
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE 
REUS (CUP) PER A LA CREACIÓ D’UNA VIA VERDA A LA CI UTAT 

 
 

Amb l’aprovació del catàleg de masos per part de l’Ajuntament de Reus s’ha posat de 
manifest el ric patrimoni arquitectònic i històric de desenes de masos de la nostra 
ciutat, així com també l’estat d’abandonament i deficient que presenten moltes 
d’aquestes construccions. Aquest catàleg ha de ser una eina que permeti la 
rehabilitació i promoció d’aquests immobles, amb les conseqüències que això implica 
pel manteniment del territori i a nivell d’iniciatives econòmiques. 
 
En paral·lel a aquesta qüestió també destaca l’extensa xarxa de camins que travessen 
el nostre terme municipal per connectar el centre de la ciutat amb aquests masos 
disseminats arreu. En els darrers any s’han fet diferent intents per intentar recuperar 
aquests camins per a la pràctica esportiva, per al coneixement del nostre entorn i la 
natura... però aquests van sobrevivint només si connecten amb zones de masos 
habitats o de camps explotats. 
 
Cal tenir en compte també, el nombre creixent de reusencs i reusenques que 
practiquen diferents modalitats esportives per a realitzar exercici físic. Determinats 
camins de la ciutat s’omplen cada dia –i especialment el cap de setmana- de ciclistes, 
corredors i corredores, caminants... 
 
Per altra banda, també destaca la iniciativa turística de diferents municipis per 
recuperar els trams per on dècades anteriors transitava el ferrocarril, per transformar-
los en pistes on poder realitzar amb comoditat aquestes pràctiques esportives o 
culturals. En d’altres indrets, són els mateixos camins de masos, que s’han arranjat per 
tal de fer compatible el trànsit de vehicles amb les pràctiques esportives i culturals. 
 
De fet, en els darrers anys, les vies verdes són algunes de les ofertes més atractives 
de determinades destinacions per a captar el turisme familiar. 
 
És per tots aquests motius que el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular 
de Reus proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS, així com que aquests es 
compleixin: 
 
Primer.- Que l’Ajuntament de Reus dissenyi amb les entitats de la ciutat involucrades 
un plànol de vies verdes a partir dels camins del terme municipal de la ciutat, i alhora, 
que aquests puguin connectar amb els camin de municipis veïns per poder crear una 
xarxa interurbana. 
 



Segon.- Redactar un pla de desenvolupament d’aquesta xarxa de vies verdes, tenint 
en compte les dificultats econòmiques que pateix l’Ajuntament de Reus per la 
imposició de les administracions espanyola i europea. 
 
Tercer.- Treballar conjuntament amb d’altres regidories i organismes autònoms de 
l’Ajuntament per tal d’explotar el potenciar d’aquesta xarxa des del punt de vista de 
l’esport, del turisme, del medi ambient i de la cultura. 
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