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El PSC Reus fa visites «porta a
porta» per la Pastoreta
Per tal de "prendre nota de les necessitats de la ciutadania"

Els socialistes han visitat veïns de la Pastoreta | PSC Reus

El PSC Reus ha realitzat durant aquest passat mes de juliol un seguit de visites "porta a porta"
pel barri de la Pastoreta per "escoltar el veïnat i explicar el projecte socialista, que no és altre
que estar al costat dels reusencs per fer polítiques per a ells".
?La iniciativa ha estat molt positiva perquè són molts els veïns i veïnes que ens han obert les portes
de casa seva per conversar, per posar-nos en valor allò que els agrada del barri, però també per
demanar millores per no devaluar-lo?, ha dit l'alcaldable del PSC, Andreu Martín.
Des des de l'entorn del PSC s'ha apuntat que la iniciativa "ha servit perquè el veïnat pugui
conversar directament amb els membres del grup municipal del PSC i perquè els regidors i el
portaveu prenguin nota de les necessitats de la ciutadania per seguir treballant en aquest any de
mandat que resta per centrar la política en les persones". ?Encara tenim molta feina a fer durant
aquest últim any de mandat i ens ha de servir també per despertar la ciutat i portar Reus cap al
canvi que mereix?, ha subratllat Martín.
El PSC reprendrà aquesta campanya a partir del setembre per seguir escoltant de primera mà la
ciutadania. Els socialistes han volgut destacar que aquelles persones que no es troben a casa en
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el moment de la visita, poden trobar a la bústia un paper en el qual hi figura el correu
g.m.psc@reus.cat i el telèfon 977 010 080 "al qual poden fer arribar les seves valoracions sobre
el barri i la ciutat".
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