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Reus a 3 de desembre de 2007    

L’Associació de veïns Mas Iglesias de la ciutat de Reus, neix a partir d’un petit 
grup de veïns d’aquest nou barri de Reus, que amb un farcell ple d’idees, il·lusions i 
ganes de treballar, portem des del mes de març d’enguany, reunint-nos per 
conèixer-nos i plantejar propostes com les que us adjuntem en aquest document.   

A data d’avui, tant sols fa una setmana que disposem del número de registre com 
associació a nivell del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i del 
preceptiu NIF.   

Durant aquests mesos de constitució, el grup de veïns que conformen l’equip de 
treball, sorgit de l’Assemblea constituent del mes de març, ens em anat reunint un 
cop al mes.  

A part del document de treball que us adjuntem, el passat 8 de setembre vàrem 
organitzar un acte públic de presentació en societat al barri i a la ciutat, l’Associació, 
organitzant activitats per als mes menuts, com: tallers de dibuix, màscares, 
cucanyes, etc.. Al mateix va assistir l’Alcalde, i diversos regidors de tots els grups 
polítics municipals.  
Volem agrair als veïns la seva participació en el mateix, assistint i gaudint de les 
activitats que vàrem organitzar, així com a l’Ajuntament la seva col·laboració.  

El present document que us fem arribar, recull un seguit de propostes de millora que 
hem traslladat a l’ajuntament, a través de la reunió mantinguda amb l’Alcalde i la 
regidora Pilar Perez, a principis del mes d’octubre.  

L’Alcalde va rebre el document i es va comprometre a fer-ho arribar als diferents 
regidors responsables, per tal que aquests es fiquessin en contacte amb l’Associació 
i començar-los a treballar. Se’ns va demanar un temps prudencial per veure 
resultats.  

El document que us fem coneixedors, s’ha estructurat en cinc grups d’acció i un total 
de 32 mesures concretes. Engloben les percepcions, necessitats i idees de tot 
aquells aspectes que ens agradaria millorar al nostre barri. Es un document obert i 
que anirem enriquint dia a dia amb les aportacions i participació de tots els veïns que 
vulguin.   

Accions 1: Propostes de millora a l’entorn del parc MAS IGLESIAS: 
Acció 2: Propostes de millora de l’entorn del Barri MAS IGLESIAS: 
Acció 3: Propostes de millora de l’escola Eduard Toda 
Acció 4: Propostes de millora en la pista compartida d’esports de l’escola Eduard Toda 
Acció 5: Propostes de dinamització de l’activitat lúdica i cultural del barri 
Altres temes particulars:   

Durant les properes setmanes comunicarem als veïns com contactar amb nosaltres.  
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De l’Assemblea de veïns que vàrem realitzar el divendres 16 de novembre amb 
membres de Guardia Urbana de Reus es va explicar al veïns les accions de Guardia 
Urbana al Barri.  

Des de l’Associació hem sol·licitat a l’Ajuntament de Reus que es treballi la 
possibilitat de ficar en pràctica el model de policia de barri, que s’avanci el 
desplegament del Mossos d’Esquadra a la ciutat de Reus, aprofitant que ja 
disposem de la nova comissaria.  

Altres temes tractats a la reunió d’ahir:  

Festa de Barraques. El sentiment general dels veïns es que la festa es desplaci 
fora del Barri. 
El model actual de festa no es compatible amb el descans veïnal. Si el model de 
festa es recondueix i s’adreça a oferir activitats diürnes per tot el veïnat del barri i 
Reus i l’activitat nocturna es limita a horaris que permetin el descans veïnal, potser 
així podríem acceptar la continuïtat de Barraques al nostre Barri.  

Seguretat al barri, Tancament del parc:  
La reunió que vàrem mantenir amb el regidor Ortiz el dilluns 12 de novembre sobre 
la seguretat al barri, es va concretar el següent: 

- Aprofitar l’acció de les treballadores cíviques de l’ajuntament per fer accions 
de control al barri. 

- Ens va assegurar que s’inclou als pressupostos del 2008 el tancament del 
parc. 

- Nosaltres vàrem demanar millorar la il·luminació dels passos interns del parc, 
netejar els solars pendents d’urbanitzar a la zona sud del barri, C/Mercè 
Rodoreda, Vidal i Alcover, etc... 

- Disposar un pas de vianants elevat com al parc St. Jordi en la via actual de 
comunicació del barri amb el centre de Reus i disposar d’autobusos per 
l’interior del nostre barri.  

En el document annex que hem fet entrega a l’alcalde es recullen altres sol·licituds, 
de les que esperem aviat contactar amb els diferents responsables de l’ajuntament 
per tal de planificar-les conjuntament.      

Rebi una cordial salutació.   

Jordi Balust López 
Veí i president de l’AVMI   

Reus, 3 de desembre de 2007  
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 Accions 1: Propostes de millora a l’entorn del parc MAS IGLESIAS:  

Mesura Definició Timing previst d’execució 

Mesura 1 

Planificar una o diverses àrees acotades 
destinades al passeig de gossos i com a pipicans. 
Instal·lar dispensadors de bosses per recollir 
defecacions.  

Mesura 2 

Millorar l’espai arbrat annex a l’actual mas, en 
concret el pinassar duent accions com: 

i. Aplanament dels 
desnivells existents 

ii. Habilitar diferents punts 
de picnic   

Mesura 3 

Habilitar zones de jocs i esbarjo adreçades a tres 
col·lectius objectiu: 

iii. Zona de llocs per a infants

 

iv. Zona de llocs per a 
menors 

v. Zona de manteniment per 
adults o públic en general 

vi. Pistes de petanca  

Mesura 4 Millorar la il·luminació de les principals vies de pas 
que travessen el parc  

Mesura 5 Incrementar la dotació de papereres  

Mesura 6 

Senyalitzar en diferents zones del parc missatges 
de convivència com: 

No llencis la brossa al terra 
Respecta i deixa créixer els rosers

 

El gos lligat molt millor 
Etc...  

Mesura 7 

Dissenyar un grafiti en les parets d’entrada al parc 
Mas Iglésias pel C/Maria Aurèlia Capmany, on 
actualment hi ha pintades. Regidoria Urbanisme, 
Ortiz.  

Mesura 8 
Condicionar o enderrocar la bassa existent al 
costat del Mas. Estudiar la possibilitat de construir 
un pèrgola.  
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Acció 2: Propostes de millora de l’entorn del Barri MAS IGLESIAS:  

Mesura Definició Timing previst d’execució 

Mesura 9 

Instal·lar bandes rugoses limitadores de velocitat 
en: 
1- C/Jaume Vidal i Alcover, davant del Col·legi. 
2- Cruïlla C/Carles Riba amb la incorporació a 

l’autovia de Bellissens  

Mesura 10 

Instal·lar pantalles reductores del soroll en la via 
fèrria, o plantar arbres que atenuïn la seva 
propagació 
Sol·licitar a Renfe una limitació de velocitat de pas 
dels trens mercaderies donat que son els més 
sorollosos i amb menors velocitats de pas s’atenua 
força el nivell d’emissió de soroll.  

Mesura 11 

Disposar en tots els carrers les plaques amb els 
noms dels mateixos. Alguns carrers estan 
pendents de finalitzar i només s’ha col·locat una 
placa al final del carrer, caldria senyalitzar a l’inici i 
al final del carrer.  

Mesura 12 Instal·lar gàbies o sistemes similars per evitar el 
desplaçament pel vent dels contenidors de brossa.

  

Mesura 13 Incrementar el nombres de punts de recollida de 
brossa, vidre, cartró i orgànica.  

Mesura 14 

Disposar pas de vianants per facilitar la mobilitat 
dels vianants i la comunicació del barri amb el 
centre de Reus en els punts: 

1- President Macià –Escultor Rocamora 
2- Avda. De Salou davant de l’estació 

d’autobusos  

Mesura 15 

Mantenir o fer mantenir pels propietaris la neteja 
de brossa i runa dels solars pendents d’urbanitzar i 
edificar, zones immediates als carrers: 

1- C/Bernat Desclot 
2- Maria Aurèlia Capmany 
3- Salvat Papaseit 
4- Mercè Rodoreda  

Mesura 16 

Millorar la comunicació del barri amb la resta de la 
ciutat, avaluant la possibilitat de disposar d’una 
parada de bus davant del col·legi, fent passar les 
línies d’autobús L10 i L32 per comunicar el barri 
amb el centre i rondes de Reus.  

Mesura 17 

Incrementar el temps de pas per a vianants dels 
semàfors, en concret el de l’Avinguda President 
Macià, donat que és insuficient per a persones 
amb mobilitat reduïda.  

Mesura 18 
Revisar les tapes dels registres de clavegueram i 
dotar-les d’elements de goma en les juntes per 
eliminar el soroll al pas dels vehicles  

Mesura 19 

Dotar les altres zones del barri fora del parc Mas 
Iglésias amb espai on practicar jocs de pilota, ex. 
Zona pendent de condicionar al costat de l’edifici 
Adigsa.  
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Mesura Definició Timing previst d’execució 

Mesura 20 Restituir els arbres que falten en diferents punts 
del barri i mantenir la jardineria  

Mesura 21 
Reforçar la neteja general del barri donat que 
s’està observant una menor presència del servei 
de neteja viària  

Mesura 22 
Proposar a l’aeroport de Reus rutes alternatives 
d’enlairament que cada cop son més per damunt 
de l’àrea habitada del barri.  

Mesura 23 Disposar punts de recollida de xeringues, hi ha un 
pas de toxicòmans per les immediacions del Mas  

 

Acció 3: Propostes de millora de l’escola Eduard Todà  

Mesura Definició Timing previst d’execució 

Mesura 24 

Dotar l’escola Eduard Todà d’un sistema d’alarma i 
avís per permetre l’evacuació de les instal·lacions 
en cas d’emergència. L’edifici de pàrvuls no en té, 
la resta si.  

Mesura 25 

A l’aula de gimnàs s’ha anul·lat el detector de 
presencia, fent ineficaç el conjunt d’alarmes de 
l’edifici, a l’existir un punt d’entrada per l’esmentat 
gimnàs.  

Mesura 26 
Anivellar el pati de l’escola, en la zona de 
parvulari, donat que quan plou s’inunda en punts 
concrets i no permet que sigui emprat pels infants.  

Mesura 27 

Ampliar la rampa d’accés al col·legi des del carrer i 
reduir el pendent d’aquesta, donat que actualment 
presenta risc de caiguda per relliscades, degut al 
pendent de la mateixa, la seva poca amplitud i la 
presencia de graves del propi pati.  

 

Acció 4: Propostes de millora en la pista compartida d’esports de l’escola Eduard Todà  

Mesura Definició Timing previst d’execució 

Mesura 28 Manca seients, papereres a la pista polisportiva  

Mesura 29 Cal repintar els límits de la pista polisportiva, 
àrees, etc.  
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Acció 5: Propostes de dinamització de l’activitat lúdica i cultural del barri  

Mesura Definició Timing previst d’execució 

Mesura 30 

Mantenir les Barraques però amb els 
condicionants, en cas contrari desplaçar la seva 
ubicació fora del barri. 

a- Limitar els horaris nocturns de forma que 
conciliem la festa amb el descans veïnal, 
especialment les vetlles de dies laborals. 

b- Complementar l’oferta actual d’activitats 
oferint durant el dia accions d’esbarjo o 
culturals per totes les edats.  

Mesura 31 

Obrir l’entorn del mas Iglesias a les activitats del 
TRAPEZZI, integrant en aquest ampli espai 
espectacles de forma que ampliem l’actual 
perímetre d’activitats, arribant als barris perifèrics.  

Mesura 32 

Estudiar la possibilitat d’emprar l’espai Mas 
Iglesias per potenciar una oferta cultural alternativa 
a Reus: 

- Trobada de col·leccionistes de xapes de 
cava 

- La ceràmica de Tarragona 
- Cinema a la fresca els mesos d’estiu  

     

Altres temes particulars:   

Problemes de mobilitat en diferents zones del barri, pels veïns amb discapacitat i 
limitació de moviments. Existeixen punts d’accés al parc Mas Iglesias i zones del barri on 
manca o no hi ha connexió en les voreres que permetin l’accés amb cadires de rodes.  

L’entorn de l’estació d’autobusos de línies regulars presenta barreres arquitectòniques.  

Problemes de  soroll en habitatges localitzats, derivats de l’estació transformadora 
situada sota d’immobles, que impedeixen la conciliació de la son i el descans.   

Reus, 3 de desembre de 2007   

Associació de veïns Mas Iglesias, de Reus       

Jordi Balust López 
President de l’Associació  
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