El model de recerca en xarxa liderat per l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) ha
de potenciar Reus i les altres institucions sanitàries del nostre territori com a referència
universitària en innovació i recerca.

Per tal de garantir la trajectòria docent i científica dels seus professionals i estudiants, cal
reforçar les relacions entre l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, l'Hospital Universitari Joan
XXIII, l'Hospital Universitari Institut Pere Mata, la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut i la
Facultat d’Infermeria de la Universitat Rovira i Virgili. Treballarem conjuntament amb la
Universitat pel trasllat de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut al Campus Bellissens.

L’ESPORT I L’ACTIVITAT FÍSICA ELEMENTS ESSENCIALS DE LA SALUT
Cal disposar d’un projecte d’esport i activitat física per a la ciutat. L’esport i l’activitat física
són essencials per a la salut tant física com psíquica de les persones. És per aquest motiu que
cal promoure l’ocupació saludable del temps lliure mitjançant polítiques de suport i proximitat.
Plantegem, com a escenari de futur, la interacció entre equipaments culturals i esportius o d’oci,
per a que l’esport passi a formar part de l’ocupació del temps lliure.

Cal desenvolupar la xarxa d’equipaments esportius de la ciutat, preservant l’interès públic i
la societat civil, cercant la cooperació público-privada.

Cal la millora i ocupació dels espais esportius escolars per activitats esportives de proximitat
creant la figura del dinamitzador esportiu en horaris extraescolars, festius i períodes
vacacionals.

L’esport i l’activitat física en totes les etapes de la vida i amb perspectiva de gènere,
potenciant l’esport femení i les activitats físiques entre les dones, adaptant l’oferta a les seves
demandes: necessitats i interès de les dones, i no a l’inrevés.
Comptem amb el teixit associatiu esportiu de la ciutat com a agent de foment de l’esport per
això vetllarem per la seva màxima autonomia de funcionament, a més de facilitar i potenciar la
col·laboració entre aquestes entitats.
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Creiem que l’esport també desplega un vessant econòmic i d’ocupació. En aquest sentit, en
especial pel fet que les persones hi poden trobar sortida professional, proposarem la
col·laboració amb la universitat amb l’objectiu de reforçar la formació que es dona en el món de
l’esport. Al mateix temps, les estades esportives de tecnificació són una bona oportunitat per
donar a conèixer la nostra ciutat i que els beneficis generats reverteixin de manera directa en
l’economia local.
També cal cercar la col·laboració metropolitana per impulsar estratègies comunes al territori en
benefici d’aquells esports que necessiten promoció.

Destaquem les següents propostes de mesures concretes:
●

Redactar participadament un Pla Municipal de la Gent Gran, que escolti les seves
necessitats i propostes i fixi les prioritats d’equipaments i programes per als propers
anys, especialment en aquelles àrees que actualment no compten amb un Casal
Municipal de la Gent Gran.

●

Replantejar els espais de participació per afavorir les relacions intergeneracionals.

●

Afavorir l’envelliment actiu, amb el foment de l’activitat física, tallers preventius i activitat
social.

●

Impuls del voluntariat per acompanyar la gent gran, lligat a l’increment de
teleassistència avançada i servei d’ajuda a domicili.

●

Dotar els equipaments esportius i d’activitat física a l’aire lliure amb elements
explicatius estables i dinamització regular, per tal que els usuaris en treguin el màxim
profit possible en benefici de la seva salut.

●

Ampliar els serveis d’orientació formativa i laboral del Casal de Joves complementant la
figura del referent d’ocupació juvenil que impulsa el Servei d’Ocupació de Catalunya.

●

Crear un programa de suport actiu a la recerca d’habitatge per al jovent, a partir de
diferents fórmules com la masoveria urbana.
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●

Augmentar el suport econòmic a les iniciatives participades pel jovent.

●

Augmentar els recursos destinats a la mobilitat internacional.

●

Crear programes que fomentin l’estada a Reus de joves vinculats a diferents disciplines
artístiques i científiques.

●

Crear un alberg de Joventut que disposi d’espais polivalents.

●

Per garantir la inclusió, la interacció i el sentit de comunitat, revocar el projecte el centre
social del Roser i convocar un procés participatiu per a determinar-ne l’ús.

●

Ampliar els serveis a les famílies, reforçant les accions del Mas Pintat i reproduint-les
en els centres cívics.

●

Dissenyar un programa formatiu per sensibilitzar tota la ciutadania de les mil i una
cares del masclisme.

●

Continuar desenvolupant el Pacte de Ciutat per la Salut, signat el 15 de febrer del
2017.

●

Continuar el treball d’implicació a totes les àrees de l’Ajuntament a contribuir en la
millora de la salut i la qualitat de vida de la ciutadania.

●

Mantenir el Consell Municipal de la Salut de Reus com una eina de participació oberta i
democràtica i també com un punt de trobada de la ciutadania, les entitats i els
professionals que tinguin relació amb la salut i la planificació dels serveis sanitaris a la
ciutat.

●

Implementar el Pla local de salut pública aprovat amb la col·laboració del Consell
Municipal.

●

Culminar el procés de transformació de la societat municipal que gestiona l’Hospital
Universitari Sant Joan de Reus a una entitat de Dret Públic de la Generalitat per tal que
aquest tingui un paper més rellevant en el conjunt de l’atenció hospitalària del país.
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