CIUTAT METROPOLITANA

El futur en clau regional. Reus té un paper cabdal en la regió del Camp de Tarragona, i cal
maximitzar-ne els avantatges, sobretot per als habitants de la ciutat. Cal posar a la pràctica la
condició metropolitana de què disposem les principals ciutats del Camp, i treballar
estretament per a la millor i més eficient gestió dels recursos i equipaments de què ja
disposem. En matèria d’infraestructures i transport metropolità hi ha molta feina per fer, i des
d’ERC estem disposats i preparats per a fer-ho realitat.

Pel que fa al turisme, Reus pot ser una referència del turisme local, regional i global, en el
benentès que apliqui polítiques de promoció de la ciutat atractives per als visitants i inversors,
però sobretot promogui una convivència exemplar amb els habitants de la ciutat. Per això,
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creiem que la cura del patrimoni local en clau col·lectiva és tan important: Si coneixem el nostre
patrimoni, l’apreciarem com a propi, i així el cuidarem . Volem treballar una visió conjunta del
model turístic de la regió, amb les altres destinacions del Camp, per garantir que el model que
seguim sigui equilibrat amb la vida quotidiana de la ciutadania i alhora sigui de qualitat i
competitiu.

La visió global i l’actuació local han de ser les premises d’acció exterior, que apropin el món
a la nostra ciutat, ens faci reconeixibles i alhora identifiqui a la ciutadania.

Destaquem les següents propostes de mesures concretes:

●

Aglutinar interessos locals i de les ciutats veïnes per impulsar la redacció del Pla
General Metropolità del Camp per part de la Generalitat de Catalunya, defensant les
inversions supramunicipals en infraestructures de manera conjunta.

●

Si tenim les alcaldies de les principals ciutats del Camp, obrir un procés participatiu
regional sobre el projecte d’àrea metropolitana, on defensar els interessos generals del
territori i la ciutat, i no interessos particulars.

●

Treballar per la intensificació del transport públic interurbà amb les altres ciutats del
Camp, adaptat a les necessitats de tots els sistemes i les seves centralitats: centres
urbans-AVE, centres urbans-Aeroport, inter-hospitalària, educativa universitària o
turística —port i costa—).

●

Caminar cap a una tendència dels serveis mancomunats buscant l’economia d’escala:
crear eni col.laboració intermunicipal nous serveis que, mitjançant una gestió unilateral,
resultarien insostenibles com per exemple una gossera comarcal.
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●

Donar impuls als projectes público-privats de millora urbana, obrint les possibilitats
d’activitat econòmica.

●

Treballar conjuntament amb la Universitat Rovira i Virgili per fer possible la Nova
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, ja que volem impulsar el cercle virtuós de
posar el talent de la ciutat en benefici del territori i la ciutat.
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