AUDIÈNCIA PÚBLICA CONSELL D’INFANTS
Reus, 17 de maig de 2017

ESCOLA PRAT DE LA RIBA
1. ANDREA MARTÍNEZ OLESTI. Bon dia, senyor alcalde, regidores i regidors, mestres, famílies, molt
especialment, avis i àvies i les persones més grans que avui escoltareu la veu del Consell d’Infants. I
també a tothom que des de casa, l’escola o qualsevol lloc seguirà aquest acte per Internet. Gràcies
per acompanyar-nos.
2. SARA MARCOS BAIGES. Aquest curs l’Ajuntament ens ha encarregat que reflexionem sobre la gent
gran i la gent gran que és activa. I així ho hem fet els 980 nens i nenes de 5è de primària de les 22
escoles de Reus amb els nostres mestres i amb professionals de la regidoria d’Ensenyament i de la
regidoria de Participació, Ciutadania i Transparència. Gràcies pel vostre acompanyament.
COL·LEGI MARIA ROSA MOLAS
3. POL BES GARCIA. Els 48 consellers i conselleres escollits democràticament a classe pels nostres
companys, en nom seu i dels nostres centres, us volem exposar la feina feta però també el nostre
compromís vers les persones grans. Però abans de fer-ho tenim el deure de recordar-vos com es
treballa a Infants Ciutadans.
4. MARIA DURAN HOLGADO. Les tres primeres sessions es fan a l’escola amb tots els alumnes de
5è. A la primera sessió parlem dels drets i deures dels infants i de com podem participar en la
construcció i la millora de la nostra ciutat, Reus. Si de petits aprenem a fer-ho quan siguem més
grans segur que també voldrem participar de les decisions importants que ens afecten.

ESCOLA CÈLIA ARTIGA
5. DAVID MARCA MOTA. En aquesta sessió ens expliquen que hi ha un Consell Nacional d’Infants i
Adolescents de Catalunya que escolta i treballa les propostes dels diferents consells municipals
d’infants i de joves, allò que ens interessa i preocupa. Tothom ha de saber quin són els nostres
drets.
6. UNAI LÓPEZ LÓPEZ.

El Consell d’Infants de Reus es va crear l’any 1998 amb la participació de

8 escoles. Des de llavors ha anat creixent cada any i avui ja el formen 22 centres! Ha treballat molts
temes i ha presentat a l’Ajuntament moltes propostes per millorar la ciutat i les persones que hi
viuen. Hi ha propostes que s’han fet realitat i d'altres poden arribar a ser-ho.
COLLÈGE FRANÇAISE
7. INÉS BEN ÁVILA. A la segona sessió reflexionem i debatem el tema que ens heu encarregat.
Enguany, ‘la gent gran’ i d’una manera especial ‘la gent gran que és activa’. Sabeu que les persones
són considerades grans a partir dels 60 anys?
8. MARTINA SANROMÀ GÓMEZ. L'Organització Mundial de la Salut, l’OMS, diu que si la gent és
activa millora el seu benestar físic, social i mental, i això fa ampliar l'esperança de vida saludable i la
qualitat vida en la vellesa.
ESCOLA ISABEL BESORA
9. NAIRA ACOSTA ALFONSO. Ara sabem que a Reus hi ha cinc Casals de la Gent Gran, partits en
diferents zones de la ciutat i centres cívics, on l’Ajuntament hi organitza moltes activitats. Per
exemple i relacionades amb la formació: cursos per aprendre a llegir i escriure, català, anglès,
informàtica i xerrades que fan professors de la Universitat.
10. IZAN MARTOS GONZÁLEZ. Altres activitats que s’hi fan són culturals i d’entreteniment: tallers
de memòria, manualitats, costura, punt de mitja i de ganxet o amb retalls de roba. I balls en línia,
d'envelat i country. Els agrada molt ballar!
ESCOLA PUIGCERVER
11. ANDREA FERRAN DE LAS MUELAS. A més, l’Ajuntament els programa rutes pel patrimoni de la
ciutat, visites al Museu, exposicions, sortides i excursions. I organitza una activitat en un hort urbà
del barri Gaudí que té deu parcel·les d’ús exclusiu per a la gent gran!

12. ALBERT CARBASSE SANZ. Relacionades amb la salut i l’esport es programen caminades, tallers
sobre la dieta mediterrània i alimentació saludable, gimnàstica, relaxació i salut de l'esquena. Reus
disposa d’equipaments esportius, vint zones de joc a l’aire lliure amb aparells de gimnàstica i pistes
de petanca i de bitlles per a la gent gran.
INSTITUT ESCOLA PI DEL BURGAR
13. LAURA ZAPORTA POBLET. Altres activitats que es fan permeten compartir experiències entre les
persones grans i les persones joves o entre avis i néts. Un exemple són les ‘Parelles TIC’ i les noves
tecnologies o el relat d'històries viscudes que els avis i les àvies ens expliquen i que ens agraden
tant!
14. PERE MARSAL BELLIDO. Hem parlat del Voluntariat que fan les persones grans i jubilades que
fan de mestres en alguns tallers. També de la participació en la Marató de la Sang, la Marató de
TV3 i la col·laboració amb el Banc dels Aliments i el Gran Recapte.
COL·LEGI LA SALLE
15. LLUC SALINAS GIMÉNEZ. A la tercera sessió, que també es fa a l’escola, escollim
democràticament els consellers i les conselleres. Votem les millors candidatures d’entre totes les
que s’han volgut presentar.
16. JOFRE LORENZO MARTÍNEZ. Però abans de fer-ho, els consellers i les conselleres de l’any
passat, que aquest curs fan 6è, ens expliquen la seva experiència i ens animen a participar-hi. És
molt emocionant!
17. LIA PLA ABELLÓ. El Consell Municipal d’Infants 2017 el representem 48 consellers i conselleres,
que ho serem durant un any. Ens fa molta il·lusió aquest càrrec i sabem que és d’una gran
responsabilitat, per això ens hem volgut preparar bé.
ESCOLA JOAN REBULL
18.

TÀNIA ESTEVEZ CUGAT.

El Consell d’Infants ja escollit es reuneix tres sessions en un edifici

municipal. Enguany, ho hem fet en un Casal Municipal de la Gent Gran, concretament al del Centre
Cívic Ponent, però ja us hem dit abans que n’hi d’altres a la ciutat. Els coneixeu?

19. LAURA BARÓ VAN SCHILT. A la primera trobada conjunta els consellers i les conselleres ens
hem conegut i presentat. Hem pogut conèixer també la regidora d’Ensenyament i la regidora de
Participació, Ciutadania i Transparència, encarregada dels temes de la gent gran.
20. JOANA SENDRA ESCODA. I a la Sra. Paquita, que és la presidenta d’aquest Casal de la Gent
Gran. Ens han explicat les activitats què s’hi fan i després ens han convidat a berenar coca i
xocolata!
COL·LEGI SANT JOSEP
21. DANIEL MOLINA SEDANO.

Ara sabem que a l’Ajuntament hi ha un Consell Municipal de la

Gent Gran que, com el nostre, es reuneix per treballar aquelles coses que els afecten i poden
millorar. Un exemple de cada any és la Festa de la Gent Gran.
22. NÚRIA MOLINA CALBÓ. A les dues trobades següents hem hagut de treballar de valent per
posar en comú i debatre les propostes que presenta cada escola i escollir, votant, les que ens han
semblat més interessants.
23. ERNEST DÍAZ SERRA. I per fer més senzilla la nostra feina ha anat bé que ens ajudessin a classificar les propostes en els mateixos apartats que abans us hem exposat. Començarem per les relacionades amb la formació de la gent gran.
ESCOLA ROSA SENSAT
24. PAOLA CORTÉS CORTÉS.

La proposta més votada ha estat organitzar més cursos de català,

d’anglès i d’altres llengües; seguida de més cursos de cuina, classes de música i per aprendre a tocar algun instrument.
25. IMAN RAMDAINI BOUTAIBI. Ensenyar-los altres tipus de balls i danses urbanes, com el tango, el
claqué, el rap, el hip-hop...) i per què no, tallers per aprendre a fer màgia! També hem pensat que
seria bo fer classes i xerrades a la gent gran que està ingressada.
COL·LEGI SANT PAU
26. LOUAY AHMIDAN AHANNACH. A l’apartat de salut i esport us proposem una Olimpíada per a la
gent gran que inclogui altres esports que pugui practicar, com el minigolf i el mini-tennis o jocs de
taula; i que amb esportistes reconeguts comparteixin trobades esportives, partits i entrenaments.

27. MOHAMED EL AZZAOUI ARAFA. Potser falten més instal·lacions esportives, piscines, aparells
esportius i pedals als parcs, amb instruccions d’ús més clares i dibuixos que es vegin bé. I no deixeu
de mantenir-les!
ESCOLA MOWGLI
28. LUCÍA GONZÁLEZ GARCIA. Us suggerim monitors als parcs per fer classes dirigides per a la gent
gran. També als carrils per anar amb bici, fúting i a les rutes i caminades pels parcs naturals. I allà
on sigui necessari, posar-hi fonts, baranes, lavabos públics i millorar l’accés.
29. LUÍS GUSTAVO MARTÍNEZ MONTUY. La proposta més votada de les relacionades amb la
cultura, l’oci i l’entreniment ha estat l’organització d’exposicions al Museu sobre la vida de la gent
gran; seguida d’un programa de TV dedicat a les persones grans i les seves coses.
ESCOLA MISERICÒRDIA
30. ARIADNA ROTLLAN TERRONES. Proposem més programació de cinema a la fresca, audicions
musicals, teatre, clubs de lectura amb escriptors locals, festes, concursos de cuina i de balls tradicionals de diferents països i més sortides o visites guiades per Reus i altres llocs d’interès de Catalunya.
31. GUILLERMO ROJAS ORTEGA. I per què no una colla de gent gran a la Festa Major, o un parc
temàtic d'interès per a les persones grans, i organitzar més activitats a les places de Reus.
ESCOLA ELS GANXETS
32. NOA GASSOL PEDROLA.

Coneixem els horts urbans i ara sabem que n’hi ha un al barri

Gaudí per a la gent gran. N’hi podria haver en altres barris, als casals i residències d’avis. És una
activitat saludable i d’entreniment que ens agradaria compartir.
33. CARLA BONFILL JUBERT.

Podem compartir i fer junts altres coses i experiències, us

proposem unes quantes idees més: tallers d’avis i néts de videojocs, d’amigurumi, ganxet, costura,
música, manualitats i cuina tradicional.
ESCOLA DR. ALBERICH I CASAS
34. HUGO VELA ARENAS. Volem compartir també caminades, rutes i excursions, petites curses i
maratons i una gimcana per Reus. I segur que ens agradarà visitar i passar una estona amb els avis,
les àvies i les persones grans dels Casals Municipals.

35. AINARA HIMBERNÓN NOVOA. Altres propostes que podem fer junts als Casals de la Gent Gran:
exposicions de joguines i de coses de la seva època, cantates i un casal d’avis i néts per fer
activitats conjuntes. Aquesta ha estat la més votada!
ESCOLA MARIÀ FORTUNY
36. INGRID AYALA QUIRÓS.

En algunes escoles ja se’n fan, per això pensem que es podria

organitzar en totes: xerrades o per explicar-nos les seves vivències, feines d'abans, jocs i contes.
37. SAÜL FERNÁNDEZ MONTAÑO.

Hem parlat del Voluntariat i en aquest apartat aportem

unes quantes idees. Tots coincidim que és necessari recordar el respecte a les persones i en
especial les més grans, per això proposem que siguin elles que ho expliquin a les escoles i als
instituts.
ESCOLA MONTSANT
38. JAN MAÑÉ BALDÓ. Podeu organitzar una caminada ciutadana cada any per recaptar diners i
destinar-los a la investigació de malalties; i campanyes solidàries de confecció de roba i joguines.
39. IRINA SÁNCHEZ OLIVER. Fer més publicitat i facilitar informació sobre pisos o habitatges a per
compartir amb la gent gran. Moltes persones grans viuen soles i aquesta és una bona opció.
ESCOLA RUBIÓ I ORS
40. IAN LOPERA CALER. Ens heu parlat de la Targeta Daurada per a majors de 65 anys. Amb
aquesta targeta tenen descomptes en alguns serveis de la ciutat, com els autobusos urbans. I en
algunes activitats: visites al museu, teatre i cursos dels centres cívics.
41. AYOUB AZRAR. La Targeta Daurada és personal i es pot demanar a l’Ajuntament. Una de les
propostes que us fem és que es pugui tramitar també per Internet. I que inclogui descomptes en
les zones blaves d’aparcament.
ESCOLA GENERAL PRIM
42. LAURA OSMA ALVEAR. I per acabar, proposem més difusió de les activitats que es fan a la ciutat per a les persones grans, se’n fan moltes i es bo informar-ne per la ràdio, la televisió, la premsa, cartells... I que l'Ajuntament creï una borsa de treball per disposar de persones que vulguin ser
voluntàries de companyia de la gent gran.

43. POL FUENTES SÁNCHEZ. Tots els infants i adolescents que vivim a Catalunya hem nascut amb
els mateixos drets i oportunitats i com a ciutadans i ciutadanes del segle XXI podem participar
activament en allò que ens afecta.
ESCOLA EDUARD TODA
44.

ANDREA SANTOS BARRETO. Ho podem fer des de casa, des de l’escola, des del barri, des de

l’esplai o des de qualsevol entitat. A Reus i en altres ciutats i pobles de Catalunya també podem
participar-hi des del Consell d’Infants i el Consell de Joves.
45. ISRAE BEN HSIN EL HIRCHI. Una vegada més, en aquest Saló de Plens, els nens i les nenes de
Reus hem tornat a exercir el dret d’expressar-nos lliurement davant del nostre alcalde i
Ajuntament.
46. ESTER CASTELLANOS SANCHO. I també davant de les persones que ens heu volgut acompanyar,
molt especialment les persones més grans, els nostres avis i àvies, sense oblidar-nos dels nostres
companys i companyes que des de l’escola i en directe estan veient aquest acte tan important.
COL·LEGI MARIA CORTINA
47. LAIA RIVADULLA GALCERÀ. Aquest Consell d’Infants ha fet els deures. Us els hem explicat amb
detall i us hem presentat les nostres propostes, les nostres reflexions i el nostre compromís.
48. ANDRÉS GONZÁLEZ MURILLO. Estem convençuts que ens heu escoltat atentament i que
recollireu aquestes aportacions per treballar-les i fer possible que les persones més grans que
viuen a Reus tinguin i mantinguin una vida activa, sana i feliç. Moltes gràcies.

Ajuntament de Reus
Reus, 17 de maig de 2017

