
PREC QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR D E REUS (CUP) 
PER A HABILITAR ESPAIS DE PROMOCIÓ DE LES ENTITATS SENSE ÀNIM DE 

LUCRE DE LA CIUTAT  
 

 

 

 

Reus disposa d’un ric teixit associatiu i un ampli programa d’activitats que dinamitzen la vida 
social, cultural, política, artística, econòmica... de la ciutat, tot partint de la lliure voluntat dels 
i les ciutadanes que s’organitzen per desenvolupar les seves habilitats, idees o actituds.  
 
I, no cal oblidar-ho, la promoció de la participació ciutadana en la vida i els problemes de la 
ciutat, representant una democratització de les polítiques públiques de la ciutat. Experiències 
com Sant Jordi i la Festa Major, però també la inclusió social o l’estat de conservació de 
molts barris, són exemples de la contribució del teixit associatiu amb la ciutat. 
 
Per tal de difondre les activitats que aquestes entitats, organitzacions o associacions 
organitzen al llarg de l’any, l’Ajuntament disposa de diferents plataformes publicitàries arreu 
del nucli urbà, reservades exclusivament per a les entitats sense ànim de lucre. 
 
No obstant, diferents entitats de la ciutat han mostrat reiteradament la seva preocupació per 
la poca quantitat d’espais disponibles, així com per l’ús que es fa d’aquestes plataformes 
publicitàries. L’any 1981, 1983, 1995 i l’any 2005 es realitzaren diferents campanyes, 
promogudes per més d’una desena d’entitats de la ciutat, per demanar la instal·lació de 
majors cartelleres i demanar que l’Ajuntament vetllés pel bon ús d’aquestes. 
 
L’any 2005, l’Ajuntament de Reus acceptà una proposta de col·locació de noves cartelleres 
proposada per diferents entitats, i fins i tot, l’alcalde de la ciutat publicà un ban on informava 
de la normativa d’ús d’aquestes. 
 
Tot i això, la problemàtica lluny de resoldre’s, s’ha agreujat. La normativa d’ús d’aquestes 
cartelleres no és respectada, tot i les denúncies de diferents entitats sobre aquesta qüestió. 
I, a més, el nombre de cartelleres lluny d’augment, s’ha disminuït, ja que cada cop que es 
realitzaven obres a la via pública, s’anaven retirant. 
 
Considerem que una bona entesa entre les entitats de la ciutat i l’Ajuntament de Reus podria 
resoldre fàcilment aquest problema endèmic, i que alhora, l’augment de presència d’aquests 
espais a la ciutat també seria útil per tal que el propi Ajuntament pogués aprofitar-les per 
oferir informació d’interès ciutadà.  
 
 
 
 
PREC:  
 
Que l’Ajuntament de Reus convoqui a les entitats sense ànim de lucre de la ciutat per revisar 
l’acord aprovat el 2005 i dissenyi un projecte de viabilitat per a la implementació de 
cartelleres, així com el seu manteniment i control d’ús. 
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