MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE REUS (CUP) AL PLE
DEL DIA 06/05/2016 PER REDISSENYAR, POTENCIAR I DINAMITZAR EL PARC DE NADAL
DE REUS
El Parc de Nadal de la ciutat de Reus -aquest és el nom de les darreres edicions- ha celebrat
enguany la darrera edició al recinte de la Fira. La història d’aquest esdeveniment ja forma part de
la vida d’algunes generacions de reusencs i reusenques que, o bé hi han anat com a participants o
bé com a acompanyants de la seva canalla. Aquest esdeveniment va passar a ser organitzat per
la Jove Cambra en un inici, a ser-ho en posterioritat per l’Ajuntament de Reus (des de l’any 1992) i
posteriorment per la regidoria d’Esports amb l’organització tècnica per part de l’empresa municipal
RELLSA.
Més enllà de l’aspecte lúdic evident que ha tingut sempre aquest esdeveniment, també ha estat un
punt de trobada per a desenvolupar la creativitat dels nostres petits i ha esdevingut un espai
d’interacció i de cohesió social per al conjunt de la ciutadania de Reus. En aquest sentit, ha estat
un esdeveniment que ha permès facilitat intergeneracional i intrageneracional. Ha permés la
intereacció entre canalla i jovent de diferents barris de a ciutat i també ha donat a conèixer les
diferents entitats de Reus presents en aquest parc.
Alhora, el Parc de Nadal de Reus ha estat un punt de referència comarcal ja que en les seves
successives edicions ha estat un punt de mira per al territori.
Tanmateix, hem pogut ser testimonis de la deixadesa per part d’institucions especialment aquests
darrers anys. Aquesta situació fa que posem en perill una eina que té per objectiu no només
entretenir en el lleure, si no també col·laborar en l’educació col·lectiva i així afavorir el sentit
comunitari imprescindible per al funcionament de les societats.
Hi ha certs fets que evidencien la nostra preocupació com la falta d'organització, certs
comportaments incívics dins el Parc com també la mala distribució d'àrees dins el recinte.
Des de la CUP creiem que cal que l’Ajuntament aposti realment pel Parc i adopti les mesures
estratègiques adients amb uns objectius clars i concrets que afavoreixin a restablir l'essència del
Parc de Nadal: el gaudi amb qualitat i la convivència entre els infants que potser, en un futur,
podran formar part d'entitats de la ciutat.
Per tot això, la Candidatura d'Unitat Popular, proposa al Ple l'adopció de les següents mesures i
acords:
Primer.- Que sigui l’Ajuntament, mitjançant la regidoria d’Esports, qui organitzi el Parc de Nadal a
l’edició del període 2017-2018.
Segon.- Que una comissió tècnica de l’Ajuntament, formada per treballadors i treballadores dels
departaments de l’Ajuntament que correspongui, elaborin les bases del concurs per triar 5
persones que exerceixin el paper d’administradors i administradores del Parc de Nadal 2017-2018.
Aquesta figura es remuneraria i aniria destinada preferentment a persones universitàries amb un
perfil adequat a la tasca que s’haurien d’encarregar de concretar i materialitzar el projecte del Parc
de Nadal amb la col·laboració amb entitats i tècnics. Els administradors i administradores es

triarien any rere any per concurs públic.
Tercer.- Que aquestes 5 persones administradores, juntament amb els departaments competents
de l’Ajuntament, delimitin, en un primer moment, els diferents àmbits temàtics dintre del Parc de
Nadal i que, en conseqüència, en limitin el nombre d’entitats participants per a l’edició 2017-18.
Quart- Que en paral·lel, es creï una Taula d’Entitats en la qual es consensuï, de manera
participativa, quins objectius organitzatius i estratègics es volen assolir a nivell educatiu, de lleure,
esportius i de coneixement a mig termini per a futures edicions.
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