
participació

polítiques
participatives
integradores

socials
de gènere

operatius des del primer dia

persones al centre

inclusió territorial

Dinamitzar econòmicament

Millorar la mobilitatBenestar social

gestió ambientalment responsable

valors republicans

Canviar la manera de fer política

ciutat sostenible
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aparcaments circulacionscarrers bici riubarreressalut esporteducaciócomunitat
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ètica
Elaborarem un codi 
ètic, de bon govern 

i de conducta 
que reguli els 

comportaments i els 
compromisos dels 

càrrecs electes 
i càrrecs de 

confiança

participació 
autèntica

Actualitzarem el 
reglament de 

participació 
ciutadana i 

evolucionarem 
els pressupostos 

participatius

parets de vidre
Establirem mecanismes 

per a sotmetre’ns al control 
directe dels veïns i veïnes

portes obertes
Facilitarem l’accés directe 

de la ciutadania a l’Alcalde i 
a l’equip de govern (més i 

millors canals)

informació
Publicarem un 

informe de gestió 
anual, amb 

les principals 
actuacions 
realitzades

associacions
Impulsarem el 
protagonisme 

de totes les 
associacions dels 

diferents àmbits i 
desenvoluparem 

un portal 
d’entitats

igualtat
Establirem la igualtat 

en la recepció del serveis 
municipals de tots els veïns 

amb independència 
del barri o poble 

on visquen

gènere
Promourem l’accés 
equitatiu als llocs de 

representació, programes 
d’eradicació de la 

violència masclista i 
polítiques LGTBI

Canviarem 
la manera de fer 

política
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patrimoni
Implementarem 

projectes de 
restauració i 

conservació de 
les Muralles, el 

Call Jueu i la resta 
del patrimoni 
arquitectònic

cultura
Programarem els 
actes culturals de 
manera que entre 

ells guarden una 
vinculació i obeeixin 

a un fil conductor

turisme 
cultural

La cultura ha de ser 
també generadora de 

riquesa. Farem un  
projecte global de cultura, 

no només accions 
culturals

ecoturisme
Perque els turistes 

busquen naturalesa 
i gaudir dels paisatges 

que ens han donat la 
qualificació de reserva 
de la biosfera

marca
Fomentarem 

i potenciarem la 
marca Reserva de la 

Biosfera, en benefici 
dels productors 

locals, el turisme i la 
restauració

venda km. 0
Crearem espais per 

a la venda directa 
de productes de 
proximitat i de 

km 0

habitatge
Fomentarem l’habitatge 
social i la recuperació 

d’habitatges al Nucli Antic

nucli antic
Elaborarem un catàleg de 
titularitat de finques i un 
inventari de l’estat de 

conservació

Dinamitzarem 
l’activitat 

econòmica
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vianants
Crearem itineraris 

a peu i millorarem 
les voreres per 

afavorir el trànsit 
de vianants, 

eliminant barreres 
arquitectòniques

al riu
Obrirem la ciutat 

al Riu
mitjançant la 

recuperació 
dels terrenys de 

la RENFE i la 
construcció de 
passejos fluvials

il·luminació
Farem un registre de 

les zones amb problemes 
d’il·luminació i desplegarem 

un pla de millores

passarel·la
Instal·larem una 

passarel·la que comuniqui 
la Rambla de Catalunya i el 

Nucli Antic, connectant la 
Tortosa històrica i la 

moderna

transport 
públic

Reordenarem el 
transport públic, 
amb línies més 
dinàmiques i 

optimització de 
freqüències

connexions
Connectarem 

Remolins, el 
Rastre i el Hospital 

Verge de la Cinta: 
més visites a les 

muralles, accès rodat 
als barris i nova 
comunicació a 

l’Hospital.

bici
Construirem una xarxa 

de carrils bici útils i farem 
campanyes que promoguin 

l’ús d’aquest mitjà de 
transport

aparcaments
Tenim disenyat tres 

aparcaments públics, a 
més d’aparcaments per 

a bicis i motocicletes

Millorarem la 
mobilitat, obrirem 

Tortosa al Riu
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diversitat
Promourem 

l’acolliment de 
la diversitat de 

l’alumnat

formació 
professional

Impulsarem 
l’articulació 

entre col·lectius 
empresarials i 
el Departament 

d’Educació

educació
Crearem l’Oficina Municipal 

d’Escolarització

persones grans
Impulsarem la participació, 

ocupació i autonomia 
de les persones grans 

(afers socials i esports)

salut
Crearem el 

Consell de Salut 
així com un pla local 

de salut pública

enfocament 
comunitari

Treballarem i 
difondrem el procés 

comunitari com a 
eina de cohesió 

social

esports
Farem de l’esport una 

eina de transformació 
transversal de la ciutat. 

Millorarem els 
equipaments 

esportius 

salut+educació
Fomentarem a les escoles 

l’adquisició de bons hàbits 
alimentaris i altres 

accions similars

Farem del 
benestar social 

la nostra prioritat
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