
CONSELL D’INFANTS

AUDIÈNCIA PÚBLICA

Reus, 23 de maig de 2018

ESCOLA MONTSANT

1. ELSIE SÁNCHEZ OLIVER.  «Bon dia, senyor alcalde, regidores i regidors, mestres, famílies,

amics i amigues que avui escoltareu el  Consell  d’Infants. I  també a tothom que des de casa,

l’escola o qualsevol lloc seguirà aquest acte per Internet. Gràcies per donar-nos l’oportunitat de

participar en aquest projecte que ens ensenya com funciona la democràcia i permet viure-ho en

primera persona. 

2.  ADRIÀ MARGALEF MUÑOZ.  Aquest  curs l’Ajuntament  ens ha encarregat  que reflexionem

sobre «l’activitat física i la salut» i així ho hem fet 928 nens i nenes de 21 escoles de Reus amb

els  nostres  mestres  i  amb  professionals  de  la  Regidoria  d’Ensenyament  i  de  la  Regidoria

d’Esports. Gràcies pel vostre acompanyament i per escoltar les opinions dels nens i les nenes de

la ciutat. Esperem que us agradin les propostes que aportaran els nostres companys i entre tots

fem una ciutat millor.

ESCOLA MARIÀ FORTUNY

3. SOFIAN ESSAKOUTI BOULAOUALI.  A Reus,  el  Consell  Municipal d’Infants va començar

l’any 1998  amb la participació de 8 escoles i es basa en la convenció dels Drets dels Infants.

Enguany  està format per 46 consellers i conselleres i aquest any, la proposta que hem treballat

conjuntament totes les escoles és «l’activitat física i la salut». Són idees que milloraran la vida a

la nostra ciutat.

4. MOHAMED ZOUGAG AOUAJ.  També hi ha un Consell Nacional d’Infants i Adolescents de

Catalunya,  que  treballa  les  propostes  més  interessants  dels  diferents  Consells  Municipals

d’Infants.  L’objectiu  d’aquest  Consell  és  tenir  l’oportunitat  d’expressar  les  nostres  inquietuds  i

participar en les decisions que afecten la nostra ciutat.
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COL·LEGI LA SALLE

5. EMMA PLA ABELLÓ.  En una primera sessió a l’escola vam conèixer  el programa Infants

Ciutadans  on  els  nens  i  nenes  hem  après  amb  un  seguit  d’activitats  a  participar  en  el

desenvolupament de la nostra ciutat. Vam fer una activitat de participació a partir de idees per a

una escola ideal. 

El programa educatiu Infants Ciutadans proposa una ciutat on els infants puguin ser autònoms i

responsables,  considerats  com a ciutadans de ple dret  i  s’hi  treballen temes que interessen i

preocupen als infants de Catalunya.

6. SERGI GARCIA MATÍNEZ. La segona sessió va ser dirigida per un tècnic d’esports i el tema

proposat per treballar era «l’activitat física i la salut». 

Primer ens va posar un vídeo que explicava els beneficis de fer activitat física de forma regular i

vam veure  que  ajudava  a  sentir-se  millor,  facilitava  les  relacions  socials,  ajudava  a  prevenir

l’obesitat, a estar més en forma, a descansar millor, a estar de més bon humor,... i molts beneficis

més.

7. IVETTE JIMÉNEZ ESPÍN. Un cop vist, a cada classe ens vam posar en grups de 4 i entre tots

vam pensar propostes de com es podria fer per a que a Reus es fes més activitat física. Després

les vam posar en comú i entre tots vam votar les que ens van agradar més. Van sortir moltes

idees com realitzar esports en espais públics, dansa, ioga, om les que es poden fer cada dia com

fer els trajectes caminant i pujar i baixar escales.  

A part de l’activitat física, que és fonamental a la nostra edat, no podem descuidar una alimentació

saludable.      

ESCOLA MISERICÒRDIA

8.  ERIC MARTÍNEZ GOMARIZ.  A  la  nostra  escola  a  l’hora  de tutoria  vam realitzar  diferents

projectes per ser elegits representants. Cada projecte va ser votat per tots els companys i pel

tutor.

Després de passar diferents fases i moltes emocions el meu projecte va ser guanyador.

9.  CARLOS BASTARDO CLARÍ.  En el  meu cas també a tutoria  vam realitzar  el  procés  de

selecció del nostre representant, els mestres i companys van valorar els projectes dels candidats, i

la majoria van valorar molt el meu bon comportament i van decidir que el meu projecte tenia els

valors adients per ser seleccionat.
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ESCOLA JOAN REBULL

10. FIONA MESTRES ARAGONÉS. Un cop seleccionats tots els  consellers i les conselleres de

cada escola, que en som 46, ens van convocar a dues sessions de treball fora de l’horari escolar

al Pavelló Olímpic. A la primera sessió vam fer un joc per conèixe’ns i vam berenar. Però també

vam començar a fer la tria de totes les propostes que totes les escoles vam presentar.

                                                                                                                     

11. BIEL FIGUERAS BESSÓ.  En un llistat es van recollir les més de 30 propostes, algunes com

fer més carrils bici, més parcs per adults, més hores d’educació física a l’escola, ....  

El segon dia entre tots els consellers i conselleres vam triar les propostes més importants i les

vam agrupar en 3 blocs:  Instal·lacions, programes i activitats, i  el tercer bloc Promoció i difusió.

12. ONA FRANQUET LOPEZ.  Aquest projecte per a nosaltres ha estat molt interessant perquè

hem  pogut  col·laborar  amb  nens  i  nenes  d’altres  escoles  per  millorar  la  nostra  ciutat  amb

propostes dirigides al Sr. alcalde de Reus, Carles Pellicer.

Estem molt agraïts a ell i a l’Ajuntament per tenir aquesta oportunitat d’expressar el que pensem

com a infants ciutadans.

COL·LEGI SANT JOSEP

13. DAVID TORRES ZAMBUDIO. Ara ja comencem a presentar les nostres propostes.

La primera és construir parcs multi-esportius de lliure accés als afores de la ciutat. Aquests

parcs tindrien circuits per anar amb bici,  per caminar o per passejar el gos. En aquests parcs

també hi hauria pistes multi-esportives, rocòdroms i zones per fer parkour.

                                                                  
14. DARIANA SANDOR.  Tindrien un espai on els centres, entitats o qui fos podria organitzar

bicicletades,  caminades,....  Al  final  de  l’esdeveniment  hi  hauria  un  esmorzar  o  un  berenar

saludable per a la gent que hi participa.

15. JAUME OLIVELLA GUIU.  Aquests parcs servirien per a que els joves poguessin aprendre i

practicar diverses activitats, algunes de risc com l’escalada, parkour, .... I per a que els infants

poguessim moure’ns i jugar a pilota sense molestar altres veïns, com passa ara a les places de

Reus.
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ESCOLA ROSA SENSAT

16. ADAM REGUI.  La segona proposta seria posar més carrils bici i en millors condicions. En

diversos llocs de la ciutat estan mal dissenyats i hi ha conflictes amb els cotxes.

Després de visualitzar el mapa de carrils bici de Reus hem vist que hi ha llocs on els carrils bici

s'acaben i no es connecten. 

17. ISRAE LARGO SEFIOUNE. Això passa des de la plaça de l'institut Gabriel Ferrater fins a la

Fira Centre Comercial; i de la Fira fins a l'Estació de trens; també des del Mercat del Carrilet fins al

Tanatori. També aniria bé que hi hagués carril bici des del barri Sant Josep fins al Tecnoparc i per

tot el Tecnoparc, per poder-hi anar a fer esport nens i nenes.

ESCOLA PUIGCERVER

18. PAU ESCOLÀ SANCHO. La tercera proposta és arreglar l’skate parc existent i fer-ne més;

i fer pistes específiques per patinar.

Creiem que és important portar a terme aquesta proposta perquè hi ha molta gent a Reus que vol

fer skate i practicar el patinatge i no pot perquè la pista està en mal estat o lluny de casa seva. Si

practiquem per la ciutat hi ha risc de fer-se mal o de molestar i fer mal  a algun vianant.

19. JULIO MEDINA ANTONOVA. Hem vist que cada vegada hi ha més nens que venen a l'escola

amb patinet. És una activitat física que agrada molt i fins i tot hi ha pares i mares que també la

practiquen. Seria interessant tenir més llocs a la ciutat per poder practicar i millorar el control del

patinet  o  dels  patins;  i  l'skate  parc,  que  ja  existeix,  arreglar-lo  per  a  que  estigui  en  millors

condicions.

ESCOLA MOWGLI

20. BLANCA GONZÁLEZ VIÑUALES.  La quarta proposta és fer més parcs actius; els que hi

ha  actualment  no  estan  en  òptimes  condicions.  Hi  ha  màquines  sense  indicacions. Que

aquests parcs estiguin adaptats per a gent amb discapacitat.  Creiem que aquesta proposta és

necessària perquè actualment hi ha molts parcs amb màquines trencades, ja sigui per no fer-ne un

bon ús (vandalisme), per desconeixença del funcionament (forçades o trencades) o per no fer-ne

un bon manteniment.
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21.  NAHIA TORRIJOS BARTOLOMÉ.  Creiem que haurien  de posar  cartells  al  costat  de les

màquines (Braille i escrit) per fer-les accessibles a tothom i en hores determinades comptar amb la

presència d’un monitor professional que pogués assessorar tothom que vulgui fer servir aquelles

màquines.

ESCOLA CÈLIA ARTIGA

22. IRIS TORRES LEÓN. La cinquena proposta és ampliar  les rutes Reus.

Crec que és necessari ampliar les rutes de Reus perquè és una ciutat gran i molts ciutadans no

coneixen la ciutat prou bé  i els seria més fàcil si hi haguessin més rutes i més senyalitzades. 

23. NOA SOLÍS RODRÍGUEZ. A més, també hem detectat alguns trams en mal estat. També es

podrien incorporar  llocs de gran interès.  Aquesta proposta crec que és interessant  perquè es

podrien fer més excursions escolars i així els nois i les noies de la nostra ciutat, o d’altres ciutats,

podrien conèixer millor Reus  i els seus encants.

COL·LEGI MARIA CORTINA

24. CLÀUDIA LAMAS FLORIT. La sisena proposta és construir més instal·lacions esportives

públiques, com per exemple: poliesportius i una piscina coberta.

Hi hauria d’haver la possibilitat d’utilitzar els poliesportius en horaris lliures per a fer exercici en

espais coberts.

25. BLANCA PÉREZ JUNCOSA. Ens sembla que aquesta proposta és important perquè veiem

que la ciutat és gran, té més de 100.000 habitants. La gent de Reus hauria de poder gaudir al

menys d’una piscina coberta municipal ja que només en tenim de privades per practicar esport.

I també a preus públics.

ESCOLA GENERAL PRIM

26.  MARIA  EDURNE  PÉREZ  FARIAS.  La  setena  és  millorar  les  instal·lacions  esportives

escolars. Que hi hagi més gimnasos tancats a les escoles.

Millorar  les instal·lacions esportives serviria per a que tots  els nens i nenes puguin fer més tipus

d’esports i  que en gaudeixin  Que hi hagi gimnasos tancats a totes les escoles aniria molt bé

perquè si no, quan plou no poden fer activitats d’educació física enlloc.

A mi  m’agradaria que aquesta proposta es pugui fer perquè hi ha algunes escoles que no tenen

gimnàs i si aquesta proposta va  endavant el podran tenir i disfrutar-lo.
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27.  XAVIER  HERNÁNDEZ  SENTIS.  Tots  els  nens  i  totes  les  nenes  necessitem  d’un  espai

adequat per exercir el nostre cos així com de més materials i recursos. Organitzar els materials és

molt important per aprofitar-lo al màxim i per això es requereixen magatzems. A més, és important

que els nens i nenes amb necessitats físiques puguin practicar per millorar cada dia. Cal que es

tingui en compte que els nens som esport!

ESCOLA  DOCTOR ALBERICH I CASAS

28. SANDRA GIBERT ABELLÓ. La vuitena proposta és organitzar més curses populars per a

totes les edats i que s’acabés amb un esmorzar saludable.

 Aquesta proposta permetria que famílies senceres fessin un matí d’exercici junts i passessin un

matí familiar acabant amb un esmorzar exemplar.  Aquesta és la idea fer exercici,  a més amb

família i esmorzant saludablement!

29. DAVID DARBOUZE GRAU.  Seria una bona proposta perquè donaria més oportunitats a la

gent de fer exercici i que ho fes en família. A més, com més curses s'organitzin a Reus més fàcil

seria que tothom trobés l’oportunitat de fer exercici físic i s’hi podrien enganxar.

COL·LEGI MARIA ROSA MOLAS
                          

30.  AINA DE LA COBA BUJEDA.  La  novena  proposta  és  més hores  d’educació  física  a

l’escola.

Proposem que en la nostra jornada escolar hi hagi més hores d’educació física, considerem que

dues  és  insuficient  perquè  pensem  que  més  hores  d’activitat  física  setmanal  poden  ser

beneficioses per a la nostra salut ja que estem moltes hores a l’aula i massa estona asseguts i

aquesta pot ser una de les causes de problemes físics.

31. NÚRIA TIRÓN TIRÓN. Proposem augmentar l’activitat física a l’escola per intentar combatre el

sedentarisme.  L’esport  ens  permet  treballar  en equip  acceptant  totes  les  diferències  físiques,

psíquiques i socials que puguin haver entre nosaltres.

I per acabar-vos de convèncer, sabem que l’esport i l’activitat física ens ajuda a concentrar-nos

més però sobretot a valorar l’esforç.
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ESCOLA RUBIÓ I ORS

32.  INSA  GAYE  DIOUF.  La  desena  proposta  és  posar  monitoratge  en  unes  hores

determinades als parcs actius. El monitoratge és necessari ja que la majoria de ciutadans de

Reus no són experts en l’esport, i aniria molt bé que una persona guiés els exercicis a realitzar

sense arriscar-se a patir cap lesió.

33.  MELANIE CORAL POU OFRER.  Posar  monitors  als  parcs,  en ser  una  activitat  gratuïta,

segurament s’animaria molta més gent a fer esport, ja que molts potser no es poden pagar un

gimnàs. Gaudir de l’aire lliure i de l’activitat física al mateix temps. Els monitors als parcs actius,

servirien per motivar la gent a participar i moure’s per dur una vida saludable.

 

ESCOLA EDUARD TODA

34.  CALEB  GONZÁLEZ  GARCÍA.  Seguim  amb  l’onzena  proposta;  més  oferta  d’activitat

esportiva extraescolar en diferents instal·lacions a preus assequibles per a tothom.

Fer activitat física és molt important per tenir cura del nostre cos i salut i  per això creiem que

estaria bé que s’abaixessin els preus de l’oferta actual que hi ha a Reus per fer exercici.

Moltes  famílies volen fer-ne però és molt car, i aleshores ja no en fan. Gràcies. 

35. ABRIL RIBES GAVARRÓ.   A més a més, caldria ampliar l’oferta de modalitats esportives

extraescolars perquè tothom pugui gaudir de l'esport a un preu més assequible. No és fàcil voler

practicar un esport en una instal·lació privada, com per exemple: hoquei, bàsquet, natació... I que

els pares puguin pagar un preu just.

                                                                  

ESCOLA PRAT DE LA RIBA

36. SANTIAGO HENAO RAMÍREZ. La dotzena proposta és crear i difondre una APP on surti

tota la informació de les rutes Reus i de les possibilitats de fer activitat física a la ciutat.

Aquesta app ens mantindrà informats de les propostes d’activitat física a la ciutat i ens ajudarà a

tenir una vida saludable. 

37. JOANA GÁLVEZ HURTADO. Ens ensenyarà on trobar diferents llocs per fer activitat física i

més esport i  també aquesta app mostrarà quin tipus d’exercici es pot fer en cada estació. En

aquesta aplicació volem donar importància a tot allò que està relacionat amb l’activitat física i la

salut, com les bases per a una bona alimentació, hàbits saludables, etc...
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ESCOLA ISABEL BESORA

38. JÚLIA PÀMIES PÉREZ. Bon dia a tothom. La tretzena proposta  és realitzar una fira anual

de l’esport, que durés una setmana i on es poguessin provar tot tipus d’activitats.

Regidors  i  regidores,  jo  com a  representant  de  l'escola  Isabel  Besora  i  en  nom de  tots  els

consellers  us vinc a demanar recolzament  en la  següent  proposta:  realitzar  una fira anual  de

l'esport durant una setmana on es puguin provar tot tipus d'activitats.

39. SOFÍA PÉREZ MOLINA.  Per què? Perquè nens i adults puguin gaudir d'una estona d'una

activitat i conèixer diferents opcions que ens ofereix la nostra ciutat.  La intenció és que tots en

trobem una que ens agradi i practiquem.  Jo crec que si féssim una fira de l'esport durant una

setmana, la gent s'animaria a provar la pràctica d'alguns d'ells i segurament en descobririen un

que els agradés.  D'aquesta manera aproparíem les persones a l'exercici físic tan bo per al cos.

40. ALEJANDRA REYES BAUTISTA. Com a consellera, penso que és una proposta interessant

per a totes les edats ja que fer esport i practicar activitat física va bé per a la salut, per estar en

forma i tenir energia, i tenir l’oportunitat de provar activitats noves engrescaria molta gent.

                                               

COLLÈGE FRANÇAIS INTERNACIONAL MARGUERITE YOURCENAR

41. LUCÍA ISLA ESPADA La catorzena i última proposta és que existeixi un servei de lloguer

de bicicletes a Reus, amb rutes marcades.

 Necessitem un servei de lloguer de bicis perquè la gent pugui llogar una bicicleta per desplaçar-

se de forma habitual. A més, la bicicleta no contamina i a la vegada la gent pot fer exercici. També

necessitem carrils bici perquè els ciclistes puguin circular segurs.

42. MARTINA LUQUE ESPARÓ.  Reus és una ciutat petita i un servei de lloguer de bicicletes

facilitaria els desplaçaments de la gent per anar a treballar,  fer excursions, o anar a comprar,  i de

pas  conèixer  millor  la  ciutat.  A  més,  anant  amb bici  es  pot  fer  esport  i  ajuda  a  disminuir  la

contaminació.

ESCOLA ELS GANXETS

43. LAIA VIDAL MOYA.  Des del nostre naixement formem part d’una societat democràtica i en

conseqüència tenim uns drets i uns deures a complir, respectar i exigir. Per tant,  també podem

gaudir  de la  participació   democràtica  d’una  manera activa  a la  nostra  ciutat  i  societat.  Som

ciutadans! Tenim la sort de poder participar en la nostra societat des de molts àmbits.
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44. LUCIA CARRASCO PASCUAL. Com per exemple, des de casa, des de l’escola, des del barri

i com ara mateix, aquí, des del nostre Ajuntament, on els nens i les nenes de Reus ens hem pogut

expressar lliurament en aquest ple. Això ens ensenya a ser ciutadans actius i participatius i en el

futur  seguir col·laborant en el benestar de la nostra ciutat.

COL·LEGI SANT PAU

45. JAVIER LÓPEZ FERNÁNDEZ. Aquest Consell d’Infants ha treballat de valent a les classes i al

pavelló olímpic de Reus. Aquí us hem presentat les nostres 14 propostes sobre com millorar

l’activitat  física  dels  ciutadans  de  Reus.  Al  llarg  de  les  sessions  hem  exposat  les  nostres

opinions, les nostres reflexions i  el nostre compromís com a alumnes de les escoles de Reus i

ciutadans responsables. 

46.  RUIXANT TANG QIU.  Us estem agraïts  perquè  estem convençuts  que  ens heu  escoltat

atentament i que recollireu aquestes aportacions per treballar-les i fer possible que les nostres

propostes es facin realitat.

Moltes gràcies a tothom!

                                                                                           
Reus, 23 de maig de 2018
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