
MOCIONS PLÉ 27 JULIOL



MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA 
COORDINADORA  REUSENCA  INDEPENDENT  (CORI) 
DE L´AJUNTAMENT DE REUS AL PLE MUNICIPAL DEL 
27  DE JULIOL DEL 2007  PER LA UBICACIÓ DE UNA 
MACRO  ZONA  LÚDICA  AL  TECNO  PARK  DE  REUS, 
AMB  ANEXES  DE  UN  CIRCUIT  DE  TUNINGS,  UN 
FOLLODROM  MUNICIPAL  I   UNA  ZONA  DE 
MACROFESTIVALS A L´AIRE LLIURE.
    

                              EXPOSICIÓ DE MOTIUS

   A la ciutat de Reus, amb una quantitat de 107.000 habitants, es 
necessari que es porti a terme la instal.lació de una zona lúdica 
per a la gent jove i no tant jove.
    Ciutats de la resta del món, amb una quantitat d´habitants com 
la  capital  del  Baix  Camp,  gaudeixen  de  una  zona  lúdica  amb 
condicións, perque la gent jove pugui anar de festa sense sortir de 
la localitat on viuen.
    També cal pensar, que si hi hagués una macro-zona lúdica a la 
nostra ciutat,  els calers que es gasta la gent sortint de festa, es 
quedarien a casa nostra. I tot això també generaria gran quantitat 
de feina i inversións en el ram de la hosteleria local.   
     Com que  la  nova  zona  de  expansió  de  la  ciutat  s´ubica 
actualment en el TECNO-PARK, des de la CORI, proposem que s
´instal.li una macro zona lúdica en aquest lloc de la ciutat, que 
creiem que té espai i terreny suficient per fer-ho.
    Adamés creiem que el TECNO-PARK, presenta una infinitat 
de condicións favorables per portar a terme aquest projecte: 

 1.En primer lloc, el nom TECNO-PARK, ja seria un reclam propi 
pels  amants  de  la  música  tecno  de  tot  el  món,  que  es  l´estil 
musical que impera en tots el pubs, discoteques i sales de festa 
actuals.      

2.  El  lloc  idoni,  obert  i  lluny  del  casc  urbà,  així  doncs  no es 
produïrien  molesties  als  veïns,  i  els  locals  podrien  romandre 



oberts  fins  a  altes  hores  de  la  matinada.  D´aquesta  manera  es 
podrien promoure els pubs i discoteques after-hours locals.   

3.  El  gran  espai  que  té  el  TECNO-PARK,  seria  perfecte  per 
ubicar-hi  un centenar  de locals  i  edificis  (com a mínim),  entre 
pubs,  discoteques  i  sales  de  festa,  de  forma  planificada  i 
equilibrada. Fins i tot es podria ubicar un gran espai al aire lliure, 
per  ubicar-hi  carpes  chill-out  i  organitzar  macrofestivals  de 
música tecno, com el Sonar de Barcelona o el festival Monegros a 
Aragò de cara a l´estiu.  I  això seria  també una gran promoció 
turística alhora que lúdico-festiva de la nostra ciutat.     

4. Evidentment també s´hauria de fer un estudi sobre les places d
´aparcament de vehicles   (turismes, motocicletes i autobusos) que 
serien necessaries, perque es pogués estacionar de forma ordenada 
i ràpida, ubicant-hi un gran parking gratuït (aproximadament de 
unes 2000 places) per als seus usuaris. Per a evitar actes vandàlics 
nocturns, els de la CORI, pensem que aquest parking al TECNO-
PARK, hauria de ser vigilat durant tota la nit.

 

Per a recolçar la zona lúdica del TECNOPARK, adamés de oferir 
un bon ventall d´ofertes lúdico-festives, els de la CORI, pensem 
que  s´haurien  d´anexionar  dos  complements  força  importants. 
Que  serien  UN  CIRCUIT  DE  TUNINGS,  un  FOLLODROM 
MUNICIPAL i una ZONA DE MACROFESTIVALS A L´AIRE 
LLIURE.

   A) EL CIRCUIT DE TUNINGS,  seria  una pista  asfaltada 
imitant un circuit carrera de cotxes, com el  Calafat per exemple. 
El circuït de tunings, funcionaria com un pista de karting (com el 
que hi ha a Salou), on els usuaris pagarien un ticket d´entrada 10 
euros per vehícle i tindrien dret a desfogar-se amb el seu cotxe.
    Evidentment per a evitar el risc d´accidents, haurien de donar 
negatiu en el control de alcoholèmia i signar una poliça de segur, 



on es pagaria els desperfectes en cas de col.lisió per conducció 
temeraria.        
De totes maneres el  circuït  de tunings, tindria un mini-hospital 
amb un equip mèdic pertinent expert en sinistres de transit i un 
equip de mecànics d´urgències amb el seu taller pertinent.. Això s
´haurà   de  completar  amb  una  graderia  i  una  il.luminació 
espectacular,  que  vagi  d´acord   amb  l´estètica  tunning  que  es 
porta avui en dia.
    
   B) EL FOLLODROM MUNICIPAL, consistiria en un edifici 
públic anexe a la zona lúdica del TECNOPARK, que constaria de 
500 habitacións d´entre 10 i 20 metres quadrats cadascuna, on hi 
hauria  llit  de  matrimoni,  armari  empotrable,  televisió  i  lavabo 
amb bany i jakuzzi. El follodrom seria emprat per les parelles que 
surten de festa, pagant un preu 30 euros per tota la nit,  o bé 5 
euros per hora. I  funcionaria en horaris de 10 de la nit a 12 del 
migdia, on s´obligaria als usuaris abandonar l´habitació, quan el 
follòdrom tanqués les seves portes al públic. 
    A  dins  del  follòdrom  hi  hauria  serveis  d´habitació  (per 
comandes  de  menjar  o  begudes),  màquines  de  preservatius, 
botigues sex-shops, restaurant, cafeteria, sala de cinema per veure 
pel.lícules porno etc…
    Evidentment hi hauria habitacións de tres tipus, per fer sexe en 
parella, menaix a trois o sexe d´intercanvi de parelles (fins a tres 
parelles  alhora),  perque  la  cosa  no  es  desmadri.  Potser  més 
endavant es podria estudiar la posibilitat, habilitar espais a dintre 
del follòdrom perque es puguin portar a terme veritables orgies 
col.lectives (de 10 a 100 persones).
    En  definitiva,  el  follòdrom  municipal  es  un  tipus  d´espai 
lúdico-sexual,  que  s´està  portant  a  terme  en  diverses  zones 
lúdiques de ciutats japoneses com Tokyo, Kyoto i Yokohama des 
de fà uns quants anys i s´està estudiant la posibilitat de introduir-
ho  en  diversos  punts  d´Euopa  com  Amsterdam,  Estocolmo, 
Copenhague i Reus.

C. ZONA DE MACROFESTIVALS A L´AIRE LLIURE.
    Agafant la referència dels bons resultats  que han donat els 
macrofestivals  de  música  tecno  al  aire  lliure  com el  Sonar  de 



Barcelona,  el  festival  Monegros  o  a  nivell  europeu,  el  Love 
parade de Berlin. 
   La zona lúdica del tecnopark, també hauria d´albergar un gran 
espai, on hi capiguessin entre 10.000 i 50.000 persones per fer 
festivals d´aquests tipus a l´aire lliure, durant les festes majors, o 
durant la plena temporada estival. Evidentment es podria habilitar 
un  espai  d´acampada  amb  les  seves  infraestructures 
corresponents. I allà a més de fer festivals de música tecno, també 
es  podrien  habilitar  les  noves  barraques  per  festa  major  i  que 
duressin 24 hores seguides durant15 dies per Sant Pere i 15 dies 
per Misericòrdia, per exemple, o bé també resucitar l´antic esperit 
del  Rock and Reus,  i  montar  un macrofestival  de música rock 
com el Senglar Rock, però a Reus, en aquest cas seria el Rock and 
Reddis.     

En  resolució,  la  macro  zona  lúdica  del  Tencopark  i  els  seus 
anexes,  representaria  un  actiu  de  primer  ordre,  per  al 
desenvolupament  lúdico-festiu de la nostra ciutat.  D´una banda 
canalitzaria un fluxe important  de visitants cap al  nostre terme 
municipal, el jovent local no hauria de desplaçar-se fora de Reus 
per sortir de festa, i calculem que tant el TECNO-PARK més els 
seus anexes com el  FOLLODROM, CIRCUIT DE TUNINGS, i 
la ZONA DE MACROFESTIVALS A L´AIRE LLIURE, donaria 
lloc de treball  a  més de 5000 persones durant  tot  l´any,  desde 
personal d´hosteleria, manteniment, tecnics de sò, dj´s, vigilants, 
serveis de neteja, organitzadors, promotors, rel.lacións públiques, 
de  festivals  etc…i  i  el  nombre  de  visites  que  que  albergaria, 
aquesta  macrozona  lúdico  festiva,  superararia  amb  escreix,  el 
mil.lió de visites a l´any.  Ja que entre el servei de zona lúdica 
( 30.000 visitants per nit), el servei del follòdrom (5000 usuaris 
per nit) i el circuït de rallys per a tunings (2000 visitants per nit), 
li afegim els  macrofestivals que es poden realitzar a l´aire lliure 
durant l´estiu (per Sant Pere, Sant Jaume o Misericòrdia), la cosa 
pot ser inmillorable.                



 Per topt això, el  Grup Municipal de la Coordinadora reusenca 
independent CORI, proposa al Plé de l´Ajuntament l´adopció dels 
següent acord:
                                           ACORDS 

1. Manifestar la voluntat dels grups municipals de l´Ajuntament 
de Reus de impulsar conjuntament les potencialitats de una macro 
zona lúdica al TECNOPARK de Reus, com un motor futur pel 
seu  desenvolupament  lúdico  festiu,  la  qual  cosa  afavorirà 
notablement  a  la  joventut  local,  i  el  nombre de visitants  de la 
nostra ciutat. 
                                           

Ariel Abel Santamaria Matas.             Miquel Angel Lopez Mallol
Portaveu del GM-CORI                       Portaveu GM-PPC

Carles Pellicer Punyed.                       Empar Pont Albert
Portaveu del GM-CIU.                        Portaveu GM-ERC
 

 París Just                                  Eduard Ortiz i Castellón.
Portaveu del GM-ICV-EA                  Portaveu del GM-PSC.



MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA COORDINADORA 
REUNSECA INDEPENDENT (CORI) DE L´AJUNTAMENT DE REUS AL PLE 
MUNICIPAL DEL 27 DEL JULIOL DEL 2007, PER LA DECLARACIÓ DE   L
´ENTORN DEL MAS CALBÓ COM A ZONA RÚSTICA PROTEGIDA

   Degut a que el traçat ferroviari de la connexió del corredor del Mediterrani amb línea 
d´alta  velocitat  Madrid  Saragossa,  Barcelona-fronterea  francesa,  en  els  trams 
corresponents als termes de Reus i Vilaseca, s´ha emprat la alternativa G, enlloc de la H, 
per a preservar  l´  entorn de la finca  Mas Calbó, finca declarada com a BCIN (Bé 
cultural d´interés nacional) per la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 
des del grup municipal de la CORI, ens fem càrrec de la preocupació que tenim  al 
aplicar-se la ALTERNATIVA G enlloc de la H, ja que a la llarga pot donar-se lloc a 
que s´edifiqui una urbanització o similar a dins de les 30 hectàrees de terreny, que hi ha 
darrera  de  la  finca  del  Mas  Calbò  (actualment  en  propietat  de  la  empresa 
INVERSIONES  SERGE),  els  quals  sospitosament  han  lograt  lluirar-se  del  traçat 
ferroviari de l´alternativa  H.
   
   Així doncs com que el ministeri de foment va creure més oportú portar a terme l
´alternativa G, que pasa 1´5 kms darrera del BCIN  Mas Calbó i  que afecta a unes 
vuitanta famílies  propietàries de massos i  terrenys,  enlloc de la  ALTERNATIVA H 
prevista originàriament,  la qual passava a 450 m per darrera del esmentat  BCIN, la 
CORI  com a grup municipal, volem solidaritzar-nos amb els propietaris del Mas Calbò 
perque no hi hagi futures projeccións urbanístiques a 500 metres del seu entorn,  i d
´aquesta manera proposem al plé muncipal l´adopció dels següents acords.

                                    

                                                        ACORDS

1) Que l´Ajuntament de Reus amb conveni amb altres organismes oficials, declari 
tota  la  finca  del  Mas  Calbó  i  el  seu  de  500  metres,  com  a  zona   rústica 
protegida alrededor de un BCIN. De forma que no hi passi  mai cap traçat 
ferroviari i que tampoc hi hagi la posibilitat de portar a terme qualsevol mena 
d´edificació  o  projecció  urbanística  ,  com podrien  ser  urbanitzacións  d´alt 
standing, camps de golf, etc…etc…

  3) Que els propietaris del Mas Calbò, ja que no paguen impostos, per ser un 
BCIN, portin a terme una restauració o rehabilitació complerta del edifici i que 
obrin les  seves portes al  públic  de forma més sovint.  Ja que es un edifici  molt 
emblemàtic per la història de Reus.



2) Comunicar l´adopció d´aquests acords al Govern de l´Estat, al Govern de la 
Generalitat, al Parlament de Catalunya, als Ministeris de Foment i Cultura, al 
departament  de  cultura  de  la  Generalitat,  a  la  família  Ferrero  Jordi 
(propietari del Mas Calbò) i a la Casa Real.

Ariel Abel  Santamaria Matas.                                  Miquel Angel Lopez Mallol
Portaveu del GM CORI                                               Portaveu del GM-PPC

Eduard Ortiz Castelllón.                                            Ernest París Just
Portaveu del GM PSC                                                Portaveu del GM-ICV-EA

Carles Pellicer i Punyed.                                             Empar Pont i Albert.
 Portaveu del GM-CIU                                                 Portaveu del GM ERC



MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA COORDINADORA 
REUSENCA INDEPENDENT AL PLÉ MUNICIPALDEL DIA 27 DE JULIOL 
DEL 2007, PER A LA INCORPORACIÓ DEL GRUP MUNICIPAL LA CORI 
(COORDINADORA REUSENCA INDEPENDENT), A DINS DEL CONSELL D
´ADMINISTRACIÓ  DE  INNOVA  GRUP  D´EMPRESES  MUNICIPALS  DE 
REUS SL

                                           EXPOSICIÓ DE MOTIUS

    Que a  la  vista  de l´acta  de la  Junta  General  celebrada,  en relació  a  la  societat 
INNOVA GRUP D´EMPRESES MUNICIPALS DE REUS SL, del passat dia 22 de 
juny del 2007, de conformitat amb l´article 10, 11b i 13 dels estatuts d´aquesta societat 
demano.

PRIMER: Que en l´actualitat són 11 regidors els que formen el Consell d´Administració 
d´aquesta  societat  municipal,  i  que  en  conseqüencia  resta  una  plaça  vacant,  ja  que 
segóns els seus estatuts poden haver-hi fins a 12..

SEGON: Jo en Ariel Abel Santamaria Matas amb DNI 398670982D, demano que es 
tingui en consideració la meva condició de regidor municipal i portaveu del grup polític 
de  la  Coordinadora  reusenca  independent,  també  amb  representació  municipal  al 
consistori,  per  tal  d´èsser  nomenat  com  a  membre  del  Consell  d´Administració  d
´aquesta empresa municipal, i aleshores s´ha de sotmetre a votació de la Junta General 
de Socis el meu nomenament.

    Hem de tenir en compte, que fins els comicis del 27 de maig del 2007, mai cap altre 
grup municipal  independent,  havia  lograt  obtenir  representació  a  dins  del  consistori 
municipal,  i  que  ha  estat  la  Coordinadora  reusenca  independent  CORI,  la  primera 
formació política independent de Reus (amb més del 5% de vots escrutats),  que ha 
obtingut  representació  i  representabilitat  popular,  creïent  en  virtut  dels  principis  de 
representació  i  representabilitat  popular,  s´ha  de  veure  que  el  regidor  SR. 
SANTAMARIA MATAS, ha d´ésser representant en nom de la CORI, dins del organ 
de govern de la societat municipal de INNOVA GRUP D´EMPRESES MUNICIPALS 
DE REUS SL.



En virtut de l´anterior,  el Grup Municipal de la Coordinadora reusenca independent, 
Proposa al Plé de l´Ajuntament l´adopció dels següents acords:
                           
                                                      ACORDS
    1) Demanar a la resta dels grups municipals de l´Ajuntament de Reus, que es 
voti a favor del el meu nomenament com a membre del Consell d´Administració de 
INNOVA GRUP D´EMPRESES MUNICIPALS DE REUS SL, tenint en compte l
´article 12 del ROM de l´Ajuntament de Reus, on “tots els grups municipals tenen 
dret a formar part, mitjançant regidors o altres ciutadans, dels òrgans de govern, 
els organismes autònoms muncipals i de les societats amb capital municipal, i que l
´equip  de  govern  gaudirà  de  la  mateixa  proporcionalitat  que  en  el  Plé  de  la 
Corporació, i els grups de la oposició, es repartiràn la resta de llocs de manera que, 
en el cas que procedeixi, els grups més minoritaris hauran d´agrupar-se als efectes 
de designar els representants que els corresponguin …
   I tenint en compte també l´article 23 de la Constitució Espanyola  sobre el “Dret 
de participació en els afers públics”, de manera que els ciutadans tenen el dret de 
participar  en  els  afers  públics,  de  forma  directe  o  mitjançant  representants 
lliurement escollits durant eleccións periòdiques per sufragi universal. Així mateix 
tenen dret a accedir en condicións de igualtat a les funcións i càrrecs públics, amb 
els requisits que senyalin les lleis.     

    2) Per aquests principis i altres que presenten un buit legal, en quant als estatuts 
de INNOVA, sobre els grups municipals que hi ha de ser o no al seu Consell d
´Aministració, demano la votació favorable, perque la CORI com a grup municipal 
entri a formar part del Consell d´Administració de INNOVA, ja que la resta dels 
grups  polítics municipals hi son representants ( tant els de l´equip de govern, com 
els de la oposició), i la CORI, com a grup municipal de Reus amb representació al 
consistori, també té tot el dret de ser-hi. 

   3) Per portar a terme aquest factor, demanem que es retoquin els Estatuts o bé 
que s´amplii fins a 12 el número de regidors membres del Consell d´Administració, 
de manera que la CORI hi podem formar part de forma legítima i proporcional al 
5 % de vots obtinguts en els pasats comicis municipals.

Ariel Abel Santamaria Matas,                             Eduard Ortiz i Castellón 
Portaveu del GM-CORI                                        Portaveu del GM-PSC

Carles Pellicer i Punyed                                     Miquel Angel Lopez Mallol         
Portaveu del GM-CiU                                        Portaveu del GM-PPC

Ernest París Just                                                  Empar Pont Albert
Portaveu del GM-ICV-EA                                   Portaveu del GM-ERC



MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA COORDINADORA 
REUSENCA INDEPENDENT AL PLE MUNICIPAL DIA 27 DE JULIOL DEL 
2007  PER  QUE  LES  BRIGADES  MUNICIPALS  DESENVOLUPIN  LES 
TASQUES  DE  NETEJA  A  DOMICILI  PER  A  LES  PERSONES 
NECESSITADES AFECTADES PER LES OBRES DE REHABILITACIÓ DELS 
BLOCS BOFILL AL BARRI GAUDÍ.

                                      EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Després de l’acord aconseguit entre el Consistori i els veïns que viuen als Blocs d´en 
Bofill al Barri Gaudí per a la rehabilitació del mateix, i sabent de primera mà que la 
majoria de gent és gent de la tercera edat,  i que en molts casos no es pot valdre per ella 
mateixa i gaudeixen de uns ingressos econòmics molt inferiors per poder contractar un 
servei  d´ajuda  de  neteja  domiciliaria,  proposem  que  el  Consistori  a  través  de  les 
Brigades Municipals, ofereixi un servei gratuït de neteja de finestres exteriors i balcons, 
a les persones que realment ho necessitin durant les obres de rehabilitació dels blocs 
Bofill, per assegurar-nos des de l’Ajuntament unes mínimes condicions de qualitat de 
vida pels nostres ciutadans-es..

ACORDS

1) Donar suport des de l’Ajuntament a tots els veïns que jubilats, o amb alguna 
minusvalia se’ls ajudi a mantenir la seva casa amb les condicions hiogièniques 
mínimes exigibles per  vetllar per la seva salut.

2) Que el servei sigui totalment gratuït mentre durin les obres de rehabilitació 
dels Blocs d´en Bofill.

Ariel Abel Santamaria Matas,                             Eduard Ortiz i Castellón 
Portaveu del GM-CORI                                        Portaveu del GM-PSC

Carles Pellicer i Punyed                                     Miquel Angel Lopez Mallol         
Portaveu del GM-CiU                                        Portaveu del GM-PPC

Ernest París Just                                                  Empar Pont Albert
Portaveu del GM-ICV-EA                                   Portaveu del GM-ERC



MOCIÓ  QUE  PRESENTA  EL  GRUP  MUNICIPAL  DE  LA  CORI  AL  PLE 
MUNICIPAL DEL 27 DE JULIOL DEL 2007, PER A INSTAURAR UNA LÍNEA 
AEREA  REGULAR ENTRE REUS I AMSTERDAM.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La CORI sensibilitzats per la pèrdua de cuota de mercat del nostre Aeroport i per tal de 
revital.litzar-lo, considerem que la millor solució per a reflotar-lo és lluitar per tindre 
una línia de vols directes regulars entre Reus i Amsterdam. Després d’unes enquestes 
fetes pel nostre Grup Municipal a través de la nostra Web  a  molts habitants de Reus, 
comarca i resta del camp de Tarragona, veiem que cap altre vol té tanta demanda a casa 
nostra com la línia directe a Amsterdam. 
    També segons la gent enquestada, no seria vàlida la proposta alternativa de la ciutat 
holandesa d’Eindhoven (tal com succeeix amb Girona). 
    Per això proposem al Consistori lluitar fins al final, per aconseguir abans que cap 
altre alternativa, la línea de vol directe de Reus-Amsterdam. En l’enquesta de la nostre 
web, la opció Amsterdam aconsegueix la majoria absoluta de vots escrutats (54%), o 
sigui  molts  més  vots  que  totes  les  propostes  anteriors  del  Consistori,  vers  altres 
localitats europees.

                                                          ACORDS

1) Manifestar  la  voluntat  dels  Grups  Municipals  de  l’Ajuntament  de  Reus 
d’impulsar  conjuntament  la  potencialitat  d’aquest  trajecte  de  vol,  com  un 
motor essencial de cara a un agermanament futur de les ciutats Amsterdam i 
Reus, degut a que Amsterdam, és sense dubte, la ciutat model per excel.lència 
d’Europa amb matèries com joventut, turisme i cultura.

2)  Demanem al govern local que procedeixi en caràcter inmediat a negociar amb 
la   companyia  de  vols  aeris  econòmics  Ryan  Air  (entre  altres),  la  instauració 
d’aquesta línia de vols directes Reus-Amsterdam.

Ariel Abel Santamaria Matas,                             Eduard Ortiz i Castellón 
Portaveu del GM-CORI                                        Portaveu del GM-PSC

Carles Pellicer i Punyed                                     Miquel Angel Lopez Mallol         
Portaveu del GM-CiU                                        Portaveu del GM-PPC

Ernest París Just                                                  Empar Pont Albert
Portaveu del GM-ICV-EA                                   Portaveu del GM-ERC



PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA 
COORDINADORA  REUSENCA  INDEPENDENT  DE  L´AJUNTAMENT  DE 
REUS,  AL  PLE MUNICIPAL   DEL  DIA  27  DE  JULIOL  DEL  2007  PER  L
´EMINENT PERILL I RISC, QUE SUPOSA EL PROJECTE DEL MINISTERI 
DE FOMENT VERS LES OBRES DEL TRAÇAT FERROVIARI DEL AVE, PER 
SOTA DE LA SAGRADA FAMILIA I ALTRES MONUMENTS D´EN GAUDÍ 
CONSTRUÏTS A BARCELONA. 

                                      EXPOSICIÓ DE MOTIUS

   El projecte actual, amb el consens de les administracións locals, preveu construir un 
traçat ferroviari del Tren de Gran Velocitat AVE, pel centre de Barcelona per  conectar 
així les estacións de Sants i la Sagrera, mitjançant un túnel que s´ubicarà tant sols a 70 
centímetres dels fonaments de la “Sagrada Família”, i 90 centímetres dels fonaments del 
edifici de la Casa Milà, conegut com “La Pedrera”, declarats ambdós com Patrimoni de 
la Humanitat per la UNESCO.    
    
   Aquestes obres urbanístiques poden suposar un gran perill per la integritat física d
´aquests monuments d´en Gaudí, segóns l´arquitecte en cap de la Sagrada Família.

   Adamés aquest traçat del AVE pel centre de  Barcelona també afectarà directament a 
les vivendes de més de 50.000 veïns dels carrers Provença, Avinguda Diagonal i carrer 
Mallorca de Barcelona.

   Degut  a que la nostra  ciutat  de Reus,  patria del  arquitecte  Gaudí,  es  sent també 
directament afectada per aquest projecte del AVE de Barcelona, hem de donar suport a 
la  PLATAFORMA DEL AVE PEL LITORAL, i  a  les  seves propostes  alternatives, 
perque no perillin la integritat física de les obres del nostre arquitecte Gaudí a la ciutat 
Comptal, i això afecti al nombre de visites previstes a la nostra Capsa Gaudí.



                                                       ACORDS

1) Recolçar de forma institucional a través del nostre consistori, vers les propostes 
alternatives de la PLATAFORMA DEL AVE PEL LITORAL, que consistirien 
en: 

a) Desviar el traçat del AVE, pel Vallès, un traçat més segur i més econòmic ja 
que es portarà a terme per superfície. 

b) Portant a terme el traçat pel Litoral, on 2´5 km de túnel ja estan construïts.  
c) Mitjançant  la  construcció  de  llançaderes  com existeixen  en  altres  ciutats 

europees.

2) Aquestes obres del traçat AVE pel centre de Barcelona, poden costar més de 
200 mil.lións  de  euros,  finançats  per  la  Unió  Europea,  i  al  mateix  temps a 
banda  de  afectar  a  més  de  50.000  persones,  es  un  veritable  atemptat  al 
Patrimoni de la Humanitat, i  naltros a través del nostre Consistori  reusenc, 
hem de fer pressió perque totes les entitats europees  i  mundials s´opossin a 
aquest projecte del AVE pel centre de Barcelona (tram Sants-Sagrera), perque 
es innecesari, car i molt perillós. Adamés de que pot fer perillar la integritat 
física  de  les  grans  obres  artístiques  del  nostre  il.lustre  arquitecte  reusenc 
Antoni Gaudí Cornet.

Ariel Abel Santamaria Matas,                             Eduard Ortiz i Castellón 
Portaveu del GM-CORI                                        Portaveu del GM-PSC

Carles Pellicer i Punyed                                     Miquel Angel Lopez Mallol         
Portaveu del GM-CiU                                        Portaveu del GM-PPC

Ernest París Just                                                  Empar Pont Albert
Portaveu del GM-ICV-EA                                   Portaveu del GM-ERC


