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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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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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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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LA SEGURETAT CIUTADANA EN SENTIT POSITIU
La seguretat ciutadana és una de les principals preocupacions d’algunes zones de la ciutat
però, per descomptat, afecta en igual mesura tot el conjunt de la població. Hem de distingir
clarament allò que és la sensació de més o menys seguretat del que és pròpiament l’activitat
delictual. En qualsevol cas, cal més informació de la seguretat a la ciutadania mitjançant
reunions periòdiques i específiques, amb la participació concertada d’afectats o possibles
afectats directes.
Els serveis de seguretat ciutadana han de comptar amb indicadors d’ambdues realitats per tal
que l’adopció de la política criminològica permeti un treball acurat en tots dos casos sense una
permeabilitat enganyosa entre una i altra perquè no pot dissenyar-se des de la sensació sinó
des de la realitat, però mai no ha de menystenir-la ni obviar-la. Creiem fermament que la
convivència és fonamental per concebre un espai cívic equilibrat i hem de saber generar el
context adequat perquè es desenvolupi a l’espai compartit. De la mateixa forma, confiem en la
mediació com a eina prioritària i defugim de la identificació directa i sense fonament dels
problemes derivats de la convivència o de l’incivisme en problemes de seguretat. Desmuntem
l’alarmisme i la rumorologia, i erradiquem els prejudicis des de la informació acurada i puntual,
contrastada de manera precisa, reforçant en qualsevol cas el civisme i la participació. Alhora
mostrem la fermesa més absoluta en el tractament del delicte des de les pròpies àrees
competencials.
La convivència és un element vertebrador de les societats actuals però la mirada s’hi ha de
posar des de perspectives variades que sempre parteixin del principi republicà. La seguretat ha
de permetre erradicar la por i, per tant, mai no pot construir-se sobre la por. El contrari
d’inseguretat no és seguretat sinó convivència. Hem de treballar tenint en compte la sensació
d’inseguretat, la percepció social del risc i la globalització de la sensació d’inseguretat.
Hem de conèixer quins són els àmbits d’espai i temps que concentren activitats que trenquen la
convivència o directament delictuals, però aplicarem campanyes preventives durant tot l’any i
per a qualsevol sector.
El recull d’informació sobre els conflictes veïnals s’ha de fer de primera mà i a les zones amb
problemàtiques específiques, no pas de delictes, ja que aquesta és tasca judicial i policial.
Entenem que l’ajuntament ha de ser el canalitzador i referent visible i accessible de la
necessitat de tranquilitat, de pau ciutadana i de col.laboració que la ciutadania requereix.
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Destaquem les següents propostes de mesures concretes:
●

Realitzar un estudi sobre la qualitat de la convivència real a la nostra ciutat i establir un
full de ruta d’unes primeres reaccions/accions de polítiques assumibles per detectar
moments sensibles d’inquietud dels ciutadans i ciutadanes de Reus.

●

Implicar la ciutadania en la denúncia d’agressions masclistes, racistes i feixistes així
com del sensellarisme en l’espai públic.

●

Recuperar l’estratègia de la policia de proximitat, per afavorir el coneixement de l’entorn
veïnal i per incrementar la percepció de seguretat i afavorir-ne una gestió més eficient.
La implantarem amb previsió: un cop assolits el nombre de recursos humans, materials
i de suport necessaris perquè aquesta implantació sigui un èxit.

●

Reforçar la formació continuada comunitària i en mediació del cos de la policia local.
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CIUTAT EDUCADORA I CULTURAL

UNA CIUTAT QUE EDUCA
Entenem la ciutat com un sistema complex que exerceix d’agent educatiu permanent, plural i
polièdric. Per això creiem que és imprescindible un Pla Educatiu de Ciutat que es fonamenti en
la dimensió transversal de l’educació, un marc d’acció que traspassa l’àmbit estricte dels
centres escolars i l’horari lectiu que demana una participació indefugible de tots els actors
implicats. Es tracta d’un Pla comunitari que encetarem de seguida però que té una clara visió
de futur, la voluntat que continuï i es reforci més enllà d’un mandat, un veritable projecte
transformador. Perquè, per governar una ciutat capdavantera en innovació educativa, el punt
de partida només pot ser situant l’educació com una de les grans prioritats d’actuació.
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En primer lloc, doncs, calen grans acords de ciutat en la matèria. El Pla exigeix una anàlisi
inicial per fixar clarament el punt en què ens trobem, també per desenvolupar la millor
planificació i, finalment, per valorar-ne críticament l’execució real i efectiva. La regidoria
d’educació ha de ser-ne l’impulsora i coordinadora però cal un lideratge compartit amb la resta
d’administracions que hi participen, també amb les altres àrees del propi Ajuntament, les
diferents formacions polítiques i especialment amb totes les entitats que, d’una manera o altra,
en major o menor mesura, en són agents. Parlem d’un ecosistema d’agents compromesos amb
l’educació en què hi volem comptar els esplais i caus, les AMPA, els clubs esportius, les
escoles de música i dansa, biblioteques, teatres, museus, centres cívics, ateneus culturals...
ningú en pot quedar exclòs.

El Pla és l’eina fonamental per educar les persones a conviure a la ciutat. Es tracta d’un
model de relació dels ciutadans amb la pròpia ciutat, mitjançant el qual tothom ens en fem
corresponsables. Més enllà del temps lectiu i les competències que se’n deriven, la ciutat ens
educa les vint-i-quatre hores del dia amb els espais, serveis i recursos dels quals podem ser
gestors, usuaris, prescriptors o mers empleats. Cada un dels nostres rols enforteix els dels
altres i millora l’experiència educativa general. Caldrà reconèixer les bones pràctiques ja que
com participem del disseny de les diferents actuacions, com ens hi impliquem en el seu
desenvolupament, com en fem ús o les recomanem, transforma la pròpia experiència en un
instrument poderós en benefici de tota la ciutadania.
Alhora, la ciutat ens ha d’ensenyar a conviure amb la resta del món, fent-nos conscients de les
realitats d’un món interrelacionat i de les implicacions socials, polítiques i mediambientals que
les nostres decisions i actuacions tenen en altres indrets del món. És per això que, en el darrer
mandat, les regidories encapçalades per ERC han revitalitzat les competències en Cooperació i
Solidaritat Internacional i han creat nous programes de sensibilització, mentre el pressupost de
cooperació resta molt lluny del 0,7% establert com a fita estàndard. És necessari seguir actuant
en aquesta línia, complementant la tasca del teixit d’entitats solidàries de la ciutat amb accions
de sensibilització adreçades a col·lectius concrets.

L’escola, és clar, continua essent el gran pilar sobre el que reposa l’educació. Un model
d’escola d’immersió, comunitat i aprenentatge. Defensem el model d’escola catalana,
inclusiva i immersiva amb un treball que no es limita als continguts sinó que cerca les
competències, innova, és respectuós amb l’entorn i el medi ambient i roman atent a les
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necessitats educatives especials. Les aules són també escola de ciutadania i de cohesió social
i han de poder-ho fer sense segregació, amb el recolzament per a unes ràtios raonables, el
suport per al manteniment de les línies i a partir d’uns equipament adequats. La innovació
requereix suficiència de recursos, acompanyament de les iniciatives i fermesa en el
coneixement de la pròpia història i tradició. Les escoles són comunitats que cal cuidar sense
mantenir les portes tancades i murallades ni permetre que es converteixin en obsoletes.
Valorem els equips docents i els fem confiança, recolzem els equips de serveis i donem
entrada a les famílies com a part necessària per a tirar endavant aquesta tasca. A més, però,
entenem l’estructura de centres educatius com una gran xarxa que cal relligar.

Projecte transversal sobre totes les etapes de vida. Perquè, després de l’escola, la formació
contínua. Acompanyem també l’adolescència i la tercera edat, facilitem a les famílies la primera
infància. Som conscients que les societats més formades són les que gaudeixen d’un major
benestar. Cuidem la Formació Professional explicant-la com mereix i apropant-la al nostre propi
teixit empresarial i comercial. La ciutat té unes necessitats per definir, per això hem de cercar
les línies formatives que ens permetin cobrir-les i encetar-ne de noves per assegurar les
necessitats futures. Hem d’afavorir la formació continuada. Hem de buscar les complicitats de
l’empresa i el comerç del territori, de les associacions i barris, els col·lectius i les associacions
professionals per tal que no oblidin aquesta prioritat. Alhora, directament des del sector públic,
donar valor als eixos i equipaments que ens permeten vertebrar aquesta formació com són els
centres cívics, les aules de formació d’adults o les iniciatives com el Mas Carandell que han de
tornar a ser capdavanteres en la reformulació d’un aprenentatge que no s’atura i que retorna
les persones al circuit laboral. En paral·lel, aprofitem el fet de ser ciutat universitària. És un
privilegi que URV i UOC formin part del nostre paisatge, però no només. La Universitat ha de
contribuir al creixement econòmic des de la seva participació en la quotidianitat, emprant el
territori com a laboratori per a l’exercici del seu coneixement, recerca i innovació. Connectem la
Universitat amb la ciutadania.

Per educar de debò, la ciutat ha d’eliminar barreres i promocionar la participació.
Gestionem una ciutat acollidora i per això hem de repensar-ne el seu traç. Cal que eliminem les
barreres existents, algunes de més literals com les que afecten les discapacitats o tracen el
plànol de la ciutat i d’altres que, sense ser tan evidents, han dibuixat un Reus a dues o tres
velocitats quan han permès, per exemple, que la distància entre el centre i els barris s’agreugés
o la presència d’infants i gent gran es circumscrivís a zones excessivament acotades. La ciutat
ha de ser amable i permetre ser viscuda amb naturalitat des d’un punt de vista urbanístic però
també des de la participació. L’espai públic ha d’atendre amb flexibilitat les necessitats
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d’accessibilitat, de trobada, de relació, de joc i esbarjo i apropar-se tant com sigui possible a la
natura en resposta a aquest objectiu pedagògic. Impulsem els espais de què disposem i
creem-ne de nous. Espais físics, però també de participació.
L’educació ha de recuperar el lloc superior que es mereix i li correspon entre les prioritats de la
ciutat. Des d’ERC, volem exercir un lideratge distribuït que permeti generar grans acords de
ciutat, una proposta política clara i compartida amb tots els agents compromesos amb
l’educació i el territori. Volem, en definitiva, fer de Reus una ciutat educadora que la converteixi
en referent.

Destaquem les següents propostes de mesures concretes:
● Crear un mapa de recursos viu que connecti espais, temps i agents. Una app/web
pràctic i útil amb un catàleg real de les activitats i un cercador per àmbits temàtics,
nivells educatius i competències.
● Projectar zones d’umbracles a tots els patis de les escoles i espais de lleure de la
ciutat.
● Posar en marxa una iniciativa per tal d’obrir els patis de les escoles fora dels horaris
lectius. Volem convertir els patis en places.
● Impulsar un veritable Consell Educatiu Municipal amb capacitat de decisió.
● Reforçar la xarxa d’AMPA.
● Transportar l’experiència Mas Pintat a tots els barris a través dels centres cívics.
● Introduir en les escoles un pla de treball contra la violència de gènere i de respecte al
col·lectiu LGTBI.
● Reforçar les accions de sensibilització i cooperació internacionals, adreçant-les a
sectors concrets de la ciutat amb mitjans específics i augmentant el pressupost tendint
a l’objectiu del 0,7%.
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UNA CIUTAT CULTURAL

En els darrers anys la cultura a Reus ha entrat en una dinàmica preocupant. Els grans
esdeveniments anunciats no han aportat canvis significatius més enllà de la creació d’algunes
noves iniciatives. L’acció de les diferents entitats i persones que diàriament fan i viuen la cultura
en els seus diferents vessants no pot amagar l’absència d’un projecte cultural de ciutat, la
pèrdua de les grans aliances institucionals i la caiguda de Reus com a referent cultural del
territori.

Planificació i participació. Una ciutat necessita una política cultural que doni sentit global a
totes les múltiples dimensions de la cultura i a les moltes institucions, entitats i persones que la
creen i la viuen diàriament. L’acció en l’àmbit de la cultura no pot ser producte de la
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improvisació: cal planificar la cultura, tenir clars quins objectius vol assolir Reus, decidir quins
recursos s’han d’utilitzar, qui hi ha d’intervenir i amb quines institucions nacionals cal buscar la
col·laboració. Aquesta planificació l’ha de liderar l’Ajuntament a partir del diàleg, amb la
participació de cadascun dels sectors que fan i viuen la cultura, impulsant l’evolució d’aquells
aspectes que han quedat enrere, involucrant entitats, professionals, institucions i persones que
fan i viuen la cultura, visquin en el punt de la ciutat on visquin.

Cultura que ens fa créixer. A ERC vivim la cultura com una dimensió essencial de la persona i
de la ciutat. La cultura ens fa persones més felices, però també més lliures i amb més eines per
comprendre l’entorn on vivim i superar els reptes vitals, i ens cohesiona com a societat. Per
això cal potenciar els aspectes de la cultura que aporten reflexió, expressió i aprenentatge. La
Cimera dels Objectius del Mil·leni de la ONU va proclamar que l’accés als serveis culturals
dona a les persones en situació de desavantatge o aïllament eines per superar la seva situació
i esdevenir agents actius de la seva inclusió a la comunitat.Cal acabar amb la diferència de
qualitat d’accés al coneixement, a la informació i a la capacitat de processar-lo. L’accés
desigual a la cultura esdevé una forma de discriminació social que s’ha de combatre. La
democratització de la cultura ha de gaudir de la mateixa consideració que la que es dona a
d’altres serveis de caràcter públic que contribueixen al benestar de les persones com són
l’ensenyament, la sanitat o els serveis socials: cal tornar a considerar la cultura com a quart
puntal de l’Estat del benestar.
Per això és imprescindible que la política cultural de la ciutat inclogui l’enfocament social dels
equipaments i programes culturals i l’aliança de les entitats per assolir l’accés universal a la
cultura. Els equipaments culturals de la ciutat han de tenir un projecte vinculat a l’entorn on
estan ubicats. Alhora convé un enfocament territorial cohesionat. La cultura no s’esdevé només
en cercles privilegiats. L’Ajuntament ha de reconèixer l’acció cultural de tots els sectors i zones
de la ciutat, i potenciar que els diferents equipaments, entitats i persones interessades de la
ciutat, visquin on visquin, continuïn alineant-se —(ara de manera planificada— per fer viure la
cultura al màxim de persones possible, sigui quina sigui la seva realitat social i econòmica.

Crear cultura. Reus no ha de ser només consumidora de cultura programada des de fora.
D’aquí que la política cultural de la ciutat ha de tornar a posar una especial atenció en la
creació, potenciar-la en els diferents vessants (artístic i de pensament) i fidelitzar el talent
creatiu de la pròpia ciutadania. Una ciutat que presumeix de potencial cultural ha de ser capaç
d’oferir als creadors locals un context per desenvolupar-se i assolir la seva maduresa. Per als
creadors culturals de Reus marxar de la ciutat ha de ser una oportunitat de coneixement i
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d’intercanvi, no una sortida obligada per a poder créixer. I, alhora, Reus ha de ser capaç de
convertir-se en focus de creació, tornant a atreure creadors d’altres llocs.
Per això, la política cultural de Reus ha d’incloure premis i beques que fomentin la creació, i de
residències de creació amb compromisos d’exhibició, formació i tematització que, d’aquesta
manera, reverteixin en l’enriquiment cultural de la ciutat.

Xarxa cultural. Reus compta amb una xarxa cultural rica que cal reforçar i impulsar. Una xarxa
formada pels equipaments municipals i d’altres institucions, i per nombroses entitats i persones
que diàriament fan i viuen la cultura. Cal rellançar els equipaments municipals amb projectes
innovadors dins del seu àmbit i relacionats amb l’entorn on s’ubiquen.
Pel que fa a les biblioteques, encara som lluny de l’estàndard que el Mapa de Lectura Pública
de Catalunya fixa per a Reus, i que ha de consistir en una biblioteca central (funció que
exerceix la Biblioteca Central Xavier Amorós) i tres biblioteques de proximitat (de la qual només
n’existeix una, la Biblioteca Pública Pere Anguera). El Centre de Lectura, com a entitat privada,
actua com a biblioteca conveniada, amb una integració particular en el sistema de lectura
pública. Cal caminar cap a la normalització de la situació, preveient a mig termini la creació
d’una biblioteca de proximitat a la zona nord-est. Però sobretot és urgent definir un projecte per
a les biblioteques amb un clar accent social, que les vinculi a l’entorn i potenciï la
democratització de la cultura, la inclusió cultural i l’alfabetització digital.
Pel que fa al patrimoni cultural, cal un projecte global que sistematitzi la col·laboració entre el
museu i l’arxiu per detectar, conservar i divulgar el patrimoni material i immaterial de la ciutat,
en col·laboració amb tots els agents privats que sigui necessari. El Pla d’Acció Cultural també
haurà de fixar quins aspectes cal prioritzar i posar en valor, per tal de contribuir a una millor
comprensió interna i externa de la ciutat. I continua sent necessari, com ja proposem des de fa
anys, crear la Casa de la Festa entesa no com a simple espai d’emmagatzemament dels
elements festius, sinó com a punt de divulgació estable del patrimoni festiu —un dels actius
patrimonials que més protagonisme han tingut els darrers anys— i com a espai d’assaig,
trobada i dinamització.

Cal afrontar per primera vegada una política musical d’àmbit municipal, particularment
adreçada a l’àmbit de la música contemporània, en coordinació amb les escoles particulars
existents i amb l’Escola de Música de la Diputació.
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Cal que es retorni als centres culturals d’exhibició (teatres Fortuny i Bartrina) un paper
d’impulsors artístics, més enllà de formar part del circuit de sales mitjanes de programació del
país.
Cal que Cal Massó esdevingui un veritable focus de creació i exhibició d’art, ja sigui a través de
la figura del conveni que s’ha adoptat recentment o bé de la gestió directa.
Cal definir com a sala cultural el Castell del Cambrer, que s’ha obert a públic sense objectius ni
projecte.
Pel que fa al teixit d’entitats i particulars que produeixen cultura, cal que l’Ajuntament les
acompanyi de manera estable, les escolti, les assessori, els doni suport i hi dialogui, més enllà
del suport puntual a través de subvencions concretes.
I alhora cal que Reus recuperi les aliances amb les institucions culturals, tant les que estan
ubicades a la ciutat (Escola d’Art i Escola de Música de la Diputació) com les grans institucions
del país, que ens permetran tornar a formar part de l’avantguarda cultural de Catalunya. En
aquest sentit, cal treballar per tal que la Generalitat de Catalunya retorni al patronat del Teatre
Fortuny.

Dimensió econòmica de la cultura. La cultura té valor pels efectes personals i socials que
produeix, però també pels beneficis econòmics que genera. En una ciutat que ha estat un nucli
cultural potent, la cultura hi té un impacte econòmic en forma d’ingressos i de llocs de feina
directes i indirectes que a hores d’ara no està avaluat. Cal doncs que el Pla d’Acció Cultural
avaluï aquest l’impacte i proposi mesures per maximitzar-lo.
En aquest sentit, cal reformular la relació entre cultura i turisme, que han de definir
conjuntament quins han de ser els productes de divulgació turística cultural i els han de
treballar buscant la màxima qualitat.

Volem que Reus torni a ser un referent cultural, una ciutat que creï i entengui la cultura com
una peça educativa clau i de cohesió de tots els sectors, un referent al país.
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Destaquem les següents propostes de mesures concretes:
●

Pla d’Acció Cultural elaborat participativament.

●

Consell de Cultura on professionals, entitats i ciutadania puguin debatre cap on ha
d’evolucionar la cultura de Reus.

●

Acció cultural continuada i per a públics diversos, donant protagonisme a les accions
culturals que aporten reflexió, expressió i aprenentatge

●

Equipaments culturals plenament vinculats a l’entorn i amb projecte reforçat:
— Biblioteques amb més accent social i de democratització cultural.
— Teatres vinculats a la creació artística.
— Patrimoni històric valoritzat i ben explicat
— Acompanyar Cal Massó com a centre d’art.
— Projecte de música contemporània: ensenyament, creació, exhibició.

●

Premis, beques i residències artístiques que combinin creació i exhibició.

●

Acompanyar les entitats i professionals.

●

Avaluació de l’impacte econòmic que la cultura té a Reus.

●

Recuperar les aliances amb les institucions culturals i treballar pel retorn de la
Generalitat de Catalunya al Teatre Fortuny.
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CIUTAT METROPOLITANA

El futur en clau regional. Reus té un paper cabdal en la regió del Camp de Tarragona, i cal
maximitzar-ne els avantatges, sobretot per als habitants de la ciutat. Cal posar a la pràctica la
condició metropolitana de què disposem les principals ciutats del Camp, i treballar
estretament per a la millor i més eficient gestió dels recursos i equipaments de què ja
disposem. En matèria d’infraestructures i transport metropolità hi ha molta feina per fer, i des
d’ERC estem disposats i preparats per a fer-ho realitat.

Pel que fa al turisme, Reus pot ser una referència del turisme local, regional i global, en el
benentès que apliqui polítiques de promoció de la ciutat atractives per als visitants i inversors,
però sobretot promogui una convivència exemplar amb els habitants de la ciutat. Per això,
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creiem que la cura del patrimoni local en clau col·lectiva és tan important: Si coneixem el nostre
patrimoni, l’apreciarem com a propi, i així el cuidarem . Volem treballar una visió conjunta del
model turístic de la regió, amb les altres destinacions del Camp, per garantir que el model que
seguim sigui equilibrat amb la vida quotidiana de la ciutadania i alhora sigui de qualitat i
competitiu.

La visió global i l’actuació local han de ser les premises d’acció exterior, que apropin el món
a la nostra ciutat, ens faci reconeixibles i alhora identifiqui a la ciutadania.

Destaquem les següents propostes de mesures concretes:

●

Aglutinar interessos locals i de les ciutats veïnes per impulsar la redacció del Pla
General Metropolità del Camp per part de la Generalitat de Catalunya, defensant les
inversions supramunicipals en infraestructures de manera conjunta.

●

Si tenim les alcaldies de les principals ciutats del Camp, obrir un procés participatiu
regional sobre el projecte d’àrea metropolitana, on defensar els interessos generals del
territori i la ciutat, i no interessos particulars.

●

Treballar per la intensificació del transport públic interurbà amb les altres ciutats del
Camp, adaptat a les necessitats de tots els sistemes i les seves centralitats: centres
urbans-AVE, centres urbans-Aeroport, inter-hospitalària, educativa universitària o
turística —port i costa—).

●

Caminar cap a una tendència dels serveis mancomunats buscant l’economia d’escala:
crear eni col.laboració intermunicipal nous serveis que, mitjançant una gestió unilateral,
resultarien insostenibles com per exemple una gossera comarcal.
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●

Donar impuls als projectes público-privats de millora urbana, obrint les possibilitats
d’activitat econòmica.

●

Treballar conjuntament amb la Universitat Rovira i Virgili per fer possible la Nova
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, ja que volem impulsar el cercle virtuós de
posar el talent de la ciutat en benefici del territori i la ciutat.

29

NOU MODEL D’URBANITAT

EL DRET A LA CIUTAT
Tenim una visió de model de ciutat per a Reus. Partint del model de ciutat compacta i
mediterrània, ja endegat fa 30 anys, ha arribat el moment d’actuar preferentment en aquelles
zones on es produeixin desigualtats en matèria de qualitat de serveis i d’espai públic i sobretot
en matèria d’habitatge, però això s’ha de fer amb visió global i compartida d’un nou model
d’urbanitat.

Per tal que la ciutadania exerceixi el seu dret a la ciutat és necessari obrir el debat ciutadà,
mitjançant les eines de participació que hem establert en el Nou Reglament de Participació en
aquest darrer mandat. Si bé les polítiques de millora urbana dels darrers anys han evidenciat
una tendència centralitzada en el nucli del Tomb de Ravals, cal que ampliem la visió de ciutat
finas als seus límits exteriors. Les actuacions en aquestes zones de millora urbana aniran des
de la peatonalització i racionalització de presència de vehicles a la via pública, vegetació i
mobiliari urbà, creació de nous equipaments de barri i de ciutat i de recuperació d’espais
públics per a la ciutadania.

Així doncs, hem d’actuar per tal de recosir els barris de la ciutat amb el centre però també entre
ells. Volem posar l’atenció en que Reus ha de ser una ciutat policèntrica i ben connectada,
amb una estructura urbana que la faci reconeixible als visitants, però sobretot més i
millor viscuda per la ciutadania. És ben cert que ja existeixen eixos que poden connectar
centralitats importants com les estacions de tren i d’autobusos, i anant més enllà, la nostra visió
vol generar noves centralitats i noves interconnexions radials que facin de Reus una ciutat
pensada amb i per a les persones que hi viuen, que hi treballen, que s’hi formen i que la visiten.

L’habitatge, un dret essencial. Hem d’afrontar polítiques d’habitatge centrades, sobretot, en
l’eliminació de l’exclusió residencial, i en la preservació dels habitatges d’aquelles persones que
estan en risc de patir-la.
Les polítiques d’habitatge protegit que impulsarem incidiran de manera regulada en
l’actualització del parc d’habitatge privat. L’exclusió residencial és una realitat que volem
eliminar del nostre municipi i treballarem per a una major i millor accessibilitat a l’habitatge
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per a tothom. Volem promoure fórmules innovadores com l’habitatge cooperatiu i la masoveria
urbana com a formes alternatives d’accés a l’habitatge a la nostra ciutat, explorant règims de
tinença més enllà de la propietat i el lloguer, com és la cessió d’ús. Per tant, estem preparats
per liderar el Consell Municipal d’Habitatge, que ha de ser el recolzament de governança oberta
que volem per l’Ajuntament de Reus.

La mobilitat que millora l’espai públic. Cal incidir també en la planificació de la mobilitat
urbana, per adaptar-la a les necessitats actuals i els nous models, incidint especialment en
aquells que contribueixin a fer de Reus una ciutat ambientalment més responsable i també en
la millora de la salut dels seus habitants. Reus té una estructura viària molt robusta, però molt
dominada pel vehicle privat. Volem alleugerir la mobilitat quotidiana, i per això, proposarem la
pacificació, degudament segregats per a bicicletes, vehicles unipersonals i vianants, els eixos
que connectin diverses centralitats de Reus entre elles i amb el centre, apropant les perifèries
al centre de la ciutat. Tot això relligat amb el nou model d’urbanitat de la ciutat que ja hem
esbossat.
Reus, com a ciutat compacta amb una certa polarització nord-sud, té problemàtiques
associades a les infraestructures que l’interseccionen i generen desconnexió de parts de la
ciutat. Prenem com a prioritat endegar les propostes adients per a resoldre aquestes
mancances, i així millorar la continuïtat urbana que es dóna pràcticament en tota la ciutat.

Fer ciutat és cosa de tothom i cadascú. Pensem que l’urbanisme obert i participat és una
eina per a millorar la ciutat en el seu conjunt, tant en intervencions integrals als barris,
com en les actuacions puntuals de millora i creació de nou equipaments. La ciutadania
contribueix a amplificar el sentit del bé comú que té l’espai públic quan participa en millorar-lo i
cuidar-lo, i sobretot visquent-lo. Per això són molt importants els processos participatius en
actuacions de transformació urbana, que iniciarem en les zones de la ciutat en què hi formulem
propostes. En aquests processos s’hi ha d’involucrar els col.lectius, Consells Municipals i els
sectors específics, ja que entenem que la nova urbanitat abasta molts conceptes urbans, més
enllà dels tècnics.
El patrimoni construït de la ciutat es divers i ric, i cal obrir-lo a la ciutadania i al món com un
actiu cultural i econòmic de la ciutat. Per aquest motiu cal actuar per a facilitar el
coneixement i accessibilitat d’aquest patrimoni a la ciutadania.
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Tots els agents implicats en favor de la ciutat. Davant de la temptació de prometre la venda
d’habitatges de protecció oficial de manera massiva, sense fer una mínima reflexió sobre la
distribució dels habitatges en la ciutat o quin sector de demanda han de cobrir de manera
preferent, el nostre posicionament en matèria d’habitatge, és que només afrontarem la
problemàtica real de la ciutat amb la necessària constitució del Consell Municipal
d’Habitatge. Ha de ser l’òrgan que representi tots els sectors afectats, que determini les
polítiques més adients sobre la ciutat consolidada.

Els solars de propietat municipal en què hi hagi previst ús residencial han de ser preferentment
mobilitzats per a ús residencial amb model de tinença de cessió d’ús, condicionada sobretot per
aconseguir efectes d’enclavament als barris. Aquest model ajuda a la creació d’habitatge sense
gravar les inversions dels promotors i els preus de venda i de lloguer finals dels habitatges, i de
retruc, el destí de diners que implicaria la transacció immobiliària a altres polítiques socials,
com l’ocupació i la vulnerabilitat energètica.

El programes de rehabilitació d’edificis d’habitatges aniran principalment destinats als edificis
de propietat vertical que, segons el Pla Local d’Habitatge —a actualitzar dins del Consell, tenen
mancances habitacionals i d’accessibilitat que poden solventar-se amb reformes interiors i amb
una finalitat de lloguer social. Des de la Comissió especial de polítiques d’habitatge social,
treballarem per seguir destinant habitatges desocupats de grans tenidors a l’ús social, i reforçar
la diligència en matèria d’expedients administratius per coadjuvar a l’obtenció i millora
d’habitatge i, si això no fos possible, destinar la recaptació de les sancions a polítiques socials.

El sector de la construcció ha de ser un aliat principal i formar part de la solució a la crisi
inmobiliaria. Pel que fa també a les obres públiques, actuarem amb responsabilitat com a
Administració Pública, portant a terme eines de contractació amb garanties pel sector, com les
consultes prèvies de mercat abans d’iniciar els procediments de contractació.

Destaquem les següents propostes de mesures concretes:

●

Model d’urbanitat amb visió de gènere i participació ciutadana: Obrir processos de
participació ciutadana, als diversos Consells municipals i als sectors específics per a la
concreció de les àrees de centralitat de Reus i millora de les connexions urbanes, entre
d’altres:
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— Passeig Misericòrdia amb la Sedera i nou centre cívic La Pastoreta
— Avinguda de Riudoms i Camí de Riudoms i Biblioteca Xavier Amorós

— Carretera d’Alcolea i Camí de l’Aleixar

— Carretera Castellvell, Carrer General Moragues, Plaça Pintor Ferré
Revascall amb nou Centre Cívic Niloga i Carrer Doctor Robert

— Carrer Gaudí, amb Espai Escènic Exterior a la Plaça Anton Borrell i Mas
Miarnau, connexió amb carrer de les Borges del Camp

— Carrer del Roser i Carretera de Montblanc i Nova biblioteca del Roser

— Avinguda Carrilet amb replantejament del Nou Mercat del Carrilet i Alberg de
Joventut amb Avinguda de Salou

— Carrer Jovellanos al Barri del Carme

●

Millora de la mobilitat i utilització quotidiana d’espai públic: Redacció de projectes de
millora dels patis i impuls de rutes a peu escolars per millorar la mobilitat quotidiana
donant suport als centres educatius.

●

Polítiques per a fer efectiu el dret a l’habitatge:
— Consolidació del Consell Municipal d’Habitatge, amb participació ciutadana i
del tercer sector.

— Eliminació de les situacions d’infrahabitatge a la ciutat i polítiques de
mobilització d’habitatge buit propietat de gran tenidors i programes d’ajuda a la
rehabilitació d’edificis per a lloguer social.
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— Adquisició i rehabilitació d’immobles mitjançant el dret de tempteig i retracte
per a ús d’habitatge social al Nucli Antic.

— Conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a ajudes al lloguer
de joves.

— Creació de casal d’oficis en rehabilitació d’edificis, per a garantir la inclusió
social i accés a l’habitatge de joves vulnerables.
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CIUTAT PRÒSPERA I SOSTENIBLE

Una ciutat industrial i comercial. Volem posar en valor el lideratge econòmic que Reus té en
els sectors comercial i industrial però alhora creiem que ha arribat el moment d’obrir nous
horitzons a la creació econòmica, social i cultural de la ciutat, a més d’entendre que les
relacions entre els diferents sectors són l’eina per a la diferenciació i el posicionament de la
ciutat.

Volem augmentar l’impacte que pot tenir la Universitat sobre la transferència de tecnologia i
l’innovació en el teixit econòmic i l’ocupació de qualitat al municipi i que, a més, contribueixi a
l’ocupabilitat dels reusencs i reusenques. La recerca i la innovació són molt importants per al
progrés, per tant, promourem col·laboracions amb instituts, parcs tecnològics i la
Universitat i la cooperació público-privada, per a la millora competitiva del sector econòmic i
d’ocupació.
El sistema d’aprenentatge-servei, que consisteix en dedicar treballs finals de grau i de
postgrau d’ensenyaments universitaris a resoldre problemes reals que es donen a la societat,
també pot contribuir a que l’activitat acadèmica impacti en l’assoliment dels objectius del teixit
associatiu, que té molts reptes per davant, com en l’aplicació de nous models econòmics
urbans, circulars, ecològics, P2P i a intenacionalitar el teixit productiu.

La indústria aporta solidesa a l’economia i genera ocupació, per això és important atendre, des
de l’Ajuntament, les necessitats dels polígons i de les empreses que hi estan ubicades.
Sabem que la ciutat pot créixer si la indústria i les empreses generen més activitat. Impulsarem
el teixit productiu i industrial del municipi per a que intervingui en l’economia de la ciutat,
d’aquesta manera també promourem la sostenibilitat urbana, l’economia circular, l’economia
ecològica.
Volem promoure la conciliació laboral i familiar a les seus empresarials de Reus, per a
millorar la qualitat de vida dels seus treballadors i treballadores.
La marca Reus ha de contribuir a l’impuls del lideratge comercial.
Per incrementar la qualitat del teixit comercial de la ciutat cal potenciar el comerç socialment
responsable i compromès amb la ciutat. Volem facilitar la constitució d’Àrees de Promoció
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Econòmica Urbana (APEU) que, mitjançant la cooperació público-privada, contribueixin a
millorar físicament i social els seus entorns urbans i l’activitat econòmica dels propis negocis,
on l’Ajuntament gestionarà la contribució dels establiments inclosos i fomentantarà la
participació i l’autonomia dels mateixos

Cal replantejar el comerç per a què les reusenques i els reusencs trobin el màxim de serveis
en el seu entorn. El treball coordinat entre Ajuntament, comerços i barris serà la nostra prioritat.
La cura de l’estat dels establiments en desús és cosa de tots, ja que afecta al comerç i a la
percepció de degradació urbana barris.

Destaquem les següents propostes de mesures concretes:

●

Solventar la mancança de sòl industrial de grans dimensions que limita la implantació
de determinades empreses, mitjançant modificacions del planejament urbanístic.

●

Aplicar actuacions correctives en aquells aspectes de via pública que afecten a la
producció.

●

Cercar la cooperació entre els agents econòmics i l’Ajuntament per potenciar l’Empresa
Saludable, i la salut en el treball i per reforçar la posició negociador davant les
institucions que tenen les competències sobre infraestructures.

●

Acompanyar en la redacció dels projectes de les Àrees de Promoció Econòmica
Urbana (APEU).

●

Revisar els reglaments per obertura de nous establiments per a contribuir a la millora
dels carrers i barris.

●

Especialitzar els serveis de l’Agència de Promoció de la ciutat en comerç.
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SER MÉS SOSTENIBLES, GARANTIA DE FUTUR

Volem ser una ciutat líder en desenvolupament sostenible urbà, econòmic i social. Volem una
ciutat compromesa en la contribució mediambiental al territori, i sobretot, per a les
persones que viuran a Reus d’aquí a 20 anys. Hem de prendre decisions valent-nos de les
estructures de recerca i investigació que tenim a l’abast i de la potent estructura sanitària de la
ciutat, treballarem per a que els hàbits saludables es consolidin i tinguin un impacte real en la
millora de qualitat de vida de la ciutadania.
Creiem que cal treballar en la resiliència urbana de la nostra ciutat, per a fer-la més resistent als
canvis tecnològics i òptima en consum de recursos. Per tant, tenim una visió de millora de la
ciutat de què disposem, que no pas una d’expansiva. Volem incloure l’entorn natural del territori
com a actiu urbà i així millorar transversalment la ciutat.
Estem disposats a garantir una cultura de l’aigua eficient i sostenible. L’aigua és un recurs
preuat i escàs en la nostra zona, fet que en període de sequera posa en tensió el sistema
d’abastament. Per contribuir a revertir aquesta situació evitant solucions de gran abast
econòmic, treballarem per reduir costos i augmentar l’eficiència, i sobretot aplicar mesures que
ajudin a fer-la més sostenible, dins el marc establert per les Taules territorials de l’Agència
Catalana de l’Aigua pel que, com a municipi, caldrà que treballem en la millora de la captació
d’aigua de les mines presents al territori i que actualment s’està abocant a la xarxa de
clavegueram, com és el cas de la mina d’Alcover, la qual en el punt del Pou de la Rosa s’han
arribat a perdre 20.000 litres diaris en episodis forts de pluja.
Destaquem les següents propostes de mesures concretes:
●

Transversalitat i resiliència urbana a la política municipal
— Treballar i assentar les bases per a la transició energètica del municipi:
iniciar l’ordenança municipal per a la instal.lació de renovables.

— Reforçar els mitjans per a la reducció de residus generats en teixit productiu,
sector públic i sector privat.

●

Contribuir de manera positiva a la qualitat mediambiental
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—Reduir els trajectes diaris en vehicle privat, intensificant línies de transport
públic i desplegament de pla d’ús de bicicleta, mitjançant actuacions urbanes.

— Intensificar les zones verdes interiors i perifèriques de la ciutat

●

Optimitzar els recursos naturals i energètics i reducció d’emissions contaminants
— Promoure la generació elèctrica renovable per a consum d’edificis públics i
enllumenat autosuficient.

— Establir una auditoria mediambiental del consum municipal d’aigua i energia
elèctrica.

— Dissenyar un mapa municipal de mines i pous per a estudiar la recuperació
d’aigua del subsòl.
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