRIL DEL 2017 SOBRE LA CREACIÓ D’UN NOU CASAL PER A LA GENT GRAN A
LA ZONA DE LA PASTORETA I EL PASSEIG PRIM
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

Reus compta amb una desena de casals per a la gent gran: cinc d’ells són de gestió
municipal, altres depenen de la Generalitat i la resta són de titularitat privada. Aquests
casals estan repartits per tota la ciutat, tot i que hi ha algunes zones en què els veïns de la
tercera edat no disposen d’aquest equipament i, per tant, han de desplaçar-se fins a altres
barris de Reus per poder assistir als casals i participar en les seves activitats.
El Grup Municipal de Ciutadans ha rebut en reiterades ocasions queixes de veïns de la
zona de la Pastoreta i el Passeig Prim, on no existeix cap casal. Aquests veïns
argumenten que per a algunes persones grans amb problemes de mobilitat resulta
impossible desplaçar-se fins als casals més propers (per exemple els situats a la Riera
d’Aragó o al Centre Cívic de Ponent), ja que tenen dificultats per poder arribar perquè
segueixen estant lluny per a ells.
Per això, des de l’Associació de Veïns Joan Prim es demana la creació en aquest barri
d’un nou casal per a la gent gran, que podria ubicar-se a algun local propietat de
l’Ajuntament i gestionar-se bé des del consistori, bé des de la Generalitat.
Per tant, el Grup Municipal de Ciutadans proposa adoptar el següent
ACORD:
Que l’Ajuntament de Reus impulsi la creació d’un nou casal per a la gent gran a la zona
de la Pastoreta-Passeig Prim, i realitzi les accions oportunes a nivell municipal i/o amb la
Generalitat perquè aquest casal sigui una realitat durant el primer trimestre del 2018.
Reus, 3 d’abril del 2017
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