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Les transformacions urbanístiques de la nostra ciutat en les darreres dècades han provocat 
que els carrers i places s’hagin transformat d’un espai de convivència i trobada, a un espai 
dedicat simplement a la mobilitat dels i les vianants. L’augment dels transport motoritzat, 
l’arquitectura d’aquests espais públics,... han provocat que progressivament la ciutadania 
hagi perdut l’hàbit de trobar-se al carrer. I, que els espais de trobada ciutadana i sociabilitat 
s’hagin traslladat en espais privats d’oci, o bé, en espais públics construïts a tal efecte, com 
ara els centres cívics, instal·lacions esportives... 
 
Actualment, l’oferta d’aquests espais públics és insuficient i la forma de regular l’ús i 
gestionar aquests espais provoca que la ciutadania els percebi, no com un espai públic de 
lliure concurrència, sinó com un club privat o una empresa més de la ciutat. Actualment, la 
majoria dels espais públics –excepte algunes excepcions com els centres cívics, la 
biblioteca o el Casal de la Dona, per exemple- només es poden utilitzar sota reserva i 
pagament d’una taxa per a la seva utilització. 
 
Per contra, hi ha molts espais públics de la ciutat que estan infrautilitzats,  ja que el seu 
horari d’obertura es limita a les hores en que es desenvolupa l’activitat principal pel qual han 
estat construïts. Ens referim, per exemple, als instituts i a les escoles.  
 
Ja fa més d’una dècada, l’Ajuntament de Reus amb el conjunt de la comunitat educativa i 
veïnal de la ciutat impulsà el debat i redacció del Projecte Educatiu de Ciutat. Un dels motius 
d’aquest projecte era la inclusió dels centres escolars i d’ensenyament de la ciutat com un 
espai més a disposició dels i les veïnes de la ciutat. Donant així major rellevància a la 
importància dels centres escolars al barri, més enllà de la seva activitat docent. 
 
Tanmateix, aquest projecte no va arribar a posar-se en funcionament, però sí que a la 
pràctica els centres escolars han estat objecte de diferents intents per part de l’administració 
de dotar-los d’aquest caràcter. Un exemple, podrien ser els Plans Educatius d’Entorn. 
També, han estat dinamitzats per les associacions de mares, pares i alumnes i el mateix 
centre, amb l’organització d’activitats extraescolars. I, per últim, han estat utilitzades per la 
ciutadania –d’una forma no regulada i fins i tot il·legal- com un espai del barri on poder 
trobar-se i practicar l’esport.  
 
Cal tenir en compte, pel que fa a aquest darrer cas, la manca d’infraestructures a tots els 
barris i que un ús no regulat d’aquests espais pot provocar problemes d’incivisme o 
responsabilitats per als directors del centre, davant de possibles accidents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Per tot això, el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular demana al Ple de 
l’Ajuntament de Reus l’adopció dels següents ACORDS: 
 
 

1.- Revisar la normativa (horaris,fiances,responsabilitat cvil)  per tal de potenciar l’ús 
d’ aquests espais públics sota la corresponsabilitat entre administració i ciutadania. 
 
2.- Publicitar aquesta proposta o normativa  a la comunitat educativa, associacions de 
veïns i veïnes i entitats sense ànim de lucre de la ciutat per participar en el disseny de 
la proposta. 
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