MOCIÓ PER MILLORAR I POTENCIAR ELS PARCS, PLACES,
JARDINS I ZONES VERDES DE LA CIUTAT
Aquesta moció treballa els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) marcats
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per l’ONU:
Núm. 3: Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones
de totes les edats
Núm. 11: Aconseguir que les ciutats siguin inclusives, segures, resilients i
sostenibles
La RAE defineix la paraula “parc” com “espai que es dedica a prats, jardins i arbratge,
amb ornaments diversos, per a l’esplai dels seus habitants”. Infants, joves, famílies,
jubilats i jubilades... tots i totes conformen els i les habitants d’una ciutat, i és sobre
ells i elles, que parla aquesta iniciativa que proposem des del PSC de Reus. Una moció
que tracta sobre la creació, millora i potenciament dels espais de socialització i gaudi
de la ciutadania.
L’arribada de la COVID-19 ha posat de manifest en reiterades ocasions la falta d’espais
de socialització tant dins dels nostres habitatges com fora d’ells. Bona part d’aquests,
no disposaven d’espais suficients a l’aire lliure pel gaudi de les persones durant el
confinament, i quan aquest va donar pas en poder sortir al carrer, els parcs, places,
jardins i zones de jocs infantils de la nostra ciutat eren l’únic espai de trobada del que
disposaven. Per qui no disposava de balcons i terrasses en els seus habitatges, un
parc, o quelcom entenem com a tal, era l’únic espai de gaudi del qual podia fruir,
sobretot pels infants de la nostra ciutat. Assistir a aquesta mena de llocs va permetre
als nens i nenes socialitzar entre ells i elles i mantenir-se en contacte amb els seus
parells. Quelcom essencial pel seu benestar, ja que cal destacar que els parcs

contribueixen en tots els aspectes de l’aprenentatge, afavoreixen el desenvolupament
del seu sistema motor i cerebral i faciliten alhora la seva interacció social.
Entre molts altres beneficis, els parcs són autèntics pulmons que ajuden a combatre
la contaminació de l’aire i actuen com un petit oasi en mig del formigó i l’asfalt tot
regulant la temperatura, el soroll i la humitat de l’ambient. L’aire que es respira en
una ciutat on es viu rodejat d’arbrat és molt més net, repercutint en benefici de
tothom. Tanmateix, els parcs milloren el benestar emocional, milloren la salut física i
fomenten la vida a l’aire lliure i la trobada social, ja que viure rodejat d’aquests espais
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animen a la ciutadania a sortir al carrer, a passejar o practicar esport, entre d’altres.
En l'actualitat, i amb el pas dels anys, nombroses àrees verdes, parcs i zones de jocs
infantils s'han quedat obsoletes i es troben en un estat de deixadesa total. Cal destacar
la falta de mobiliari urbà, l'absència de papereres, la deterioració dels bancs existents,
l'abandó de la vegetació i arbres de la plaça, així com l'escassa presència de jocs
infantils per als més petits, deteriorats en la majoria dels casos, o la inexistència de
fonts públiques destinades al consum d'aigua potable.
L’Ajuntament de Reus va licitar el mes passat les obres de remodelació del parc de
Mas Iglesias i del parc de Federico García Lorca, ambdues reivindicacions realitzades
en multitud d’ocasions per part del PSC. No obstant això, les actuacions previstes pel
consistori són quelcom insuficient per millorar prou l’estat actual en el qual es troben
aquests parcs i potenciar el gaudi del veïnat. Reus necessita actuacions de més abast
que millorin els usos del parc i no només polítiques de màrqueting comunicatiu en el
qual sembla que es fa molt, però no s’acaba fent poc.
El Pla Local de la Infància i la Joventut presenta diferents objectius i una sèrie
d’actuacions sobre la millora de l’espai públic, però de les més de 15 iniciatives que
s’anuncien, només n’hi ha dues de programades. Ens sorprèn també la manca de
dotació pressupostària presentada als comptes de l’any 2022 per la millora d’aquests
espais, amb menys de 300.000€. Hi ha actuacions i objectius específics que són
prioritaris i en els quals la ciutadania no pot esperar més temps al fet que el govern
municipal hi actuï.

D’altra banda, el govern municipal de Junts, ERC i Ara segueix reiterant la seva
voluntat de prohibir per prohibir sense alternatives que resolgui certes necessitats.
N’és un bon exemple els cartells de prohibit jugar a pilota que trobem en la majoria
de places de la nostra ciutat. Així i tot, la visió de futur i planejament per part del
govern per tal de disposar d’espais per aquestes pràctiques a l’aire lliure és nul·la.
Encara sorprèn més que un dels pocs espais per a la pràctica esportiva, annex al
Pavelló Olímpic, quasi desaparegui amb la construcció del centre aquàtic, deixant a
desenes de persones sense un espai on poder trobar-se i socialitzar.
Al mes de juny de l’any passat, s’aprovava per unanimitat la nostra moció per tal de
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disposar de més zones verdes a la ciutat. Gairebé 500 dies més tard, és decebedor
veure com cap dels tres acords que es van aprovar està en marxa. No disposem de
cap mena d’estudi per tal que Reus deixi de ser una de les ciutats amb menys zones
verdes per habitant ni per convertir espais no accessibles de la ciutat en zones verdes
o de gaudi. Tanmateix, tampoc coneixem cap proposta per convertir l’aparcament de
la biblioteca municipal Xavier Amorós en zona verda, ni per tal que el veïnat del barri
del Carme pugui disposar d’un espai de trobada al seu barri. És descoratjador veure
la poca voluntat i determinació del govern municipal per tal d’aconseguir una ciutat
més verda, més sostenible, més saludable i més sociable.
La ciutadania tenim dret a disposar d’espais a l’aire lliure a la nostra ciutat on poder
jugar, reunir-nos o practicar esport. Espais que són necessaris perquè els nens i nenes
aprenguin valors i estiguin en contacte amb la natura, espais que són necessaris per
a la pràctica esportiva sense cost a la ciutadania, espais que són necessaris per al
gaudi dels nostres grans... Espais que trobem a faltar a la nostra ciutat i que com
molts estudis demostren, són necessaris per a la socialització i gaudi del conjunt de la
ciutadania.
Per tot això, des del Grup Municipal Socialista de Reus instem a l'aprovació pel Ple dels
següents acords:
1. Que l’Ajuntament de Reus en el marc del Pla Local de la Infància i Joventut i
d’altres relacionats, realitzi les accions d’inspecció i anàlisi de l’estat actual de
tots els parcs i zones infantils de la ciutat i promogui un pla de millora de tots

aquells on sigui necessari. Per exemple, el parc de Mas Iglesias, el parc de
Federico García Lorca, parc de l’Olla, parc de Mas Abelló, parc carrer Igualada...
2. Que l’Ajuntament de Reus, en el marc dels plans existents, determini els parcs
que s’han de crear per tal que cada ciutadà/na disposi d’un parc i/o zona de
jocs infantils amb uns mínims estàndards de qualitat, a menys de 5 minuts
caminant de casa seva.
3. Que l’Ajuntament de Reus incorpori en els diferents plans la informació
detallada de les mesures per tal de garantir la seguretat dels infants, la seva
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inclusió tenint en compte totes les capacitats diverses en tots els parcs i àrees
de jocs infantils de ciutat, la sociabilitat i uns mínims estàndards de qualitat en
tots els parcs i parcs infantils.
4. Millorar la il·luminació dels parcs i zones verdes, creació de més espais d’ombra,
potenciar el confort dels usuaris i usuàries amb bancs i espais per seure,
disposar de fonts d’aigua en tots els parcs i treballar per la instal·lació de més
mobiliari com papereres amb reciclatge per tal que als parcs de la nostra ciutat
sigui el 1r lloc on es fomenti el reciclatge.
5. Creació de més espais de pràctica esportiva a l’aire lliure i d’espais de trobada
als parcs i zones verdes.
6. Que l’Ajuntament de Reus doni comptes trimestralment, en el marc de la
Comissió Informativa vinculada, de l’estat i de les actuacions en els parcs i
zones de jocs infantils de la ciutat.
7. Que la regidoria realitzi les accions de participació necessàries per a conèixer
les necessitats de la ciutadania sobre quins parcs, zones verdes i àrees de jocs
infantils. Que realitzi aquest procés conjuntament amb associacions de veïns i
veïnes, AMPES, entitats, etc.

