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Veïns del Carrilet
denuncien l'inici
«il·legal» de les
obres del pàrquing
L'Ajuntament diu que els treballs són
de caràcter previ i del tot legals

OLMA MOLET

MÒNICA JUST
La polèmica per la cons-
trucció del pàrquing del
Carrilet continua en peu.
De fet, els veïns contraris a
l'execució d'aquest projec-
te van assegurar ahir que
l'Ajuntament no està com-
plint el procés adminis-
tratiu pertinent, i que les
obres d'aquest equipament
municipal han començat
de manera «il·legal», sense
que hagi acabat el perío-
de d'informació pública. A
més, manifestaven que cal
una modificació del Pla Ge-
neral abans de poder tirar
endavant l'obra.

Des de la Plataforma en
defensa de l'Avinguda del

Carrilet i des de l'Associa-
ció Coordinadora Ciuta-
dana d'Entitats en Defen-
sa del Territori, doncs, van
criticaria «prepotència» del
consistori respecte aques-
ta qüestió, i van explicar
que ahir mateix van pre-
sentar al·legacions als Ser-
veis Territorials d'Urbanis-
me a Tarragona, demanant
la paralització del projecte.
Els veïns també van expli-
car que dimarts va haver-
hi una fuga de gas en al-
guns habitatges a causa de
les obres, però els serveis
d'emergències van apuntar
ahir al vespre que no tenien
constància de cap incident.

Per la seva banda, fonts

Imatge que oferia ahir l'Avinguda del Carrilet, on ja s'han iniciat les obres.

municipals van especificar
que tot s'està fent dins de la
legalitat i que des de la pla-
taforma «s'equivoquen», i
van assegurar que els tre-
balls que s'estan desenvo-
lupant durant aquests dies
no corresponen a la pròpia
construcció del pàrquing,
sinó al desviament de ser-
veis -com la canalització
de la llum o l'aigua- rela-
cionats, això sí, amb la fu-
tura construcció de l'equi-

pament. «Aquests treballs
s'estan realitzant abans
d'executar el projecte», ex-
plicaven les mateixes fonts.

Modificació del Pla General
Pel que fa a la modifica-
ció del Pla General, des del
consistori van apuntar que
per a la construcció d'un
aparcament no és necessà-
ria, ja que «els Plans Gene-
rals determinen els usos del
sòl, i no del subsòl ni dels

parquings».
Manuel Cruz Matute, des

de la plataforma, també va
lamentar que no se'ls hagi
permès entrar a la comissió
de seguiment de les obres,
un fet que -assegurava- els
va prometre el mateix al-
calde. Tot i això, quan el
consistori va anunciar la
creació de la comissió, va
afirmar que el seu interlo-
cutor era l'Associació de Ve-
ïns del barri.

Tercer taller de
participació del Pla
Estratègic i Agenda 21

L'Oficina Tècnica del Pla
Estratègic i Agenda 21
Reus Demà convoca per
avui dijous, 15 d'abril, a
partir de les set de la tar-
da i a la sala d'actes del
Mas Miarnau (al núme-
ro 112 de l'avinguda 11 de
Setembre), el tercer taller
de participació per deba-
tre a l'entorn de la diag-
nosi del pla. En aquesta
sessió, doncs, s'analitza-
rà la situació actual de
la ciutat de Reus en rela-
ció al grup de treball dels
àmbits de l'economia,
de la promoció de ciutat
i del turisme. L'objectiu
d'aquesta primera fase
de participació és inclou-
re la visió de la ciutada-
nia de la capital del Baix
Camp a les conclusions
de l'anàlisi tècnica, amb
la intenció d'elaborar un
document final de diag-
nosi que sigui el màxim
de compartit possible.
El document tècnic que
ha de servir de base per
al debat que tindrà lloc
aquesta mateixa tarda es
pot consultar a la pàgi-
na web del pla estratègic,
que és www.reusdema.
reus.cat. REDACCIÓ

SOCIETAT

Els diaris digitals
s'apropen als lectors
d'edats més avançades

El Club Caixa Catalunya va
organitzar ahir un curs per
a iniciar els seus socis en la
lectura de diaris a través de
la xarxa. El curs perseguia
l'objectiu de fomentar l'ac-
cés a la informació, l'esperit
crític, la lectura i la pèrdua
a l'entorn d'internet, on les
generacions més grans no
es troben gaire còmodes.
Tindrà lloc una vegada al
mes. REDACCIÓ
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El curs va ser organitzat per Caixa Catalunya.

UNIVERSITAT

El Fòrum de l'Ocupació
Universitària omple el
Campus Bellissens

El Campus de Bellissens va
acollir ahir la primera ses-
sió del VI Fòrum de l'Ocu-
pació Universitària, adre-
çada específicament als
ensenyaments amb un per-
fil de gestió i administració.
L'edició va oferir als estudi-
ants l'ocasió de rebre infor-
mació directa dels respon-
sables de recursos humans
d'empreses de tots els sec-
tors econòmics. REDACCIÓ
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Els estudiants es van poder informar sobre el món laboral.
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PROMOCIÓ D'OBERTURA*
MATRICULACIÓ GRATUÏTA
DE MOTOCICLETES NOVES

DURANT MARÇ I ABRIL
*Oferta no aplicable a motocicletas de promoció

C/ de ¡a Igualtat, 12 (Polígon Granja Vila)
REUS 977 101 805 - 662 656 598

MÀQUINES DE TABAC
Lloguer, reparació, i compra-venda

de màquines noves i de 2a mà

RENTING LA TORRE

Màquines exclusives per a:
QUIOSCOS

LLIBRERIA-PREMSA

Av. Catalunya, 7-9 Local 5
43830 Torredembarra (Tgna)
Tels 977 64 13 50 • 977 64 17 14
Mòbils: 695 354 939 • 625 379 715

SERVEI II
DOMICILI

GASOIL DE
CALEFACCIÓ

ÏÏ
977390068
íOQj (5 «winn, S.A.)

Cuatro Carreteras $/n
Tei 97? 33Q 068 - Fax 977 390 714

F -iTiaiHuvfrr® setes.es
43480 VÍLA-SECA (Tarragona)

FELICITA
A LES PERSONES
QUE ESTIMES
Envia'ns una fotografia i un petit
text de felicitació i t'ho
publicarem gratuïtament.

Les fotos en paaei
no tx retornaran

C/ Sant Agustí. 21, Ser TARRAGONA
publ!dtat«mestarragona.com


