MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE
REUS PER FOMENTAR LA PARTICIPACIÓ VEÏNAL I COMUNITÀRIA EN
ACTIVITATS DE LLEURE

Un cop iniciades les vacances d’estiu per part dels nens i nenes de la ciutat,
ens trobem un altre any amb casals d’estiu i espais que supleixen part de les
hores lectives dels centres escolars durant els mesos d’estiu. Al mateix temps
ens trobem però, famílies que no poden accedir a aquest servei per dificultats
econòmiques o per no complir els requisits establerts per a rebre ajudes en
aquest àmbit.
És llavors quan, per una banda trobem infants i joves als carrers, sense un
espai al que relacionar-se o poder jugar, tal i com estipula l’Ordenança de
civisme, que no permet, entre d’altres coses, jugar a molts dels espais públics.
Això dificulta un treball de vincle, de relació entre els propis joves i infants i la
comunitat, posant de manifesta la necessitat de tenir espais d’oci i socialització
que vagin més enllà dels espais familiars, afavorint un bon desenvolupament
personal durant els mesos d’estiu mitjançant espais i activitats de lleure, de
creixement personal i bona relació amb la comunitat, gaudint d’una major
seguretat personal i col·lectiva.
Davant aquestes situacions, considerem que cal fer una crítica al funcionament
estructural dels serveis que permeten aquestes conjetures per la incapacitat de
reinventar-se. adoptant millores i canvis per a un treball real en minimitzar les
situacions de vulnerabilitat d’infants i joves.
Per tots aquests motius el Grup Municipal de la CUP proposa al Ple de
l’Ajuntament de Reus l’adopció dels següents acords:
1. Instar a l’Ajuntament de Reus a posar a disposició de la ciutadania els
patis de les escoles de la ciutat, articulant així el projecte de “Patis
Oberts”.

2. Facilitar l’accés d’infants i joves en situacions de vulnerabilitat, a aquells
serveis i recursos destinats al lleure durant els mesos d’estiu.
3. Introduir i desenvolupar, als plans de barris, polítiques que facilitin la
participació de les famílies i la comunitat veïnal en activitats de lleure
durant els mesos d’estiu i els caps de setmana de la resta d’any.
4. Convidar a la Coordinadora d’Esplais i Escoltes de Reus a participar
d’aquesta iniciativa.

