CIUTAT PRÒSPERA I SOSTENIBLE

Una ciutat industrial i comercial. Volem posar en valor el lideratge econòmic que Reus té en
els sectors comercial i industrial però alhora creiem que ha arribat el moment d’obrir nous
horitzons a la creació econòmica, social i cultural de la ciutat, a més d’entendre que les
relacions entre els diferents sectors són l’eina per a la diferenciació i el posicionament de la
ciutat.

Volem augmentar l’impacte que pot tenir la Universitat sobre la transferència de tecnologia i
l’innovació en el teixit econòmic i l’ocupació de qualitat al municipi i que, a més, contribueixi a
l’ocupabilitat dels reusencs i reusenques. La recerca i la innovació són molt importants per al
progrés, per tant, promourem col·laboracions amb instituts, parcs tecnològics i la
Universitat i la cooperació público-privada, per a la millora competitiva del sector econòmic i
d’ocupació.
El sistema d’aprenentatge-servei, que consisteix en dedicar treballs finals de grau i de
postgrau d’ensenyaments universitaris a resoldre problemes reals que es donen a la societat,
també pot contribuir a que l’activitat acadèmica impacti en l’assoliment dels objectius del teixit
associatiu, que té molts reptes per davant, com en l’aplicació de nous models econòmics
urbans, circulars, ecològics, P2P i a intenacionalitar el teixit productiu.

La indústria aporta solidesa a l’economia i genera ocupació, per això és important atendre, des
de l’Ajuntament, les necessitats dels polígons i de les empreses que hi estan ubicades.
Sabem que la ciutat pot créixer si la indústria i les empreses generen més activitat. Impulsarem
el teixit productiu i industrial del municipi per a que intervingui en l’economia de la ciutat,
d’aquesta manera també promourem la sostenibilitat urbana, l’economia circular, l’economia
ecològica.
Volem promoure la conciliació laboral i familiar a les seus empresarials de Reus, per a
millorar la qualitat de vida dels seus treballadors i treballadores.
La marca Reus ha de contribuir a l’impuls del lideratge comercial.
Per incrementar la qualitat del teixit comercial de la ciutat cal potenciar el comerç socialment
responsable i compromès amb la ciutat. Volem facilitar la constitució d’Àrees de Promoció
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Econòmica Urbana (APEU) que, mitjançant la cooperació público-privada, contribueixin a
millorar físicament i social els seus entorns urbans i l’activitat econòmica dels propis negocis,
on l’Ajuntament gestionarà la contribució dels establiments inclosos i fomentantarà la
participació i l’autonomia dels mateixos

Cal replantejar el comerç per a què les reusenques i els reusencs trobin el màxim de serveis
en el seu entorn. El treball coordinat entre Ajuntament, comerços i barris serà la nostra prioritat.
La cura de l’estat dels establiments en desús és cosa de tots, ja que afecta al comerç i a la
percepció de degradació urbana barris.

Destaquem les següents propostes de mesures concretes:

●

Solventar la mancança de sòl industrial de grans dimensions que limita la implantació
de determinades empreses, mitjançant modificacions del planejament urbanístic.

●

Aplicar actuacions correctives en aquells aspectes de via pública que afecten a la
producció.

●

Cercar la cooperació entre els agents econòmics i l’Ajuntament per potenciar l’Empresa
Saludable, i la salut en el treball i per reforçar la posició negociador davant les
institucions que tenen les competències sobre infraestructures.

●

Acompanyar en la redacció dels projectes de les Àrees de Promoció Econòmica
Urbana (APEU).

●

Revisar els reglaments per obertura de nous establiments per a contribuir a la millora
dels carrers i barris.

●

Especialitzar els serveis de l’Agència de Promoció de la ciutat en comerç.
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SER MÉS SOSTENIBLES, GARANTIA DE FUTUR

Volem ser una ciutat líder en desenvolupament sostenible urbà, econòmic i social. Volem una
ciutat compromesa en la contribució mediambiental al territori, i sobretot, per a les
persones que viuran a Reus d’aquí a 20 anys. Hem de prendre decisions valent-nos de les
estructures de recerca i investigació que tenim a l’abast i de la potent estructura sanitària de la
ciutat, treballarem per a que els hàbits saludables es consolidin i tinguin un impacte real en la
millora de qualitat de vida de la ciutadania.
Creiem que cal treballar en la resiliència urbana de la nostra ciutat, per a fer-la més resistent als
canvis tecnològics i òptima en consum de recursos. Per tant, tenim una visió de millora de la
ciutat de què disposem, que no pas una d’expansiva. Volem incloure l’entorn natural del territori
com a actiu urbà i així millorar transversalment la ciutat.
Estem disposats a garantir una cultura de l’aigua eficient i sostenible. L’aigua és un recurs
preuat i escàs en la nostra zona, fet que en període de sequera posa en tensió el sistema
d’abastament. Per contribuir a revertir aquesta situació evitant solucions de gran abast
econòmic, treballarem per reduir costos i augmentar l’eficiència, i sobretot aplicar mesures que
ajudin a fer-la més sostenible, dins el marc establert per les Taules territorials de l’Agència
Catalana de l’Aigua pel que, com a municipi, caldrà que treballem en la millora de la captació
d’aigua de les mines presents al territori i que actualment s’està abocant a la xarxa de
clavegueram, com és el cas de la mina d’Alcover, la qual en el punt del Pou de la Rosa s’han
arribat a perdre 20.000 litres diaris en episodis forts de pluja.
Destaquem les següents propostes de mesures concretes:
●

Transversalitat i resiliència urbana a la política municipal
— Treballar i assentar les bases per a la transició energètica del municipi:
iniciar l’ordenança municipal per a la instal.lació de renovables.

— Reforçar els mitjans per a la reducció de residus generats en teixit productiu,
sector públic i sector privat.

●

Contribuir de manera positiva a la qualitat mediambiental
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—Reduir els trajectes diaris en vehicle privat, intensificant línies de transport
públic i desplegament de pla d’ús de bicicleta, mitjançant actuacions urbanes.

— Intensificar les zones verdes interiors i perifèriques de la ciutat

●

Optimitzar els recursos naturals i energètics i reducció d’emissions contaminants
— Promoure la generació elèctrica renovable per a consum d’edificis públics i
enllumenat autosuficient.

— Establir una auditoria mediambiental del consum municipal d’aigua i energia
elèctrica.

— Dissenyar un mapa municipal de mines i pous per a estudiar la recuperació
d’aigua del subsòl.
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