
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA COORDINADORA 
REUSENCA  INDEPENDENT  (CORI),  PER  AL  PROPER  PLE  MUNICIPAL 
DEL  DIA  24  DE  JULIOL  DEL  2008,  PER  A  CONVERTIR  LA  FONT 
MONUMENT  DE  LA  PLAÇA  DEL  CANAL,  EN  UNA  PISCINA  NUDISTA-
NATURISTA.

                                     EXPOSICIÓ DE MOTIUS

        En la plaça del canal de Reus, hi ha una font-monument ubicada en mig de una 
rotonda, la qual té una bona superfície d’ aigua i de terreny amb gespa.
    El nostre Grup Municipal opina que actualment dita font només té un ús visual, 
estétic i decoratiu, però podria tenir altres finalitats més pràctiques per a la població de 
Reus. 
    D´aquesta manera pensem en que dit monument amb sortidors d’ aigua, té unes 
tipologies  arquitectòniques  i  urbanístiques  idònees,  per  adequar-ho  en  una  piscina 
nudista-naturista, de manera que els reusencs que vulguin practicar els banys nudistes, 
no tindrien necessitat de desplaçar-se fins a altres localitats properes com Tarragona, 
Hospitalet del Infant o  la població del Fonoll.
           A través d’ aquesta moció, el nostre Grup Municipal pretén que la practica del 
nudisme sigui acceptat amb més naturalitat en el sí de la societat reusenca i al mateix 
temps es podria fomentar la oferta turística de la ciutat, logrant que la arxi-coneguda 
plaça del Canal, albergui una piscina nudista-naturista.
   Aquest es un punt estratègic d’accés a la nostra ciutat, i un lloc clau d’harmonia amb 
la natura, ja que es troba proper als jardins del Mas Iglesies, i a més a més pensem que a 
dins de la font monument de la plaça del Canal, hi ha espai suficient com per a crear-hi 
una piscina d’aquestes característiques.
    A dins d’aquesta exposició de motius, el Grup Municipal de la CORI, considera que a 
Reus  també  falten  zones  esportives  i  de  lleure,  on  es  pugui  practicar  el  nudisme-
naturisme.    
   De manera que a través d’aquesta moció, volem expresar de que no es tracta de que 
els ciutadans de Reus es desputllin en públic només pel fet de despullar-se, sinó que 
volem definir el nudisme, com una ideologia on es practiquen diversos tipus d´activitats 
amb el cos nú, per part de grups de persones, de manera que hi hagi una percepció 
positiva de la nuesa propia i dels altres, exercint una forma de creixement personal i 
social, sense cap caràcter sexual, si bé en molts països es considera el nudisme com a 
sinònim de naturisme per fer una referència de respecte i harmonia amb la natura.
    Així doncs el Grup Municipal de la CORI, vol ser solidari amb els grups nudistes-
naturistes que  consideren que la prohibició moral de la pràctica del nudisme públic, es 
origen de problemes psico-emocionals, entre els quals es troben la falta d’autoestima, 
concepte pobre de la autoimatge corporal i morbo sexual. 
     Per això la CORI, es vol afegir a aquests col.lectius que lliuten per que aquesta 
ideologia sigui respectada dins del marc dels Drets Humans, de manera que la seva 
pràctica deixi de ser perseguida pel ordenament jurídic de cada país. 
    Aquest motiu també ens impulsa a demanar, que en les piscines municipals de la 
ciutat, portin a terme la cel.lebració del dia sense banyador, tal com suceeix en totes les 
platges de la Península cada 13 de juliol.             



                                                   ACORDS

1) Que l´Ajuntament de Reus, faci els tràmits necessaris, per adequar la font 
monument de la plaça del Canal en una piscina nudista.

2) Que es  permeti  practicar  el  nudisme-naturisme en zones  esportives  de la 
ciutat.            

3)  Que en les piscines municipals, es pugui celebrar el dia sense banyador cada 
13 de juliol.
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MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA COORDINADORA 
REUSENCA  INDEPENDENT  (CORI),  PER  AL  PROPER  PLE  MUNICIPAL 
DEL DIA 24 DE JULIOL DEL 2008, PERQUE L'AJUNTAMENT INSTAL.LI 
UN  FOLLODROM  MUNICIPAL  AL  PALAU  FIRAL,  ENLLOC  DE 
METROVACESA,  EVITANT  AIXÍ  L´ENDERROCAMENT  D'AQUEST 
EDIFICI TAN EMBLEMÀTIC PER A LA NOSTRA CIUTAT. 

                                             EXPOSICIÓ DE MOTIUS

    Darrerament l´Ajuntament de Reus, ha signat un acord a través de Redessa, amb la 
empresa Metrovacesa, per instal.lar-se al espai que actualment alberga el Palau de Fires 
i Congresos de Reus, ubicat en l´avinguda de Sant Jordi.
   Aquest edifici públic tan emblemàtic per a la nostra ciutat, fou remodelat durant l´any 
2000, amb un cost de uns mil mil.lións de pesetes.
    Avui  en  dia  arràn  del  contracte  signat  entre  l’ajuntament  i  la  multinacional 
Metrovacesa,  aquest  edifici  serà  enderrocat  i  s´instal.laràn  les  dependències  del  nou 
centre comercial que s’ubicarà en aquest punt de la ciutat tan estratègic alhora que tan 
dens i perjudicial pel comerç del centre de Reus.

   El nostre Grup Municipal ha estudiat el cas detalladament i creu convenient conservar 
la integritat física d'aquest edifici que tants centimets ens va costar a tots els reusecs 
plegats, a banda de que les obres de remodelació també van ser finançades amb fons 
FEDER procedents de la Unió Europea en un 30 per cent.
    Així  doncs  a  través d´aquesta  moció,  el  nostre  Grup Municipal  vol  plantejar  la 
possibilitat de que Metrovacesa s´instal.li en un altre punt de la ciutat, que no sigui tan 
dens ni perjudicial  pel nostre comerç local.  De manera que l’Ajuntament revoqui el 
contracte actual que té signat amb Metrovacesa, i es busqui un canvi de ubicació  més 
beneficiós per a la nostra ciutat.

     Com que la societat anònima municipal Redessa es qui gestiona tot això, el nostre 
Grup Municipal pensa que es podria aprofitar l’actual solar que alberga aquesta SAM i 
les seves  inmediacións per ubicar aquest nou Centre Comercial.
  
   Encara així, altres llocs que el nostre Grup Municipal considera com a idonis per al 
canvi d’ubicació de Metrovacesa, perque fós compatible amb el nostre comerç local, 
serien:
1) Al Tecnoparck de Reus entrant per l´autovia Bellisens.
2) A la carretera de Salou, més o menys a l´alçada del Barri Montserrat.
3) A la carretera de Tarragona, tot just tocant a l’Aeroport de Reus. 
4) Els Baixos de la Capsa Gaudí. 
5) Altres zones d´actual i futura expansió de la nostra ciutat.

 



    Arràn de que el trasllat de la Fira de Mostres cap a l’Avinguda del Comerç o cap al 
nou Palau Firal que es projecta construir al TECNOPARK, ja es un fet consumat, el 
nostre Grup Municipal planteja aprofitar l’antic edifici de la Fira de Mostres de Reus i 
convertir-ho en un “Follodrom Municipal”, altrament anomenat de forma políticament 
correcte,  com  “Espai  de  Relació”,  segons  ens  va  comunicar  no  fa  gaire  temps,  el 
Regidor i Portaveu de ICV, el senyor Ernest París Just, prèvia consulta del nostre Grup 
Municipal.

   Un espai d’ aquestes característiques ubicat al actual edifici del Palau Firal, donaria 
unes connotacións idònees per a cobrir unes necesitats bàsiques entre la població jove i 
no  tant  jove  de  la  nostra  ciutat,  que  no  para  d’acudir  al  despatx  del  nostre  Grup 
Municipal,  per  a  demanar-nos  un  “follòdrom  municipal”,  sota  el  lema  “volem  un 
fullòdrom” tal com sona, una de les propostes estrelles del programa electoral de la 
CORI durant les passades eleccions municipals del 2007. 
   
    Aquesta realment seria una aposta futurística i modélica per a la projecció nacional e 
internacional de la nostra ciutat, alhora que per la seva promoció turística. Un follòdrom 
es necessari en tots els municipis del món, i Reus hauria de ser pioner en portar a terme 
una iniciativa d'aquest tipus, encara que sigui de forma experimental. 

    Per això el nostre Grup Municipal opina, que si es conservés la integritat física del 
edifici  del  Palau  Firal,  enlloc  de  enderrocar-lo  i  construir  les  dependències  de 
Metrovacesa, seria un moment idoni per ubicar-hi un “Follodrom Municipal” amb totes 
les de la llei.

    Un “Follòdrom” consistiria  en un edifici  amb un ventall  de habitacións,  on les 
parelles previ pagament de una tarifa simbòlica, podrien practicar sexe, a totes hores del 
dia i de la nit, en espais higiènics, segurs, confortables i fora de mirades indiscretes. No 
cal  confondre un “follòdrom” amb un prostíbul,  lumpanar  o  similars.  Ja que en els 
“follòdroms municipals”, estaria prohibida la pràctica de la prostitució. 

    Es  evident  que  el  gran  espai  del  Palau  Firal,  podria  donar  cabuda  a  altres 
dependències  públiques  o  privades  rel.lacionades  amb  l´esmentat  follòdrom,  com 
podrien  ser  locals  de  hosteleria  i  restauració,   cinemes  porno,   sex-shops,  sales 
d’espectacle, etc...etc......     



                                   

                                                   ACORDS

1) Que es revoqui el contracte actual que l´Ajuntament té amb Metrovacesa, de 
manera que s’ instal.li en un altre lloc de Reus i no sigui tan perjudicial pel 
comerç cèntric de la nostra ciutat. 

2) Que s’eviti  l’enderrocament i es conservi la integritat física del Palau de 
Fires  i  Congresos  ubicat  en  l´Avinguda  de  Sant  Jordi,  com  a  edifici 
emblemàtic de la nostra ciutat.                                           

    
                         
    3) Que s´instal.li un “Follòdrom Municipal” o “Espai de Relació”, encara que 
sigui de forma experimental, enlloc del centre comercial de Metrovacesa.             

     4)  Si l’ anterior punt es rebutjat per motius morals i ètics, per part de les altres 
formacións  polítiques  que  formen  part  del  Consistori,  es  podria  conservar  la 
integritat  física  del  Palau  Firal,  però  afegint-hi  tot  un  seguit  de  dependències 
públiques, com serien:  una nova biblioteca, un centre cívic, una sala de concerts, 
una nova seu del l´OAC, un casal de la tercera edat, una guarderia infantil, etc... 
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