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DE L’ESCOLA PUIGCERVER,
EL MARCEL REVULL MARTÍ  I  L’ÈRIC GILI LÓPEZ

1. MARCEL. Bon dia senyor alcalde, regidores i regidors, mestres, famílies i totes les persones que avui

heu vingut  a escoltar el Consell Municipal d’Infants Ciutadans.   Aquest curs hem treballat sobre ‘Reus,

la nostra ciutat’. No tots hi hem nascut,  però hi vivim, hi estudiem, hi tenim família i amics.

Hi ha moltes coses que ens agraden de Reus, us les diem:

El Consell d’Infants Ciutadans enumera allò que li agrada de Reus

1. MARCEL - El Ball de Bastons

2. ERIC - El Ball de Cercolets

3. CARLA - El Campanar

4. ARNAU - El Carnaval

5. NADIA – Els carrers decorats,  com el carrer Major

6. ALÍCIA - El Centre de Lectura

7. JENNIFER – Les festes que celebrem a l’escola

8. NÚRIA - El Gaudí Centre

9. ABRIL - El Palau Bofarull

10. PAU - El Pallol

11. ADRIÀ - El parc del Trenet

12. LAURA - El parc de Sant Jordi



13. BORJA - El Pavelló Olímpic

14. JUDIT - El Santuari de Misericòrdia

15. NAYARA - El Teatre Bartrina

16. GERARD - El Teatre Fortuny

17. LAURA - El Trapezi

18. LUCÍA - Els carrers de la part antiga  

19. ABNER – Els Nanos

20. MARTA - Els Gegants

21. CARLA - La Mulassa

22. ARIADNA - Els parcs de la ciutat

23. ALBA - Els Pessebres vivents

24. MARINA - Els Xiquets de Reus

25. GLÒRIA - Infants Ciutadans

26. IZARBE - L’Ajuntament

27. STEFAN - La nostra escola

28. ANNA - La Biblioteca Xavier Amorós

29. NÚRIA - La festa de Sant Jordi al Mercadal

30. ANDREA - La Festa Major de Sant Pere

31. CARLA - La gent de Reus

32. JUDIT - La plaça de la Llibertat

33. VÍCTOR - La plaça del Mercadal

34. AINARA - La Prioral de Sant Pere

35. ARNAU - La Tronada

36. MARIA - Les botigues de Reus

37. PAULA - Les cases modernistes com la casa Navás i el Pere Mata



38. KATIA - Les escultures

39. MAR  - Les festes de Misericòrdia

40. MIRIAM - Els llums de Nadal

41. TOUFIK - Les piscines municipals

42. LUCÍA - Les places

43. AYA - Les processons i desfilades 

44. SAMMIA - El parc d’skate

2. ERIC.   De tot això i d’altres coses n’hem parlat aquest curs a Infants Ciutadans. Un total de 835 nens

i nenes de 5è de primària, de 20 escoles de Reus, hem treballat a l’escola i a l’Ajuntament amb experts

de la Regidoria d’Ensenyament i Política Lingüística i de la Regidoria de Participació i Ciutadania,

i acompanyats pels nostres mestres i tutors. A tots us donem les gràcies.

DEL COL.LEGE FRANCAISE,

CARLA PONS GUZMÁN  I  L’ARNAU SAVÉ RABASSA

3. CARLA. Avui, després de molta feina, els 44 consellers i conselleres escollits democràticament pels

nostres companys i companyes de classe, en nom d’ells i dels nostres centres, us presentem el nostre

treball i compromís.  Però abans us recordem com es treballa a Infants Ciutadans.

4.  ARNAU. Les tres primeres sessions es fan a l’escola amb tots els alumnes de 5è.  A la primera,

parlem dels drets i deures dels infants i de com podem participar en la construcció i la millora de la

nostra ciutat,  perquè si  de petits  aprenem a fer-ho quan siguem grans segur  que també voldrem

participar de les decisions importants que ens afecten.

DE L’ESCOLA MARIÀ FORTUNY,
LA NADIA ZOUGAGH  I  L’ALICIA BENAVENT MARTÍNEZ

5. NADIA. Ara ja sabem que el Consell Municipal d’Infants Ciutadans de Reus forma part del Consell

Nacional dels Infants i Adolescents de Catalunya, on es treballa per tot allò que interessa i preocupa als

infants i joves que hi vivim.



6. ALÍCIA. També sabem que el Consell d’Infants de Reus es va crear l’any 1998, que ha treballat molts

temes i ha presentat moltes propostes a l’Ajuntament. D’aquestes, una bona part s’han fet realitat.

L’última, la Gimcana de l’Alimentació Saludable als Mercats de Reus, es va celebrar el mes de març a

proposta del Consell d’Infants del curs passat, i esperem que cada any es pugui fer.

DEL COL.LEGI SANT PAU,
LA JENNIFER-DAYHANA GARZÓN  LOPEZ  I  LA NÚRIA GUINART FERNÁNDEZ

7. JENNIFER. A la segona sessió reflexionem i debatem amb els companys de classe sobre el tema que

ens ha encarregat  l’Ajuntament.  Aquest curs hem parlat de Reus, un tema del que cadascú n’ha dit

moltes coses, coses que ens  agraden o que poden millorar.

8. NÚRIA. I a la tercera sessió, que també s’ha fet a l’escola, escollim els nostres consellers i conselleres

de manera democràtica, votant la millor candidatura d’entre totes les que s’han presentat. 

Els consellers i conselleres triats ho serem durant un any.

DE L’INSTITUT ESCOLA PI DEL BURGAR,
L’ABRIL GALLEGO DÍAZ  I  EL PAU BOTA CÀMARA

9. ABRIL. Després, els consellers escollits hem fet 3 sessions a l’Ajuntament. Aquest any ens hem reunit

al Centre Cívic del Carme, un lloc que no coneixíem i on es fan moltes activitats. I ens han dit que a

Reus hi ha 6 centres cívics repartits per la ciutat.

10. PAU. El primer dia els consellers i les conselleres ens coneixem mentre juguem i berenem. 

Però a les dues trobades següents hem hagut de treballar molt per posar en comú les  propostes de

cada escola. El resum de totes les propostes us el presentem avui.

DEL COL·LEGI SANT JOSEP
L’ADRIÀ SÁNCHEZ RUIZ,  LA LAURA FERNÁNDEZ SERRANO I  EL BORJA DELGADO ESCUDERO

11. ADRIÀ. Reus ens agrada molt i volem que sigui una ciutat exemplar. Nosaltres creiem que això és

possible i que entre tots ho podem aconseguir. Escolteu amb atenció i us explicarem com.



12.  LAURA. Reus, una ciutat neta

Els carrers, les places i els parcs sense papers, plàstics, xiclets, cigarretes, excrements de gos o qualsevol

deixalla. Les façanes de les cases i botigues sense pintades ni grafits. Si volem una ciutat neta nosaltres

hem de ser el primers a no embrutar-la i a recordar a les persones que hi viuen que no l’embrutin.

13.  BORJA. Hem d’utilitzar les papereres i els contenidors per als diferents tipus de brossa o deixalla;

els llocs especials per fer grafits o per a les cigarretes, i recollir les caques del nostre gos quan el treiem

a passejar. I tot això podem fer-ho  amb la nostra família, els amics i els veïns.

DE L’ESCOLA RUBIÓ I ORS,
LA JUDIT SANSÓ LÓPEZ  I  LA NAYARA FERNÁNDEZ XIMÉNEZ

14.  JUDIT. Podem organitzar campanyes per netejar el nostre barri i el de l’ escola, els parcs i els

jardins. En algunes escoles i carrers de Reus ja es fa. Les campanyes ciutadanes i les activitats escolars

ens recorden els  consells per  a una ciutat  més neta.  Les associacions  de veïns,  de pares i  mares

d’alumnes i els voluntaris ens poden ajudar a organitzar-les.

15.  NAYARA. I  a les  persones que segueixin embrutant  la ciutat,  que se  les obligui  a fer treballs

d’aquells que vosaltres en dieu ‘en benefici de la comunitat’. Per exemple, que recullin papers del terra,

dels parcs i dels jardins,... potser tindrà més bon resultat que posar una multa.

DEL COL·LEGI LA SALLE,
GERARD GARCIA LLABERIA,  LA LAURA MARTÍ GELONCH  I  LA LUCÍA MARTÍNEZ GARRIDO

 

16. GERARD. Reus, una ciutat que respecta el medi ambient

Sabeu que a Reus hi ha escoles verdes? Això vol dir que treballen especialment per respectar i protegir

el medi ambient.  Si ets escola verda,  tots els alumnes,  professorat i  famílies del centre practiquen

aquests bons hàbits. Estaria molt bé que totes les escoles de Reus fossin verdes i que Reus fos una

ciutat verda.

17. LAURA.  I què podem fer per respectar el medi ambient? Doncs, reciclar bé i cada dia, aprendre a

fer-ho millor i practicar-ho. Però també hem de procurar no fer tanta brossa: comprar i consumir el que

de veritat necessitem i no acumular tants envasos ni tantes coses. Recollir i reciclar allò que es pot

tornar a utilitzar o donar-ho a les persones que els faci falta: llibres, joguines, roba, menjar.



18. LUCIA. En aquest cas també podem fer activitats o campanyes per aprendre a reciclar millor.

Des de l’escola i des del barri,  amb l’ajuda de l’Ajuntament, associacions i voluntaris. Sabeu que el

cantant de Reus, Joan Masdeu, ha fet una cançó per a una campanya de reciclatge?

DE L’ESCOLA MISERICÒRDIA,
L’ABNER F. VILLARIOS  I  LA MARTA CATALÀ GOMIS

19. ABNER. Però medi ambient també vol dir no contaminar i això també depèn de tots nosaltres: dels

nostres vehicles, de caminar per anar d’un lloc a l’altre; d’anar més en bici i en transport públic.

Fa uns anys el Consell d’Infants va proposar un ‘Bus a peu’ per anar de casa a l’escola caminant, en

alguna escola encara es fa. També ens agradaria organitzar un dia per anar tots en bici a l’escola.

 

20. MARTA. Algunes ciutats tenen bicicletes de lloguer; estaria bé que a Reus n’hi hagués. 

Pensem que s’han de fer més carrils bici i més aparcaments per a bicicletes, l’Ajuntament ja n’ha posat

en algunes escoles. I més descomptes en el transport públic per a qui ho necessiti.

DEL COL·LEGI MARIA ROSA MOLAS,
LA CARLA ALFONSO BRAVO  I  L’ARIADNA CRESPO MOLINA

21.  CARLA. Una altra manera de respectar el  medi ambient és evitar fer sorolls  molestos.  Com el

d’algunes obres al carrer o d’alguns cotxes i motos quan passen... Podríem fer una campanya per un

Reus més silenciós,  amb ajuda de les entitats que treballen pel medi ambient.

22.  ARIADNA. I hem de recordar que no s’ha de gastar més aigua de la necessària, ni llum, ni cap

recurs energètic. N’hem de fer un consum responsable a la nostra ciutat i en qualsevol altre lloc del

planeta. Utilitzem les energies renovables sempre que puguem.

DE L’ESCOLA JOAN REBULL,
L’ALBA CABRERO PÉREZ,  LA MARINA QUERALT SERRANO I  LA  GLORIA SENDRA TIMONEDA

23.  ALBA. Reus, una ciutat més solidària

Ens han explicat que a Reus hi ha entitats solidàries, algunes ja les coneixem. Aquestes entitats estan

formades per molts voluntaris i  voluntàries que ajuden les persones més necessitades i  ho fan de

diferents maneres. Nosaltres podem fer-ho també.



24. MARINA. Visitar els malalts i la gent gran i fer-los una estona de companyia; ajudar-los a creuar el

carrer o a portar la compra si ho necessiten; preocupar-nos de les persones sense sostre, sense família

ni amics, i col·laborar amb els menjadors socials com a voluntaris, aportant menjar o diners. 

25. GLÒRIA. L’Ajuntament i les entitats de la ciutat fan campanyes, festes i  actes solidaris, i les nostres

escoles també hi col·laboren per ajudar els més necessitats, siguin nens, famílies o ancians. 

Hem de continuar fent aquestes coses i participar-hi mentre hi hagi persones que ho necessiten.

DE L’ESCOLA ELS GANXETS,
LA IZARBE HOCES GRACIA  I  L’STEFAN ROJEWSKI ÁLVAREZ

26. IZARBE. Reus, una ciutat més cívica

La convivència i el civisme són molt importants per viure en comunitat. Algunes ciutats i pobles tenen

normes que ho expliquen, Reus en té.   Hi ha moltes coses que podem fer cadascú de nosaltres per

millorar aquesta convivència.

27. STEFAN. Circular per la via pública, com a conductors o vianants, respectant els senyals de trànsit.

Cuidar el mobiliari urbà, els carrers i les places, els parcs i els jardins. Jugar i fer esport a les zones on es

pot fer, sense molestar altres persones,  o portar els gossos lligats i, com hem dit abans, recollir els seus

excrements. 

DE L’ESCOLA MARIA CORTINA,
L’ANNA SARRÀ ANDREU  I  LA NÚRIA VIA VALLDUVÍ

28. ANNA. Convivència també vol dir comunicar-nos amb les persones que viuen a la nostra ciutat.

Una manera de fer-ho és compartir la nostra cultura i la nostra llengua, perquè les dues coses són un

gran tresor que hem d’ensenyar i protegir. Nosaltres ho aprenem a l’escola ja des de petits, però hi ha

altres llocs on també s’ensenya. Si no ho sabeu, l’Ajuntament us n’informarà.

29. NÚRIA.  Reus, ciutat de la cultura

Sabem que l’Ajuntament i algunes entitats  organitzen activitats, festes i actes per a tots els ciutadans i

persones  que ens visiten,  per  a  que coneguin la  nostra  cultura,  festes i  costums.  A nosaltres  ens

agraden aquestes festes, hi anem amb l’escola, la família i els amics.



DE L’ESCOLA ISABEL BESORA,
L’ANDREA MARTÍNEZ COZAR  I  LA CARLA REY MESTRE

30. ANDREA. Reus també és important pel teatre, pel circ, pel mim, pel carnaval, pels concerts, per la

Festa Major, pels museus i per moltes coses més que es fan durant tot l’any gràcies a la participació i

ajuda de moltes persones. 

31. CARLA.  Però pensem que hi ha alguna cosa que podria millorar, per exemple, el preu d’algunes

entrades per a grups escolars, persones jubilades o aturades;  en algun lloc sabem que ja es fa.

DE L’ESCOLA CÈLIA ARTIGA,
LA JUDIT BENAVENT PERALTO  I  EL VÍCTOR CUADRADO ORTÍZ

32.  JUDIT.  I us volem dir que trobem a faltar més teatre infantil, més cinema familiar en català i més

activitats de cap de setmana per a nens. I també cartelleres per tots els barris de la ciutat per anunciar

tot el que s’hi fa.

33. VÍCTOR. I com que llegir és important  i ens agrada anar a la Biblioteca, estaria bé a que a la nostra

ciutat hi haguessin biblioteques per llegir a l’aire lliure i en altres edificis públics o privats. 

DE L’ESCOLA EDUARD TODA,
L’AINARA CÁMARA SEGURA,  L’ARNAU CALABUIG MANSO  I  LA MARIA MENDEZ TEJADO

34. AINARA. Reus, una ciutat saludable

L’any passat Infants Ciutadans va treballar sobre l’alimentació saludable. Moltes de les propostes ja es

fan però és necessari anar-les recordant.  A Reus hi ha un Hospital nou, molt gran, per atendre els

malalts de la ciutat o dels pobles veïns.

35.  ARNAU.  L’Hospital ha de fer campanyes ciutadanes per a que Reus sigui una de les ciutats més

saludables de Catalunya: de recollida sang, per deixar de fumar, contra l’obesitat infantil, i recollir diners

per investigar malalties, i medecines per a qui no les pot comprar. Algunes coses ja les fa.

36.   MARIA. I  com que l’esport és una activitat saludable i  ens ajuda a conviure i  a fer amics,  el

practiquem a l’escola i quan s’organitzen activitats esportives al barri i a la ciutat.

Demanem a l’Ajuntament  i les entitats esportives de Reus que continuïn organitzant activitats físiques

per a tothom, i a les associacions de pares i mares, en les extraescolars.



DE L’ESCOLA MONTSANT,
LA PAULA ALUJA GASULL  I  LA KÀTIA LLAURADÓ MONNÉ

37.  PAULA. Altres coses per un Reus millor

I us diem algunes coses que no tenim a la ciutat i que ens agradaria que hi fossin:  un espai tancat per

anar en bici o patinet,  una bolera,  un kàrting,  un minigolf i més zones per fer grafits. I també un

telescopi en una zona alta de Reus, seria molt interessant!.

38. KÀTIA. Més rutes per fer caminades i més zones de pícnic familiar; n’hi ha una gràcies a un Consell

d’Infants que us la va demanar.   També volem recordar-vos que no deixeu d’adaptar la ciutat a les

necessitats de les persones amb discapacitat i d’arreglar les instal·lacions que es facin malbé.

DE L’ESCOLA DR. ALBERICH I CASAS,
LA MAR SANCHO SOLÉ  I  LA MIRIAM SANROMÀ NOBALVOS

39.  MAR. A tots nosaltres ens agrada molt la nostra escola, hi tenim molts amics i bons mestres, però

hi ha alguns centres que podrien millorar. Tots els nens de Reus hem de tenir les mateixes oportunitats

a la ciutat i també a l’escola.

40. MIRIAM.  Reus, una ciutat amb moltes entitats

Hem après que si fem les coses junts podem fer-ne més i millor. Per això és tan important conèixer,

participar i formar part d’un grup, un equip, una entitat, una associació, un esplai o un club...

DE L’ESCOLA ROSA SENSAT,
EL TOUFIK BAROUKI  I  LA LUCÍA GALLEGO MEDINA

41. TOUFIK. A Reus hi ha moltes entitats, sabeu quantes? Hi ha 470 entitats! 

Segur que cadascú de vosaltres forma part d’alguna entitat o de més d’una. La majoria de nosaltres

també! 

42. LUCÍA. Aquest any a Infants Ciutadans tindrem l’oportunitat de conèixer associacions i entitats de la

ciutat. Ho farem després de l’estiu, als centres cívics; i també les anirem a veure per conèixer la feina

que fan i les persones que en formen part.  Junts farem coses per Reus.



DE L’ESCOLA PRAT DE LA RIBA,
L’AYA TAHIRI EL HAMMOUTI  I  LA SAMNIA YARROUTI  

43. AYA.  I amb l’ajuda d’aquestes persones farem de Reus una ciutat encara més bonica, més amable,

més alegre, més saludable, més respectuosa, més acollidora, més educada, més esportiva, més neta...

la ciutat que tots volem!

44. SAMNIA. Perquè com diu Francesco Tonucci, heu de saber que les ciutats també són per als nens.

Nosaltres, els 835 nens i nenes d’Infants Ciutadans ens esforçarem  perquè això sigui possible i estem

convençuts que tots vosaltres ens hi ajudareu.  Gràcies per escoltar-nos. 

----------------------------------------------------


