
AJUNTAMENT DE REUS

AUDIÈNCIA PÚBLICA DEL CONSELL MUNICIPAL D'INFANTS 

Data: 23 de maig de 2018
Hora: de 10 a 11.15 h 
Lloc: Saló de Plens de l'Ajuntament de Reus 

Hi assisteixen: 
Carles Pellicer Punyed, alcalde
Regidores i regidors:
Joaquim Enrech Garola
Jordi Cervera i Martínez
Josefa Labrador Barrafón
Marc Arza Nolla
Maria Dolors Sardà Lozano
Mariona Cuadrada Monteverde
Marta Llorens Pérez 
Montserrat Caelles Bertran
Montserrat Flores Joanpere
Montse Vilella Cuadrada
Noemí Llauradó Sans
Sandra Guaita Esteruelas
La resta del Consistori excusa l'absència

José M. Márquez Oliver (en representació del GM PP)
Pere Pagès Serrano, síndic de Greuges de Reus
Joan Antoni Cedó,  prior de Reus
Raquel Prius Sardà, secretària del Consell Municipal d'Infants

1. Benvinguda a càrrec del Sr. Carles Pellicer, alcalde-president del Consell Municipal d'Infants

 “Molt  bon dia,  conselleres i  consellers del  Consell  Municipal  d’Infants,  senyor prior,  síndic  municipal de
Greuges, regidores i regidors, regidors portaveus dels grups d’ERC, PSC, CUP, PP, C’S i també del PEdCAT;
benvinguts a aquest Consell d’Infants, famílies, directores i directors de les escoles de la ciutat que participen
en aquest Consell. 
Obrim el  primer  punt  de l’ordre  del  dia,  que és la  benvinguda,  dient-los  que l’audiència  pública  és  un
mecanisme per a que els ciutadans i les ciutadanes participin en el debat i en la presa de decisions; una
responsabilitat dels que governem, d’escoltar totes les veus i de valorar i  decidir pel bé comú. És el que
anomenem bona governança.

Els parlo, avui, en nom de tots els portaveus dels grups municipals que abans he anomenat perquè hem
considerat fer-ho d’aquesta manera, d’ajuntar totes les veus distintes que hi ha a la ciutat confluint en la
necessitat d’explicar que el Consell Municipal d’Infants és aquest espai obert per a la participació, per escoltar
les vostres propostes al voltant d’un tema que aquest any ens ha semblat prioritari, que és l’activitat física i la
salut, aspectes bàsics per a la persona.

Un tema que enllaça en un moment especial de la ciutat, com és la candidatura a ser Ciutat Europea de
l’Esport 2019 i també en una ciutat que ha estat olímpica l’any 92. Ja fa vint-i-cinc anys que vam celebrar la
construcció del Pavelló Olímpic Municipal, on us heu trobat per compartir idees i propostes; per tant, estem
parlant d’una ciutat que estima l’esport i que vetlla per la salut de la ciutadania.



AJUNTAMENT DE REUS

És una obligació però, a més, és una responsabilitat i un interès de tots els grups municipals i regidors que
conformem aquest Ajuntament que la ciutadania sigui el més favorable possible en l’àmbit de l’esport i que
tingui la millor salut, que és el que hem de treballar.

El projecte olímpic va ser un gran projecte col·lectiu, com són sempre els temes de ciutat; una ciutat com la
nostra que suma voluntats i que busca el pilar fonamental que hem de tenir com ajuda a les persones i de
suport a la ciutadania.

Porteu, avui, propostes molt interessants, heu fet molta feina. Ho sabem perquè hem anat seguint el vostre
treball a través de la regidoria d’Ensenyament i també dels directors i directores, a qui en nom de tots els
portaveus i regidors i regidores vull agrair la feina que feu a la ciutat en les diferents escoles i instituts; perquè
certament és una feina molt noble, de molta dedicació, amb situacions complexes, però ho esteu fent molt
bé.

A totes les famílies, pares i mares que avui ens acompanyen, també saludar-los i dir-los que tenim la sort de
tenir generacions implicades amb la seva societat, d’una manera molt ferma, com tots els nens i nenes que
avui ens acompanyen en aquest Consell d’Infants. Moltíssimes gràcies.

Ara escoltarem, en el punt segon, la intervenció del regidor d’Esports, el Sr. Cervera, per explicar l’encàrrec
que enguany s’ha fet als infants que és, repeteixo altra vegada, activitat física i salut. Moltíssimes gràcies.”

2. Intervenció del regidor d’Esports, Sr. Jordi Cervera, per explicar l’encàrrec que enguany s’ha fet als infants, 
‘Activitat física i salut’

“Gràcies, senyor alcalde. Regidores, regidors, conselleres, consellers d’aquest Consell d’Infants 2018, senyores
i senyors.
Avui, el conjunt d’aquests escolars de Reus que formen el Consell d’Infants ens presentaran les conclusions i
propostes sobre l’activitat física i la salut. Després de seguir un procediment participatiu i democràtic, tenim
un conjunt de propostes fruit del treball d’aquest últims mesos.
Com a regidor d’Esports tinc moltes ganes d’escoltar les vostre propostes perquè de ben segur aportaran una
visió que complementa el coneixement esportiu de la realitat de la nostra ciutat i de les propostes que rebem
d’altres col·lectius, d’entitats i de ciutadans.  Unes propostes, les vostres, que a més tenen el valor afegit de
ser el fruit de l’intercanvi d’opinions, del debat i de la presa de consciència sobre les necessitats que percebeu
com a pròpies i també les necessitats  dels demés.

L’esport i l’activitat física estan en un moment de màxima vitalitat. Reus ha presentat candidatura a ser Ciutat
Europea de l’Esport; estem elaborant el mapa d’equipaments esportius per planificar les necessitats del futur;
tenim damunt de la taula el debat permanent sobre el paper de l’esport en l’educació dels valors, en l’exercici
físic i com a promoció de la salut. 

Abans d’escoltar les propostes he de felicitar-vos per la feina feta, felicitació que us demano que feu arribar a 
tots els vostres companys i companyes de classe  i, com a regidor d’Esports, agrair el vostre esforç, dedicació i 
reconeixement a aquest Consell Municipal d’Infants de Reus. Moltes gràcies.”

Breu intervenció del Sr. Carles Pellicer, alcalde

“Moltes gràcies, senyor regidor d’Esports. Ara té la paraula la regidora d’Ensenyament i Política Lingüística, la 
Sra. Sardà. Gràcies.”

3. Intervenció de la Sra. M. Dolors Sardà, regidora d'Ensenyament i Política Lingüística 

“Gràcies, alcalde. 
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Bon dia a tothom. Vull agrair-vos, en primer lloc, l’assistència a l’Audiència Pública del Consell d’Infants,
als qui sou aquí i a totes les persones que per Internet el veureu des de casa o des de les escoles, als
vostres companys. Un any més, el Saló de Plens de l'Ajuntament és el marc escollit per a aquest acte on
els protagonistes sou els infants:  els 46 nens i nenes d’un estrenat Consell d’Infants, que en nom dels
vostres companys i companyes de 5è de Primària i dels vostres centres compartireu amb el Consistori i 

amb la ciutat  el  fruit  del  treball  dels  darrers  mesos.  Una feina que heu anat  fent  acompanyats  dels
professionals de l’Ajuntament, dels vostres tutors i tutores i ben segur que dels vostres familiars.

Com a regidora d'Ensenyament i Política Lingüística el meu agraïment als 46 consellers i conselleres i als
companys i les companyes que representeu i, molt especialment, a les direccions i als mestres perquè
curs  rere  curs  ens  feu confiança participant  i  fent  gran  el  programa educatiu  Infants  Ciutadans,  que
enguany aplega 928 nens i nenes de 21 escoles de Reus que han reflexionat sobre l'activitat física i la
salut, com ha introduït el regidor d'Esports, Jordi Cervera.

Un tema escollit amb la intenció de posar en valor l'interès educatiu i la necessitat de promoure i practicar
l'activitat física o l'esport en benefici de la salut de tothom, petits i grans, al llarg de tota la vida. 

Sabem que un any més heu treballat de valent i amb il·lusió. Avui recollirem el missatge i el compromís
que en forma de propostes ens voleu fer arribar, unes propostes que heu consensuat en exercici de la
democràcia. És moment, doncs, d'escoltar el Consell d’Infants i aquesta tarda també escoltarem el Consell
de Joves a l'ESO; dos consells municipals que han reflexionat sobre un mateix tema per millorar aquesta
ciutat, Reus. Molt bona feina, felicitats.”

Intervenció del Sr. Carles Pellicer, alcalde

“Gràcies, regidora. 
Ara entraríem en el  punt quatre de l’ordre del dia que és quan el Consell d’Infants exposa les seves
propostes al Consistori. Tenim a la primera fila les regidores i els regidors per escoltar també les propostes
que fareu; i els pares i mares, les famílies, els professors i directors per escoltar  aquest treball que heu
realitzat; en definitiva, avui qui us escolta és la ciutat de Reus. Moltíssimes gràcies. 
Teniu la paraula.”

4. El Consell d'Infants exposa les seves propostes al Consistori.

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.
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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.

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 realitzar

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 esport en

espais públics, dansa, ioga; com les que es poden fer cada dia, com el trajecte caminant, pujant i baixant

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 pels 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 conèixer-nos 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 a adults, més hores d’educació física a l’escola. Al 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 al 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 a

l’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 multiesportius 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

multiesportives, rocòdroms i zones per fer parkour.

14. DARIANA SANDOR. Tindrien un espai on els centres, entitats o qui fos poder 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 a fer diverses

activitats de risc: escalada, parkour, etc., i per a que els infants poguessin moure’s i jugar a pilota sense

molestar altres veïns, com passa ara a les places de Reus.

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'IES 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.
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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.

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 de 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, hem detectat alguns trams en mal estat i que 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 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.
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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 més 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.

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-

los  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 AL 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.

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.
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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 instal·lació. 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.

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.
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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 a 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 i tenim la sort

de poder participar en la nostra societat des de molts àmbits.

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 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.

Aquí  us  hem  explicat  les  nostres  sessions,  les  nostres  opinions,  les  nostres  reflexions  i  el  nostre

compromís i us hem presentat les nostres 14 propostes.

46.  RUIXANG TANG.  Us ho agraïm 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!.”

(Aplaudiments)

5. L’alcalde respon la intervenció del Consell d’Infants

“Fantàstic! Catorze propostes ben treballades! I ara, ho deia la Lucia: “la ciutadania participativa, volem
continuar treballant i col·laborant pel benestar de la nostra ciutat”. Això és molt important i resumeix tot el
que fem aquí. Per tant, avui, en nom de totes les regidores i regidors i de tots els grups municipals que
m’acompanyen i són aquí faré un petit resum de les vostres propostes.
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Han estat moltes propostes, m’han agradat molt, ens han agradat molt perquè han estat molt ‘currades’;
són concretes i són molt interessants perquè plantegen l’esport i la pràctica esportiva des d’una visió
àmplia i que practiquem. Per tant, salut i competició, però fent-ho sempre amb respecte. 
Oci, família  esport, salut... això és el que comprèn aquest munt de propostes sobre l’esport a la ciutat,
una visió  àmplia,  oberta,  moderna que  heu tingut  i  que es  fa  ressò  en  pràctiques  esportives  joves,
urbanes com l’skate o el parkour.

Aquesta és una ciutat que al seu dia, fa més de 25 anys, va crear i idear les olimpíades escolars i també va
ser fruit  de la  participació de la  ciutadania;  que els  nens  i  nenes  de les  escoles  poguessin fer  unes
olimpíades. I som aquí, després de 25 anys, encara celebrant-les. Això és fruit del treball de nens i nenes
que al seu dia van pensar en la necessitat de fer unes olimpíades escolars. 
Avui ens plantegeu de fer una fira de l’esport i l’entomem perquè ens agrada aquest proposta.

Heu parlat dels carrils bici, del pla especial de la bicicleta, d’una reflexió global amb la bicicleta. És veritat,
hem de mirar d’ordenar-ho millor. També heu parlat del lloguer de bicicletes; un segon pas en un futur,
no ho descartem. 

I de la necessitat que hi hagi parcs per a les famílies per anar-hi a jugar i a fer accions complementàries,
esport,  oci,  una barbacoa; això també ens ve des dels pressupostos participatius que l’Ajuntament ha
incorporat a proposta dels grups municipals, i aquest any algunes propostes van en aquesta línia, per tant,
farem algun parc per a que hi puguin anar les famílies a fer esport i a desenvolupar-hi la vostra activitat
física.

Heu parlat també de més rutes per Reus per practicar l’esport, per caminar, per córrer. En aquest moment
n’hi ha sis, n’estudiarem més. 

Ens heu parlat també de la millora de la Boca de la Mina. Aquesta proposta està en marxa, un projecte
que l’any vinent començarà a veure’s al passeig de la Boca de la Mina, amb uns parcs al voltant que podrà
ser en la línia participativa.

I ens heu parlat del patinatge. És veritat que l’Skate parc necessita una remodelació perquè ha quedat
molt antic. L’estem arreglant, ara no hi ha elements, els hi posarem aviat; però necessitem un parc nou
que s’haurà de fer algun dia, en un moment o altre... hi estem pensant.

Heu parlat també dels poliesportius. Totes les escoles haurien de tenir-ne i si no hi cap, una zona on fer
gimnàs quan plou o fa molta calor. Ara en farem uns de nous al Cèlia Artiga i al Joan Rebull i també al
Roseta Mauri, però hem de començar a pensar en un futur, en el pla municipal d’equipaments, amb nous
pavellons, algun cap de futbol més per practicar l’esport perquè cada vegada hi ha més gent que el
practica.  És  una  línia  bona  que  tots  els  grups  municipals  hi  estan  a  favor  per  tenir  més  i  millors
instal·lacions esportives a la ciutat.

Bé, hi ha moltes propostes, totes m’han agradat molt i us he de dir que les analitzarem, les estudiarem i
mirarem de portar a terme totes aquelles que es puguin fer des de l’Ajuntament i les que no, mirarem
que es puguin realitzar amb l’escola.

I dir-vos que francament estic content perquè totes les propostes han estat molt adequades, assenyades
perquè, a més, l’esport és molt important, sempre hi ha necessitats però que ens ho digueu vosaltres ens
anima a tirar-les endavant.

Moltíssimes  gràcies  a  les  directores  i  als  directors  de  l’escoles  que  també  han  canalitzat  aquestes
propostes. També he vist alguns presidents d’associacions de veïns que també ens acompanyen, voldria
saludar-los avui. 
I dir-vos que en prenem nota i ens hi posem; i sabeu que d’aquí a un any, abans que entri el proper
consell municipal farem una valoració de tot allò que tirem endavant, que debatem, perquè no es queda 
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aquí i s’ha acabat, sinó que hi ha un debat amb vosaltres durant tot l’any per anar fent el seguiment de les
propostes que heu fet. Moltíssimes gràcies.

Entraríem ara en el punt núm. 6 però a mi m’agradaria que els fessin un altre aplaudiment perquè ho han
fet molt bé.”

(Aplaudiments)

“Entraríem ara en el punt sisè, que seria el torn obert de paraula; si algú vol dir alguna cosa, té la paraula.
Per a l’any vinent, em comentava ara la regidora, analitzarem un altre tema; per tant, obrirem un termini
perquè puguin proposar-se temes per tractar el futur Consell d’Infants; certament ens va molt bé i ens
agrada  que  els  nens  i  nenes  de  Reus,  amb les  escoles,  ens  donin  aquestes  possibilitats  de  poder
treballar.”

6. Torn obert de paraula 
No n’hi ha.

7. Cloenda de l’acte a càrrec de l’alcalde, Sr. Carles Pellicer

“Avui ens han donat una lliçó important els nens i nens de Reus, el futur de la ciutat està aquí. Heu tornat
a demostrar la necessitat de sentir i de tenir en compte la vostra veu, d’escoltar-vos. De fet, aquí estem
per escoltar i també per fer coses en funció del que ens aneu dient, és una riquesa de la nostra societat.
S’ha parlat molt avui de democràcia i aquesta és la sala per excel·lència, com moltes n’hi ha al país, de la
democràcia, on ens podem dir les coses amb respecte, on podem parlar i debatre temes amb respecte
per tal que les idees es puguin confrontar, parlar i arribar a acords. La nostra societat és viva, constituïda 
per persones de totes les edats, amb interessos diversos, visions de món particulars que sumades ens
ofereixen un mosaic molt ampli i molt ric. 

Heu dedicat molts esforços, ho heu comentat, heu treballat molt al Pavelló i a les diferents classes, en un
àmbit  tan important  com és  l’esport  i,  sobretot,  el  vostre  compromís amb la  ciutadania,  en aquesta
necessitat de participar i continuar treballant per la ciutat de Reus.
Reus és una ciutat a escala humana, ho veiem aquí; una ciutat que està força bé, que hem de cuidar entre
tots plegats, no és fàcil, i avui donem un pas més per tenir cura d’equipaments esportius i d’avançar per
gaudir del paisatge a peu, en bicicleta, etc.

Acabo per dir-vos que moltíssimes gràcies per haver-nos aportar aquestes propostes, pel vostre treball;
ens omple d’orgull. En nom de totes les regidores i regidors de tots els grups municipals que conformen
aquest Ajuntament us volem donar les gràcies. Tenim una ciutat fantàstica gràcies a tots vosaltres. 
Bon dia.”

(Aplaudiments)

Ara farem un esmorcar i també sabeu que per Sant Pere esteu tots convidats a la Festa Major, això ja us
ho comentaran.
Farem una fotografia aquí tots junts. Moltes gràcies.”

Sense més assumptes a tractar s'aixeca la sessió a les 11.15 h del matí, de la qual com a secretària estenc
aquesta acta, amb el vistiplau de l'alcalde president.

El president del Consell Municipal d'Infants, La secretària del Consell Municipal d’Infants,

Carles Pellicer Punyed           Raquel Prius Sardà
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