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AUDIÈNCIA PÚBLICA 2010 
Dimarts, 15 de juny de 2010, a les 10 h del matí ,  al Saló de Plens de 

l ’Ajuntament de Reus, va tenir l loc l ’Audiència pública del Consell d’ Infants 

Ciutadans. Aquest any hi ha part icipat 13 centres de la ciutat i un total de 

499 nens i nenes que han trebal lat durant el curs el tema del consum 

responsable. 

 

Els centres part icipants han estat: 

· Escola Montsant 

· Escola Misericòrdia 

· Escola Rubió i Ors 

· Escola Cèlia Art iga 

· Escola Pompeu Fabra 

· Escola La Vitxeta 

· Inst i tut Escola Pi del Burgar 

· Col· legi Sant Josep 

· Col· legi La Sal le 

· Col· legi Francès 

· Col· legi Maria Cort ina 

· Escola Puigcerver 

· Col· legi Sant Pau 

 

Una audiència pública és un mecanisme que tenim els ciutadans i les 

ciutadanes per part icipar en defensa dels nostres drets en les decisions que 

prenen les autoritats de la nostra ciutat . Els infants de Reus, com a ciutadans 

i ciutadanes d’avui , també poden exercir aquest mecanisme reconegut per 

l ’Ajuntament de Reus a través del Consell d’ Infants Ciutadans. 

 

El Consell d’ Infants Ciutadans ofereix una oportunitat de part icipar en els 

assumptes públics d’una manera directa, en l ’exercici dels drets i les 

responsabil i tats dels infants com a ciutadans i ciutadanes. L’Audiència Pública 
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esdevé el moment en què els representants del Consell d’ Infants de la ciutat 

expressen al govern de la ciutat les propostes que han trebal lat conjuntament 

a les escoles. 

 

Un cop més, l ’Audiència Pública posa punt f inal al trebal l que han fet durant 

tot el curs els nens i les nenes de 5è de primària de les escoles de la ciutat 

que hi han part icipat, un total de 13 centres. Aquest any han trebal lat el 

consum responsable, amb l ’objectiu de fer arr ibar al consistori les seves 

propostes de mil lora. 

 

Els nens i nenes han fet un total de 5 sessions de trebal l als seus centres, en 

què han part icipat tots els alumnes de 5è de primària. Posteriorment, els 

representants escoll i ts democràticament pels seus companys són els que han 

fet 3 sessions de trebal l més a les oficines de la regidoria d’Educació i 

Formació per tal de preparar l ’Audiència Pública de dimarts, 15 de juny, a les 

10 h. 

 

L’Audiència Pública ha estat presidida per l ’alcalde accidental de la ciutat , 

Eduard Ortiz, qui ha recoll i t  les diferents propostes que han anat desgranant 

els infants a través de les seves intervencions des de la tr ibuna del Saló de 

Plens. En aquesta audiència també hi ha intervingut els portaveus dels grups 

municipals i la regidora cap d’Àrea d’Educació i Formació, Misericòrdia 

Dosaiguas. 

 

 

AUDIÈNCIA PÚBLICA 2009 
El saló de plens de l 'Ajuntament de Reus ha estat l ’escenari dimecres 10 de 

juny de 2009 de l 'audiència pública del Consell d' Infants en la qual els seus 

representants han expressat al govern de la ciutat les propostes que han 

trebal lat durant el curs conjuntament amb les escoles. Aquest curs van rebre 

l 'encàrrec de l 'Ajuntament de debatre sobre el medi ambient a l 'escola.  
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L 'audiència pública ha començat a les 10:00 h amb les paraules de 

benvinguda de l 'alcalde, Lluís M. Pérez. A continuació, la regidora cap de 

l 'Àrea d'Educació i Formació, Misericòrdia Dosaiguas, ha expl icat l 'encàrrec 

que l 'Ajuntament va fer als infants per tal que aquests fessin les seves 

propostes. Després d'escoltar- les, l 'alcalde ha respost la intervenció dels 

infants i a continuació han parlat els portaveus dels 6 grups municipals. S'ha 

obert l lavors un torn obert de paraules i ,  f inalment, Misericòrdia Dosaiguas ha 

tancat l 'acte.   

 

L'Audiència Pública posa punt f inal al trebal l que han fet durant tot el curs els 

509 nens i les nenes de 5è de primària de les escoles de la ciutat que hi han 

part icipat, un total de 12 centres. Els nens i nenes han fet un total de 5 

sessions de trebal l als seus centres, en què han part icipat tots els alumnes de 

5è de primària. Posteriorment, els representants escoll i ts democràticament 

pels seus companys són els que han fet 3 sessions de trebal l més a les 

oficines de la regidoria d'Educació i Formació per tal de preparar l 'Audiència 

Pública que ha t ingut l loc aquest dimecres.   

 

Els centres part icipants en aquesta Audiència Pública han estat: CEIP Escola 

Montsant, CEIP Misericòrdia, CEIP Pompeu Fabra, CEIP Prat de la Riba, CEIP 

Alberich i Casas, CEIP Cèlia Art iga, Col· legi Sant Josep, Col· legi La Sal le, 

Col· legi Francès, Col· legi Maria Cort ina, Escola Puigcerver i Col· legi Sant Pau. 

 

 

AUDIÈNCIA PÚBLICA 2008 
 

Aquest  curs,  l ’Àudiència  Pública  ha  t ingut  l loc al Saló de Plens de 

l ’Ajuntament el dia 11 de juny, a les 10 h.  Aquest any hi ha part icipat 13 

centres de la ciutat i un total de 567 nens i nenes que han trebal lat durant el 

curs el tema de les activitats extraescolars i el temps de l leure.   

 

Els centres part icipants són: 
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. CEIP Escola Montsant 

.  CEIP Misericòrdia 

. CEIP Rubió i Ors 

. CEIP Marià Fortuny 

. CEIP Pompeu Fabra 

. CEIP Prat de la Riba 

. CEIP Alberich i Casas 

. Col· legi Sant Josep 

. Col· legi La Sal le 

. Col· legi Francès 

. Col· legi Maria Cort ina 

. Escola Puigcerver 

. Col· legi Sant Pau 

 

Un  cop  més,  l ’Audiència Pública posa punt f inal al trebal l que han fet 

durant  tot el curs els nens i les nenes de 5è de primària de les escoles de 

 la  ciutat que hi han part icipat, un total de 13 centres. Aquest any han 

 trebal lat  les  act ivitats  extraescolars i el temps de l leure, amb l ’objectiu de 

fer arr ibar al consistori les seves propostes de mil lora. 

 

Els  nens  i  nenes  han  fet  un total de 5 sessions de trebal l als seus 

centres,  en  què han  part icipat  tots  els  alumnes de 5è de 

primària.Posteriorment,  els representants escoll i ts  democràticament  pels 

seus companys  són els que han fet 3 sessions de trebal l més a les oficines 

de la  regidoria  d’Educació  i Formació  per  tal  de preparar l ’Audiència 

Pública que es va fer dimecres, 11 de juny, a les 10 h. 

 


