
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS AL PLE DEL 12 DE

MAIG DEL 2017 PER AL FINANÇAMENT DE PROJECTES AL BARRI DE SANT JOSEP

OBRER 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

El Barri de Sant Josep Obrer de la nostra ciutat és el que acull un major percentatge de

població nouvinguda, ja que aquesta suposa més del 50% dels seus habitants. Es tracta,

doncs, del barri de Reus amb més multiculturalitat. Aquesta característica fa que a Sant

Josep Obrer siguin necessaris més projectes adreçats a la millora de la convivència i la

integració que a altres zones de la ciutat. 

Tot i que en el marc del Pla Comunitari de Sant Josep Obrer ja s’estan duent a terme

activitats en àmbits com la salut, la infància o l’esport, que fomenten la convivència entre

els veïns, altres necessitats socials i culturals del barri no han quedat del tot cobertes o no

han rebut la resposta adequada des de l’Ajuntament. Un clar exemple són les classes

d’alfabetització que s’estan impartint durant aquest curs, organitzades per l’Associació de

Veïns Primer de Maig i finançades per la mateixa entitat i la Generalitat.

Tal com han explicat al Grup Municipal de Ciutadans els seus representants, l’Associació

de Veïns Primer de Maig va decidir  iniciar aquesta activitat  d’alfabetització en català i

castellà en detectar que era una necessitat urgent per a alguns habitants del barri: d’una

banda, els immigrants que no saben parlar ni el català ni el castellà i que tenen dificultats

per comunicar-se en el seu entorn més proper; i de l’altra, les persones autòctones que

presenten problemes de comunicació per no saber ni llegir ni escriure. 

L’Associació va presentar aquest projecte, pressupostat en 4.700 euros, a les regidores

Montserrat Vilella, Dolors Sardà i Montserrat Flores el setembre passat i encara no ha

rebut resposta. Per aquest motiu, expliquen des de l’entitat, els seus representants van

buscar finançament a la Generalitat per poder dur a terme aquesta activitat tan necessària

per al barri, i van obtenir 3.200 euros del govern autonòmic. Els 1.500 euros restants del

pressupost els ha assumit la mateixa Associació. Des de Ciutadans, considerem que un

projecte tan beneficiós per als habitants de Sant Josep Obrer hauria de ser finançat per

l’Ajuntament de Reus en la seva totalitat. I no només això, sinó que hauria d’haver sorgit

del mateix Pla Comunitari, ja que és una necessitat detectada al barri pels seus veïns.



Un altre exemple de problemàtica no correctament resolta és la Taula d’Emergència de

l’Habitatge, en la qual l’Associació de Veïns Primer de Maig no hi és representada, tot i

que els seus representants són els qui millor coneixen la realitat i les necessitats del barri.

Creiem que seria positiu que les Associacions de Veïns de la ciutat puguin estar presents

a les reunions de la Taula d’Emergència de l’Habitatge que afectin el seu barri, ja que

podrien orientar els tècnics per assolir la millor solució possible.

No hem d’oblidar que les Associacions de Veïns de Reus són les que millor coneixen la

ciutat. Cadascuna d’elles té informació de primera mà sobre les necessitats i les realitats

de cada barri o zona de la nostra ciutat. L’Ajuntament de Reus ha de contribuir a millorar

la qualitat de vida dels ciutadans, i per aconseguir-ho el primer que cal fer és parlar amb

els veïns i escoltar-los, per a després poder donar una resposta a les seves peticions.

Per tot això, el Grup Municipal de Ciutadans proposa adoptar els següents 

ACORDS:

Primer. Que  l’Ajuntament de  Reus iniciï,  a  partir  del  curs  2017-2018,  un  projecte  de

classes d’alfabetització al barri de Sant Josep Obrer, que s’impartirà els anys que sigui

necessari i serà sufragat en la seva totalitat pel mateix consistori.

Segon. Que  l’Ajuntament  de  Reus  es  comprometi  a  reforçar  la  relació  amb  les

Associacions de Veïns de Sant Josep Obrer (Primer de Maig i  Mas Abelló) per tal  de

conèixer  de  primera  mà  les  necessitats  reals  del  barri,  amb  l’objectiu  d’iniciar  nous

projectes al barri, sigui o no dins del marc del Pla Comunitari.

Tercer. Que les Associacions de Veïns de Reus siguin convocades a les reunions de la

Taula d’Emergència de l’Habitatge que debatin assumptes referents als seus barris.
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