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MOCIÓ PER IMPULSAR UN PLA DE TRANSFORMACIÓ DEL
BARRI MARE MOLAS

Aquesta moció treballa els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) marcats per l’ONU:
Núm 11. Ciutats i comunitats sostenibles: Crear ciutats sostenibles i
poblats humans que siguin inclusius, segurs i resistents

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Impulsar la transformació del barri Mare Molas a partir de reformes urbanístiques
a l'espai públic, que permetin l’homogeneïtzació i dinamització de carrers,
rehabilitació d'edificis, millora de la mobilitat, neteja i il·luminació i creació de
zones verdes, entre d’altres. Aquest és l’esperit d’aquesta moció, després que
aquest grup municipal hagi copsat el notable malestar del veïnat per l’estat de
progressiva degradació en què es troba aquesta important zona de la ciutat.
Limita amb el passeig Prim, el barri del Velòdrom i l’avinguda dels Països
Catalans. Totes tres zones amb espais públics de més qualitat i cuidats i això
agreuja l’aparent oblit per part de l’ajuntament.
El barri és a pocs minuts del centre urbà, disposa d’un teixit comercial important,
centres educatius, parcs i la majoria de serveis que els veïns veïnes poden
necessitar fent-lo una bona opció per treballar i per viure. Es tracta d’un barri amb
molta densitat de població i ha arribat el moment que l’Ajuntament faci
definitivament una actuació que permeti garantir i millorar la qualitat de vida i les
oportunitats de les persones que hi viuen i hi treballen. Una intervenció d’acord
amb el que recull el Pla d’Acció Municipal 2019-2023, encaminada a millorar
l’espai públic com a element vertebrador de la ciutat, treballant pel manteniment
de tot els barris i urbanitzacions de Reus. I com ja hem dit en reiterades ocasions,
cada cop és més creixent la preocupació de la ciutadania per la manca d’un
manteniment adequat de l’entorn, per carrers de primera i altres que no són

prioritaris i cal fer front a aquesta situació. Cal vetllar per assegurar condicions
òptimes a tots els barris, alguns dels quals pateixes una deixadesa alarmant, i
no només al centre de la ciutat.
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Per això, és important atendre les necessitats i els suggeriments d’entitats,
comerciants i veïns i veïnes per conèixer de primera mà les inquietuds del barri
i, a partir d’aquí, establir propostes de millora que puguin donar resposta a les
seves demandes. Es concentren en la següent relació:
Cal afrontar la remodelació del carrer Mare Molas i establir una solució òptima i
de consens pel que fa a la mobilitat, ateses les divergències que a l’entendre del
veïnat i comerciants han provocat els canvis del sentit de circulació. Cal trobar
una solució pels espais existents entre alguns edificis del carrer (davant l’escola
Maria Rosa Molas), alguns d’ells privats, que acumulen molta brutícia i
deixadesa. Caldria consensuar una actuació per tal que es poguessin convertir
en zones verdes, horts urbans o, si es considerés convenient, zona
d’aparcament. Cal una actuació inicial al triangle a la cruïlla dels carrers de Mare
Molas i Sor Lluïsa Estivill, que permeti disposar d’una zona verda. En aquest
sentit, cal recordar que tot just uns metres més amunt s’hi havia previst una zona
verda que, finalment, es va convertir en un aparcament.
Cal una equiparació de la millora de carrers i edificis del barri on, en deu anys
del govern de Junts (abans PdCat o CiU) ni s’hi ha fet cap intervenció. Cal
estudiar la creació d’ajuts a la rehabilitació d’habitatges i la compra per part de
l’Ajuntament dels que estan buits o ocupats, per tal que es puguin posar a la
borsa de lloguer social. L’estat actual del barri també reclama amb urgència
millores al paviments, potenciar la neteja, la il·luminació (també a la zona de
l’aparcament del carrer de Sor Lluïsa Estivill) i la senyalització, tant horitzontal
com vertical. També cal millorar el funcionament de la recollida pneumàtica, que
el veïnat qualifica massa sovint de problemàtica i poc eficient, i ampliar-la als
carrers que encara no en disposen. El barri demana la creació d’una nova zona
verda o horts urbans per recuperar solars que estan en estat d’abandó.
Cal comptar amb el veïnat en totes les fases del procés participatiu de la Plaça
d’Antoni Correig, tenint en compte que van seu els mateixos veïns i veïnes de la
zona els qui van aconseguir promoure’n la millora, per tal que puguin participar
en el debat i opinar sobre el que de debò necessiten. Pel que fa al centre cívic,
al nostre entendre caldria optar per potenciar el de Ponent més que no pas
construir-ne un de nou a la zona, que no reclamen els veïns perquè consideren
que es perdran espais que podrien ser zones verdes.
En darrer terme, el barri també reclama una intervenció comunitària amb accions
per al foment de la convivència per garantir els hàbits fonamentals de civisme
entre el veïnat que permeti cuidar i mantenir un espai públic segur i de qualitat.

Per tot l’esposat, el grup municipal del PSC proposa al Ple l’adopció dels
següents ACORDS:

PRIMER: Que l’Ajuntament de Reus impulsi un pla de transformació del barri
Mare Molas fruit d’una diagnosi realitzada en col·laboració amb totes les entitats
i col·lectius representants del barri que contempli:
1. remodelació integral del carrer mare Molas, que inclogui una
solució satisfactòria amb problemes de circulació i millores
puntuals en altres carrers de la zona.
2. una solució per a l’ús dels espais existents entre alguns edificis del
carrer (davant l’escola Maria Rosa Molas), per treure’ls de l’estat
de brutícia i abandonament en què es troben.
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3. enjardinament del triangle situat a la cruïlla els carrers de Mare
Molas i Sor Lluïsa Estivill.
4. una intervenció als carrers i edificis del barri que contribueixi a la
l’equiparació en termes de qualitat de l’espai públic.
5. estudiar la creació d’ajuts a la rehabilitació d’habitatges i valorar la
compra per part de l’Ajuntament dels que estan buits o ocupats, per
tal que es puguin posar a la borsa de lloguer social.
6. millores al paviment, potenciar la neteja i la il·luminació (també a la
zona de l’aparcament del carrer de Sor Lluïsa Estivill) i la
senyalització, tant horitzontal com vertical.
7. millores en el funcionament de la recollida pneumàtica a tot el barri.
8. creació d’una nova àrea verda. Cal analitzar la possibilitat
d’habilitar-la al solar existents just davant d’aquest aparcament del
carrer de Sor Lluïsa Estivill i altres disponibles.
9. actualitzar el procés participatiu de la Plaça d’Antoni Correig, per
tal que el veïnat pugui participar en el debat i opinar sobre què
necessita.
10. potenciar el centre cívic de Ponent en substitució a la construcció
d’un nou equipament anunciat pel govern a la zona.
11. una intervenció comunitària amb accions per fomentar la
convivència i el civisme al barri.
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