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Los vecinos de Mas Iglesias creen que cerrar 
el parque no evitará los toxicómanos 

Están preocupados por el peligro que suponen las 
jeringuillas esparcidas por la zona. Piden más seguridad e 
iluminación por las noches para ahuyentar a los 
drogadictos  
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Un simple paseo por el parque Mas Iglesias permite constatar que las  quejas de los vecinos 
sobre la presencia de drogodependientes en el barrio no son en balde. Son varios los puntos de 
esta  zona verde de la ciudad y sus alrededores donde uno se puede tropezar con una jeringuilla. 
«Todas las noches saco a pasear a los perros y ves a grupos de drogodependientes reunidos en el 
césped», explica Jordi Tutusaus, mientras que otro usuario del parque añade: «Es normal que 
haya gente que tenga miedo porque el parque está muy oscuro y hay gente pinchándose». 

Más preocupado se muestra Antonio García. Su hijo estudia en el Reus 8, un centro educativo 
donde se imparte Primero de ESO desde este mismo año, situado justo al lado de la zona de Mas 
Iglesias. «Lo de las jeringuillas es un problema muy serio porque los niños están todos los días 
jugando en el parque», apunta el mismo García, quien además añade que, en ocasiones, se han 
encontrado dentro del mismo centro.  

Desde el Reus 8 afirman que la problemática es preocupante, pero que la situación ha mejorado 
bastante en los últimos dos meses. «El Ayuntamiento ya nos retiró dos bancos que estaban en la 
zona del colegio que da a la carretera de Salou y que eran un auténtico punto negro. Ahora todo 
está mejor, pero siguen apareciendo jeringuillas por los aledaños del centro», apunta Josep 
Maria Bofarull, secretario del centro. 

Con el fin de evitar que los toxicómanos y los gamberros accedan al parque por las noches, el 
Ayuntamiento empezó hace unos meses la instalación de más de 300 metros de valla para cercar 
la zona verde. Una vez terminados los trabajos, desde el área de Vía Pública aseguran que se 
empezarán a cerrar las puertas por la noche el próximo mes de mayo. «El vallado se ha realizado 
para evitar que  entre gente por las noches como se hace en los parques Sant Jordi o Mas 
Miarnau», argumenta el concejal de Vía Pública, José Magrazó, quien reconoce que desde el 
consistorio son conscientes de la preocupación de los vecinos de Mas Iglesias. 

 (Más información en la edición impresa del Diari de este miércoles)  



El punt 17 abril 
El parc de Mas Iglésies de Reus tancarà les portes de nit per 
evitar que hi entrin persones a punxar-se  

Els veïns demanen una solució definitiva al problema del consum de drogues al barri 
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Imatge de la tanca del parc de Mas Iglésies. Foto: M. MARTÍNEZ. 
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Des de fa uns mesos, l'Ajuntament de Reus treballa per col·locar una tanca al parc de Mas Iglésies. Ar a els 

veïns demanen que el consistori actuï i gestioni el s horaris del parc. Consideren que si es tanca dura nt la 

nit no hi haurà tanta gent que vagi a consumir drog ues als vespres al parc i, per tant, es reduirà el nombre 

de xeringues que s'acostumen a veure pel carrer, pe rò creuen que cal una solució definitiva. D'aquí a 

poques setmanes, doncs, l'equipament es tancarà a l es nits. 

Els veïns de Mas Iglésies continuen trobant xeringues pel barri i al parc de la zona. La situació, asseguren, comença a ser 

desesperant. L'Ajuntament de Reus, però, des de fa uns mesos va començar les obres per tancar una part del parc, i fa 

poques setmanes que van acabar els treballs. 

El president de l'associació de veïns reclama que, ja que s'hi han col·locat aquestes tanques, com a mínim el parc tingui 

uns horaris i tanqui a la nit per evitar que hi entri gent a punxar-se. «Cal que el govern de l'Ajuntament gestioni el parc, 

perquè si no es convertirà en un niu de porqueria», reclamava el president de l'entitat veïnal, Jordi Balust. 

Aquesta, justament, és la intenció que té l'àrea de Via Pública. Aquest departament ja porta a terme tots els tràmits per 

poder tancar el parc a les nits. Segons fonts de l'Ajuntament, es treballa per ampliar el contracte de l'empresa, que ja 

s'encarrega de tancar altres parcs de la ciutat, com per exemple el parc de Sant Jordi. 

En principi, està previst que els horaris es comencin a aplicar d'aquí a poques setmanes. Igual que altres equipaments 

semblants de la ciutat, el parc de Mas Iglésies obrirà en ple hivern des de les vuit del matí fins a les vuit del vespre, mentre 

que a la primavera i la tardor l'horari d'obertura serà una hora més tard i no tancarà fins a les nou del vespre. A l'estiu 

estarà obert fins a les deu del vespre. 



A més d'aquesta reclamació, els veïns també esperen que l'Ajuntament busqui una solució definitiva a la qüestió del 

consum de drogues al barri. «Tothom sap que aquí i al barri de Sant Josep Obrer hi ha força droga. Ens sembla bé que 

vingui la Guàrdia Urbana a recollir les xeringues que troben pel barri i pels voltants de l'institut, però pensem que cal trobar 

una solució definitiva al problema; no es pot limitar al fet que cada dia vinguin a recollir xeringues, sinó que del que es 

tracta és que les persones que es punxen no vinguin a fer-ho al carrer i puguin ser tractades», argumentava l'actual 

president de l'entitat veïnal del barri de Mas Iglésies, Jordi Balust. 

No és cap «pipi-can» 

El consum de drogues, però, no és l'única queixa que tenen els veïns. Des que s'ha col·locat la tanca, els amos de molts 

gossos entenen que dintre el recinte tancat del parc poden deixar anar els gossos i portar-los sense cadena. «La tanca no 

significa que allò sigui un gran pipi-can, sinó que allò és un parc perquè el disfrutin les persones», exposava el president 

de l'associació d'aquesta zona de la ciutat de Reus, Jordi Balust. 
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