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UN MUNICIPI VALENT ÉS

CONSTRUIR BARRIS 
PER A LA MAJORIA
Els nostres barris s’han anat transformant progressi-
vament pera esdevenir actualment un mosaic d’iden-
titats diverses que enriqueixen la convivència. Per tal 
de fomentar-la, defensem un model que consolidi 
els drets polítics, socials i econòmics pera tota la 
població, basat en el respecte a la pluralitat i la di-
versitat cultural, lingüística i de tots els elements que 
conformen la identitat de cada persona. Apostem pel 
feminisme de classe, adreçat a conquerir condicions 
de vida dignes al conjunt de les dones, per tal de 
donar una resposta més global i completa l’encreua-
ment dels diferents eixos de desigualtat: gènere, origen, 
classe social, diversitat funcional, edat, opció sexual, 
expressió o identitat de gènere.

La recuperació de la identitat de barri i de cores-
ponsabilitat en la vida col·lectiva, a través de la 
participació i la coneixença del veïnat, és la millor eina 
pera construir uns barris identificats amb la ciutat i que 
tinguin en la convivència i el respecte a la pluralitat la 
seva aposta per viure segures i amb dignitat. Des de 
l’apoderament i l’autoorganització podem acabar amb 
el fantasma del masclisme, el feixisme, l’homofòbia, 

la xenofòbia i tota ideologia intolerant.

Espai Públic | Derogar l’ordenança del civisme i recu-
perar el carrer com a espai de socialització i comunitat

Joventut | Fer participar el jovent com a motor dels 
barris: esport, salut, lleure, cultura, educació...

Feminisme | Crear una regidoria feminista que faci 
polítiques transversals i interseccionals.

LGTBI+ | Educar per eradicar les actituds LGTB-fòbi-
ques i implementar polítiques inclusives.

Antiracisme | Promoure plans per acabar amb la 
discriminació en els serveis i en l’exercici de drets

Gent gran |  Fomentar l’activitat i participació comuni-
tària per teixir suport mutu contra la dependència 

Diversitat funcional | Realitzar polítiques per l’aug-
ment de l’autonomia i la corresponsabilitat social
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CONSTRUIR BARRIS PER A LA MAJORIA

JUSTÍCIA SOCIAL

Al nostre municipi i al país s’ha normalitzat una situació crònica d’emergència social. A l’increment de les 
necessitats socials, fruit de l’atur i precarietat intrínsecs del capitalisme, s’hi ha superposat amb duresa la incidèn-
cia de les retallades i de les privatitzacions en el conjunt dels serveis públics i socials amb impacte directe en els 
quatre pilars bàsics del benestar: salut, educació, serveis socials i dependència. A aquesta innegable realitat s’hi 
han imposat unes polítiques d’austeritat i control del dèficit públic, que repercuteixen als municipis imposant noves 
limitacions a les restringides competències municipals.

Les polítiques estan en constant moviment, ja que hi són per respondre les diferents demandes de la societat i han 
de servir per garantir els drets de tota la ciutadania. Perquè això passi, l’Àrea de Benestar Social s’ha de conce-
bre com una regidoria de ple dret, on els serveis que es prestin es deixin de veure com un recurs reactiu. S’ha de 
poder treballar des de la proactivitat i la prevenció. Els serveis socials no han de ser un espai de “segona” per posar 
pedaços a aquelles situacions que el sistema capitalista no vol cobrir.

La qualitat democràtica i la inclusivitat d’una societat es pot mesurar pel respecte i la consideració que té pels 
col·lectius més vulnerables. Les polítiques socials són mesures a adoptar per garantir la vida social a tothom.

Propostes

    • Garantir l’empadronament a tothom. Eliminar el requisit de dos anys de padró perquè les persones puguin 
accedir a les prestacions de serveis bàsics de la ciutat.

    • Apostar perquè els centres cívics siguin llocs d’empadronament per a les persones que no tenen residència 
acreditada i així poder accedir als serveis bàsics.

    • Desenvolupar una targeta comuna per a tots els serveis de la ciutat, i fomentar així la idea de la concepció 
integral de ciutadania.

    • Optar per un augment de persones treballadores de Serveis Socials Bàsics per a poder donar resposta a les 
necessitats de la població. Apostar perquè les persones usuàries no s’hagin de desplaçar d’una zona a l’altra de la 
ciutat per a ser ateses en les seves demandes.

   • Unificar els criteris de les bases de subvencions, beques i ajuts de l’Ajuntament per garantir l’accés de tota la 
població a aquests drets.

    • Integrar i transferir a l’Àrea de Benestar Social la gestió dels serveis d’habitatge (Comissió de polítiques d’habi-
tatge, Oficina d’Habitatge, pisos mesa d’emergència, habitatge de protecció oficial…).
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CONSTRUIR BARRIS PER A LA MAJORIA

MODEL DE CONVIVÈNCIA I SEGURETAT

L’aposta de trobar un model de municipi i barris més just, cohesionat i integrador, porta inequívocament a 
repensar, també, quins han de ser els mecanismes per garantir precisament la defensa de les llibertats i els nos-
tres drets més bàsics i fonamentals. I aquesta intenció també inclou donar resposta a les diferents problemàtiques 
que puguin sortir de la convivència entre veïnes i veïns.

Viure amb seguretat és un dret fonamental i necessari. I això passa per transformar el model imperant i, com 
en molts altres àmbits, s’han de situar les persones al centre de la política. És inconcebible que al Principat de 
Catalunya hi hagi 1.700 agents de la Brimo i Arro i la seva principal tasca siguin els desnonaments. Per nosaltres, 
una societat segura és aquella que proveeix les necessitats bàsiques de les persones, perquè aquesta és la millor 
fórmula per garantir la convivència veïnal.

Que hi ha violència estructural ho demostra la diferència en l’esperança de vida entre els barris més rics i 
els més pobres. És imprescindible que treballem la seguretat de les persones des de la transversalitat, no amb 
ordenances de civisme que persegueixen les persones que busquen als contenidors però ignora els més de 1.000 
pisos buits en mans de la banca a Reus. La seguretat de les persones no pot estar en mans de la policia sinó de la 
política.

Cal que estructurem serveis i replantegem la policia perquè no es percebi com un element repressiu al servei del 
sistema sinó com un element d’ajuda a resoldre problemàtiques derivades de necessitats col·lectives i que 
són, fins i tot normals i habituals, quan les persones conviuen. A Reus existeix un equip de mediació de la Guàrdia 
Urbana amb uns resultats excel·lents quan intervé. Com és que només està format per 3 agents?

Propostes

    • Prioritzar aquelles inversions socials i actuacions municipals que comportin una disminució de les desigualtats 
i problemàtiques viscudes per la ciutadania.

    • Denunciar i derogar l’ordenança de civisme perquè és classista i racista. Perquè traça una arquitectura de la por 
i estigmatització de la pobresa i les desigualtats, que va en paral·lel a una privatització de l’espai públic.

    • Desplegar un conjunt de programes i polítiques públiques amb mirada especial a la reinserció i garantia social. 
Fer atenció especial a generar anàlisis i actuacions que permetin evitar o disminuir gran part dels delictes majori-
tàriament vinculats a la misèria i a la manca d’oportunitats.

    • Apostar per les polítiques que vagin en el sentit de la mediació, l’acció social, la intervenció socioeducativa i la 
comunitària.
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CONSTRUIR BARRIS PER A LA MAJORIA

   • Potenciar l’equip de mediació de la Guàrdia Urbana de Reus, que actualment només compta amb tres integrants. 
Fer del plantejament mediació-reparació una estratègia policial transversal, evitant la resposta reactiva als proble-
mes de convivència.

    • Dotar la Guàrdia Urbana de Reus de mecanismes de transparència i control de l’actuació del cos respecte el 
compliment dels drets humans i les llibertats.

    • Implementar codis deontològics i de bones pràctiques als que han de quedar sotmesos els cossos policials. 

    • Fer un control del seu compliment mitjançant un comitè de seguiment deontològic.

    • Potenciar la transparència i el control en les actuacions policials mitjançant la geocalització d’agents, vehicles 
o amb mesures tan senzilles com garantir que els agents vagin ben identificats.

    • Crear observatoris locals de control i garantia dels Drets Humans amb funcions de control, denúncia i trans-
parència en les vulneracions de DDHH per part de la Guàrdia Urbana de Reus.

    • Desenvolupar formacions dirigides a tots els funcionaris policials amb la finalitat de dotar-los d’eines que els 
permetin desenvolupar la seva tasca amb ple respecte a aquests drets.

    • Crear plans de formació específics dirigits a tots els funcionaris policials amb la finalitat de dotar-los d’eines 
que els permetin desenvolupar la seva tasca amb ple respecte als drets humans.

    • Cal una formació continuada i obligatòria en clau feminista per al conjunt de treballadores de l’ajuntament, així 
com de manera molt específica per als cossos de seguretat.

    • Formació específica sobre benestar animal, conducta animal i rescat. Els drets dels animals també mereixen 
ésser complerts i reconeguts.

    • Garantir un model de seguretat preventiu en lloc de reactiu. És de vital importància el coneixement exhaustiu 
de les realitats específiques del municipi.

    • Garantir un model de seguretat de proximitat, que respongui a les necessitats de les persones i que no silenciï 
les problemàtiques.

    • Crear una junta de seguretat local amb la presència de tots els grups municipals, tècnics de serveis socials i 
amb l’opció de convidar diferents agents socials quan sigui oportú.
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   amb l’opció de convidar diferents agents socials quan sigui oportú.

    • Implementar meses interdepartamentals mitjançant canals individuals o multilaterals entre les diferents àrees 
que estan implicades en cada problemàtica concreta.

    • Impulsar projectes concrets d’intercooperació, plantejant treballs concrets i senzill que potencien el treball 
entre les diferents àrees.

    • Elaborar plans de captació policial específics tenint en compte les necessitats del nostre municipi i no deixar 
aquests criteris únicament en mans de l’Escola de Seguretat de Catalunya.

    • Revisar els protocols d’actuació, en especial els relatius als procediments de contenció mecànica i ús d’armes 
per augmentar el respecte a la dignitat de les persones, la seva integritat física i moral.

    • Dissoldre els grups especials d’intervenció dins la Guàrdia Urbana de Reus.

    • Fer de les comissaries un espai més per treballadors i educadors socials, facilitant-ne la implicació en la crea-
ció i millores de les estratègies i protocols d’actuacions policials.

CONSTRUIR BARRIS PER A LA MAJORIA
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JOVENTUT

El jovent és un agent polític que viu de forma singular el seu dia a dia sota el context d’una societat capitalista 
afectada per una crisi estructural i partriarcal a nivell laboral, d’accés a un habitatge propi, de participació i de 
vinculació política, d’estigmatització als mitjans de comunicació, etc.

Les polítiques de joventut han d’anar destinades a cobrir les mançanes materials i les demandes, en termes de 
necessitats, per potenciar el teixit associatiu, l’oci i la cohesió social entre col·lectius i perfils de joves hetero-
genis. Tanmateix, han de cobrir la possible tria d’un projecte de vida i garantir un desenvolupament integral sense 
pressuposar una determinada trajectòria de vida lineal tradicional.

Entenem que la joventut és l’inici de mobilització i de canvi. Cal treballar-ne les alternatives que es proposin des 
d’aquests col·lectius i la realitat a la ciutat de Reus. D’aquesta manera, volem treballar amb propostes que apoderin 
i donin eines al jovent. També apostem per la participació del jovent com agent actiu a la presa de de decisions.

Propostes

    • Impulsar la creació d’una xarxa de Joves com a ens interlocutor amb l’Ajuntament, format per les diverses 
entitats juvenils del municipi, així com per joves a títol individual.

    • Dotar el Consell municipal de Joventut de poders per incidir en la presa de
    • decisions finals en aquesta i comptar amb un pressupost.

    • Crear un hotel d’entitats juvenils autogestionat per la xarxa de joves, on la gestió d’equipaments i la participa-
ció sigui totalment horitzontal.

    • Incloure i vincular el jovent en la presa de decisions dels pressupostos participatius en matèria de joventut.

    • Elaborar un programa gratuït d’accés a l’esport. Cal que la joventut, un col·lectiu amb un nivell adquisitiu baix, 
pugui accedir amb facilitat a un estil d’oci saludable.

    • Implicar la xarxa de joves en la diagnosi, redacció i avaluació del Pla Local de Joventut, així com dels projectes 
impulsats des de la regidoria. Incloure l’eix de feminisme en l’elaboració del programa del Pla Local de joventut i un 
biaix de gènere en aquests espais per afavorir la incorporació de dones en espais de decisió de les entitats.

   • Modificar i ampliar els horaris de la biblioteca pública municipal per tal de garantir espais d’estudi i de treball 
durant el període d’exàmens.

CONSTRUIR BARRIS PER A LA MAJORIA



#MunicipisValents

10

 anar-hi a estudiar.

    • Derogar l’ordenança de civisme i recuperar l’espai públic com a lloc de trobada, de joc i de socialització per a 
totes.

    • Establir un programa d’oci alternatiu que promogui espais com a punt de trobada i de lleure per tal de fugir de 
l’alineació en l’oci i fomentar els vincles i la cooperació compartint espais.

    • Fomentar i facilitar espais d’oci nocturn alternatiu i poder fer ús de la via pública.

    • Fomentar alternatives a la propietat privada, com les cooperatives d’habitatge o les cessions d’ús, per tal de 
facilitar l’emancipació del jovent.

    • Garantir un percentatge mínim destinat a les joves en les promocions d’habitatge protegit

    • Reconèixer l’ocupació com una via més per fer efectiu el dret universal a l’habitatge i incloure-la en els progra-
mes o materials d’assessorament sobre habitatge per joves.

    • Potenciar les polítiques i els recursos als espais formals i no formals per reduir el fracàs escolar.

    • Crear els punts d’informació juvenils mòbils atesos per tècnics de joventut i informadors juvenils que cobreixin 
les inquietuds als centres educatius de Reus, més enllà de les campanyes puntuals.

    • Fer pedagogia de l’associacionisme i fer difusió de les diferents entitats que actuen en el territori des dels 
instituts.

    • Canviar el model de gestió dels equipaments. Definir una política de gestió dels equipaments, amb la participa-
ció directa de les entitats, per evitar la privatització de l’espai públic.

    • Augmentar els recursos econòmics destinats a les organitzacions juvenils.

CONSTRUIR BARRIS PER A LA MAJORIA
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CONSTRUIR BARRIS PER A LA MAJORIA

ANTIRACISME

El racisme institucional, social i quotidià a casa nostra impacta en les vides de moltes persones que resideixen 
a la ciutat. Les discriminacions que pateixen aquestes veïnes comporta una delimitació en les oportunitats d’accés 
a  l’habitatge, al món laboral i al sistema educatiu i de salut.

La garantia de la igualtat de drets és imprescindible per acabar amb les polítiques migratòries europees, estatals 
i catalanes basades en la persecució, la identificació, la privació de la llibertat i la deportació de la població 
migrada que viu a Catalunya. Per tant, defensem un model que ampliï i consolidi drets polítics, socials i econòmics 
per a tota la població, basat en el respecte a la pluralitat i la diversitat cultural, lingüística i de tots els elements 
que conformen la identitat de cada persona.

El context polític actual, marcat per l’auge de l’extrema dreta, comporta que la lluita antiracista i antifeixista 
esdevingui més important que mai. És imprescindible treballar de manera activa per promoure la convivència a 
Reus i la inclusió integral de totes les comunitats presents a la ciutat.

Propostes

    • Promoure l’elaboració de plans municipals de lluita contra el racisme, que incloguin mesures per acabar amb 
la discriminació en l’accés a l’habitatge i els llocs de feina.

    • Crear oficines contra el Racisme i la Discriminació que vetllin per a la protecció i garantia dels drets de les 
persones migrants davant de qualsevol vulneració, fins i tot quan provinguin de les mateixes institucions públiques.

    • Garantir el dret d’empadronar-se a totes les persones que ho sol·licitin per facilitar-los l’accés al sistema 
sanitari i educatiu, així com la possibilitat de regularitzar la seva condició administrativa.

    • Elaborar plans municipals de lluita contra la segregació escolar.

    • Crear un programa de sensibilització per combatre el racisme en tots els àmbits, que inclogui xerrades, tallers i 
formacions obertes a tota la ciutadania i que tingui especialment en compte els centres educatius. 

    • Incloure polítiques municipals de suport a persones refugiades.

    • Crear un programa d’accés a l’habitatge que permeti que persones sol·licitants d’asil puguin compartir pis amb 
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gent gran que viu sola per afavorir una millor convivència a través de l’intercanvi d’experiències. 

    • Assegurar el dret a culte des del respecte a la pluralitat de creences presents a la ciutat.

    • Dissenyar una estratègia per abordar les necessitats vitals dels menors i ex- menors estrangers no 
acompanyats, que sovint es troben desemparats quan compleixen la majoria d’edat.

    • Afavorir les relacions amb les empreses que gestionen la residència dels menors estrangers no acompanyats 
tutelats per la Generalitat per incloure’ls en les activitats de la ciutat.

    • Evitar que la llengua sigui un obstacle. Cal garantir que en les dependències municipals hi hagi tota la 
informació rellevant disponible en els principals idiomes de la població que resideix al municipi, a més de 
la presència de traductors als centres d’atenció primària i establir mecanismes perquè el funcionariat de les 
institucions sigui representatiu d’aquesta mateixa diversitat.

    • Construir una ciutat refugi segura per a tothom i exercir el principi de no col·laboració amb els cossos policials 
en relació a la llei d’estrangeria, que vulnera drets humans fonamentals i posa en perill la vida de moltes veïnes.

    • Monitoritzar i auditar les pràctiques de la policia local i prohibir les identificacions per motius ètnics.
  
  • Dissenyar una estratègia per abordar les necessitats vitals dels menors i ex- menors estrangers no 
acompanyats, que sovint es troben desemparats quan compleixen la majoria d’edat.

    • Afavorir les relacions amb les empreses que gestionen la residència dels menors estrangers no acompanyats 
tutelats per la Generalitat per incloure’ls en les activitats de la ciutat.

    • Evitar que la llengua sigui un obstacle. Cal garantir que en les dependències municipals hi hagi tota la 
informació rellevant disponible en els principals idiomes de la població que resideix al municipi, a més de 
la presència de traductors als centres d’atenció primària i establir mecanismes perquè el funcionariat de les 
institucions sigui representatiu d’aquesta mateixa diversitat.

    • Construir una ciutat refugi segura per a tothom i exercir el principi de no col·laboració amb els cossos policials 
en relació a la llei d’estrangeria, que vulnera drets humans fonamentals i posa en perill la vida de moltes veïnes.

    • Monitoritzar i auditar les pràctiques de la policia local i prohibir les identificacions per motius ètnics.

CONSTRUIR BARRIS PER A LA MAJORIA
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CONSTRUIR BARRIS PER A LA MAJORIA

GENT GRAN

Entenem aquest col·lectiu com aquelles persones que, per edat, han finalitzat la seva activitat productiva i 
adquireixen un altre estat com a jubilats. És precisament en aquest moment que les polítiques municipals han de 
desenvolupar àmbits on aquestes persones hi trobin motius no només de lleure sinó també de creixement personal 
i de presa de decisió al municipi.

En general, les persones de poder adquisitiu alt o mitjà amb una retribució de jubilació adequada, es poden 
desenvolupar particularment o col·lectiva fent activitats per a les quals cal fer aportacions econòmiques. Això no és 
així en altres franges socials desproveïdes de recursos econòmics.

Creiem que les polítiques municipals actuals encarades a aquest col·lectiu són, en general, més paternalistes 
que de participació, col·laboració o apoderament. Creiem també, que la qüestió fonamental és que siguin les 
mateixes persones integrants del col·lectiu qui proposin què fer a partir de les necessitats materials o emocionals 
que plantegin.

Fins ara s’han ofert, però no participat prou àmpliament, iniciatives al voltant sobretot de la salut, relacionada amb 
l’alimentació i les malalties o dèficits freqüents entre aquestes persones. També s’han ofert activitats a l’entorn 
de l’esport, del lleure com danses, jocs de taula o dinars i berenars. Una oferta que, si és l’única, infantilitza les 
persones amb més experiència de la nostra societat, en lloc de donar-los un paper protagonista.

D’altra banda, des de la nostra visió s’està actuant sobre persones que d’alguna manera ja tenen el seu espai 
social i es deixa a part la gent que viu tancada a casa seva, que està sola o que no té recursos ni materials ni vitals 
per sortir a fer activitat i relació, que al capdavall és el més important.

Propostes 

    • Fer un mapa de la població de gent gran en general i, en particular, una radiografia de totes aquelles persones 
que es troben soles i els calen relacions i recursos.

    • Fer un procés participatiu en el marc del Consell Municipal corresponent, on el col·lectiu en sigui el 
protagonista i pugui decidir quines són en realitat les seves necessitats. En funció d’això planificar les accions a 
dur a terme. 

    • Impulsar des de l’àmbit públic un estudi sobre cooperatives d’habitatge amb serveis a compartir i que s’estan 
desenvolupant en altres llocs del món, per proposar una alternativa a la residència o a la solitud.

CONSTRUIR BARRIS PER A LA MAJORIA
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   • Crear un marc d’intercanvi d’aprenentatges intel·lectuals i de reflexió sobre temes actuals, vitals i culturals, més 
enllà de les propostes d’entreteniment que es realitzen on es plantegin temes de gènere, d’antiracisme i d’inclusió, 
essencials per a la convivència. Aprofundir en la transmissió generacional de coneixements i memòria.

    • Promoure activitats compartides amb altres col·lectius de la ciutat que serveixin per ampliar horitzons i 
lligams.

    • Fer atenció especial a les necessitats de les dones, que sovint es queden soles abans que els homes i 
desenvolupar polítiques en aquest sentit.

DIVERSITAT FUNCIONAL I MALALTIES MENTALS

Les persones amb necessitats especials, siguin temporals o definitives, necessiten ser considerades i ateses per 
les polítiques socials adients a cada cas.

Propostes

    • Actualitzar i ampliar el programa transversal de persones amb discapacitat elaborat l’any 2011.

    • Potenciar la xarxa amb les empreses privades per tal de contractar persones amb diversitat funcional o amb 
malaltia mental per treballar al mercat laboral ordinari, més enllà dels Centres Especials de Treball (CET).

    • Promoure que les persones amb diversitat funcional o amb malaltia mental treballin en àmbits vinculats amb 
la seva formació.

    • Fer polítiques actives d’ocupació i priorització dels recursos cap a l’orientació laboral i la recerca de llocs de 
treball en empreses ordinàries per a les persones amb diversitat funcional i/o afectades per una malaltia mental.

    • Impulsar els Serveis d’Integració Laboral (PIL) específics per a les persones afectades per malalties mentals.

    • Impulsar els tallers ocupacionals per a persones, amb dificultats d’inserció, en empreses ordinàries.

CONSTRUIR BARRIS PER A LA MAJORIA
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FEMINISME I LGTBI+

Entenem el feminisme com una pràctica i lluita per la llibertat, la igualtat, la justícia i la no discriminació, 
l’exclusió o l’explotació de les dones pel fet de ser-ho. El feminisme lluita per fer front a unes estructures 
socials, culturals, polítiques i econòmiques: el patriarcat i el capitalisme, que possibiliten i estimulen desigualtats 
on les dones s’ubiquen en una posició subordinada.

Apostem pel feminisme de classe, adreçat a conquerir condicions materials de vida dignes al conjunt de les 
dones, un feminisme que porta intrínseca la mirada interseccional, per tal de donar una resposta més global i 
completa als creuaments entre els diferents eixos de desigualtat: gènere, origen ètnic, classe social, diversitat 
funcional, edat, opció sexual, expressió de gènere o identitat de gènere.

Creiem que a Reus cal treballar per un municipi feminista que posi al centre del funcionament social la 
reproducció de la vida, la generació de condicions materials de vida dignes per a les classes populars en general i 
per a les dones en particular i treballar per un abordatge integral de les violències patriarcals i masclistes i garantir 
a la vegada, que Reus sigui un municipi lliure de LGBTI-fòbia.

Propostes

    • Crear la regidoria feminista i amb perspectiva LGBTI+ per a l’impuls de polítiques transversals feministes i per 
l’eliminació de les desigualtats i violències que es deriven de l’opció sexual. Una regidoria amb personal tècnic i 
amb pressupost propi.

    • Desenvolupar una diagnosis integral de Reus des d’una perspectiva feminista que abordi habitatge, educació, 
joventut, sanitat, etc.

    • Garantir que l’Ajuntament de Reus es doti de personal, de pressupost i d’equipaments específics destinats a 
proporcionar recursos en clau feminista 

    • Garantir un recurs residencial públic, d’emergència i temporal, per a dones que surten d’un context de violència 
masclista. Un espai de primera acollida per a aquestes dones, que compti amb un suport professional per començar 
a caminar lluny de l’agressor.

    • Destinar recursos propis a les polítiques LGBTI per centrar-nos en actuacions socialment transformadores que 
garanteixin les necessitats d’aquestes persones.

    • Promoure les activitats que es proposin des dels col·lectius feministes i LGTBI del municipi i facilitar-ne els 
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permisos i realització dels actes o activitats.

    • Abordar globalment les violències patriarcals i masclistes, amb polítiques específiques de prevenció, detecció, 
atenció i de recuperació així com de garantia dels drets de les dones i el col·lectiu LGBTI.

    • Elaborar pressupostos municipals amb perspectiva feminista.

    • Incloure criteris feministes en les ordenances fiscals i en l’establiment de preus públics.

    • Promoure jornades formatives als centres educatius de Reus en clau de gènere i LGBTI.

    • Defensar una educació igualitària que vagi des dels currículums escolars fins al contingut dels mitjans de 
comunicació de Reus, que se centri en acabar amb la socialització de gènere, la creació de rols i els estereotips 
imposats en funció del sexe amb el qual naixem.

    • Promoure la creació de mesures i protocols als centres educatius contra l’assetjament escolar per raó 
d’orientació sexual, expressió i identitat de gènere.

    • Introduir la figura de l’expert en gènere i diversitat sexual i promoure la formació dintre dels treballadors dels 
diferents departaments educatius, per tal de planificar polítiques en aquest camp.

    • Oferir orientació personal i familiar en els àmbits sociosanitari, laboral i legal de forma especialitzada i 
específica per a l’apoderament del col·lectiu LGBTI, així com l’assessorament individual a persones LGBTI en punts 
específics, especialitzats i permanents.

    • Impulsar el Centre d’Informació Feminista com a òrgan d’informació i orientació. Potenciar aquest òrgan durant 
els esdeveniments de Festa major i altres activitats d’oci.

    • Treballar per l’autoorganització de les treballadores en els seus llocs de feina per tal d’avançar cap a unes 
condicions laborals dignes.

    • Establir convenis amb organitzacions especialitzades per garantir les proves sobre ITS gratuïtes a Reus.

    • Generar recursos i una xarxa pública que garanteixi l’exercici del dret a un avortament lliure i gratuït, de 
manera universal i equitativa.

    • Implementar plans urbanístics amb perspectiva de gènere així com fer un anàlisis de gènere de l’urbanisme de 
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Reus per generar espais que promoguin la igualtat des d’una perspectiva feminista en aquests.

    • Treballar per la recuperació de la memòria de les dones amb plans específics per tal de situar-les com a 
elements imprescindibles de la nostra història.

    • Commemorar la memòria històrica LGBTI i realitzar accions per la recuperació de la memòria i el 
reconeixement de les lluites al llarg de la història.

    • Regular la publicitat i la propaganda a Reus. Tolerància zero amb publicitat masclista, racista, LGTBI-fòbica o 
xenofòbica.

    • Visibilització de les diades del col·lectiu LGBTI.

    • Establir criteris tenint en compte la perspectiva LGBTI en els diferents concursos públics en l’àmbit social i 
esportiu alhora d’encomanar una instal·lació, un centre cívic, etc. amb la intenció de fomentar la perspectiva LGBTI 
en tots els àmbits públics.
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PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA

Per a la CUP la participació directa i la transparència són pilars estructurals en tots els àmbits i per això també 
són imprescindibles en les polítiques municipalistes on la ciutadania n’és i n’ha de ser la protagonista. Ha de 
ser així, si el que volem és posar en qüestió les institucions actuals, blindades i creades des d’una òptica de poder 
que, en tot cas, apliquen la participació com a mecanisme de justificació davant del fracàs de la democràcia actual. 

Per això, els programes electorals de la CUP han estat el fruit de taules i trobades amb la ciutadania que hi ha 
aportat les seves visions, a més del debat intern de l’organització.

La CUP proposa un model participatiu des del municipalisme, que té com a objectiu la democràcia directa i la 
tradueix en autoorganització i autonomia. Ofereix espais de treball i presa de decisions, legitima les persones 
organitzades i es compromet a convertir en accions de govern les decisions del poble.

Des de la institució municipal, la CUP afronta la participació des de la superació de les engrunes que el marc 
autonòmic ens ofereix. Aquest marc impedeix qualsevol política transformadora i republicana, per tant, caldrà 
avançar cap a processos que impliquin desobediència civil, quan calgui.

La CUP vol eliminar de l’àmbit municipal totes les estructures i polítiques de caràcter neoliberal perquè són 
contraries  a la socialització i benestar de les persones. La institució ha de facilitar les eines amb les quals la 
gent puguem dirigir col·lectivament la societat que volem amb criteri polític propi. 

La CUP prioritzarà les polítiques de rescat davant les emergències socials, les polítiques feministes i de gènere, 
la creació d’ocupació i la defensa ambiental davant de les polítiques de contenció i reducció del deute, cercant les 
llacunes de la llei 2/2102 d’estabilitat pressupostària que limiten l’abast de les polítiques municipals.

També apostem per desobeir la LRSAL i recuperar sobiranies en les funcions públiques i democràtiques. 

Per això, més enllà de la institució és imprescindible el protagonisme popular perquè les polítiques desplegades 
als municipis s’han de centrar en les sobiranies: productiva, alimentària, energètica, social, cultural..., que han de 
ser guanyades o recuperades per la ciutadania.

Entenem com a objectiu final d’aquest àmbit que aquesta regidoria no hauria d’existir perquè tant la 
participació com la transparència haurien de ser incloses a totes les polítiques com a forma natural d’actuació 
en una democràcia autèntica.

Tanmateix i vista l’actualitat d’aquestes àrees, les nostres propostes les emmarcarem dins de la regidoria existent 
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amb la voluntat final de suprimir-la quan a totes estiguin assegurades tant la participació com la transparència.

Propostes

    • Derogar immediatament el ROM (Reglament orgànic municipal) vigent i desplegar-ne l’actualització que 
convé en aquest moment per tal de reformular-lo, actualitzar-lo i que sigui democràtic. I on es contemplin els 
mecanismes de participació ciutadana i es reconegui la participació directa de la ciutadania en els òrgans de 
l’Ajuntament de Reus.

    • Derogar immediatament l’ordenança de Civisme que només criminalitza i multa i desplegar un procés 
participatiu per fer-la nova amb totes les garanties de respecte i seguretat per a la ciutadania. 

    • Desplegar per tots els mitjans possibles la informació sobre totes les possibilitats de Participació Ciutadana, 
tenint en compte, també, la fractura digital.

    • Engegar pressupostos participatius, més enllà d’allò que no més afecta a inversions, per exemple cultura, 
turisme, comerç, serveis a les persones

    • Posar a disposició de la ciutadania tots els recursos de què gaudeix com la creació d’òrgans de participació 
vinculants com els Consells Municipals i augmentar així la interrelació entre els càrrecs electes i les persones de la 
ciutat, per exemple, a àrees com cultura, habitatge, promoció de ciutat, mobilitat o d’altres.

    • Crear un òrgan delegat d’alcaldia que vetlli per a l’acompliment d’aquests dos fonaments, que exigeix, a més, 
una coordinació real entre regidories i que  fiscalitzi l’acció institucional dels càrrecs electes i departaments.

    • Promoure les audiències públiques i referèndums, sempre que calguin per decidir temes de ciutat o sectorials.

    • Revisar les anomenades “Cartes de Servei” de les diferents àrees de l’Ajuntament per tal que allò que s’hi 
ofereixi es compleixi a la realitat. 

    • Revisar i endreçar la desorganització actual en el catàleg de llocs de treball de les persones treballadores de 
l’Ajuntament. 

    • Revisar i fer un protocol nou d’adjudicació de subvencions a les entitats i que les rebin per projectes justificats 
i amb pòsit i retorn social. 

    • Divulgar públicament un parell de vegades l’any, la diversitat d’entitats existents a la ciutat i buscar-ne els 
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¡mecanismes adequats per la comunicació a la població.

    • Dotar de més pressupost i recursos humans l’àrea de participació (mentre existeixi) per tal que totes les feines 
encomanades, es puguin realitzar des de la regidoria i sense externalitzacions a empreses.

    • Dotar de més pressupost i recursos humans la sindicatura de greuges.

    • Els càrrecs electes de la CUP cobraran entre el doble i 2,5 vegades el Salari Mínim Interprofessional. Aquests 
càrrecs seran revocables i estaran a disposició de l’assemblea de la CUP. Els càrrecs electes municipals en 
municipis de més de 5000 habitants, només poden exercir en dues legislatures.
 
    • Introduir la perspectiva social, ecologista i feminista en la contractació pública: cal exigir la igualtat de tracte 
en els drets salarials i laborals a les empreses que contractin amb l’Ajuntament.

    • Desmantellar l’estructura empresarial creada per governs municipals que dupliquen estructures i provoca 
despeses desmesurades com els sous de gerents i directius i els situa en una òrbita de poder pel damunt dels 
càrrecs electes.

    • Transformar els Centres Cívics en centres socials i culturals de base, gestionats per l’Ajuntament i la ciutadania 
de forma compartida i fugir de l’exclusiva funció actual d’oferta d’oci i consum. 

    • Oferir a cada un el servei OAC (oficina d’atenció a la ciutadania), contribuir a descentralitzar-la i fer-la més 
accessible a les persones, tot humanitzant-les amb la proximitat per veïnat.

    • Oferir espais per a reunions i activitats demandades per la gent de l’entorn, associacions de veïns o altres 
entitats.

    • Crear-hi una oficina d’acolliment per a les persones que arriben a viure a Reus, no vinculada necessàriament a 
serveis socials, amb capacitat de derivacions a altres àrees si s’hi escau i amb atenció presencial.

    • Determinar-ne les funcions com, activitats per a adults, que siguin proposades pels mateixos usuaris del 
centre.

    • Oferir l’atenció de serveis socials amb poder de derivació a l’àrea que calgui per a cada cas.

    • Promoure l’estabilitat de les treballadores dels centres per tal que siguin conegudes pels veïns i hi estableixin 
lligams de confiança.

    • No fer servir per a la finalitat del punt anterior l’eufemisme “borsa de treball” que perpetua la feina precària, 
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temporal i efímera sinó llogar el personal amb un contracte regular.

    • Obrir els caps de setmana perquè el veïnat hi pugui desenvolupar les activitats que cregui oportunes.

    • Realitzar una campanya pública de pedagogia i de transparència per informar a la població de tots els extrems 
existents al voltant de la fiscalitat municipal, retirant el caràcter pregat de les exempcions i les bonificacions, ja 
que la ciutadania no té perquè conèixer els beneficis als quals es pot acollir.permisos i realització dels actes o 
activitats.
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UN MUNICIPI VALENT ÉS

FER UNA CIUTAT HABITABLE
La CUP té com a objectiu prioritari que totes les perso-
nes de la ciutat puguin accedir a un habitatge digne, 
una necessitat indispensable per desenvolupar 
els àmbits de la nostra vida. Cal incloure, en el pla-
nejament urbanístic, l’increment de l’habitatge públic 
perquè avui és insuficient. Entenem la mobilitat com 
un dret que facilita l’accés de qualsevol col·lectiu en 
qualsevol indret. Vetllem per l’educació pública inclusi-
va i amb els recursos que calen perquè arribi a tothom. 
Defensem la sanitat pública com un dret universal per 
al benestar integral de la ciutadania. Apostem per un 
urbanisme social que prioritzi les persones i les 
seves necessitats com un dret.

La lluita pel dret a l’habitatge serà com fins ara, un dels 
nostres pals de paller. Entenem que sense un sostre, 
les persones no podem desenvolupar-nos com a tals 
i, per tant, ens aboquem a l’exclusió. Apostem per un 
model de municipi i barris més just, cohesionat 
i integrador. Creiem que les persones amb mobilitat 
reduïda han de poder disposar de serveis municipals 
quan ho necessitin i que la planificació urbanística 
s’hi ha de vincular. La millor aposta de la ciutat per la 
sanitat no són grans centres sanitaris deficitaris, sinó 
desenvolupar polítiques socials que garanteixin la salut 
de la ciutadania i recuperar la vida comunitària.

Habitatge | Recuperar l’ús dels pisos buits a mans 
de grans tenidors. Dotar-nos d’un pla contra la 
pobresa energètica. 

Drets socials || Garantir l’empadronament a to-
thom. Incrementar els recursos de l’àrea de Benes-
tar Social. 

Mobilitat |  Revisar el transport públic en funció de 
l´ús dels combustibles menys contaminants.

Educació | Implantar l’estudi sobre equitat escolar 
per acabar amb la segregació.

Urbanisme | Desenvolupar un nou POUM que recu-
peri l’ús social dels espais i que sigui debatut per la 
ciutadania.
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HABITATGE COM A DRET BÀSIC

Les persones, per desenvolupar tots els àmbits de la nostra vida, necessitem una llar digna. Avui, a la ciutat de 
Reus, no existeixen les condicions materials ni polítiques perquè molts dels nostres veïns i veïnes puguin tenir 
coberta aquesta necessitat bàsica. L’any 2017 als jutjats de Reus, es van executar 502 ordres de desnonament per 
impagament del lloguer o d’hipoteca. La manca de garanties en l’accés a un habitatge és un problema de primer 
ordre que arrosseguem des dels deu anys de crisi capitalista. Lluny d’aquesta certesa, el govern municipal no veu 
com una qüestió de ciutat que moltes persones no puguin viure - en el sentit més ampli del verb - a Reus.

La suposada sortida de la crisi que ens va devastar com a classe treballadora a partir del 2007, avui té un dels seus 
efectes més clars en la repetició d’una nova bombolla immobiliària: l’alça dels preus de lloguer. Hi ha gent que 
ha fet molts diners, obrint i tancant l’aixeta de l’accés a un habitatge de lloguer.

Ens estan fent la vida impossible per pagar l’arrendament d’un sostre, mentre perdem poder adquisitiu i pugen 
els preus del lloguer. Estem exposades a una crisi habitacional de gran magnitud: estudiants, dones amb infants 
a càrrec, joves que volem emancipar-nos, treballadores precàries, treballadores que passem a cobrar una pensió...
Calen polítiques de sobirania residencial per fer front a la mercantilització de l’habitatge.

Al nostre municipi, les polítiques d’habitatge han recaigut sobre l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament de Reus. La 
CUP defensem que aquestes polítiques han d’estar coordinades, si no poden estar definides directament, per l’àrea 
Benestar Social perquè és qui rep, en primera instància, les necessitats habitacionals de les persones. Tenim una 
Oficina Local d’Habitatge desbordada i sense els efectius necessaris per dur a terme la tasca que se li encomana.

Reus compta amb 4 parcs d’habitatge públic, que sumen un total de 160 habitatges. Dels quals, 115 són de 
protecció oficial i 45 de lloguer assequible. 

Tanmateix, l’ocupació actual de l’habitatge públic està completa, no hi ha pisos disponibles. Reus és zona d’alta 
demanda residencial i hauríem de tenir entre 4.000 i 7.500 habitatges públics, una xifra que dista molt dels 160 
actuals.

Per acabar la radiografia sobre l’habitatge a Reus, hem de denunciar que quatre entitats financeres tenen més 
de 700 pisos buits a la ciutat, dels quals 290 no tenen la cèdula d’habitabilitat. Els bancs s’estimen més 
vendre edificis sencers a fons d’inversió que posar-los a disposició de les persones.

Les dificultats per tenir garantit l’accés a un habitatge digne també té efectes sobre l’accés als subministraments 
energètics bàsics (llum, aigua i gas). Tenim gravada a foc la mort de la Rosa, la nostra veïna, que devia poc més de 
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quatre rebuts de la llum a Gas Natural.

Al 2018, a Reus, es van tramitar d’urgència més de 600 informes de vulnerabilitat per aturar talls de 
subministrament. 1.300 famílies van rebre una subvenció per pagar les factures durant els mesos d’hivern, el que 
es coneix com a treva hivernal. Es desconeix, però, el nombre de persones afectades per la pobresa energètica amb 
els subministraments punxats, perquè no es comptabilitzen com a tals.

Propostes

    • Tenir un fons d’habitatge d’emergència municipal, amb un reglament d’adjudicació establert i un registre de 
sol·licitants actualitzat periòdicament, per conèixer al detall les necessitats del municipi.

    • Establir, com a requisit primordial, el compliment del principi de precaució de la llei 24/2015 d’informar 
els Serveis Socials sobre els talls de subministrament a famílies en vulnerabilitat, en futures licitacions sobre 
contractes municipals de subministrament energètic.

    • Impulsar la participació de col·lectius en defensa del dret a l’habitatge i de les associacions de veïns al Consell 
Municipal d’Habitatge.

    • Difondre activament de la llei 24/2015 a través dels Centres Cívics dels barris i de tots els equipaments 
municipals, dels articles referents (1) a l’obligatorietat dels bancs d’oferir un lloguer social a les famílies amb una 
ordre de desnonament que no tenen una alternativa habitacional i (2) l’obligatorietat de les empreses energètiques 
d’informar els Serveis Socials dels talls de subministrament.

    • Elaborar una ordenança municipal per verificar els habitatges buits i un cens d’habitatges desocupats - sense 
causa justificada per un termini de més de dos anys - que serveixi per planificar les reserves d’habitatge a la ciutat.

    • Pressionar la Generalitat perquè exerceixi el dret de tanteig i retracte per incorporar al parc públic els 
habitatges provinents d’execucions hipotecàries a Reus com a àrea d’alta demanda residencial.

    • Constituir una taula de negociació amb la Cambra de la Propietat i el Col·legi d’Agents Immobiliaris per establir 
uns preus de lloguer mínims i màxims adequats a la Renda Familiar Disponible Bruta del municipi de Reus (14.400 
euros/habitant, 15 punts per sota de la mitjana catalana). Segons les recomanacions de les Nacions Unides, el 
lloguer d’un habitatge no ha de representar més del 30% dels ingressos de la unitat familiar.

    • Crear una unitat tècnica específica que intervingui en els casos d’ocupacions d’habitatge de famílies 
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vulnerables per regularitzar la situació amb un contracte de lloguer social, i així evitar la propagació de màfies. 

    • Instal·lar comptadors solidaris als habitatges ocupats de grans tenidors per garantir l’accés als 
subministraments energètics bàsics a les persones i famílies amb informes de vulnerabilitat de Serveis Socials. 
D’entrada, l’administració mediarà amb la propietat per tal que permetin la connexió dels subministraments segurs 
mentre continuï l’ocupació: en cas que no ho vulguin, l’Ajuntament posarà igualment els comptadors - amb el 
precedent que ha establert el TSJC a Manresa -.

    • Recuperar les sancions coercitives a les entitats financeres que tinguin habitatges buits sense cap justificació. 
Aquest mecanisme (LLEI 18/2007) es va constituir per mobilitzar al parc públic els pisos desocupats dels grans 
tenidors, no es pot quedar només en la multa econòmica.

    • Reduir l’import de l’IBI dels habitatges dels petits tenidors que els posin adisposició de la borsa de lloguer 
assequible.

    • Posar un recàrrec del 150% de la quota de l’IBI als habitatges que s’han registrat com a desocupats 
injustificadament, segons l’ordenança de verificació dels habitatges buits.

    • Crear un programa d’ajudes per a la rehabilitació d’habitatges, a canvi decedir-los temporalment a 
l’administració per a famílies en risc d’exclusió residencial.

    • Revisar els criteris sobre renda dels habitatges de protecció oficial (HPO).

    • Fer servir els canals institucionals per denunciar i exposar els impediments que posen els grans tenidors i 
grups immobiliaris, per una banda, i l’Estat, per l’altra, a l’hora de fer polítiques que garanteixin el dret a l’habitatge.

FER UNA CIUTAT HABITABLE
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MOBILITAT

Les polítiques municipals han de garantir l’accessibilitat als serveis bàsics i han de prioritzar la mobilitat de 
les persones en relació a les infraestructures i edificis. Per aquest motiu proposem la discriminació positiva de les 
persones amb mobilitat reduïda. 

Propostes

    • Realitzar l’estudi de viabilitat per valorar la implantació d’una microplataforma de distribució de mercaderies 
urbanes mitjançant vehicles amb energies alternatives poc contaminants. Aquesta forma de distri bució hauria de 
permetre disminuir l’impacte ambiental (soroll, fums...) produït pel trànsit rodat. 

    • Adequar les reixes, registres i tapes de clavegueram tant per facilitar el pas de bicicletes com per aconseguir 
reduir el soroll del trànsit. 

    • Tendir a restringir el trànsit al centre històric, dels vehicles de motor d’explosió, amb l’excepció dels vehicles 
de serveis i emergències, el transport públic i els vehicles particulars del veïnat. 

    • Limitar l’accés dels vehicles industrials i de distribució de mercaderies a l’horari comercial segons la normativa 
vigent.

    • Assegurar la continuïtat dels camins i salvar les afeccions produïdes per la construcció o remod elació de noves 
vies. 

    • Planificar el traçat dels camins i l’adaptació de les vies a les necessitats de la circulació amb seguretat per als 
vehicles agrícoles. 

    • Afavorir l’ús de la bicicleta. Ampliar els aparcaments de bicicletes, tant en edificis públics com en els 
aparcaments i espais comuns dels edificis particulars, amb l’objectiu de potenciar-ne l’ús. 

    • Execució real del Pla Director de la Bicicleta amb assignació pressupostària.

    • Carrils bici adaptats als nous vehicles de mobilitat personal (VMP): monocicles i patinets elèctrics, segways, 
etc.

    • Incrementar el nombre de carrils bici i de convivència i potenciar-ne l’ús i la seguretat, i segregar-los, sempre 
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que sigui possible, del trànsit a motor. 

    • Proposar que la Guàrdia Urbana de la nostra ciutat també utilitzi la bicicleta com a vehicle de treball. 
    • Mantenir i incrementar les Vies 30 (limitació de la velocitat a 30 km/h i senyalització horitzontal de prioritat per 
a bicicletes, a la part central de la calçada) als carrers on no és possible la creació de carrils bici. 

    • Posar en funcionament un servei de préstec de bicicletes als aparcaments municipals, per fomentar que els 
usuaris deixin el vehicle privat. 

    • Reintroduir el projecte del “Bus a peu” en aquells centres escolars on sigui viable. I, en els que no ho sigui, 
potenciar els desplaçaments amb bicicleta. 

    • Vetllar pels drets de les persones amb mobilitat reduïda: voreres sense desnivells pronunciats i amb ample 
suficient. Que aquestes persones tinguin llocs específics reservats en tots els actes i esdeveniments (cinema, 
teatre, festes populars, festivals...). 

    • Instal·lació de semàfors sonors per a invidents a tot el municipi.

    • Garantir l’accés de totes les persones amb discapacitats perquè puguin participar en els actes públics. 

    • Revisar el transport públic. Introduir a la flota d’autobusos municipals combustibles menys contaminants que 
els actuals, com ara el gas i l’electricitat. 

    • Crear l’estació central d’autobusos interurbans i de serveis discrecionals i dels taxis al gran solar que hi ha al 
carrer del Comerç darrere de l’estació de Renfe. 

    • Convertir l’Ajuntament de Reus en un actor principal en la fiscalització de les empreses de transport. 

    • Incrementar la pressió vers l’ATM (Agencia de Transport Municipal) perquè compleixi amb les bases de les 
concessions de transport. 

    • Facilitar aparcaments dissuasius gratuïts a la perifèria urbana i connectats estratègicament mitjançant la xarxa 
de transport públic col·lectiu. 

    • Potenciar les zones habilitades per autocaravanes, que comptin amb els serveis que calguin i estiguin ubicats 
en els llocs idonis de la ciutat.

    • Implantar la targeta resident en els aparcaments municipals i les zones blaves. Tarifes bonificades nocturnes 
per residents.

FER UNA CIUTAT HABITABLE
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EDUCACIÓ

L’ educació és i ha de ser un motor transformador des de la base i un mitjà per oferir la possibilitat d’alimentar 
l’esperit crític de totes les persones al llarg de tota la vida. Més enllà de l’adquisició d’unes habilitats i d’uns 
coneixements que permetin a la persona desenvolupar-se integralment, l’èxit de la formació de les persones com 
a ciutadanes és un requisit indispensable per a qualsevol societat que vulgui aprofundir en un sistema democràtic, 
entenent-lo com la participació de la ciutadania en les decisions col·lectives que afecten la seva vida i el seu futur.

Tant és així, que hi ha un gran nombre i diversitat d’agents que hi intervenen: des de la família, el professorat 
i l’adminstració en un àmbit estricte dels centres escolars, les organitzacions d’educació en el lleure, entitats i 
col·lectius com tots aquells espais on les persones d’una ciutat hi convisquin per ser partícips en les preses de 
decisions. 

Els centres escolars han de ser espais d’aprenentatge per a la convivència i de la presa de decisions des de 
l’edat dels infants fins a l’edat adulta i per a totes les persones incloent la diversitat d’origen, funcional, mental 
i socioeconòmica.  És per això, que l’àmbit de l’ensenyament ha d’esdevenir un servei públic de qualitat, popular, 
antipatriarcal, antimilitarista, antiracista, crític i en català com a llengua inclusiva perquè aquesta és la millor 
manera d’aconseguir una societat democràtica de qualitat. 

En els darrers anys, els continus canvis de plans educatius, la gestió de l’administració autonòmica i local i la 
conjuntura socioeconòmica actual, han provocat que l’educació es concebi d’una manera mercantilitsta i comptetiva 
entre centres i Reus no n’és una excepció . La planificació escolar n’és un exemple flagrant ja que a la nostra 
ciutat presenta grans mancances des de fa temps, no només entre escola concertada i pública sinó també entre 
les mateixes escoles públiques de manera que s’ha generat competència entre centres. L’administració pública, en 
aquest cas l’Ajuntament de Reus, ha de prendre accions per parar la tendència contínua a l’estigmatització 
de segons quins centres educatius que per circumstàncies d’ubicació en el barri, de la tipologia d’alumnat i que 
entre d’altres factors pateixen un greuge i perden l’oportunitat de poder ensenyar allò que realment dóna qualitat a 
un centre: el Projecte Educatiu.
 
Els canvis socials, com l’entrada de la dona al mercat de treball, el retard de l’edat de nupcialitat, la fecundació, 
el canvi en els models familiars i les dificultats de conciliació de la vida laboral i familiar, han portat l’aparició 
d’una nova necessitat social en l’àmbit de l’educació dels infants que es corregeix amb l’augment de les activitats 
pedagògiques que es realitzen més enllà de l’horari escolar. La importància creixent que l’educació no formal 
ha anat prenent respon a un model de societat més complexa i canviant, més individualitzada, que necessita d’una 
educació en valors i aprenentatges més integrada i contínua que, per si sola, no pot oferir l’escola ni la família. Però 
a nosaltres ens interessa més qüestionar el valor i les necessitats de l’educació no formal en aquelles comunitats 
que posen a prova els recursos d’integració normalitzats i el risc que la disponibilitat d’aquestes experiències 
incrementi, encara més, les desigualtats de partida i impedeixi l’accés de molts col·lectius a la xarxa de recursos i 
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oportunitats normalitzades. 

És per tal de revertir tot això i oferir un canvi radical l’educació de la nostra ciutat, que cal comptar amb la 
participació activa i protagonista de tots els agents que participen en els diferents nivells de l’ensenyament. Des 
de les llars d’infants fins a la universitat, passant per les escoles, els instituts, l’EOI i tots els centres de formació. I, 
per tant, l’Ajuntament ha de ser en la vida diària del centres, facilitant la interacció d’aquests actors i la dotació dels 
recursos necessaris en un Consell Educatiu de Ciutat. Amb l’objectiu de garantir la igualtat d’oportunitats per a tots 
i totes les alumnes, tenint present les seves particularitats, ja siguin socials, econòmiques, físiques o psíquiques, i 
d’oferir un servei públic de qualitat que garanteixi un procés de formació continu i progressiu que, iniciant-se quan 
la persona encara no té 1 any, no tingui data de caducitat. Fer de Reus una ciutat que té un bon Projecte Educatiu de 
Ciutat. 

Propostes

    • Garantir l’educació pública i gratuïta, com a única opció, des de l’escola bressol i sense data de caducitat –sigui 
per accedir a la Universitat o altres Espais de Formació- per tal de no excloure cap persona del gaudir d’aquest dret 
universal.
    • Promocionar un model d’educació inclusiu, laic, popular, crític i en català, arrelat al barri i a la ciutat. 
    • Concebre Reus com una Ciutat Educadora on, més enllà de l’adquisició d’unes habilitats i coneixements, també 
es permeti que la persona es desenvolupi íntegrament i pugui participar de manera activa en la presa de decisions 
col·lectives que afecten la vida diària de la ciutat i el seu futur. 
    • Exigir l’existència, la presència i la funcionalitat del Projecte Educatiu de Ciutat com a eina d’apropament entre 
els diferents agents educatius i com exigència d’autonomia local en la presa de decisions. 

L’equitat escolar i l’accés universal a l’educació

        ◦ Fer front a la segregació escolar a la ciutat per mitjà de la implementació de les mesures i bones pràctiques 
que proposa l’estudi sobre l’equitat escolar a Reus.
        ◦ Remodelar el mapa escolar. S’ha de crear una zonificació eficient que garanteixi l’equilibri i la qualitat entre 
els centres concertats i públics i també entre aquests últims. 
        ◦ Crear l’Observatori Municipal de la segregació escolar.
        ◦ Generar uns Plans Educatius d’Entorn com a resposta a les necessitats dels centres, els barris on hi són 
ubicats i aprofitar la proposta de les entitats com agents també educatius. 
        ◦ Crear programes de mobilitat de canalla i escoles per tal de garantir la transversalitat i diversitat equilibrada 
entre centres i fugir de la fossilització d’estils. 
        ◦ Implementar i desenvolupar mesures per tal de compensar la pobresa infantil en l’àmbit educatiu: beques 
menjador, material escolar, activitats extraescolars i complementàries, activitats educatives de vacances, etc., totes 
gratuïtes per a les famílies amb menys recursos. Dedicar recursos humans que permetin connectar els diferents 
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temps, espais i recursos educatius de dins i fora dels centres educatius.
        ◦ Augmentar les mesures compensatòries als centres de màxima complexitat per tal de garantir l’equitat entre 
escoles. 

Les escoles bressol

            ◦ Garantir especialment l’accés a l’escola bressol municipal a tots els infants de famílies amb menys 
recursos econòmics implementant criteris d’accés basats en la renda i tarifació social mentre caminem cap a la 
gratuïtat des de 0-3 a universitat.
            ◦ Fer una pedagogia activa en què els infants aprenguin de les vivència del dia a dia. Una escola bressol que 
experimenti i que faci conèixer als infants el seu entorn. 
            ◦ Reforçar i ampliar els espais de trobada entre famílies i infants, com a espais de criança comunitària. 
            ◦ Posar en relació escola bressol, centre de primària i institut per tal d’assegurar una continuïtat pedagògica 
en el creixement de l’infant. 
            ◦ Procurar un bon traspàs i la coordinació pedagògica entre l’escola bressol, centre de primària i l’institut, 
amb la finalitat d’assolir l’equilibri social i de diversitat cultural adient. 

Els processos d’admissió de l’alumnat

                • Crear un bon procés participatiu d’avaluació del centres escolars per garantir la bona transparència en 
la gestió. 

                • Exigir a l’Ajuntament informació transparent sobre espais, documentació, assessorament, processos, 
etc., relacionada amb la inscripció, ús de les instal·lacions escolars, línies,…per tal que la ciutadania pugui fer-ne 
un ús òptim. Per tant, s’ ha de fer l’OME (Oficina Municipal d’Escolarització) un òrgan de servei útil i proper a la 
ciutadania. 

                • Construir uns canals de comunicació transparent i fluïda entre l’Ajuntament i la Generalitat que permetin 
una gestió col·lectiva, efectiva i eficient de les necessitats educatives del municipi com un servei a la ciutadania. 

                • Realitzar una bona planificació educativa i control pel que fa al barem d’ alumnat de Necessitats 
Educatives Especials (NEE), sigui per diversitat funcional o d’origen. Per tant, s’ha d’exigir un pla d’inclusió social 
amb un bon informe previ de l’estat de la ciutat en aquest àmbit. 

                • Realitzar una bona prospecció de ràtios d’alumnat per als propers anys. Preveure la disminució 
d’alumnat a les escoles de primària i l’augment als centres de secundària.

            ◦ Estudiar i analitzar de manera objectiva i equitativa per a l’alumnat “l’adscripció única de centres de 
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secundària”.
            ◦ Exigir la no-suspensió de línies de primària a la ciutat. 
            ◦ Exigir la reducció a una ràtio de 20 alumnes per aula.  

L’educació democràtica

        ◦ Generar processos participatius de formació fora de les institucions i aprendre d’espais autodidactes. 

        ◦ Renovar, regenerar i crear espais de decisió on la democràcia sigui real i participativa. 

        ◦ Crear el Consell Educatiu de Ciutat que es nodreixi d’inclusivitat i sigui espai de confluència amb repercussió 
decisiva per tal de substituir el Consell Escolar Municipal que a hores d’ara no té cap capacitat crítica per a 
qüestionar el model educatiu de la nostra ciutat. 

        ◦ El Consell Educatiu de Ciutat ha de donar importància no només a les direccions dels centres i representants 
de diferents centres sinó a les AMPES i tots aquells agents de la ciutat que puguin influir en el model educatiu de 
Reus.  

        ◦ Replantejar el model del Consell d’Infants i que es pogués nodrir de la transversalitat i la confluència de 
diferents espais. 

        ◦ Veure l’espai de menjadors  escolars com espais  educatius. Per tant, tenir en compte l’alimentació que s’hi 
ofereix prioritzant l’aliment de proximitat i ecològic i la gestió directa del servei.

        ◦ L’Ajuntament s’ha de comprometre amb l’espai educatiu del temps del migdia en escoles i instituts amb 
l’objectiu d’assegurar la qualitat d’aquest espai d’aprenentatge que actualment queda fora de l’abast de l’alumnat 
més vulnerable que, a més, ha patit una greu degradació en les darreres dècades. Aquest espai és clau per 
assegurar el ritme d’aprenentatge de l’infant al llarg de la jornada. Cal ser-hi per garantir-ne la qualitat, l’equitat, 
la inclusió de tot l’alumnat i el servei pedagògic d’acord amb les bases educatives del nostre país i del projecte 
pedagògic de centre. 

        ◦ Fer pressió per avançar cap a una bona gestió de l’espai de migdia (i menjadors), cap a la gratuïtat, la 
qualitat, la proximitat i la gestió pública, no empresarial. Augmentar la participació democràtica de les AMPA-Equip 
directiu-Municipi i potenciar el treball en xarxa per a una millor gestió i atenció. 

        ◦ Fer totes les accions necessàries per evitar la presència de l’exèrcit en qualsevol centre educatiu i de 
formació i evitar també que sigui present en espais, fires o salons educatius, de formació o de lleure del municipi 
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igual que fiscalitzar la presència de cossos policials -guàrdia urbana, policia local...- amb armes a les instal·lacions 
i les aules d’escoles, instituts, universitats, centres formatius o espais de lleure del municipi. 

        ◦ Concebre un treball conjunt de diferents estructures institucionals i cíviques que aglutinin l’educació, els 
serveis socials i l’ordenament jurídic per tal d’assegurar un accés a l’educació per a totes i tots i al llarg de tota la 
vida.

        ◦ Tenir espais i recursos per a un lleure a l’abast de tothom i que ofereixin un servei amb unes bones 
infraestructures pensades per aquest accés a l’educació. 

        ◦ Prestar especial atenció a l’educació no formal per a la canalla i el jovent, com element fonamental per a la 
cohesió social. 

        ◦ Facilitar que aquestes entitats d’educació en el lleure puguin fer la seva tasca, proporcionant-los locals de 
l’Ajuntament o aprofitant els seus espais (poliesportius, centres cívics) o que puguin fer servir els espais de les 
escoles fora de l’horari lectiu.

        ◦ Tenir la salut com a eix central dins l’àmbit de l’educació. Promoure la salut i prevenció de la malaltia com a 
apostes clau per reduir les desigualtats de salut de classe i de gènere. 

        ◦ Garantir l’educació per a persones adultes de manera pública i de qualitat. D’aquesta manera demanem 
coordinació entre els diferents centres de formació de persones adultes que depenen tant de la Generalitat com 
de l’Ajuntament i fer que l’Organisme Autònom IMFE-Mas Carandell i la seva Fundació formin part de la Regidoria 
d’Educació. 

L’optimització de recursos

        ◦ Crear programes de gestió sostenible dels propis recursos educatius tal com la reutilització dels llibres, 
preus del material escolar, utilització d’ordinadors i sales dels centres fora d’horari escolar. 

        ◦ Reforçar el programa “PATIS OBERTS” per tal d’oferir els patis de les escoles com a zones d’esbarjo al barri 
fora d’horari escolar. 

        ◦ Promoure l’ús del programari lliure als centres. 

        ◦ Generar un bon control dels recursos que ofereix l’administració i que són utilitzats per les escoles 
concertades ja que aquestes compten amb diners públics. 

        ◦ Crear programes i intercanvis de bones pràctiques entre professionals de centres educatius reglats, espais 
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de l’educació no formal i altres sistemes educatius relacionats amb l’escola lliure. 

        ◦ Revisar l’oferta de l’Àrea de Recursos Educatius de Reus per tal que s’adeqüi a les necessitats dels centres i 
de la ciutat de manera continuada:

            ◦ Impulsar programes de participació ciutadana per apropar els infants, el jovent i la població en general a 
la gestió dels afers públics. 

            ◦ Treballar per millorar l’educació sexoafectiva, sobretot en els joves, incidint de forma prioritària en la 
vessant del gaudi i de les relacions sexoafectives sanes. Tot això des d’una perspectiva integral, feminista i no 
criminalitzadora de les opcions sexuals i identitats sexuals diverses. 

            ◦ Treballar també en la prevenció dels embarassos no desitjats, les malalties de transmissió sexual i la 
SIDA, i oferir un servei d’assessorament i informació sobre sexualitat des de les institucions sanitàries de la ciutat. 

            ◦ Adoptar mesures contra l’assetjament escolar per raó d’orientació sexual, expressió o identitat de gènere i 
posar en pràctica protocols específics contra LGTBI+ fòbia als centres de la ciutat. 

            ◦ Dissenyar programes d’educació mediambiental i cura del territori de cara a implantar Residu 0 a la ciutat 
de Reus.

            ◦ Oferir jornades de conscienciació i sensibilització animal a les escoles per explicar i parlar de l’adopció 
animal responsable, saber que un animal no és una joguina i ajudar els potencials propietaris o adoptants a establir 
unes pautes per trobar el seu animal de companyia ideal. 

            ◦ Fer visibles les dones en els centres escolars. S’haurien d’incloure totes aquelles qüestions de gènere 
històriques (incloure les dones de la història que han estat silenciades), socials i econòmiques en les matèries 
curriculars que siguin pertinents, per tal de fer visibles a l’escola i conscienciar els infants, com a mínim sobre les 
desigualtats que hem patit i patim encara les dones en la societat, afegint-hi els condicionants d’origen, religió i 
condició/orientació sexual, entre altres, que també intervenen en aquest procés de discriminació.
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SALUT

Durant aquest mandat s’ha produït el que ja era previsible. Finalment, la situació s’ha fet del tot insostenible, i tot 
i el “gran” Pacte de Ciutat per la Salut signat per tots els partits polítics excepte la CUP, el CATSalut ha hagut de 
rescatar l’Hospital de Reus. 

Tanmateix, a causa de l’aplicació de l’article 155, encara no s’ha produït el procés de transició. I, per tant, 
caldrà estar amatents per evitar que la ciutadania i, especialment, els treballadors i treballadores paguin les 
conseqüències de la mala gestió i dels “presumptes” delictes que hem denunciat, i que set anys després d’haver 
presentat la denúncia, encara són, en la seva gran majoria, en procés d’instrucció.

Però, tot i que el tema de l’Hospital sembla que està en procés de resoldre’s des del punt de vista exclusiu de 
l’Ajuntament, ja que el forat econòmic ara es taparà amb diners de la Generalitat, ha sorgit un nou problema. El 
Centre Mèdic Quirúrgic (ubicat fins ara a l’antiga Clínica Fábregas) perdrà a curt o mitjà termini el contracte amb el 
CATSalut, això implicaria que l’empresa entrés en números vermells. Fa més d’un any que demanem un pla de 
viabilitat per saber com es pot resoldre la situació, però a dia d’avui, encara no s’ha fet res. Bé, de moment, l’únic 
que s’ha fet és demanar un nou crèdit per fer les obres d’arranjament de l’antic hospital per portar-hi el servei.

Mentrestant, el monstre sanitari i sociosanitari d’INNOVA es va desballestant. L’Hospital de Móra serà gestionat 
pel CATSalut. I a mesura que van caducant els contractes amb la Generalitat cada cop es gestionen menys CAPs i 
residències. Aquest procés suposa la privatització de gran part de la gestió d’aquests centres amb efectes negatius 
pel que fa a la qualitat del servei i als drets dels i les treballadores.

Ja ha arribat al moment que l’Ajuntament comenci a fer les polítiques que li pertoquen en matèria de 
salut. I, aquestes no passen per gestionar CAPs i hospitals, sinó per fer polítiques socials que milloren la qualitat 
de vida de la ciutadania, i així millorar-ne també la seva salut. També passa per fer una política efectiva de salut 
pública, en matèries com l’alimentació, el sexe, les drogues o el foment de l’esport i del lleure. Cal canviar la visió 
hospitalocèntrica de la salut i apostar per millorar la salut de la comunitat, apostant per l’atenció primària i el 
treball conjunt entre totes les professionals (treballadores socials, metges, infermeres, professores...) que treballen 
als nostres barris.

Propostes

    • Fer que la Regidoria de Salut de l’Ajuntament de Reus jugui un paper clau en la defensa de la sanitat i salut 
pública, a partir de la següents accions:

                • Treballar amb la resta de departaments de l’Ajuntament i d’altres organismes públics per tal de 
desenvolupar politiques socials que millorin el benestar i la qualitat de la vida de la ciutadania, per tal d’incidir 
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amb els determinants socials de la salut.

                • Dinamitzar, conscienciar i defensar els drets dels treballadors/es tot creant les sinèrgies necessàries 
per tal de dotar-se de mecanismes que permetin ser la veu de pacients davant les institucions sanitàries. 

                • Enfortir i replantejar els seus àmbits competencials com són la prevenció, promoció i protecció de la 
salut.
                • Vetllar i lluitar per una sanitat pública, universal i de qualitat davant del CATSalut i les empreses 
proveïdores com l’ICS, SAGESSA, GIPSS, etc. pel benefici de la ciutadania i no segons els interessos corporatius de 
les empreses municipals.

    • Introduir en els consells municipals mecanismes que permetin parlar de la sanitat pública des d’un punt de 
vista crític i participatiu i adaptar-se a les característiques del consell des d’un punt de vista interseccional (salut 
en joves, gent gran, etc).

    • Desmantellar el conglomerat d’empreses i fundacions que desenvolupen competències que no són pròpies 
de l’Ajuntament, tot vetllant pels drets dels treballadors/es i dels usuaris/àries, per avançar cap a un únic sistema 
sanitari públic de prestació directa del servei, amb un conveni únic per als i les professionals i igualtat d’accés per 
part dels i les usuàries. 

    • Fomentar la participació ciutadana apoderada en sanitat i salut en el sentit d’afavorir la democràcia real per 
millorar la sanitat a Catalunya. Participació real del personal professional de la sanitat, ciutadans i ciutadanes en 
els òrgans de govern del sistema, territorials i de centres sanitaris i regular-ne la participació per tal que sigui 
efectiva. 

    • Mantenir l’anul·lació de les dietes que es cobraven per assistir al consells d’administració de les empreses 
municipals i fundacions. 

    • Crear Consells Ciutadans als centres hospitalaris amb participació d’usuaris, professionals, veïnat, sindicats, 
plataformes, i altres, a fi i efecte que la figura legal del Consell d’administració sigui només l’altaveu del Consell 
Ciutadà. En defecte d’això, obrir el Consell d’Administració als agents citats. 

    • Potenciar els mecanismes de queixes i suggeriments dels centres hospitalaris per tal que arribin al personal 
directiu i no vagin a parar contra els treballadors i treballadores quan no són errades dels professionals sinó de la 
gestió. 

    • Revisar, d’acord amb el Comitè d’empresa, el reglament i actuació, així com la defensa jurídica de la plantilla 
laboral en relació a casos de violència i assetjament dels usuaris i pacients envers els treballadors i treballadores i 
revisar circuits d’atenció amb l’objectiu de prevenir i evitar aquestes situacions en moltes ocasions derivades de la 
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insatisfacció general. 

    • Potenciar l’àrea jurídica de l’HUSJR en la mesura que sigui possible a fi i efecte que es redueixi la contractació 
irregular, es fiscalitzi la facturació i es lluiti contra la corrupció instal·lada en l’àmbit sanitari i acudir cada vegada 
que calgui a l’àmbit judicial. 

    • Treballar per evitar que els centres sanitaris públics prestin serveis a empreses privades per sota del preu de 
cost, com a primer pas per eliminar la relació entre centres sanitaris i mútues.

    • Combatre la precarietat laboral i el prestamisme laboral existent als centres hospitalaris. 

    • Expedientar, sancionar i denunciar, si s’escau, aquelles pràctiques dutes a terme per diferents professionals 
sanitaris que operen per la privada dintre de l’horari fixat en el seu càrrec públic, en ocasions, instats per la mateixa 
empresa de gestió.

    • Reforçar els programes de prevenció, promoció i protecció de la salut (aliments, sexe, medi ambient, salut 
laboral, salut mental, etc.) als centres d’atenció primària, però també a les escoles, centres de treball, llars de 
jubilats, etc. 

    • Aprofitar l’altaveu que suposa la representació institucional per fomentar el discurs de l’autoorganització i 
difondre l’existència i donar veu a les entitats i plataformes que ja estan treballant en la defensa d’una sanitat 
pública, universal i de qualitat. 

    • Reformular, en base el criteri dels mateixos treballadors/es de base i caps d’àrea, les urgències de l HUSJR, així 
com treballar per descongestionar aquest servei a través de la xarxa de centres d’atenció primària. 

    • Vetllar pel manteniment i recuperació d’activitat del CAP St. Pere i tota la resta de centres d’atenció primària 
com a porta d’entrada i principal al sistema sanitari públic.

    • Realitzar auditories de gestió a les empreses de SAGESSA, especialment a les fundacions del grup SAGESSA a 
càrrec de les diferents àrees d’intervenció dels ajuntaments que conformen el GRUP SAGESSA. 

    • Establir contacte permanent amb els diferents òrgans administratius i judicials que estan fiscalitzant la gestió 
de les empreses del GRUP SAGESSA. 

    • Impulsar enquestes de satisfacció en relació a la xarxa d’equipaments sanitaris presents a la ciutat per tal de 
poder dotar-se d’elements de pressió davant l’administració sanitària. 

    • Promoure la informació, a la població adulta, sobre la situació actual del drets socials i, per descomptat, del 
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sistema sanitari tant en l’abolició de la universalitat com en altres mancances, com ara les llistes d’espera o la 
manca d’especialistes. Sense una població informada el control popular no té sentit. 

    • Proporcionar informació, formació i assessorament de forma efectiva a la població adulta, amb programes 
de salut i altres activitats organitzades i/o promogudes des de l’Ajuntament. Així com promoure l’autoorganització 
veïnal perquè les mateixes entitats n’organitzin.

    • Reformular o millorar la dotació pressupostària suficient per a la detecció dels problemes de l’àmbit social i 
sociosanitari. Per tant, potenciar els serveis socials.

    • Potenciar l’educació sanitària en la infància i l’adolescència amb l’impuls d’iniciatives a les escoles i des del 
mateix ajuntament.

    • Treballar per millorar l’educació sexual, sobretot en els joves, incidint en la prevenció dels embarassos no 
desitjats, com també en les malalties de transmissió sexual i la SIDA, i oferir, de manera més amplia, un servei 
d’assessorament i informació sobre sexualitat des de les institucions sanitàries de la ciutat. 

    • Donar suport i fer d’altaveu de les associacions de familiars i malalts. 

    • Impulsar una major coordinació i cobertura dels serveis d’assistència psicopedagògica a les escoles, centres 
oberts i instituts amb les pròpies de l’Ajuntament. 

    • Potenciar la figura dels psicòlegs, pedagogs i treballadors socials en els centres sanitaris públics i 
desenvolupar programes de salut mental. 

    • Facilitar, des de l’Ajuntament, el suport de mediadors interculturals i treballadores socials, que puguin ajudar en 
la detecció de problemes socials i sociosanitaris i en la resolució de conflictes assistencials. 

    • Internalitzar tots els serveis. Eliminar externalitzacions i absorbir els col·lectius de treballadors precaritzats en 
la mesura que la llei ho permeti. 

    • Potenciar una gestió pressupostària centrada en la priorització dels serveis públics, en detriment de les 
externalitzacions i els equilibris pressupostaris. 

    • Combatre l’especulació farmacèutica realitzant avaluacions i, si s’hi escau, reducció immediata i progressiva de 
la despesa en farmàcia en contraposició a mecanismes més racionals. 

    • Potenciar la salut laboral a les empreses, l’esport, el lleure, la vida col·lectiva, l’associacionisme, programes 
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específics per persones amb diversitat funcional, infants i joves i gent gran. 

    • Incidir i facilitar canvis en la representació social negativa del consum de drogues. Reconèixer l’existència de 
pautes de consum menys arriscades i no problemàtiques. Realitzar campanyes per transmetre informació sobre l’ús 
de substàncies psicòtropes i els seus efectes tant positius com negatius, qüestions legals, etc.

    • Monitoritzar l’activitat assistencial i preventiva mitjançant la posada en marxa d’un Observatori Municipal de 
les Drogues a Reus que posi en relació els diferents nivells del fenomen, tot garantint-ne la participació ciutadana 
per tal de millorar el coneixement dels processos que es produeixen en els consums i els consumidors, les seves 
repercussions en el seu entorn i en la comunitat. Establir un diagnòstic real i adaptat a les necessitats canviants 
sobre la incidència i prevalença del consum de drogues a Reus. 

    • Establir una comissió interdepartamental de seguiment i avaluació de les accions relatives amb el consum de 
drogues legals i il·legals a la ciutat al mateix temps que se’n proporcionin espais de participació. 

    • Tenir en consideració l’habilitació d’espais ciutadans on usuaris i pacients poguessin consumir certs tipus de 
droga sense molestar ni ser molestats. Per exemple: sales de venopunció higiènica amb atenció professional, per a 
drogues com l’heroïna i la cocaïna per via injectada. 

    • Facilitar la implantació de clubs cannàbics d’acord al marc legal vigent tant per als usos lúdics com 
terapèutics. 

    • Adreçar informació als professionals més implicats (com poden ser sanitaris o policies) perquè incorporin els 
coneixements necessaris a la seva mirada i activitat professional envers la població afectada. 

    • Donar resposta a demandes de forma específica i personalitzada, elaborant conjuntament el pla d’actuació, 
tant pel que fa a l’assistència com a les intervencions comunitàries. 

    • Impulsar accions ciutadanes (lluites socials) per un sistema sanitari de titularitat pública, universal, equitatiu i 
de qualitat. Sanitat 100% pública, no classista, no sexista i no racista. 

    • Donar suport a la creació d’una agència única de compres de titularitat pública en l’àmbit sanitari, que tingui en 
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CULTURA

La cultura és un àmbit estratègic per al foment de la democràcia participativa i la llibertat tant a Reus com a 
tot el món i un dels espais cabdals de consolidació de les polítiques republicanes.

Les polítiques culturals són de servei públic com l’educació, els serveis socials o la salut. L’objectiu n’és la 
construcció social d’una identitat col·lectiva compartida, dinàmica, oberta i en constant transformació. Igualment, 
l’activitat cultural projecta la ciutat cara enfora com un referent del territori proper o del país.

Volem plantejar la cultura com un espai d’acció social i creixement individual icol·lectiu, no com un espai de 
consum. Això significa repensar conceptes com el d’oferta cultural renunciant al sentit mercantilista que el sosté: 
d’una banda, perquè no es pot gestionar la cultura únicament en termes de rendiment econòmic, i de l’altra perquè 
la cultura no és una mercaderia al voltant de la qual calgui plantejar percentatges de saturació o de “presència al 
mercat”.

Definir “l’oferta cultural” va més enllà de saturar l’agenda ciutadana d’actes i propostes (gratuïtes o de pagament) a 
la recerca de consumidor: significa preveure també espais de silenci i reflexió on les persones trobin les condicions 
(materials, físiques, emocionals, etc.) que els permetin construir (des del debat, el gaudi, l’intercanvi cultural, etc.) i 
esdevenir protagonistes des de la participació directa i efectiva.

Així doncs, l’activitat cultural ha de comptar amb el suport del municipi per no restar en mans del patrocini de 
grans empreses de dubtosa qualitat humana i democràtica, quan no són directament corruptes.

Volem avançar cap a una nova forma de treballar. Incentivar la participació va més enllà de crear canals de 
comunicació oberts a tothom. Ser “modern” significa avui treballar per projectes, en equips transdiciplinars, 
contribuir, sumar, valorar el procés com un camí compartit cap a un objectiu comú. Deixar de banda, en definitiva, 
la fragmentació, la imposició i la jerarquització i fer xarxa reusenca i catalana.

Volem que la cultura sigui un espai d’experiència cívica, lligada a la realitat immediata i a les possibilitats 
de contribuir a la construcció social d’una identitat col·lectiva compartida, dinàmica, oberta i en constant 
transformació, entenent que la ciència, la tecnologia o el pensament també en formen part.

Un espai que ha de connectar la ciutat en el seu conjunt amb altres ciutats del país i del món i que ha de facilitar 
les relacions de les persones en el marc d’un concepte de xarxa ampli, tant des del punt de vista geogràfic com 
entre disciplines, llenguatges i possibilitats d’acció.

Per tant, és imprescindible entendre que la cultura és un bé comú, un servei públic que necessita dotar-se de 
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pressupost públic per poder existir i servir la comunitat.

Propostes

    • Elaborar un Pla estratègic de la cultura a Reus que ofereixi una radiografia precisa de la realitat i prefiguri 
espais de treball i interessos compartits, prèvia diagnosi d’allò que s’ha fet fins ara amb les possibilitats i viabilitat 
social i econòmica de les accions a emprendre.

    • Revisar i replantejar l’organització de la gestió cultural municipal, tant pel que fa a estructura de l’organisme 
autònom actual i les funcions i responsabilitats assignades als equips que hi treballen, com del conjunt de 
comissions, consells assessors, consorcis i altres modalitats d’espais de representació i de decisió que existeixin.

    • Elaborar un pla estratègic d’equipaments, comptant també amb els centres cívics: gestionar els equipaments 
des de la regidoria de cultura, utilitat de cadascun, vinculació amb el seu barri, pressupost per a cada un i per a 
produccions, participació dels treballadors en les propostes i que esdevinguin no només gestors sinó creadors, 
mirant cap l’autogestió.

    • Engegar el Consell Municipal de Cultura com a òrgan de participació, lligat a les entitats, artistes i creadors i 
com a òrgan de governança de la cultura. 

    • Realitzar, en relació al punt anterior, els pressupostos participatius de cultura per àmbits, quan s’hi escaigui i 
per a projectes concrets validats pel Consell Municipal.

    • Revisar les línies de col·laboració amb les entitats, no només culturals. Impulsar el treball per projectes, i 
adaptar a aquesta manera de fer els recursos municipals des d’un plantejament col·laboratiu, participatiu i adaptat 
als objectius genèrics de l’acció cultural.

    • Eliminar les subvencions directes que afavoreixen la mercantilització i passar a convenis per a projectes 
concrets que tinguin repercussió social a la ciutat. 

    • Reconèixer el paper de les persones que treballen en l’àmbit de la cultura a l’Ajuntament i vetllar perquè el 
seu entusiasme i la seva capacitat de fer i produir no generi frustració. Alhora que, en aquest mateix sentit, és 
imprescindible actualitzar el catàleg de llocs de treball.

    • Dotar l’àrea de cultura d’un pressupost digne i operatiu que permeti conservar la sobirania cultural i no hagi de 
dependre d’aportacions econòmiques d’empreses socialment rebutjables des del nostre punt de vista.

    • Definir una política de mecenatge, que no de patrocinis, amb empreses ètiques, sostenibles, que tinguin en 
compte la mirada feminista i social en general. Empreses lligades al territori com el petit comerç i amb fórmules de 

FER UNA CIUTAT HABITABLE



#TenimAlternativa

43

FER UNA CIUTAT HABITABLE
micromecenatge.

    • Engegar una política de coordinació en termes de programació i d’acció cultural a partir dels teatres i exigir 
una figura de programació i direcció artística professionalitzada. Relligar la funció dels teatres amb la formació de 
creadors i artistes, escoles i instituts. I passar així, del concepte d’espectador/públic al de cocreador/protagonista. 
En aquest sentit, impulsar el naixement de tendències en el marc de nous dramaturgs en sales petites de la ciutat. 
Per exemple: La Palma.

    • Dotar de pressupost i recursos les instal·lacions museístiques de la ciutat i desplegar un pla d’acció de museus 
adequat a l’actualitat. Definir-ne les funcions per tal que esdevinguin un servei públic de coneixement més sobre la 
ciutat i el territori: història i identificació, història social, memòria històrica.

    • Replantejar, amb el consens d’entitats i ciutadania, el model de Festa Major que és del 1980 i adequar-la al 
2020 amb criteris de construcció i evolució compartides i explorar formes noves d’organització com el repartiment 
anual per entitats.

    • Crear el museu Casa de la Festa com a centre d’interpretació del nostre llegat.

    • Crear una escola de música municipal i de servei públic i un pla d’acció musical per a tota la ciutat.

    • Recuperar i dotar de projecte propi Cal Massó com a referent en les arts plàstiques i visuals i plantejar línies de 
treball en aquest àmbit, a banda de mostrar la importància de l’art públic al carrer.

    • Avançar en l’oferta de formació artística superior, professionals de la cultura (valorització dels professionals, 
cursos propis i seminaris per a la gestió cultural i impulsar la formació de tècnics en els àmbits dels sectors 
auxiliars (llum, so, vídeo, maquinària, maquillatge, escenografia...). Explorar possibles línies de formació en el marc 
de l’oferta d’FP dual 0 de plans d’inserció i formació laboral.

    • Incloure la perspectiva de gènere, com un hàbit necessari, a tots els àmbits de la cultura.

    • Fer de la cultura una fita imprescindible per a desenvolupar politiquees veritablement sobiranes i republicanes.
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POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Reus, des de l’any 1998, compta amb una regidoria delegada de l’àrea d’Ensenyament que és Política Lingüística. 
Tanmateix veiem aquesta àrea més lligada a cultura que a ensenyament, que s’ocupa de l’educació reglada i que es 
preocupa de les escoles.

Des de la CUP i, precisament perquè gaudim d’aquesta regidoria, en volem desplegar el funcionament per tal 
d’acompanyar i vetllar pel català com a llengua pròpia dels Països Catalans.

En aquest moment, ho veiem absolutament necessari pel que fa a la majoria de mitjans de comunicació de tots 
tipus, les xarxes socials. Veiem amb preocupació com el català actual va perdent la qualitat que li pertocaria. 

Aquests fenòmens s’esdevenen quan una llengua sense estat no té dret ni a fer la seva pròpia evolució perquè 
està envaïda per una altra que la domina i l’eclipsa a poc a poc. La convivència d’una llengua de poder amb una 
altra de sotmesa per motius polítics fa que la perdedora no pugui evolucionar en llibertat i que els canvis que viu 
com qualsevol altra al llarg de la seva història no es puguin visualitzar perquè la que domina li pren el lloc i les 
seves construccions i expressions.

La intenció de la CUP, doncs és impulsar noves campanyes en relació amb l’ús i actual de la nostra llengua a la 
ciutat.

Entenent les polítiques amb la persona al centre la CUP vol treballar pel català com un dret lingüístic fonamental.

Propostes

    • Revisar el RULC (Reglament d’Ús Lingüístic del Català) de l’Ajuntament, actualitzar-lo, segons les necessitats 
d’avui i donar-hi compliment.

    • Revisar exhaustivament els textos oficials de totes les àrees del nostre Ajuntament amb empreses municipals i 
organismes autònoms inclosos, fugint dels calcs d’un castellà anacrònic, propi del segle XIX i adequar-los al català 
actual i de qualitat.

    • Recuperar el SAL (Servei d’Assessorament Lingüístic) com un servei públic més.

    • Desplegar una campanya per a l’ús del català de qualitat i per als drets dels parlants que comprendria diverses 
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accions:
    • campanyes per als establiments d’hostaleria
    • campanyes amb les entitats comercials i dins dels acompliments en concepte de subvenció.
    • incentivar premis per als mitjans de comunicació que facin servir el català de qualitat i dins dels acompliments 
en concepte de subvenció. 
    • campanyes ciutadanes per garantir els drets de les persones no catalanoparlants.

    • Engegar un projecte del català com a primera llengua d’acollida per garantir
    • així tots els drets individuals de les persones que arriben a la nostra ciutat.

    • Exigir a tots els mitjans de comunicació subvencionats per l’Ajuntament amb diner públic el català de qualitat.

    • Impulsar i dur a terme una campanya per a l’ús del català de qualitat a nivell ciutadà i que hauria de ser única i 
innovadora.

    • Engegar campanyes destinades als comerços i establiments d’hostaleria amb la seva participació per millorar 
l’ús de la llengua.

    • Invertir en assessorament perquè els encarregats de difondre la llengua, ho facin amb qualitat, és a dir, amb 
responsabilitat, entre els quals no només mestres, sinó també guies turístics i gent que s’adreça al públic.

    • Dotar de més pressupost i recursos humans la Regidoria de Política Lingüística, així com el CNL (Centre de 
Normalització Lingüística) per tal que es puguin dur a terme campanyes conjuntes basades en les propostes de 

més amunt i que arribin a tots els racons de la ciutat i a totes les associacions i col·lectius que ho demanin.
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ESPORT I CIUTAT

Des d’un punt de vista de la qualitat de vida que volem per a Reus i com a element de cohesió social de primer 
ordre, cal treballar per la promoció del lleure i de l’esport com a espais de convivència i d’enriquiment social i 
cultural. 

Davant la mercantilització del lleure, l’esport i la cultura, des de l’esquerra cal defensar i promoure valors com 
la creativitat, la imaginació, l’autoorganització, la cooperació, l’accés de totes i tots a la pràctica d’aquestes 
activitats, etc. Resulta imprescindible per a això, l’elaboració d’un Pla Estratègic de l’Esport, que ha de ser un 
projecte que permeti una visió compartida i que defineixi les línies generals que serveixin de guia al sector 
esportiu de la ciutat i permetin la concreció dels projectes a posar en marxa. Aquesta elaboració s’ha de fer amb la 
participació de totes les associacions esportives de Reus, les escoles, les associacions de veïns, entre altres. Amb 
l’objectiu d’acostar més la diagnosi a les necessitats de la ciutat, s’ha de dur un procés específic per a cada zona de 
la ciutat de forma complementària al procés global de ciutat. 

La definició de polítiques homogènies de ciutat ha d’anar acompanyada d’una presa de consciència de les realitats 
socials, urbanístiques i d’infraestructures que en cada barri són diferents. En conseqüència, s’han de proposar 
mesures específiques per a determinats aspectes adequats a la realitat de cada zona. En aquest sentit, pertoca 
a l’Ajuntament fer un esforç per facilitar la pràctica esportiva a tots els col·lectius, sense discriminació 
de gènere, capacitat o edat. Cal aprofundir i aprofitar les potencialitats de la pràctica esportiva com a àmbit 
de formació de la persona al llarg de tota la seva vida i multiplicar l’oferta i els escenaris per a la seva pràctica 
mitjançant la utilització de l’espai urbà i l’entorn natural (places, zones verdes, parcs, carrils bicis, parcs, pistes 
esportives escolar…, són espais habituals per a practicar-hi esport de forma individual i col·lectiva). 

Cal facilitar la subsistència de l’associacionisme i dels clubs esportius més petits, generalment sense 
patrimoni propi, per a accedir a la pràctica de l’esport. S’ha d’abaratir l’accés a les instal·lacions, flexibilitzar-ne l’ús 
i continuar apostant per fer noves instal·lacions. En aquest sentit, també hi juga un paper molt gran la utilització 
dels equipaments de les escoles fora de l’horari lectiu, obrint-ne l’ús a tota la ciutadania, amb l’acord, és clar, de 
les AMPA. Les activitats extra escolars esportives o la pràctica esportiva amb nens/es fora de l’escola en clubs, 
han de ser enteses per tothom com una part més de la formació dels alumnes i no com una forma d’esbarjo o de 
construcció d’estrelles esportives.

Propostes

    • Impulsar l’esport base i incorporar-hi la figura de l’observador esportiu per tal de treballar conjuntament 
amb infants i joves les pràctiques que promouen els valors de l’equip, la complicitat, l’esforç i tots aquells que 
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converteixen l’esport en un espai d’enriquiment col·lectiu.

    • Executar el Mapa d’Instal·lacions Esportives Municipals (MIEM), fent l’èmfasi a les necessitats de la ciutadania 
més que a decisions polítiques interessades. Dotar Reus dels equipaments esportius necessaris per tal que les 
iniciatives esportives privades no generin exclusió social en la pràctica esportiva. Només compartint equipament i 
pràctica esportiva infants i joves aprendran a conèixer-se i relacionar-se en un àmbit altament cohesionador. 

    • Redefinir usos de la piscina municipal descoberta, que és una instal·lació cara i desaprofitada. Invertir en 
una piscina municipal coberta amb tots els requisits que calen. Mentre no es construeix, establir les sinergies 
necessàries i reglades amb clubs privats com el Reus Deportiu i el Ploms per tal de cobrir-ne l’absència. 

    • Potenciar i oferir suport, recursos i ajudes a les entitats de lleure que mantenen les estructures de voluntariat. 
Els caus, esplais, casals de joves i altres entitats de lleure de caire laic, són exemple de socialització col·lectiva 
basada en l’entrega de temps de lleure a espais allunyats del consum i del control social. El suport a aquestes 
entitats i els seus monitors ha de poder ser prioritari en un moment en què el compromís social perd valor.

    • Ampliar les instal·lacions esportives municipals per tal que aquestes no estiguin només en mans privades. 
Aprofitar les instal·lacions esportives escolars (pistes i espais esportius a l’aire lliure i coberts) per a treure’n el 
màxim rendiment social i esportiu tot potenciant la coresponsabilitat i gestió amb AAVV, escoles i altres entitats. A 
Reus, a banda de la piscina, calen més gimnasos públics i més poliesportius lleugers. 

    • Retornar la gestió dels espais a les persones i associacions que en fan ús, ajudant-los en el seu manteniment 
i vigilància si s’escau. La burocràcia és poc elàstica i no permet el marge d’acció que dóna la coneixença entre les 
persones o entitats. 

    • Recuperar els jocs tradicionals, més enllà dels esports actuals, alguns d’ells competitius, la nostra societat 
ha desenvolupat molts jocs que fomenten la cohesió de la ciutadania i funcionen, al mateix temps, com a punt de 
trobada. 

    • Apostar per la sostenibilitat en el disseny, construcció i gestió de noves  i actuals instal·lacions esportives des 
del punt de vista de l’impacte ambiental i del consum: petjada ecològica. 

    • Potenciar l’oferta físico-esportiva municipal, higiènica, educativa, competitiva, recreativa, de manteniment i 
millora de la salut i de la condició física per a tots els públics. 

    • Millorar la coordinació entre el departaments municipals que intervenen sobre les característiques i els 
usos de l’entorn social que influeixen més en el comportament de les persones per a la realització de la pràctica 
esportiva espontània i recreativa a l’aire lliure (via pública, medi ambient, esports, guàrdia urbana): parcs de salut- 
circuïts de psicomotricitat, pistes esportives a l’aire lliure, skatepark, carrils bici, punts de descans, punts d’aigua, 
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zones verdes... 
    • Inclusió i col·laboració amb els agents esportius privats (clubs i gimnasos) i públics (entitats) per a la 
vertebració de l’oferta pública físico-esportiva. Realitzar un estudi per barris per tal d’analitzar les instal·lacions 
que disposen. L’Ajuntament s’ha centrat a fer instal·lacions i parcs públics als barris més allunyats del centre, 
però barris més propers com els del Carme on viu força gent gran no hi ha res. S’ha de vertebrar millor la oferta, 
així doncs caldria diferenciar el gimnàs comercial 100% d’altres entitats tipus Gimnàs Damian que a través del 
taekwondo fa una bona tasca social amb èxits esportius de caire internacional. 

    • Eliminar la política de copes i medalles per ajudes per a material esportiu, recursos i beques econòmiques per 
als centres escolars, entitats i esportistes  populars o federats  per a la compra de material i/o pagament de costos 
derivats de la pràctica esportiva. Revisar i modificar la política de subvenció per desplaçaments que tenen moltes 
entitats quan viatgen fora de la ciutat.

    • Establir calendari d’esdeveniments esportius populars de ciutat per aprofitar al màxim les sinèrgies de lloguer 
de serveis, muntatges i desmuntatges per a altres esdeveniments que minimitzin el tall de carrers, afectacions 
a la via pública, anul·lació de serveis a usuaris d’instal·lacions esportives, i costos de muntatge i desmuntatge 
d’elements mobiliaris (graderia, tarimes, casetes d’obres, tanques), i els costos d’operaris i serveis de seguretat, 
tant a la via pública com a les instal·lacions esportives cobertes. 

    • Estudiar la creació de nous esdeveniments esportius a la ciutat a través d’un procés participatiu amb els 
diferents agents esportius de la ciutat i obert a tota la ciutadania. Així es potenciarien esdeveniments d’iniciativa 
popular, ja que la majoria dels que es realitzen són potenciats per empreses privades moltes de les quals, 
allunyades de la realitat esportiva reusenca.

    • Invertir els diners que ens gastem  en l’organització de la festa de l’esport en ajudes als esportistes amateurs i 
de competició locals.

    • Treballar per aconseguir el segell de Destinació de Turisme Esportiu  de qualitat de l’Agència Catalana de 
Turisme i rebutjar el model tipus Saloufest. Potenciar des de Reus el turisme esportiu i el lleure que ens ofereixen 
altres pobles del Camp (Muntanyes de Prades, Siurana, La Mussara,...). 

    • Potenciar la marca Reus quan els clubs surten fora la ciutat i vendre Reus . 

    • Redissenyar i potenciar el parc infantil de Nadal. 

    • Potenciar circuits i rutes per caminar, anar amb bicicleta o per córrer. Moltes de les rutes que hi ha estan 
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obsoletes, mal senyalitzades i no presenten un atractiu per facilitar la pràctica de l’esport . 

    • Supressió del consell municipal de l’esport i creació d’un òrgan molt més dinàmic, hàbil i més participatiu per 
part de tots els estaments de la ciutat. 

    • La gestió de l’esport a la ciutat de Reus s’ha de fer directament des de l’Ajuntament, apostem per la integració 
de la plantilla laboral de Rellsa a l’Ajuntament de Reus i per recuperar la regidoria d’esports per evitar duplicitats i 
internalitzar els serveis. 

    • Promoure o reforçar els programes de promoció, foment de l’esport, hàbits i menjar saludables en centres 
escolars, CAPS i Hospital St. Joan, llars de jubilats, centres de treball, etc. Al mateix temps acompanyar aquesta 
pedagogia d’un recull d’orientacions i explicacions tot alertant, que un mal ús de l’esport pot provocar lesions. 

    • Potenciar al màxim la formació de totes les persones que s’encarreguin de gestionar activitats esportives, 
sobretot, les relacionades amb esport base.

FER UNA CIUTAT HABITABLE
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UN MUNICIPI VALENT ÉS

VIURE I CONVIURE
AMB EL TERRITORI
La CUP té com a un dels seus pilars bàsics el respecte 
i la cura del Medi Ambient. Cal que, en totes les àrees i 
transversalment els aspectes mediambientals i de 
benestar animal siguin prioritaris. La minimització, 
el reaprofitament, la reducció de residus i el compromís 
amb el planeta han de ser la base del funcionament de 
l’Ajuntament. Per aquest motiu, cal reduir els recursos 
malbaratats: aigua, energia, materials... i potenciar-ne 
la seva reutilització per a reduir els residus. Cal poten-
ciar l’ús d’energies renovables i impulsar una cons-
ciència ecològica entre la ciutadania pera facilitar 
l’adquisició d’hàbits respectuosos amb les persones i el 
nostre entorn natural i urbà.

El fet de donar exemple, conscienciant i facilitant eines 
perquè la cura del medi ambient sigui adquirida 
com un hàbit en les tasques quotidianes, serà una de 
les nostres empremtes. Entenem com indispensable 
la inclusió de criteris mediambientals, de respecte als 
animals i de l’entorn, tant en el dia a dia com en la 
contractació de qualsevol servei i en la compra d’equips 
i materials.

Benestar animal | Municipalitzar el servei de recollida 
i acollida d’animals i ampliar els parcs canins. 

Gestió de residus | Gestió directa, reactivar les plantes 
de recollida selectiva, reducció de residus.

Recursos ambientals | Crear zones verdes sostenibles 
i horts urbans, garantir la qualitat de l’aire.

Energia | Potenciar la producció energètica, reduir el 
consum i garantir-ne l’accés a tota la ciutadania.
 
Aigua | Potenciar un consum eficient i implantar la 
Nova Cultura de l’Aigua que acabi amb transvasaments.
 
Model Urbà | Protegir el sòl rústic i potenciar zones 
verdes i agràries com a corredors biològics.

Consciència | Promoure l’educació ambiental per 
fomentar l’equilibri entre l’ús urbà i el medi natural.
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 VIURE I CONVIURE AMB EL TERRITORI

TINENÇA I BENESTAR ANIMAL

   • Municipalitzar el servei de recollida i acollida d’animals - Protectora Municipal -, mitjançant el  projecte inte-
gral de gossera, i un protocol policial enllaçat, així com convenis de col·laboració amb entitats i associacions per a 
treballar conjuntament, treballat per la Comissió Animalista de la CUP.

    • Modificar l’ordenança municipal vigent de tinença i benestar animal, per permetre, entre d’altres coses, el lliure 
accés dels animals de companyia al transport públic (sense transportí) i als edificis municipals. Afegir totes les 
propostes de l’Ordenança de Benestar Animal de la CUP. 

    • Garantir el bon funcionament del servei prestat a les colònies felines, proporcionant casetes per protegir els 
gats del clima advers i del vandalisme, així com garantir una àrea de seguretat per a la seva protecció.

    • Ampliar el nombre de parcs canins a la ciutat i millorar els existents.

    • Promoure programes d’educació i sensibilització animal.

    • Incentivar l’adopció i l’acollida d’animals de companyia.

    • Portar a terme un control ètic de la superpoblació de fauna urbana i desplegar accions preventives com per 
exemple el pinso esterilitzador en cas dels coloms.

    • No utilitzar la caça com a mètode alternatiu al control ètic de la fauna. Restringir progressivament o eliminar 
possibles zones permeses de caça, dins el terme municipal. 

    • No fomentar, ajudar ni donar permisos a granges d’explotació intensiva. 

    • Impulsar un servei comarcal d’incineració, acollida i recollida d’animals. Els preus públics dels serveis d’incine-
ració i guarderia,  les taxes i les sancions per tinença d’animals garantirien la viabilitat econòmica.
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 VIURE I CONVIURE AMB EL TERRITORI

RECOLLIDA I GESTIÓ DE RESIDUDS

      • Remunicipalitzar del servei de la recollida i gestió de residus.

    • Fomentar accions per a minimitzar la generació de residus i tendir al residu zero.

    • Reactivar les plantes de recollida selectiva.

    • Facilitar la reutilització de residus gestionats des de les deixalleries i crear nous programes que impulsin la 
reutilització de residus per part de la ciutadania.

    • Prioritzar la utilització de materials i productes ecològics en les tasques del dia a dia de l’Ajuntament i les 
empreses municipals, així com potenciar aquest punt en les contractacions externes de serveis o obres.

    • Incrementar el control d’abocaments incontrolats.

    • Treballar per aconseguir que Reus sigui una ciutat lliure d’incineració de residus.

    • Aplicar una fiscalitat ambiental que incentivi la recollida selectiva de residus.

RECURSOS AMBIENTALS

   • Incentivar el compostatge domèstic.

    • Fomentar espècies vegetals autòctones i de baix requeriment hídric en zones verdes i que aposti per la flora i 
fauna mediterrània.

    • Establir un manteniment biològic efectiu, lliure de tòxics i productes químics, innecessaris en el manteniment 
de les zones verdes.

    • Facilitar espais públics i en desús per instal·lar-hi horts, tant comunitaris com parcel·les individuals i fomentar 
l’intercanvi d’excedents.
    • Crear un espai de suport i informació medioambiental a la ciutadania.

    • Fer pública i accessible la informació sobre la qualitat de l’aire, l’aigua, les dades meteorològiques i la sonome-
tria.

    • Promoure la reutilització i els circuits de reparació de productes que facilitin l’economia social, cooperativa, 
ecològica de productes com ara roba, electrodomèstics, mobles i altres béns de consum.
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ENERGIA

   • Incentivar la reducció del consum energètic, tant als edificis i empreses municipals com en els particulars 
(habitatges, locals, empreses...).

    • Confeccionar un pla d’estalvi energètic adreçat tant als equipaments com als edificis i empreses municipals.

    • Facilitar l’accés de les energies renovables a la ciutadania, amb tot el suport necessari, tant per agilitzar-ne les 
tramitacions com per a assessorar-la tècnicament.

    • Promoure l’autoconsum energètic.

    • Impulsar la creació al municipi d’una central productora d’energia elèctrica, solar fotovoltaica i/o eòlica.

    • Incentivar la instauració d’una companyia distribuïdora d’energia elèctrica municipal i/o establir acords amb 
empreses existents que produeixin i/o distribueixin energia 100% renovable que possibiliti actuacions, tant en 
l’àmbit d’edificis i empreses municipals com a també en l’àmbit de la ciutadania de Reus

    • Desincentivar la producció i el consum d’energies no renovables.

    • Declarar l’energia com a bé col·lectiu i garantir-ne l’accés a tota la ciutadania i prohibir el tall del subministra-
ment als col·lectius en situació de vulnerabilitat econòmica.

SUBMINISTRAMENT D’AIGUA

    • Promoure la minimització del consum hídric, tant en l’àmbit públic com privat.

    • Declarar l’aigua com a bé col·lectiu i garantir-ne l’accés a tota la ciutadania i prohibir el tall del subministra-
ment als col·lectius en situació de vulnerabilitat econòmica.

    • Elaborar un pla d’actuacions dins dels edificis municipals i de les seves empreses i equipaments per a raciona-
litzar l’ús de l’aigua.

    • Assessorar i controlar el consum d’aigua en les empreses i clubs privats de consum elevat d’aigua.

    • Fer servir aigua no potable com la de la depuradora, en rec i neteja viària.

    • Promoure la recollida i utilització de l’aigua pluvial.

    • Garantir el funcionament de les fonts públiques i promoure’n noves ubicacions a la ciutat.
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MODEL URBÀ I EQUILIBRI AMB L’ENTORN

    • Protegir el sòl rústic. 

    • Valorar les rieres que passen pel nostre municipi, tenir-ne cura i fer-ne el manteniment d’aquest entorn.

    • Reforçar els espais naturals i agraris que envolten el municipi i establir corredors biològics com a zones de pas 
de les diferents espècies animals.

    • Elaborar un mapa acústic amb restriccions en zones i espais.

    • Prioritzar els espais verds que afavoreixen la convivència entre els ciutadans i els espais de lleure a l’aire lliure. 

    • Protegir l’arbrat urbà i les plantes, de pràctiques poc ètiques i irrespectuosos vers elles com per exemple: 
protegir-los de les obres (públiques i privades), les activitats humanes (festes, cartelleria,...). 

    • No permetre el canvi de plantes per simple estètica.

    • Recuperar el llegat de les escoles de jardineria mediterrània, replantejar les podes i respectar el cicle dels 
arbres.

    • Planificar i potenciar microhàbitats i zones verdes internes afavorint la connectivitat interna i externa així com 
la distribució equitativa dels espais verds.

CONSCIENCIACIÓ I EDUCACIÓ AMBIENTAL

    • Promoure cursos i tallers de formació i de conscienciació medioambiental als centres educatius de la ciutat.

    • Impulsar cursos i tallers de medi ambient, benestar animal i auto abastament energètic des de l’oferta d’activi-
tats del Casal de Joves.
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UN MUNICIPI VALENT ÉS

RECUPERAR LA SOBIRANIA
Transformar des del municipalisme implica desple-
gar polítiques d’aprofundiment democràtic i de justícia 
social. El paper dels ajuntaments i les xarxes asso-
ciatives a nivell local va ser determinant per a poder 
engegar el referèndum de l’1-O i la resposta solidària 
del 3-O. No obstant, la recentralització de l’estat espan-
yol, seguint les ordres de la Unió Europea, ha afectat 
greument a l’autonomia financera dels municipis. 
S’ha prioritzat el pagament del deute i del rescat ban-
cari a les necessitats creixents de la població. Hem de 
recuperar les sobiranies a nivell local per poder atendre 
millor les necessitats de les persones i poder cons-
truir una nova República que superi el règim del 78 
i s’adapti a la nostra realitat social. 

Fins ara, els governs municipals han utilitzat la fisca-
litat municipal com un instrument amb intencionalitat 
partidista. Nosaltres volem posar-la al servei de la 
redistribució de la riquesa, amb criteris de progres-
sivitat, justícia social, cura del medi ambient i pers-
pectiva feminista. Hem d’enfortir els serveis públics al 
municipi perquè els destinataris som les persones que 
hi vivim, enlloc d’afavorir els negocis a empreses de 
l’IBEX 35.

República Catalana |  Defensar els drets civils i 
polítics i impulsar accions institucionals i populars 
que accelerin la ruptura democràtica amb l’estat.

Serveis Públics | Municipalitzar el servei de reco-
llida de residus i neteja viària en mans d’FCC. Tenir 
en compte els criteris ambientals en l’adquisició 
de l’aigua al municipi. Revisar els preus del ser-
vei funerari de Reus. Impulsar un servei comarcal 
d’acollida i recollida d’animals.

Hisenda | Impulsar una fiscalitat progressiva al 
municipi a través de les ordenances (IBI, IAE): que 
pagui més qui més té. Fer un estudi i una auditoria 
dels serveis municipals externalitzats.
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RECUPERAR LA SOBIRANIA

REPÚBLICA CATALANA

Vertebrem els Països Catalans des dels municipis La República s’ha de construir de baix cap dalt. Transformar la 
societat des de el municipalisme implica polítiques de aprofundiment democràtic i de justícia social.

Sabem que no és possible sense una acció combinada al carrer i a les institucions. Des del municipalisme connec-
tar les mobilitzacions socials i la lluita per la independència és indispensable. Sense municipis valents, la Repúbli-
ca catalana no pot tirar endavant.

El paper dels ajuntaments i les xarxes associatives a nivell local va ser determinant per a poder engegar el re-
ferèndum de l’1-O i la resposta solidària del 3-O. D’altra banda, el municipalisme necessita un horitzó de ruptura 
constituent per a poder desplegar les sobiranies i això s’ha de concretar en la independència.

La construcció nacional dels Països Catalans, com a projecte històric de l’Esquerra Independentista, té un aliat clar 
en el municipalisme ja que és l’àmbit que millor permet articular les solidaritats entre diferents territoris, superant 
així la divisió autonòmica i estatal.

Les Diputacions i els Consells Comarcals responen a una visió provincial i desfasada del país, subordinada a un 
model administratiu centralitzat i centralista. 

En el marc de la construcció de la República és imprescindible que des de l’àmbit local es promogui un debat 
profund sobre aquest model territorial.

Desplegarem i col·laborarem amb totes les iniciatives que promoguin la identitat compartida, lingüística, històrica, 
social i cultural dels Països Catalans.

Avançarem cap a la substitució de les Diputacions Provincials per institucions supramunicipals adequades a la 
realitat territorial. 

Defensarem els drets nacionals i l’exercici de l’autodeterminació i la independencia i, quan calgui, ho farem a través 
de la desobediència institucional i popular.

Impulsarem l’Assemblea Municipalista dels Països Catalans, oberta a la participació d’ajuntaments, alcaldes i 
alcaldesses, regidors i regidores, i al teixit associatiu del món municipal, més enllà del nostre espai polític.
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RECUPERAR LA SOBIRANIA

PRESTACIÓ DE SERVEIS PÚBLICS

Els serveis públics d’una ciutat impliquen la gestió d’activitats socioeconòmiques per cobrir necessitats de la 
comunitat. Aquesta gestió pública pot realitzar-se sota diverses modalitats.

    • Externalització/privatització
    • Empresa pública
    • Organisme autònom
    • Gestió directa

La gran majoria dels serveis públics que obligatòriament ha de prestar una ciutat com Reus actualment són de 
titularitat municipal (sigui mitjançant la gestió directa o empreses públiques) o els presten altres ens públics, amb 
l’excepció del servei de recollida de residus i neteja viària, que el presta l’empresa privada FCC des de 1967.

Proposem el següent criteri general per determinar la forma de gestió pública:

    • Si és una activitat que té ingressos per ella mateixa (taxes, preus públics, entrades, bitllets, facturació de 
serveis) empresa pública.
    • Si és una activitat de despesa finalista: organisme autònom o gestió directa, regidoria.
    • Reservar l’externalització a serveis puntuals, especialitzats, que requereixin maquinària molt específica, tot 
impulsant clàusules socials, ambientals, models empresarials alternatius, als plecs per a la seva contractació i 
incrementar el control i la inspecció de les empreses adjudicatàries.

No s’ha d’aplicar una fórmula única de gestió sinó que s’ha d’adaptar a cada servei. Concretament proposem gestio-
nar els serveis públics de la ciutat de Reus de la següent manera:

    • Enllumenat públic: empresa pública de serveis energètics més serveis puntuals externalitzats.

    • Cementiri: mantenir GESFURSA i recuperar el mercat dels serveis funeraris millorant preu i servei, i eliminar les 
facilitats per a les empreses privades a l’Hospital i la Funerària.

    • Recollida de residus: nova Empresa Pública per flexibilitzar el servei.

    • Neteja viària: nova Empresa Pública que inclogui la recollida de residus i que assumeixi la neteja d’edificis.

    • Abastiment d’aigua potable: L’aigua és un factor que condiciona el creixement de la ciutat. La política municipal 
d’aigua ha de revertir els guanys per abaixar preus amb criteris socials i millora continua de la qualitat del ser-
vei. Proposem mantenir l’empresa pública Aigües de Reus més serveis puntuals externalitzats, amb canvis en els 
criteris de gestió.

            ◦ Impulsar mesures de reducció de consum particulars, empreses i edificis municipals.
            ◦ Tenir en compte els criteris ambientals en l’adquisició de l’aigua.
            ◦ No derivar beneficis a altres empreses i serveis.

    • Clavegueram: Mantenir l’empresa pública Aigües de Reus i serveis puntuals externalitzats.
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RECUPERAR LA SOBIRANIA

HISENDA MUNICIPAL

Els darrers mandats Reus ha estat mancat d’un Pla d’Acció Municipal que hagi aportat un sentit estratègic a 
les polítiques públiques. Aquesta manca de planificació ha existit també en el terreny de la fiscalitat municipal 
fet que a la pràctica ha comportat la manca de polítiques de caràcter progressiu. Fins ara, els governs municipals 
han utilitzat la fiscalitat municipal com un instrument amb intencionalitat i incidència política.

Propostes

    • la CUP es posiciona públicament a favor d’una fiscalitat progressiva en contraposició de la lineal: fiscalitat 
municipal redistributiva.

    • el pressupost municipal no ha d’amagar que els ajuntaments tenen altres marges on incidir com polítiques 
públiques que condueixin a la municipalització i internalització de serveis.

    • proposem realitzar un estudi d’aquells serveis municipals actualment en contractació i que pot resultar d’in-
terès públic.

    • Continuar treballant en un futur procés de municipalització del servei de la neteja viària i recollida de residus 
urbans

FISCALITAT PROGRESSIVA

Proposem impulsar tarificacions segons criteris de renda, progressivitat, justícia social, cura del medi ambient 
i perspectiva de gènere per racionalitzar la recaptació d’impostos i el cobrament de taxes i preus públics, fet que 
resumit es tradueix en què com més renda, més contribució.

Propostes

    • Optar per la tarificació per afavorir aquelles rendes més baixes i les unitats familiars més exposades com ara 
les monomarentals o monoparentals.

    • Redistribuir entre rendes, a partir de la correcció d’aquells factors impositius sobre els quals les administra-
cions locals poden incidir.

    • Rebaixar les taxes sobre serveis essencials ja que són ingressos que no tenen en compte la renda de la ciuta-
dania.

    • ICIO (Impost sobre construccions, instal·lacions i obres): afavorir amb les bonificacions d’aquest impost la 
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rehabilitació d’habitatges.

    • Incentivar l’estalvi d’aigua, amb un nou 1r tram social gratuït i un 4t tram addicional  per consums molt elevats 
que el compensi.
    • Introduir taxes per a caixers automàtics per tal que les entitats bancàries contribueixin en l’ús del sol urbà.

    • Actualitzar periòdicament els valors cadastrals fins allà on la legislació actual ho permet.

    • Introduir bonificacions a l’IBI (Impost de béns immobles) i a l’ICIO per la instal·lació d’energies renovables o 
d’equipaments que fomentin l’eficiència energètica. 

    • Aplicar augments en els coeficients de situació més elevats en l’IAE (Impost d’activitats econòmiques).

    • Augmentar l’IBI per aquells immobles amb un valor cadastral superior que tenen un ús comercial, industrial i 
de turisme.

    • Introduir criteris de bonificació de l’IBI segons els ingressos familiars i el valor cadastral de l’habitatge. Intro-
duir criteris de bonificació (fins el 70%) en aquells casos de lloguer en els que els propietaris repercuteixin en el 
preu del lloguer l’IBI.

    • IBI: introduir subvencions de la quota municipal de fins al 30% per aquells propietaris que durant el temps en 
què cedeixin els seus habitatges per a la borsa municipal, sempre que aquest propietari no disposi de més de 3.

    • IBI: Aplicar un augment de la quota de l’IBI per aquells pisos buits que no hagin estat cedits a la borsa d’habi-
tatge.

    • Impost per l’Increment del Valor de Terrenys: augmentar el gravamen per aquelles operacions susceptibles de 
ser especulatives. 

    • Introduir accions que generin menys residus, bonificant aquells ciutadans que en generin menys.

RECUPERAR LA SOBIRANIA
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RECUPERAR LA SOBIRANIA

ORGANITZACIÓ DE L’AJUNTAMENT

L’Ajuntament és l’organisme que ocupa més persones de la ciutat i que gestiona el pressupost més gran. Cal 
que l’administració disposi d’un pla a mig i llarg termini que faci previsió d’escenaris futurs de l’activitat econòmica 
i el paper l’administració local, tenint en compte els canvis tecnològics que afecten el món del treball.

Propostes

       • Impulsar des de l’Ajuntament la reestructuració de l’administració local.

    • Realitzar un estudi sobre la conveniència d’internalitzar serveis municipals que actualment executen empreses 
privades per la via de contractes amb l’Ajuntament de Reus.

    • Crear, en el marc del Pla d’Acció Municipal, un estudi de la incidència de l’administració local sobre l’economia 
real (Ajuntament, organismes autònoms, empreses municipals...).

    • Vetllar per la implementació de les clàusules socials aprovades pel consistori reusenc en matèria de contrac-
tació pública. Aprofundir en aquesta matèria de manera que l’Ajuntament no es desentengui de la situació laboral 
dels treballadors de les diferents contractes públics amb empreses privades, creació d’un òrgan de contacte entre 
administració local i empreses adjudicatàries de contractes públics i treballadors. 

    • Refermar la proposta de la CUP per tal que els treballadors municipals estiguin representats en els òrgans 
rectors d’empreses públiques i organismes autònoms. 

    • Revisar el Catàleg de llocs de treball, conveniència de les empreses municipals i organismes autònoms.
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UN MUNICIPI VALENT ÉS

TREBALLAR PER 
TENIR FUTUR
Enfront del model capitalista, agressiu, autoritari, 
explotador i altament desposseïdor de la riquesa 
col·lectiva, volem construir una societat on puguem 
compartir la riquesa i prioritzar la vida de les 
persones. La CUP de Reus volem que es potenciï, des 
del municipi, les empreses d’Economia Social i Solidària 
(ESS), el conjunt d’iniciatives que tenen com a objectiu 
resoldre necessitats de qui les impulsen, per sobre de 
l’ànim de lucre. Reus no és només el nucli urbà, tenim 
un terme municipal integrat per masos, rieres i espais 
d’horta massa oblidats. Per això cal revertir el procés 
d’extinció de l’activitat primària al municipi, no en 
base a grans explotacions industrials, sinó promovent 
pràctiques respectuoses i compromeses.

Les iniciatives d’Economia Social i Solidaria poden 
ser un factor important per a un model alternatiu 
de desenvolupament a la ciutat. Apostem per la 
distribució  equitativa de la riquesa i que incorpori la 
perspectiva feminista. Un model inclusiu, que recuperi 
les sobiranies vinculades a necessitats vitals (alimen-
tació, energia, comunicacions, finançament, cures). 
Cal preparar el teixit productiu del municipi perquè les 
transformacions del capitalisme no representin una 

pèrdua de drets laborals ni impactin negativament en 
l’economia de la ciutat.

Agricultura | Impulsar el Parc Agrari de Reus per fer 
front a la disminució de treballadores de la terra. 

Indústria | Oferir alternatives a la deslocalització 
d’empreses. Prioritzar la contractació pública a 
empreses de l’ESS.  

Comerç | Donar suport al comerç de barri i de proxi-
mitat. Preservar l’activitat dels Mercats municipals. 
Fer una política de fiscalitat que gravi les grans 
superfícies.
 
Turisme | Prioritzar el turisme cultural davant del 
turisme de sol i platja. Fer una moratòria de pisos 
turístics.

Noves tecnologies | Desplegar una xarxa de con-
nexió a internet oberta als espais públics de la 
ciutat. Apostar pel programari lliure a l’administra-
ció local.
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TREBALLAR PER TENIR FUTUR

AGRICULTURA I RAMADERIA

Reus no és només el nucli urbà. Té un terme municipal que va molt més enllà dels edificis i els polígons indus-
trials, integrat per masos, rieres, marges, vegetació singular i espais d’horta massa oblidats per l’Ajuntament. Cal 
reorientar les formes intensives de la ramaderia i l’agricultura cap a sistemes de producció mes respectuosos amb 
el medi, com són les produccions ecològiques.

Propostes

    • Aprofitar els espais agrícoles abandonats, relacionant propietaris i potencials treballadors de la terra (banc de 
terres).

    • Fomentar la recuperació de masos abandonats.

    • Millorar la xarxa de camins i la senyalització que connecta Reus amb els pobles i masos del seu entorn.

    • Impulsar el Parc Agrari de Reus per fer front a la disminució constant de treballadors i treballadores de la terra 
i garantir la diversificació de l’economia:
    • Creació d’una marca agrícola pròpia per potenciar especialment els productors de cultius ecològics locals.
    • Constituir, amb els pagesos de l’agricultura professional, el Consell Municipal Agrari per tal de facilitar i asse-
gurar que puguin continuar amb la seva activitat.

    • Afavorir la comercialització dels productes de proximitat als mercats de la ciutat.

    • Millorar l’espai de transició paisatgístic entre el nucli urbà i l’entorn rural.

    • Aprofitar el potencial de la xarxa de vies verdes des del punt de vista de l’esport, del turisme, del medi ambient, 
la educació i la cultura.

    • Dotar la Guàrdia Urbana de les eines que calen per a la vigilància rural: masos, granges, casetes d’eines, bas-
ses d’aigua (i els seus motors). Intensificar la vigilància i control dels ferrovellers i evitar la compra dels productes 
robats.

    • Impulsar una campanya per crear horts urbans amb assessorament tècnic, incidint en pràctiques ecològiques. 
Cedir els horts a qualsevol persona que hi estigui interessada, fent atenció especial a persones grans, aturades, 
amb alguna discapacitat,...
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ACTIVITAT INDUSTRIAL

En una societat en canvi constant, cal preparar el teixit industrial del municipi perquè les transformacions en 
els models de producció i negoci no representin una pèrdua de drets laborals ni impactin negativament en 
l’economia de la ciutat.

Propostes

    • Fer que el “viver d’empreses” de REDESSA sigui una eina de promoció de la creació de noves empreses.

    • Dissenyar un pla d’atracció d’empreses per als polígons industrials de la ciutat, actualment infrautilitzats, 
evitant-ne la creació de nous.

    • Crear una comercialitzadora municipal d’energia verda i xarxes de distribució pública i de connexió entre 
usuàries.

    • Oferir alternatives per la permanència de les activitats empresarials susceptibles de deslocalització o tanca-
ment.

    • No requalificar terrenys industrials com a sòl edificable i evitar l’establiment de grans empreses del comerç i la 
distribució que a mig termini eliminen ocupació.

    • Donar suport a les lluites dels treballadors i treballadores de la nostra ciutat que reivindiquin drets laborals o 
l’apoderament de classe com a motor del procés de transformació social.

    • Ajut als treballadors autònoms a través de la intermediació de l’Ajuntament amb entitats de cooperativa de 
crèdit o finances socials per facilitar-ne la capacitat de finançament.

    • Prioritzar la contractació de l’Ajuntament a empreses ESS i impedir la contractació d’empreses que precaritzen 
el treball.

    • Fomentar xarxes de distribució de caràcter local i de proximitat per evitar intermediaris i garantir uns preus 
dignes per als productors i un producte de qualitat per als consumidors.

    • Assumir un paper actiu de defensa de la classe treballadora integrant el dret d’igualtat d’oportunitats en el 
món del treball i fomentar una distribució del treball segons les capacitats i la voluntat de cada persona i no en 
una estructura del mercat laboral que reprodueix la divisió sexual del treball, en les contractacions de l’Ajuntament.

    • Prioritzar les empreses basades en la cogestió i autogestió que la classe treballadora proposi en el camí cap al 
col·lectivisme.

TREBALLAR PER TENIR FUTUR
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TREBALLAR PER TENIR FUTUR

COMERÇ

Considerem al comerç com un factor prioritari de desenvolupament local que podem explicar en quatre eixos 
com a definició:

    • és comunitari: la comunitat no és desenvolupada, sinó subjecte que desenvolupa.
    • és integral: genera riquesa econòmica però també d’altres tipus: vincles, cures, coneixement...
    • és endogen: aprofita els recursos propis, tant tangibles com intangibles, sovint infrautilitzats.
    • és autocentrat: prioritza satisfer les necessitats locals amb recursos locals.

Propostes

    • Fomentar el comerç de proximitat i mantenir-lo dins la trama urbana per evitar la instal·lació de franquícies i 
superfícies comercials.

    • Fer una política de fiscalitat que gravi més aquestes grans superfícies, a través d’ordenances municipals.

    • Dinamitzar el comerç local mitjançant cooperatives de serveis que donin suport al comerç local.

    • Donar suport al comerç de barri a partir de mesures que afavoreixin establiments que cobreixen necessitats 
bàsiques.

    • Contribuir a regular el preu del lloguer de locals buits i impulsar plans d’ajuts, basats en exempcions en funció 
del seu ús.

    • Regular les subvencions i ajuts a les associacions de botiguers i comerciants, de manera que hi hagi equitat 
entre totes i per projectes.

    • Aturar la mercantilització de la ciutat a partir de les APEU (Àrees de promoció Econòmica Urbana), que sota 
l’aparença de proposta col·laborativa, amaguen la privatització del espai públic i un greuge comparatiu entre els 
mateixos comerciants.
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MERCATS

Els mercats han de ser centres de serveis alimentaris i de productes de primera necessitat i no necessàriament 
espais d’oci. Hi ha professionals que són venedors i coneixedors del producte, però no són ni volen ser restauradors.

D’altra banda, el sentit filosòfic i també pràctic de les persones que compren al mercat, desapareix en detriment de 
la seva essència.

Tenim la voluntat política de donar sentit als mercats municipals i donar suport a un projecte elaborat pels 
propis paradistes perquè estem segures que el valor afegit del mercat és el mercat en sí.

Propostes

    • Impulsar les parades especialitzades, vinculades amb el producte de proximitat i, sobretot, amb l’alimentació.

    • Reservar un espai per a empreses cooperatives i alimentació ecológica diferenciades i protegides.

    • Crear-hi l’escola municipal d’alimentació. A Reus tenim regidoria de salut i facultat de nutrició. Hi podria haver 
un punt de servei de nutricionista.Impulsar tallers de cuina/ xerrades i accions amb nutricionistes.

    • Vincular el mercat a les regidories de salut pública, participació i cultura.

    • Promoció de productes i plats lligats a les festes tradicionals i per tant a la cultura.

    • Presentació de productes i elaboracions noves. Gastronomia del món amb la possibilitat d’obrir parades amb 
persones titulars dels diferents països i cultures gastronòmiques diferents.

    • Presentació i desenvolupament de models d’economia social, lligats a la producció i venda d’aliments.

    • Reservar un punt de recollida de residus dins al Mercat: olis, envasos, i tots els residus vinculats a l’alimenta-
ció.

    • Revisar la Normativa específica per als mercats municipals i la forma juridicoeconòmica.

    • Fomentar que el servei del producte utilitzi la quantitat mínima d’envasos o embalatges i que siguin reutilitza-
bles.

TREBALLAR PER TENIR FUTUR
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TREBALLAR PER TENIR FUTUR

TURISME

No considerem la promoció turística com una prioritat de les polítiques de l’Ajuntament. És urgent fer un debat 
públic de ciutat amb la participació de tota la ciutadania sobre el model turístic i la sostenibilitat en aquest sector.

Propostes

    • Establir immediatament una moratòria sobre noves construccions destinades a l’allotjament turístic a la ciutat.

    • Garantir que en les empreses públiques i en aquelles on l’administració hi participa directament o mitjançant 
concurs públic, s’asseguri el compliment que els treballadors i treballadores estiguin adscrits al conveni al qual 
correspon l’activitat que efectivament realitzen.

    • Destinar la totalitat dels ingressos procedents de la taxa turística a pal·liar els impactes negatius del turisme 
sobre la població, tot aplicant politiques d’accés a l’habitatge, o destinar-los a la conservació del patrimoni natural i 
cultural. En cap cas a la promoció. 

    • Facilitar la participació del municipi en la implementació i gestió de la taxa turística, tot possibilitant l’aplicació 
d’un recàrrec municipal, així com la participació en la gestió del 100% del fons.

    • Supressió immediata de l’Agència de Turisme i retorn de les funcions i integració de les treballadores a l’Ajunta-
ment.

    • Prioritzar el turisme cultural i de natura al davant d’altres tipus de turisme depredador com el de sol i platja o 
el de compres.

    • Presentar propostes d’alternatives productives al turisme, basades en el desenvolupament de l’economia local, 
el respecte al medi ambient i la dignitat dels llocs de treball, abans de tornar a destinar recursos econòmics en 
campanyes destinades únicament al turisme.
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LES TIC AL SERVEI DE LA GENT

La tecnologia o l’activitat tecnològica d’un territori influeix en el seu progrés econòmic i social. Calen políti-
ques que donin als municipis la capacitat de ser protagonistes de la seva activitat tecnològica i que no la potenciïn 
per l’interès privat de les empreses líders del sector. Cal fer créixer una tecnologia oberta, de fàcil accés i sota 
control democràtic.

Cal que l’administració reguli adequadament l’ús de les tecnologies en aquests àmbits i sigui exemplar vet-
llant per les llibertats de la ciutadania.

Apostem per l’apoderament tecnològic dels municipis i de les persones, sota una perspectiva de gènere, a fi 
que es transformin en accions representatives de la diversitat existent en la nostra societat. Cal que l’Ajuntament es 
marqui l’objectiu d’evitar la fractura digital, marcant-se objectius realitzables a curt i llarg termini.

Propostes

   • Consolidar un ecosistema d’infraestructura col·laborativa i oberta de tecnologies lliures.

    • Proporcionar accés real a la ciutadania a una oferta assequible i variada de serveis de telecomunicacions de la 
màxima qualitat, capacitat i neutralitat.

    • Promoure ordenances municipals de desplegament de nova infraestructura.

    • Afavorir les xarxes comunals i obertes, incidint en la necessitat d’avaluació de l’impacte social i dels desplega-
ments tenint en compte els possibles casos d’ús.

    • Desplegar noves infraestructures per a serveis de comunicacions.

    • Impulsar el desplegament d’infraestructures d’accés (fixa i mòbil) a través d’una xarxa compartida territorial

    • Facilitar la compartició d’infraestructura pública.

    • Contractació de serveis a companyies de telecomunicacions amb criteris democràtics.

    • Relació del programari lliure amb la ciutadania:

    • Garantir que totes les webs i aplicacions municipals funcionin amb programari lliure.
    • Utilitzar només formats i protocols oberts, amb especificacions públiques i que disposin de bones implementa-
cions lliures.
    • No incorporar a les webs municipals serveis de tercers basats en programari que permeti la recol·lecció de 
dades per part de qui ofereix el servei.
    • Garantir l’accessibilitat a les web municipal per a persones amb discapacitat.

    • Implantació de programari lliure a l’Ajuntament: 

TREBALLAR PER TENIR FUTUR



#TenimAlternativa

69

    • Establir un pla de migració a programari lliure de tots els serveis d’informació de l’Ajuntament.
    • Migrar l’ofimàtica interna a programari lliure, amb els corresponents plans de formació.
    • Vetllar perquè amb diners públics només es desenvolupi codi públic.
    • No adquirir maquinària que no sigui plenament funcional sota kernels lliures, com per exemple Linux.
    • Migrar progressivament a programari lliure totes les aplicacions d’escriptori i el sistema operatiu dels ordina-
dors municipals.

    • Cooperació entre administracions i amb les comunitats de programari lliure, creant mecanismes de coordinació 
entre administracions que permetin mancomunar el desenvolupament i desplegament de serveis.

    • Assumir l’Open Data per defecte.(Plataforma on es publiquen totes les Dades que genera una Administració 
Pública de manera que es permeti l’accés i reutilització de la informació a la ciutadania i empreses).

    • Publicar sota llicències lliures i formats reutilitzables tota la informació pública generada o gestionada per 
l’administració local (des dels pressupostos municipals fins als temps dels semàfors...)

    • Estandarditzar els formats de les dades publicades entre diferents ajuntaments i administracions, per facilitar 
l’anàlisi creuada de les dades.

    • Publicar les dades crues generades per a la realització d’estudis finançats amb diners públics, de manera que 
es puguin comprovar els estudis o fer-ne de derivats. 

    • Promoure la reutilització d’aquestes dades amb una publicitat activa, una bona accessibilitat al web municipal 
i l’especificació de les llicències.

    • Garantir la privacitat de les dades de caràcter personal.

    • Administrar les dades de caràcter personal únicament dins de l’administració i seguint criteris estrictes de 
protecció de dades.

    • Implementar mecanismes per facilitar al ciutadà que pugui conèixer, corregir o esborrar dades personals dels 
sistemes de l’administració.

    • Posar en marxa programes de formació i capacitació digital per a la ciutadania i reforçar els existents.

    • Promoure espais de connexió i ús tecnològic que ofereixin eines i recursos de manera gratuïta i dotar de recur-
sos als existents (biblioteques, centres cívics o telecentres). Així com espais gratuïtts de Coworking i estudi.

    • Oferir programes pedagògics, en coordinació amb centres educatius de diferents nivells, per treballar la tecno-
logia de manera inclusiva i respectuosa amb la ciutadania, introduint la perspectiva de gènere.

    • Oferir formació tecnològica a col·lectius amb risc d’exclusió social per motius socioeconòmics.

    • Reduir l’impacte mediambiental amb la reutilització d’equips, més enllà de la seva vida de consum, fins la seva 
vida útil real. Promoure l’economia social i solidària.
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    • Exhortar a una compra pública responsable que respecti els drets laborals en la producció de béns electrònics, 
iniciativa que es pot realitzar a través de les clàusules socials en la contractació pública.

    • Fer compra pública amb extensió de garantia que inclogui reparació i manteniment durant tot el període d’uti-
lització per allargar la vida útil dels dispositius.

    • Utilitzar formats oberts de fitxers com a eina per garantir l’accés a la informació sense obstacles i la bona 
interacció amb i entre els sistemes públics.

    • Producció digital utilitzant llicències copyleft (mètode general per fer o convertir en lliure un programa) i Crea-
tive Commons (reduir les barreres legals per a compartir treballs creatius) que faciliti la reutilització de les obres 
artístiques i les produccions dels/de les creadors/es locals finançades amb fons públics, com a eines de cultura 
lliure.

    • Realització d’un Pla Estratègic Tecnològic de caràcter transversal, que inclogui agents econòmics i amb partici-
pació ciutadana, per analitzar i implementar estratègies de l’administració local i d’altres a mig i llarg termini.
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