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Ortiz desmenteix la construcció del centre de 
drogodependència al raval de Martí Folguera 
Pellicer, que ha afirmat aquest matí que es construiria, aposta per 
instal·lar l'equipament en un altre lloc 
Enrique Canovaca26 d'abril de  2010 

El primer tinent d'alcalde, Eduard Ortiz, ha desmentit que l'ajuntament tingui 
previst construir un centre per a drogodependents i gent sense sostre al 
número 31 del raval de Martí Folguera, tal i com ha assenyalat prèviament el 
portaveu de CiU, Carles Pellicer. Ortiz ha dit que la 'illeta', un espai dedicat a 
reinsertar persones amb problemes d'aquest tipus, continuarà al carrer de 
Vallroquetes, i que al nou espai s'ubicaran serveis administratius municipals. 
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El primer tinent d'alcalde ha reconegut que en un principi, la intenció de l'ajuntament era 

posar el centre de drogodependència en aquest edifici, però que "després de fer diverses 

valoracions", s'ha decidit que hi aniran altres serveis. Ortiz no ha confirmat quins, però 



segurament l'espai serà la seu central dels serveis socials i podria acollir serveis 

d'educació, patrimoni i turisme. 

Això possibilitaria que una part de l'edifici del Baluard, podria destinar-se a la Síndicatura 

Municipal. En tot cas, el projecte de construcció del nou edifici es licitarà aquest divendres i 

les obres començaran a l'estiu. A la planta baixa es farà un passadís obert al públic que 

connectarà el raval amb el carrer de Sant Benet. 

Pellicer ha dit aquest dilluns que l'ajuntament va aprovar a la Junta de Govern del 15 de 

gener d'enguany, el projecte del centre de drogodependència. L'edifici, segons el portaveu 

de CiU, dedicaria la primera planta a atendre a les persones sense sostre. A la segona 

planta, es construiria unes dependències per atendre als drogodependents i una sala de 

consum de metadona. A la tercera planta, es preveu construir un taller de cuina per als 

usuaris de l'equipament, mentre que a l'última, s'ubicaria un gimnàs. 

El portaveu de CiU ha manifestat que en cas d'arribar a l'alcaldia d'aquí a un any, canviaria 

l'ús d'aquest equipament i el traslladaria d'emplaçament, ja que aquest "trenca la 

continuïtat comercial de la zona". Pellicer ha posat de manifest que els veïns i els 

comerciants no estan conformes amb la presència d'aquest centre de rehabilitació. 

Després de les declaracions d'Ortiz, Pellicer ha celebrat que el centre de 

drogodependència no s'instal·li a la Raval de Martí Folguera, tot i reafirmar que el projecte 

està aprovat i llest per iniciar-se. En aquest sentit, Pellicer considera que aquesta obra està 

plena "d'obscurantisme" i que Ortiz "té un cinisme sense límits". 

D'altra banda, el portaveu nacionalista ha criticat que el Pla d'Ordenació Urbana Municipal 

(POUM) es vulgui aprovar a un any de les eleccions i després "d'haver fet gran quantitat de 

modificacions". El convergent veu difícil arribar a un consens i considera bàsic que Reus 

creixi mes enllà de les variants, perquè els polígons industrials no tanquin el centre de la 

ciutat. 

En aquest sentit, Pellicer ha assenyalat que cal convertir en ús residencial l'espai entre el 

carrer d'Astorga i el de Notari Rull, així com augmentar el nombre de metres quadrats per 

atrarure a grans emprerses. 
 


