REUS IGUALITARI I SOCIALMENT AVANÇAT, COHESIONAT I
CAPDAVANTER EN INNOVACIÓ SOCIAL

UNA SOCIETAT INCLUSIVA I COHESIONADA

Volem que Reus sigui una ciutat igualitària, socialment avançada, cohesionada i capdavantera
en innovació social. Al cap i a la fi, una ciutat socialment responsable i abanderada d’urbanitat i
civisme. Volem que Reus sigui una ciutat de tothom i per a tothom, i que tingui en compte les
necessitats i preferències de les persones.
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La infància és aquell sector de població que pateix doblement els efectes de la vulnerabilitat
social. Sense el recolzament i l’impuls necessari resulta difícil, quan no impossible, que l’infant
acabi superant d’adult la situació de la pròpia família. Lluny d’aplicar polítiques públiques en
matèria de benestar social de caràcter merament assistencialista, cal que el govern
l’Ajuntament prengui mesures de calat per ajudar a aquells qui més ho necessiten, i alhora
contribuir de manera eficaç en el trencament del cercle de la pobresa.
Cal fomentar, per tant, la parentalitat positiva així com donar orientació i recolzament a les
famílies. Es tracta d’establir-hi un treball conjunt per establir i enfortir els vincles afectius i
familiars, desenvolupant aspectes bàsics com la comunicació, l’autoestima o els valors, entre
d’altres.

A Reus, el jovent ha de tenir totes les eines per poder viure de forma independent i amb
llibertat. Ha de ser una ciutat on els joves tinguin l’oportunitat de trobar una feina amb sou
digne, accés a un habitatge a preus raonables per emancipar-se, disposin d’una bona formació
per esdevenir una ciutadania preparada, lliure i crítica, puguin gaudir d’un model d’oci alternatiu
de consum saludable i tinguin al seu abast les eines necessàries per apoderar-se i participar de
la vida cultural, social i política.
En el darrer mandat, la regidoria encapçalada per ERC ha ampliat els serveis que ofereix el
Casal de Joves en incorporar-hi l’atenció emocional, ha ampliat els programes de suport a
l’orientació formativa i ha creat una línia d’expressió artística a través de les dues edicions del
programa d’art urbà Llambordes. És imprescindible intensificar les accions que fomenten
l’autonomia del jovent, ampliant l’orientació formativa i laboral més enllà del que preveu la figura
del referent d’ocupació juvenil que impulsa el SOC, afegint el suport actiu a la recerca
d’habitatge, donant més suport a les iniciatives participades pel jovent i augmentant els
recursos destinats a la mobilitat internacional. També cal fomentar la relació del jovent de Reus
amb el d’altres llocs del país i del món, amb la creació de programes que fomentin l’estada a la
ciutat de joves vinculats a diferents disciplines artístiques i científiques, amb la dotació de
recursos per a mobilitat internacional, i amb la creació d’un alberg juvenil amb espais
polivalents on el jovent de fora pugui conèixer la ciutat i relacionar-se amb el jovent local en
profit d’ambdós.
Els canvis demogràfics experimentats en els darrers anys, l'augment de l'esperança de vida i la
disminució de la natalitat, han provocat un increment molt significatiu del pes social de les
persones grans a la nostra societat. Aquest increment ha vingut acompanyat d'una major
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diversitat del col·lectiu pel que fa a l'edat, la salut i la situació social, i de la introducció d'un nou
paradigma: el de les persones grans actives. Cal facilitar, doncs, un envelliment actiu
promovent la participació en la societat i la relació amb les altres franges d’edat i garantint els
drets de viure una vida activa, amb qualitat i saludable, que tingui en compte la diversitat
cultural de la societat, i que reconegui i potenciï les aportacions que les persones grans fan a la
societat.
La gent gran també necessita de polítiques d’entorn que evitin la pèrdua de qualitat de vida, així
que les polítiques transversals de salut, habitatge i benestar social han de tenir un caràcter
integral. Això inclou el teixit social que esdevé una peça clau per a l’èxit de la transició del
model assistencialista a un model de ciutat inclusiva i socialment responsable.

La violència masclista ha de ser combatuda amb fermesa en tant que una de les grans
amenaces per als drets socials que actualment la societat pateix. La implicació de la ciutadania
és cabdal per a assolir aquest objectiu i per això creiem que el govern de l’Ajuntament ha
d’impulsar polítiques de sensibilització i educació potents per tal que, entre totes i tots,
estiguem preparats per a aconseguir-ho. Així mateix, s’han de continuar els programes
d’acompanyament a les víctimes i reforçar els serveis que s’hi dediquen.
En aquest sentit, la col·laboració público-privada ha d’orientar-se cap a un model cooperatiu, on
el treball conjunt i coordinat ajudi a concretar una carta de serveis més adaptable i flexible a les
diverses situacions personals dels ciutadans i ciutadanes de Reus.

Volem focalitzar la intervenció social en la persona, la família i la comunitat, enfortint la
persona i els seus vincles. La finalitat dels serveis socials és facilitar suports professionals per
capacitar i acompanyar les persones, proporcionant-los seguretat i apoderant-les en l’exercici
de la interacció, alhora que es promou la pròpia autonomia. Entre tots els actors hem de cercar
i aplicar les estratègies que apoderen les persones que reben els recursos perquè puguin
esdevenir autònoms. La persona se situa al centre del procés d’atenció i els recursos per
atendre la seva problemàtica específica. Són els diferents nivells d’atenció, els qui han de
coordinar les seves actuacions i integrar els seus recursos per fer-la efectiva.
Volem que Reus sigui una ciutat socialment capdavantera, que vagi de la mà de la innovació
social oberta, on hi hagi cabuda per a accions cíviques de caràcter fortament innovador,
creades de forma col·lectiva, i que els resultats d’aquesta acció col·lectiva s’enfoquin també a
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l’apropiació col·lectiva. Des de les institucions, i amb caràcter obert, s’haurà de construir els
contextos, facilitar les plataformes i atiar la interacció necessària entre tots els actors.

LA SALUT A TOTES LES POLÍTIQUES
Pel que fa a la salut, l’objectiu és promoure, estimular i canalitzar la participació de la ciutadania
i de les seves associacions en la gestió estratègica dels afers relatius a l’àmbit de la salut,
ampliant els espais d’influència ciutadana i de coresponsabilitat que impliquin una millora de
l’acció de govern en l’àmbit de la salut a la ciutat.

El Consell Municipal de Salut és una eina d'aprofundiment democràtic per millorar el govern de
la ciutat i les seves polítiques en matèria de salut així com un punt de trobada de la ciutadania,
les entitats i els professionals relacionats amb la salut i la planificació dels serveis sanitaris a la
ciutat. Desenvolupar una xarxa de ciutat que treballi per millorar la salut de la població. No es
tracta només de tenir accés a una atenció sanitària de qualitat, sinó viure en un entorn segur i
saludable que millori la salut de les persones. La salut pública és l’esforç organitzat per la
societat per prevenir la malaltia, protegir, promoure i restaurar la salut, i prolongar la vida. La
salut pública és atendre la vinculació amb tot d’altres circumstàncies que la determinen. Això
és, la relació amb l’entorn mediambiental, la manera d’alimentar-se, la capacitat de relació
social, l’activitat física, les addiccions, el nivell educatiu i cultural, el tipus de feina i l’atur, la
pobresa i l’exclusió.
La solució a aquests problemes complexos no passa, exclusivament, per l’increment de serveis
assistencials, sinó per actuar sobre els factors (de caire personal, social, polític, ambiental...)
determinants de la salut. Cal fer-hi front —reforçant els factors positius i reduint els negatius— a
partir d’una visió de la salut més àmplia que la simple absència de malaltia, amb l’objectiu
d’obtenir canvis en el model de morbimortalitat i assolir una qualitat de vida millor per a la
població.
Quan parlem de salut a totes les polítiques volem dir que és necessari abordar les
desigualtats en salut a través de la implicació de totes les àrees de govern. És a dir, una bona
política cultural, educativa, d’habitatge, d’ocupació, de medi ambient… contribueixen en la
nostra salut més del que sembla. De fet, es diu que ens condiciona més el nostre codi postal
que el nostre codi genètic. Insistirem encara més en les polítiques de promoció de la salut,
perquè cada euro que invertim en hàbits saludables, ens l’estalviarem en polítiques d’atenció
sanitària.
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Pel que fa a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, entenem que els nous reptes
d'atenció sanitària de la ciutat de Reus i la seva implicació al territori passen per treballar
conjuntament amb una visió metropolitana i emfatitzar la col·laboració dels dos hospitals
universitaris públics (Hospital Universitari Sant Joan i Hospital Universitari Joan XXIII). Aquest
treball conjunt ha de ser en condicions d'igualtat i de coordinació a fi de garantir que, en el
territori, la ciutadania pugui accedir al màxim de serveis i millorar la taxa de penetració.
Entenem que tindrà un paper més rellevant, en el conjunt de l’atenció hospitalària del país,
perquè hem trobat la millor solució a la dificultat econòmica que patia a través de la gestió per
part d’una entitat de Dret Públic de la Generalitat. Un cop resolta aquesta qüestió —ateses les
magnífiques instal·lacions, tecnologia i professionals i la visió més global i de cooperació amb
altres hospitals universitaris del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre— es podran abordar
moltes més patologies de les que es resolen en l’actualitat i només caldria un desplaçament a
Barcelona per les qüestions de més extrema complexitat.

Amb el trasllat de la part ambulatòria del Centre Mèdic Quirúrgic a l’antic hospital del carrer
Sant Joan disposarem d’un centre modern i punter que, al mateix temps, permetrà una
revitalització de la zona del mercat central.

La coordinació entre els diferents proveïdors de salut de la ciutat (Grup Salut, ICS, Serveis
Municipals de Salut Pública, IPM, ...), els diferents nivells assistencials (Atenció Primària,
Hospital, Salut Mental, Salut Pública, Sociosanitari, Farmàcia...) i amb el Departament de Salut
de la Generalitat, així com la coordinació dels serveis de salut amb els de benestar social, és
fonamental per a una millor atenció a la ciutadania.

Cal promoure una acció de territori, a partir de l'eix Reus-Tarragona, d’una estructura en xarxa
fonamentada en el treball en col·laboració entre els diferents proveïdors del Camp i convidar-los
a construir aliances estratègiques. Aquesta concepció de xarxa territorial del Camp, servirà per
a l’assistència sanitària, però també per a la universitat i la recerca.
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