
PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL REUS 2030

CONVOCATÒRIA
Ministeri de Sanitat amb la Federación Española de
Municipios y Provincias i la Red Española de
Ciudades Saludables

ACTORS
Ajuntament de Reus

INVERSIÓ
• Riera de l'Abeurada: 164.571,41 €
• Umbracle de l'Escola General Prim: 41.114,65 €

FINANÇAMENT
• Umbracle de l'Escola General Prim: 47.114,65 €
• Riera de l'Abeurada: 120.000 €

ESTAT
Aprovat 17/11/2022

DATA D'EXECUCIÓ
Juliol de 2023

Eix 1. Espai urbà
1.6.1.6. Fomentar el projecte de patis oberts a les
escoles
Eix 2. Espai urbà
2.4.02. Millorar i ampliar les zones verdes i
d'esbarjo

Aquesta actuació inclou dos projectes diferenciats:

UMBRACLE A L'ESCOLA GENERAL PRIM

L’objectiu és transformar el pati de l’escola en un
espai d’ús públic en el marc del programa Patis
oberts, que proposa obrir els espais d’esbarjo de les
escoles fora dels horaris lectius per a activitats
obertes a tothom, i del projecte de  Xarxa de refugis
climàtics, que agrupa equipaments municipals i
espais públics que poden oferir condicions de
confort tèrmic en episodis de temperatures extremes.
Amb aquest objectiu, es construeix un umbracle
format per pilars i bigues metàŀliques per generar una
zona d’ombra i aixopluc i garantir el joc els dies amb
condicions meteorològiques adverses. 

RIERA DE L'ABEURADA

L’objectiu del projecte és intervenir en un tram
de la riera de l’Abeurada per convertir-lo en una
àrea de lleure i foment de la biodiversitat. Forma
part del projecte general d’urbanització i
paisatge de la riera de l’Abeurada, tal com es
concreta en el Pla d’Acció de la V Verda de Reus,
que comprèn un conjunt d’actuacions sobre les
rieres del municipi per recuperar-les com a eixos
de la infraestructura verda de la ciutat.

PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ
I RESILIÈNCIA (PRTR)

Transició ecològica 
Pacte per la ciència i la innovació i reforç del
Sistema Nacional de Salut
Renovació i ampliació de les capacitats del Sistema
Nacional de Salut

Creació i rehabilitació 
d'entorns saludables


