Moció que presenta La Candidatura d’Unitat Popular de Reus (CUP) sobre els usos
d’espais municipals

La ciutat de Reus compta amb un seguit d’espais i equipaments municipals com ara les escoles i
els Centres Cívics, entre d’altres.
Malgrat l’existència d’aquests equipaments arreu de la ciutat, gran part de entitats i associacions
sense ànim de lucre de Reus es troben amb impediments a l’hora de fer-ne ús. Per exemple, els
Centres Cívics tanquen els caps de setmana que és quan la majoria de persones que participen
d’aquestes associacions en podrien fer ús. D’altra banda, hi ha entitats d’educació en el lleure
gestionades des del voluntariat i, per tant, que no generen ingressos per pagar un lloguer i que
es troben sense local des de fa anys i el govern no els ha donat cap alternativa.
Des de la CUP, doncs, ens trobem reiteradament amb caus, esplais, entitats culturals que han
de demanar espais privats d’altres entitats perquè es troben amb negatives per part del govern a
l’hora de fer ús d’espais públics que entenem que haurien d’estar oberts a aquest teixit
associatiu per tal de garantir-los com a espais accessibles i oberts als barris que donen vida i
contingut al teixit popular de la ciutat.
Creiem que aquests espais són essencials per a garantir una ciutat activa en què qualsevol
entitat pot sobreviure i desenvolupar lliurement la seva activitat i, per tant, han de cobrir les
necessitats d’aquelles entitats i associacions que treballen per a Reus i la seva ciutadania.

Per tot això el grup municipal de la CUP demana al Ple de l’Ajuntament de Reus l’adopció
dels següents
ACORDS:
1.–Que l’Ajuntament redacti un catàleg d’espais municipals i recursos de titularitat municipal on
les entitats sense ànim de lucre de la ciutat hi puguin realitzar activitats públiques, tal com es va
elaborar per a les entitats juvenils.
2.- Es va aprovar en plenari la reforma del Reglament de Participació motiu pel qual se’n va
crear una comissió específica. A partir, doncs, del nou reglament s’erigiran nous canals de
participació ciutadana i demanem que els equipaments municipals s’adeqüin en aquesta
proposta.
3.–Que l’Ajuntament elabori un reglament que determini aquests espais i les seves normes d’ús,
a partir d’un procés participatiu on es compti amb l’opinió de les entitats sense ànim de lucre de
la ciutat.
4.–Que l’Ajuntament es faci càrrec dels serveis bàsics que requereix la normativa a les entitats
promotores: seguretat, assegurances...
5.–Que l’Ajuntament promocioni aquesta proposta o normativa a la comunitat educativa,
associacions de veïns i entitats sense ànim de lucre de la ciutat per participar en el disseny de la
proposta.
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