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TRANSPORTS I URBANISME

- 4 ANYS SENSE OBRES! Només les vitals per al manteniment dels carrers.

- Creació d'un servei d'assistència psicològica municipal per als ciutadans estressats per les obres.

- Servei de neteja, per part de la brigada municipal, de la pols de dins de les cases. 

- Pàrquings municipals a 1 euro durant tot el dia. Gratis 4 anys pels veïns de la plaça llibertat, parc 
de Sant Jordi i passeig Prim.

- Farem el Pàrquing gratuït  més gran del món amb 150. 000 places, al Technopark, per sortir al 
Rècord Guinness.

- Ajuntament pintat de color de rosa, com la Rosa de Reus (resultat de la consulta popular).

- Transformar l'actual plaça del Canal en una piscina nudista.

-Servei de burrotaxis, amb el burro català, per a una millor fluïdesa del trànsit viari.

- Recuperació dels antics trolebusos com a  transport públic.

- Creació d'un carrilet que vagi directament de Reus a la Secuita, fent escala a Salou i a l'aeroport de 
Reus.

FESTES MAJORS

- Que les barraques de Reus durin 15 dies com a mínim. Durant 24 hores seguides.

- Rave party a la plaça del Mercadal durant el dia de Sant Pere de 6 del matí a 6 de la tarda. El 
Robocop de barri ajudarà a mantenir l’ordre.

CAPSA GAUDÍ

- Creació de l'hotel d'entitats “Hotel Capsa Gaudí”, on s'ubicarien el Centre d´Amics d'en Gaudí, el 
Casal Despertaferro, el Centro Extremeño i el Cachirulo en cadascuna de les seves plantes, a més 
d'un casal d'avis a la planta baixa.

- Aprofitar les plaques solars per al cultiu i assecament de la marihuana.

TECHNOPARK

- Macrozona lúdica amb festivals de música techno durant tot l'any com el Love parade de Berlín, el 
Sonar o el festival dels Monegros.

- Circuit d'asfalt per als tunings de Reus.

- Instal.lació d'un FOLLÒDROM, espai per a que la gent jove (o no tan jove) pugui cardar. 
Repartiment gratis de preservatius amb gust de menjablanc.

POLÍTICA MUNICIPAL       
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- Instal.lar un POLÍGRAF o “detector de mentides” al saló de plens de l'ajuntament de Reus. 

-Creació noves regidories municipals, com ara la Regidoria d'anticorrupció municipal, Regidoria 
pels damnificats de les expropiacións injustes, Regidoria de tercera edat, Regidoria d'associacions 
de veïns, Regidoria de bars, pubs i tavernes de Reus, Regidoria de la marihuana (amb impost local i 
llei de legalització de plantar-ne al teu domicili particular) etc.

- Consell de savis per a governar millor la ciutat.

POLÍTICA SANITÀRIA I DE LA TERCERA EDAT

- Trasllat del nou hospital de Sant Joan a l'entorn de la Boca de la Mina (que és més lluny de les 
petroquímiques) i ubicar noves residències per a la tercera edat.

- Com que durant 4 anys no hi haurà obres a Reus, posarem unes pantalles gegants de TV per tota la 
ciutat, per tal que els jubilats segueixin les obres de la Sagrada Família en directe, i així no 
s'avorriran.

- Cartilla gratuïta diària per a tots els jubilats recomanada per l'OMS (Organització Mundial de la 
Salut). La cartilla inclou: 1 xarrup de wiski i conyac diaris, 1 copa de vi negre, mig litret de cervesa 
i un vermutet. La cartilla serà personal i intransferible i servirà a tots els bars, pubs i tavernes de la 
ciutat.

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 

- Emetre Canal Reus per satèl.lit, amb el nom de CANAL GAUDÍ DE REUS.

- Crear un Gran Basar com el d'Istanbul a les Peixateries Velles, gestionat per la Unió de Botiguers.

- Fomentar els agermanaments amb altres ciutats.  Començarem per la vila italiana de Cori.

POLÍTICA I GESTIÓ DE L'AEROPORT

-Vols directes a París, Londres, Amsterdam i Hamburg, més els vols transoceànics amb destí cap a 
Colombia, Cuba i Jamaica.

ZONES LÚDIQUES.   

- Celebrar el botellón als refugis antiaeris de la plaça Mercadal i del Barri del Carme per a no 
molestar als veïns.   

- Canviar el nom d'alguns carrers de Reus pels bars hiperjuantxis on es troben ubicats. Per exemple 
la Riera Miró per “Riera del Tobogán”, el carrer Sant Llorenç per “carrer del Campus”, el passeig 
Sunyer per “Passeig del pub Sunyer”...     

- Reobertura del mític bar Sarri al barri del Carme, canviant el nom de camí de Riudoms per 
“avinguda Josep Machado”(per ser el polític més juantxi que hi ha hagut mai a Reus).  

-Creació d'un Barri Roig a la carretera de Salou (a l'estil Amsterdam) per treure a les prostitutes de 
la carretera. Sota el lema “Reus capítal del vici”, també s'hi ubicaria un casino al estil las Vegas 
(més gran que el de Tarragona, és clar). 
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CULTURA I ESPECTACLES

- Que l'alcalde reparteixi 107.000 exemplars gratuïts de la història de Reus a tots els habitants, en 
mà i porta a porta. 

- Creació d'un Cabaret i Cancan municipal darrere del teatre Fortuny.

- Concerts gratuïts de rock al saló de plens de l´ajuntament.

- Falles populars amb els Gegants Nous. 

SEGURETAT CIUTADANA

- Instal.lar un GPS per poder  localitzar a tots els policies municipals de Reus.

-Crear una flota d'helicòpters per a la policia municipal i els mossos d´esquadra.

-Crear la figura del ROBOCOP de barri, per paliar l'absència dels agents municipals.

ÀREA D'ESPORTS

- Repartir 21.000 bicicletes estàtiques per la gent que no pot fer esport a Reus i que no troben lloc 
per circul.lar amb bicicleta.

- Fer un carril bici soterrani (perque no hi ha lloc a la superfície) i que de nit es transformi en carril 
Vici.

IMMIGRACIÓ

- Creació d'una regidoria municipal d'immigració gestionada per tots els col.lectius immigrants que 
viuen a Reus. 

- Rècord Guiness del cuscús més gran del món.

- Creació d'un museu històric sobre la història de la inmigració a Reus... fenicis, cartaginesos, 
romans, àrabs, cristians de l'Edat Mitjana, francesos del segle XIX,  etc. 

GASTRONOMIA

-Crear un IMac Botifarra al costat de Redessa, on també es vengui coca amb cireres, menjablanc, 
avellanes, Plim i Vermouth de Reus.
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