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LLORENS PEREZ, MARTA

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR DE REUS AL/A LA PLE
MUNICIPAL DEL DIA 2022-07-22 REFERENT A MOCIÓ DEL GM DE LA CUP DE REUS PER OFERIR ALS CENTRES
EDUCATIUS FORMACIÓ I INFORMACIÓ PER A INCLOURE L’ANTIESPECISME EN ELS SEUS PROJECTES EDUCATIUS.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Els nostres infants, nens, nenes i joves ens han ensenyat quin és el camí cap al respecte pel Medi Ambient i
l’ecologisme. Aquest respecte i consciència de protecció col·lectiva influeix en les famílies, àvies i avis i també a
mares i pares. Són els nens/es els que sovint els hi recriminen deixar l’aixeta oberta, la llum encesa o no llençar
correctament les escombraries. Tot plegat ens fa evident que, pel que fa als temes ecològics i mediambientals, la
lluita pel canvi del dia a dia s’ha capgirat. Ara són els “petits de casa” qui ens mostren les regles, molt ben apreses,
sobre què fem i com ho fem. És curiosa la influència dels infants en el seu entorn, que estan ajudant a fer obrir
els ulls als adults amb raonaments lògics i ben apresos.
L’informe de la Generalitat de Catalunya sobre els projectes educatius, diu literalment:
“L'escola és molt potent, però no és omnipotent. Cal una acció educativa conjunta i complementària entre la
tasca familiar, els centres educatius i tots els altres agents i entitats educatives de l'entorn, a partir d'uns objectius
compartits i una actitud basada en el compromís, la participació, el treball i l'aprenentatge en xarxa.
Des d’aquest plantejament, l’acció educativa dels nostres centres educatius i la dels altres agents i entitats
educatives de l'entorn ja no depèn només dels projectes interns sinó també dels projectes comuns, de projectes
fonamentats en el compromís i la interacció comunitària.”
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Alguns centres educatius reusencs han sol·licitat xerrades sobre la tinença de gossos i gats, un tipus de formació
que els animalistes anomenem “mascotisme”. No dubtem que tot programa que eduqui sobre la millora del
benestar i la responsabilitat en la tinença animal pot ser positiu, però hem d’anar més enllà. En una societat que
evoluciona no ens podem quedar enrere. Els nostres infants i joves han de conèixer el respecte entre espècies,
d’això tracta antiespecisme. Hi ha diferents definicions de l’antiespecisme però ho podríem resumir en el propòsit
d'eliminar la nostra mirada de dominància antropocèntrica i substituir-la per l’empatia i el respecte entre
espècies.
Els infants i joves mostren una capacitat increïble per a assimilar conceptes i situacions que són molt dures per a
totes, com: la mort, la guerra o la fam. Tenim l’experiència de models on, a través de la comunicació i l’educació,
els nens/es i joves estan al corrent de la realitat que els envolta i la saben gestionar emocionalment. No
menyspreem la seva capacitat de decidir i el seu dret a ser informats correctament.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ O PROPOSTA DE DECLARACIÓ
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1- Crear una taula de treball en el marc del Consell Educatiu de Ciutat per a recopilar conjuntament amb entitats
i associacions proteccionistes del territori material informatiu que faciliti la tasca als centres educatius.
2- Portar el resultat d’aquesta taula a tots els centres educatius, a través de l’ ARE (Àrea de Recursos Educatius) de
l’Ajuntament, perquè l’adaptin als seus programaris i els puguin introduir en el planejament del curs escolar.

ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:
X

Mocio_Mocio_CUP_Reus_formacio_informacio_antiespecista_pdf.pdf

DOCUMENTACIÓ DE LA PERSONA INTERESSADA SUSCEPTIBLE DE SER CONSULTADA
TELEMÀTICAMENT A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (D'ACORD AMB EL QUE DISPOSA
L'ARTICLE 28.2 DE LA LLEI 39/2015):
Marqui la casella «SÍ» si desitja autoritzar i consentir que AJUNTAMENT DE REUS realitzi la consulta dels
documents. En cas que marqui «NO» vostè s'està oposant a la consulta i haurà d'adjuntar la documentació.
SI

X

NO

Document identificatiu

INFORMACIÓ DE AJUNTAMENT DE REUS A LA PERSONA INTERESSADA.
1. L'accés a les notificacions i comunicacions es practicarà a la seu electrònica de l'Ajuntament de Reus
(www.reus.cat), segons el que estableix el Reglament de notificacions i comunicacions per mitjans electrònics de
l'Ajuntament de Reus. La persona interessada rebrà l'avís de dipòsit a través d'un SMS al mòbil o un missatge al
correu electrònic. La notificació estarà disponible durant 10 dies naturals, passats els quals, si no s'hi ha accedit,
es considerarà rebutjada, la notificació es tindrà per efectuada i el procediment continuarà (art. 43 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques)
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2. Es tramiten les mocions, les propostes de resolució, les esmenes, els precs o les preguntes per a ser
incorporades a l'ordre del dia de la propera sessió del Ple o de la Junta de Portaveus. Si la pregunta es formula
per escrit vint-i-quatre hores abans, com a mínim, del començament de la sessió del Ple, s'ha de contestar en el
decurs d'aquesta, llevat que el destinatari de la pregunta en demani l'ajornament per a la sessió següent. Les
preguntes a respondre per escrit han d'ésser contestades en el termini màxim .

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
De conformitat amb l'establert al Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 , us informem que les dades
personals proporcionades són confidencials i formen part dels tractaments titularitat de Ajuntament de Reus.
En aplicació del principi de transparència, el Registre d'activitats de tractament (RAT) està publicat al Portal de
Transparència de Ajuntament de Reus. https://transparencia.reus.cat
Responsable
Ajuntament de Reus
Finalitat
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Legitimitat

Destinataris

Drets

Informació addicional

X

La gestió o tramitació de la Mocions i propostes de declaració al Ple Municipal o a la
Junta de portaveus
El tractament de dades personals es realitzarà en compliment d'una obligació legal, per
raons d'interès públic, en execució d'un contracte, en exercici d'un interès legítim i en els
casos que consti el consentiment de la persona interessada. En tot cas, AJUNTAMENT DE
REUS està facultat per a comprovar l'exactitud de les dades aportades per l’interessat/da
Es preveu la cessió de dades personals als ens municipals per a l'exercici de les seves
competències, a altres organismes en els supòsits establerts legalment i en els casos
que consti el consentiment previ de la persona interessada.
En relació amb les seves dades personals, pot exercir els drets d'accés, rectificació,
supressió, oposició, portabilitat i limitació, mitjançant la presentació d'una sol·licitud a
l'Oficina d'Atenció al Ciutadà o a través del tràmit telemàtic disponible a la seu
electrònica de l'Ajuntament.
Per qualsevol consulta relacionada amb la protecció de dades personals podeu enviar
un correu electrònic a: dpd.ajuntament@reus.cat
Podeu consultar informació addicional a la pàgina web: https://serveis.reus.cat/rgpd/

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat de les dades i dels documents
aportats.
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