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El PSC celebra que Reus rebi 4,7
milions dels fons «Next generation»
Per a projectes presentats per l'Ajuntament, entre els quals un servei de
bicicletes compartides, o l'execució de carrils bici

La diputada Sandra Guaita, en una imatge d'arxiu, als estudis de LANOVA Ràdio de Reus | LANOVA Ràdio de
Reus

El PSC Reus ha celebrat que la ciutat rebi 4,79 milions d'euros del primer repartiment de
l'anomenat Pla de recuperació, transformació i resiliència endegat pel govern central. Aquesta
quantitat, han apuntat els socialistes en un comunicat, surt d'una inversió total de l'executiu estatal
a la demarcació de Tarragona d'11,6 milions euros i de la qual la capital del Baix Camp "és la que
més se'n beneficiarà", segons s'ha subratllat en un comunicat.
A Tarragona ciutat es destinaran 3 milions, al Vendrell 1,06 i, a Tortosa, 2,7 milions "per finançar
projectes vinculats amb el canvi de paradigma del model productiu". Pel que fa a Reus, aquests
gairebé 5 milions d'euros finançaran els projectes presentats per l'Ajuntament que consisteixen en
un servei de bicicletes compartides, mesures per convertir carrers en zones per a vianants,
l'execució de carrils bici, "mesures de pacificació", la implantació de zona de baixes emissions i
"actuacions complementàries" a aquestes.
La diputada reusenca del PSC al Congrés, Sandra Guaita, ha argumentat que ?estem parlant
d'una xifra realment històrica que repercutirà directament en el benestar del conjunt dels ciutadans i
ciutadanes de les comarques de Tarragona?. ?Vàrem dir durant la campanya que tornaríem a
posar la demarcació de Tarragona al mapa de les inversions i estem complint", ha afegit.
Des del PSC reusenc s'ha volgut recordar que aquestes inversions arribaran "gràcies" al pla
dissenyat pel govern central per gestionar els 140.000 milions d'euros dels fons Next
Generation de la Unió Europea, entre transferència directes i crèdits, que ha aconseguit l'estat.
L'ha secundat el portaveu del grup municipal del partit a l'Ajuntament de Reus, Andreu Martín, per
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a qui ?aquesta gran aportació econòmica és gràcies a la gestió feta pel president Pedro Sánchez en
el seu moment i, a diferència d'altres països, aquest pla global ha permès que molts municipis
tinguin accés a aquests fons?.
?Estem parlant d'un paquet inversor que permetrà, pel cap baix, la creació de 800.000 nous llocs
de treball en els sectors emergents. Ocupació, ocupació i ocupació, aquest és l'empeny del govern
socialista?, ha remarcat Guaita.
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