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La presidenta del Consell Comarcal
del Baix Camp inicia una ronda de
visites institucionals
La primera trobada ha estat aquest dimecres amb l'Ajuntament de Reus

Una imatge de la visita | Cedida

La presidenta del Consell Comarcal del Baix Camp, Rosa M. Abelló, ha iniciat una ronda de
visites institucionals als ajuntaments del Baix Camp per presentar-se i mantenir un intercanvi
d'impressions amb els alcaldes i alcaldesses sobre els reptes compartits i sobre els serveis i la
relació de treball que l'ens comarcal manté amb cada municipi.
La primera visita ha estat aquest dimecres 21 de juliol a l'Ajuntament de Reus, on Abelló s'ha
entrevistat amb l'alcalde de la ciutat, Carles Pellicer, i amb la vicealcaldessa, Noemí Llauradó.
Durant la trobada s'ha fet un repàs a les principals qüestions en què col·laboren ambdues
institucions relacionades amb la gestió de les beques menjador, l'Oficina Comarcal de Consum,
els Serveis Funeraris de Reus i el Baix Camp, les col·laboracions amb l'IMFE Mas Carandell per
promoure la formació i l'ocupació, la col·laboració amb el Banc de Terres comarcal o la cerca d'una
nova seu per al Consell Comarcal a mitjà termini, entre altres qüestions.
La valoració de la trobada ha estat molt positiva pel que fa a continuar treballant en la millora
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d'aquests serveis compartits i amb la possibilitat que la capital comarcal pugui participar en el
futur en altres iniciatives que contribueixin a millorar la qualitat de vida de la ciutadania de Reus i
el conjunt de la comarca. La setmana vinent, la presidenta del Consell Comarcal del Baix Camp
visitarà l'Ajuntament de Cambrils, i continua tancant l'agenda de visites amb la resta de
municipis, alhora que també ha iniciat una ronda de contactes amb altres entitats i institucions
del territori.
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