
Durant aquests 4 anys, el nostre partit ha estat l’únic que ha fet una 
oposició real i crítica, contra la política que predomina de viure 
d’esquena al ciutadà i gestionar els diners de tota la ciutadania com si 
fossin de propietat privada.

Ja que l’equip de govern de l’ajuntament sempre s’ha negat a donar 
explicacions, a la  CORI, per la política de malbaratament de fons públics 
que es practica habitualment, el nostre partit ha hagut de recórrer al 
Síndic de Greuges de Catalunya presentant un total de 80 denúncies, 
i finalment s’ha demandat a l’alcalde als Tribunals de Justícia, ja que 
nega a la CORI els drets elementals dels quals gaudeixen tots els 
altres partits: representació a les empreses municipals, dret de lliure 
intervenció als Plens, etc. 

Ara que tornen a venir eleccions la CORI tornarà a ser-hi, per representar 
de manera desenfadada i amb bon humor, les persones que exigim que 
els polítics deixin de viure en un núvol i atenguin les necessitats reals de 
tothom. 

El 22 de maig pensa-hi, perquè ara tenim l’oportunitat de rematar el 
treball iniciat ara fa quatre anys. No hi faltis, amb independència Ara 
farem net.

La informació completa la trobaràs puntualment a 
www.cori.cat

 Ficar un GPS als cotxes patrulla, per saber en quin lloc es troben quan els 
necesites.

 Forçar les empreses subcontractades per l´ajuntament a contractar 
preferentment la gent censada a Reus. 

 Aprofitar el solar amb les carpes de la Fira de Mostres provisional de 
l’Avinguda del Comerç, per tal que les entitats i associacións de Reus hi puguin fer 
activitats durant tot l’any.

 Que l´Ajuntament de Reus pugui dotar un local social a totes les associacions 
de veïns de Reus que ho necesitin.



Programa electoral de la CORI pel 2011
 Fer una auditoria de comptes per clarificar i fer públic l’estat de les arques 
municipals i la comptabilitat real de les empreses privades de l’ajuntament.

 Rebaixar el sou de l’alcalde a la meitat del que guanya avui dia i que tots els 
regidors mostrin públicament les seves nómines a la ciutadania cada més.

 4 anys sense obres faraòniques ni rotondes milionàries.

 Repartir una pulsera amb localitzador GPS per a cada regidor. Una per cada 
càrrec polític que tingui, ajuntament, diputació, consell comarcal, generalitat, etc., per 
saber on es troben i què fan durant horaris de treball.

 Que els càrrec polítics durin dos mandats seguits i prou.

 Canviar el bust del Rei d’Espanya que hi ha al saló de Plens, per un bust del Rei 
del Rock.  Posar cançons de l’Elvis Presley pel fil musical de l’ajuntament.

 Baixada de totes les taxes i tots els impostos municipals amb reducció de l’IBI i 
amb eliminació total de les contribucións especials.

 Desmantellar INNOVA per sanejar l’economia municipal, conservant les 
principals SAMS I SAS que donen benifici a les arques municipals, no pas despeses.

 Creació de l’impost de la Marihuana, pagant un euro per cada exemplar que 
plantis a casa teva.

 Creació de una casa de transeunts i  ampliar el ventall de menjadors socials en 
diversos punts de la ciutat. Més pisos de protecció social en règim de lloguer de baix 
cost (50 a 100 euros al mes).

 Treballar de manera transversal amb iniciativa en totes les àrees municipals per 
garantir la plena execució de dret i benestar de les persones amb discapacitat.

 Edificar més pisos de protecció oficial en règim de lloguer econòmic en els 
principals terrenys muncicipals.

 Reutilitzar l’antic edifici de l’Hospital de Reus, aprofitant les seves habitacions 
per llogar-les i acollir a ciutadans amb escassos recursos econòmics.

 Que totes les zones blaves i parkings municipals costin 1 euro al dia. Regalar 
les tres primeres hores. 
 

 Que els autobusos municipals arribin fins a tots els barris i urbanitzacions de la 
ciutat.

 Que l’ajuntament senyalitzi millor i amb més temps els llocs de Reus on la grua 
municipal hagi de retirar vehicles per causa d’un esdeveniment que ocupi la via 
pública.

 Que els gegants originals surtin durant el dia de Sant Pere en lloc dels clònics. 
Perquè fotocopiar la cultura es devaluar-la.

✈ Crear una Regidoria del Comerç per tal que Reus segueixi essent líder 
d’aquest sector. 

 Fer una fira del teatre amateur a Reus, on hi participin totes les companyies 
locals.

 Que l’Alcalde de Reus reparteixi 107.000 exemplars de la história de Reus porta 
per porta.

 Creació de noves zones verdes amb plantes de marihuana. Habilitar espai 
públics per poder-ne fumar sense molestar ni ser molestats. Repartiment municipal de 
llavors als ciutadans.

 Evitar que ens fiquin la borsa de gas artificial a sota del terme municipal de 
Reus.

 Creació d’una piscina coberta pública amb preus d’abonament populars, gratuïts 
per a ciutadans i ciutadanes aturats o amb pocs recursos econòmics.

 Ubicar follòdroms municipals a les principals zones lúdiques de Reus, per fer 
l’amor i no la guerra. Durant la nit aprofitar “el plaer d´aparcar” als parkings municipals 
buits. 

 Que a les clases de música de les escoles de Reus, s’escoltin i s’aprenguin 
cançons de l’Ariel Santamaria, Pirata el del Gorro, Miquel Vilella, Fito Luri, Joan 
Masdeu, Band del Palo, etc.

 Repartir subvencions iguals i equitatives en cada barri de Reus, segons el cens 
de la seva població. Sense cap favoritisme polític.

 Creació de la figura de Robocop de barri, per paliar l’absència d’agents de policia 
local.

 Que es faci el Menjablanc més gran del Món per sortir al Record Guinness.


