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CIUTAT COHESIONADA I REPUBLICANA
UNA DEMOCRÀCIA SEMPRE EN CONSTRUCCIÓ

Els retrocessos en la qualitat democràtica que hem vingut patint en els darrers temps, i que
hores d’ara resulten evidents, fan imprescindible assumir el compromís de continuar treballant
cada dia en l’enfortiment d’una democràcia forta, real i efectiva.
Per això, la construcció democràtica ha de ser un pilar fonamental de qualsevol projecte polític,
un eix transversal indefugible, especialment en un àmbit com el municipal on el tracte entre el
l’Administració i el ciutadà resulta més proper i, per tant, més directe i accessible.

La defensa dels drets, els deures i les llibertats, els nostres valors republicans, són el punt
de partida necessari per aquesta tasca amb el convenciment que farà de Reus una ciutat més
respectuosa i més justa per a tothom. Hem de blindar l’actual catàleg de drets, deures i
llibertats i treballar per ampliar-lo. La protecció de l’esfera més personal, els drets digitals, el
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propi dret a la ciutat representen noves realitats que cal formular. Cal partir de la seguretat
jurídica, la certesa es proporciona des d’una informació clara que permeti al ciutadà que els
pugui conèixer per defensar-los, exercir-los convenientment i, en el seu cas, exigir-ne la
protecció i possible reparació.

Un projecte social basat en l’autonomia individual i social, una autonomia que només podem
identificar amb la llibertat. Les persones han de ser destinatàries d’unes eines i recursos que
les apoderin però les converteixin, alhora, en corresponsables. És evident que partim de les
pròpies decisions i, des d’allà, una participació activa que permeti recollir-les. Cal redistribuir el
poder polític (començant per les llars, els llocs de treball, els centres educatius, l’esfera social) i
repensar les estructures institucionals que reprodueixen un esquema polític oligàrquic,
heteropatriarcal i elitista que ja no ens representa. Eliminem les relacions de dominació i
transformem-les en relacions de participació i corresponsabilitat.

Volem en Reus una ciutat que compta amb tothom i, per tant, en què la presa de decisions
parteixi d’una perspectiva feminista i intercultural, que la mirada englobi també tots els grups
per minoritaris que siguin. De la mateixa manera, la infància i la vellesa formen part indestriable
del nostre projecte i ens revoltem a continuar posant les diferents generacions en
compartiments diferents, impermeables els uns dels altres, com passa també entre els barris i
el centre de la ciutat.

Ciutadania i diversitat. Interculturalitat. Som una societat diversa, i cal garantir els mateixos
drets i oportunitats per a tothom, promovent la interculturalitat i el plurilingüisme com a font de
riquesa i configurant una societat cohesionada, inclusiva i solidària d’acord amb els valors
republicans i els drets humans. Per assolir-ho, cal adoptar mesures concretes que ho
garanteixin per a cadascun dels col·lectius com per exemple és el cas del poble gitano, les
persones que han arribat a la ciutat en els darrers anys o els reusencs i reusenques fills
d’aquestes persones immigrades de fa poc.
Una societat laica amb llibertat de creences i conviccions, on les actituds discriminatòries no hi
tinguin cabuda i en què la diversitat sigui viscuda i entesa com una realitat i una riquesa.

La igualtat és l’objectiu i el feminisme és el camí. L’Ajuntament té una pes cabdal per
aconseguir que els drets de les dones es facin efectius. És a través del compromís institucional,
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de l’exemple de les seves actuacions, de la seva força per unir l’acció de les persones i entitats
de la ciutat, i en cada un dels àmbits on cal promoure canvis culturals i socials que evitin
qualsevol discriminació i tota forma de masclisme. Per això cal un Ajuntament feminista, on les
polítiques per la igualtat de gènere comptin amb el compromís de l’alcaldia (i no es
circumscriguin tan sols a l’acció del Casal de les Dones) i amb la col·laboració del teixit social.
Que les polítiques siguin realment transformadores.
És evident que les dones pateixen desigualtats en molts àmbits de la seva vida (formació,
treball, relacions personals, visibilitat social, seguretat física, capacitat de decisió...). Per això
cal impulsar polítiques feministes en urbanisme, educació, fiscalitat, atenció a les persones,
arreu. Només amb una perspectiva global i participada combatrem les mil i una cares del
masclisme, del qual les agressions sexuals i físiques són l’extrem més violent. Un nou Pla
Municipal de Polítiques de Gènere que compti amb el compromís de totes les regidories ha de
ser l’eina per fer-ho possible. No volem haver de lamentar cap més agressió contra les dones,
sinó treballar amb tothom per canviar la nostra ciutat i fer-la més igualitària.

Diversitat sexual i llibertat d’orientació de gènere. Reus ha estat punta de llança en la lluita
contra les desigualtats i les discriminacions que es generen a causa de la diversitat sexual i
d’orientació de gènere, perquè gràcies a la regidoria que ha encapçalat ERC s’ha aprovat el
primer Pla Municipal de Polítiques LGBTI del Camp de Tarragona (això vol dir que sabem com
hem d’actuar i quines accions són prioritàries) i s’ha obert a Reus el primer Punt d’Atenció a la
Diversitat Sexual d’acord amb el model de la Llei per tal d’oferir orientació a les persones
LGBTI i el seu entorn immediat, i donar suport en els processos que es van creant per facilitar
la seva vida. Totes dues accions, sempre amb la participació de les persones LGBTI que hi
donen la seva visió i opinió, individualment o a través de les entitats que des de fa anys lluiten
per la defensa dels seus drets.
En aquest mandat caldrà posar tots els mitjans econòmics i humans per aplicar les 88 accions
del pla d’una manera decidida i efectiva. Les políltiques LGBTI+ han de deixar de ser sectorials
i incorporar clarament la perspectiva de la diversitat sexual i de gènere a l’agenda política de
Reus. D’aquesta manera farem que les persones LGBTI+ tinguin una vida millor i que gaudim
d’una ciutat més justa i republicana. Continuarem essent una garantia en la implementació de
la Llei contra la LGTBIfòbia a tot el territori.

Tot plegat passa per assumir deures cívics i participar de les decisions perquè les
capacitats personals, el respecte i el civisme són en el substrat d’una ciutat millor. Cal
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recompensar les bones pràctiques i ser radicalment ferm amb les males pràctiques. Les
decisions són personals però ens afecten al conjunt de la població. Necessitem una ciutadania
crítica, activa i participativa, implicada amb la ciutat per respectar totes les persones i tots els
espais. La implicació amb la ciutat és millor garantia del civisme que cap ordenança, perquè
hom no malmet allò que no se sent seu.
Per a les persones que ens definim com a republicanes, la participació és un mecanisme
quotidià per prendre part en els afers públics i en les decisions. I Reus és una ciutat que ho viu
d’una manera particularment intensa, des de la individualitat o formant part d’associacions i
col·lectius. És així com pensem que una ciutat és plenament democràtica: amb unes
institucions que escolten i tenen en compte les aportacions que els ciutadans fan des de la
responsabilitat, la generositat i la implicació activa.

Calia tenir un marc normatiu àgil i creïble per fer possible que les reusenques i els reusencs
ens poguéssim implicar amb garanties en la presa de decisions que ens afecten, donant la
nostra opinió, fent arribar propostes i participant amb la resta de ciutadans en un procés de
diàleg i debat. Ha estat des d’una de les regidories encapçalades per ERC que neix el
Reglament de Participació, elaborat a partir de les propostes de la ciutadania i que ha
aconseguit el consens de tots els partits polítics representats a l’Ajuntament. Amb aquesta eina,
la ciutadania podrà a partir d’ara presentar a l’Ajuntament iniciatives per convocar una consulta
ciutadana, aprovar una norma, intervenir als plens o a les comissions informatives o convocar
un procés de participació. L’Ajuntament haurà de donar recolzament haurà de convocar
regularment audiències públiques per tractar temes d’interès general i haurà de retre comptes
de manera clara i comprensible de les actuacions que realitza. El reglament també reconeix la
força del teixit associatiu, dona valor als col·lectius, els atorga paper en la definició de les
polítiques, i obliga l’Ajuntament a donar-los recolzament i suport.

A partir d’aquí, cal desenvolupar totes les potencialitats del Reglament de Participació,
activar tots els mecanismes que preveu i recolzar de manera facilitadora totes les iniciatives
que sorgeixin de la ciutadania. Només d’aquesta manera totes les reusenques i reusencs,
visquin a l’indret de la ciutat on visquin, seran conscients que les opinions i interessos de
tothom són igualment legítims. Que només establint diàlegs de qualitat podrem arribar a
consensos sobre els temes de ciutat. Que reconèixer el valor de la ciutadania és el pas
imprescindible per assolir cohesió social i territorial a la ciutat.

Per això, la millor eina que tenim a l’abast és la República, entesa com el sistema que
parteix de la sobirania i la voluntat democràtica dels ciutadans, com a única fórmula per a
legitimar l’acció pública. Però sense transparència, la democràcia no és completa. L’entrada
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d’ERC al govern municipal en el darrer mandat va fer que, per primera vegada, la
Transparència assolís categoria de regidoria. D’aquesta manera s’ha pogut visibilitzar l’impuls
que l’Ajuntament està exercint per tal que les seves decisions siguin clares, la informació es
pugui obtenir de manera senzilla i comprensible, i els serveis s’ofereixin amb la qualitat
desitjada per ambdues parts. Cal continuar revisant els processos d’informació per fer-los més
senzills i implementar al personal municipal la formació necessària per donar la informació de la
manera més comprensible possible. Malgrat tot, la transparència només serà efectiva si deixa
de ser una competència independent i s’integra com a hàbit en el funcionament de
l’Ajuntament. La importància dels canvis de funcionament que cal realitzar exigeix incorpora la
transparència dins del nucli central de decisió, al costat de les àrees de gerència, secretaria i
intervenció.

No donem, doncs, mai per descomptada la democràcia. És un procés en permanent
construcció. Defensem i desenvolupem les conquestes actuals, generem nous àmbits
d’actuació i valors protegits i afavorim-ne sempre l’exercici des d’un model que parteixi de
l’educació, la informació i la participació.

Destaquem les següents propostes de mesures concretes:
●

Pel que fa a la nova ciutadania, establir un programa d’accions de cohesió i interrelació
entre totes les comunitats de la ciutat, a través d’activitats pensades per a les diferents
edats, gèneres i situacions socials.

●

Pel que fa el col.lectiu gitano, encetar un pla per combatre el fracàs escolar, amb
programes de formació i enfortiment de l’ocupabilitat, seguiment especial a la infància, i
acompanyament per tal de rendibilitzar les eines de contractació social. Un treball
participat i amb l’assistència tècnica adequada mitjançant els acords convenients amb
el teixit social del poble gitano.

●

En polítiques feministes elaborar el nou Pla Municipal de Polítiques de Gènere i
aplicar-lo amb un compromís radical de l’alcaldia per tal que sigui tot l’Ajuntament qui
canviï les seves formes d’actuació. El Pla, redactat amb la col·laboració dels diferents
col·lectius feministes de la ciutat, tindrà una perspectiva transversal i inclourà mesures
de fiscalitat progressiva.
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— Reforçar els serveis municipals que alleugereixen la vida de les dones i les
acosten a la igualtat, revisant els preus de les escoles bressol i dels serveis
d’atenció
a persones dependents.
—Ajudar les dones a aconseguir una millor situació laboral. Això és, revisar els
horaris de les accions de formació per tal que no es vegin castigades per la
conciliació familiar i continuarem treballant amb l’empresariat local per pal·liar els
efectes de l’escletxa salarial, el repartiment de jornada i la menor possibilitat de
promoció professional.
— Introduir accions de coeducació a l’ensenyament primari, treballant amb les
AMPES i tota la comunitat educativa per combatre des de ben petits tots els
estereotips sexistes.
— Intensificar els punts violeta creats en l’anterior mandat, i els estendrem a
activitats organitzades per entitats de la ciutat, en col·laboració amb aquestes.

●

Pel que fa al col·lectiu LGBTI+, aplicar el Pla Municipal de Polítiques LGBTI+ amb els
mitjans necessaris i la participació real i efectiva de les persones del col·lectiu i el seu
entorn.
— Treballar especialment en la formació dels professionals que s’ocupen de
l’atenció (administrativa, educativa, sanitària, tècnica) a les persones, per tal
que cadascú rebi un tracte d’acord amb la seva realitat.
— Crear programes educatius per formar la canalla en el respecte i el
coneixement, en col·laboració amb tota la comunitat educativa.
— Col·laborar amb el teixit empresarial i sindical per tal de millorar la situació
laboral de les persones LGBTI+.
— Treballar per oferir referents LGBTI en tots els àmbits de la vida
(professions, esport, cultura, comunicació, oci).
— Desenvolupar el protocol en casos de LGBTIfòbia.
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●

En participació, desplegar el Reglament de Participació a partir d’un Pla Estratègic
redactat participativament, que n’establirà les prioritats.

●

Activar els nous mecanismes de participació previstos en el reglament (audiències
ciutadanes, consultes), per tal que la ciutadania els conegui i els pugui utilitzar
plenament, i recolzar activament la ciutadania que vulgui emprar la iniciativa ciutadana.

●

Activar el suport a les entitats i col·lectius de la ciutat per tal que sigui eficaç i
transparent.

●

Reformar els consells municipals per dotar-los de la màxima capacitat de deliberació i
decisió.

●

Simplificar els procediments de queixes i suggeriments per tal que sigui clar quines
s’han introduït i quina resposta raonada se’ls dona.

●

Situar la transparència dins de les competències generals de l’Ajuntament, per tal de
donar la màxima força als canvis de funcionament que impulsi, i d’incorporar-la als
hàbits del govern i de l’administració.
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