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1.COMPROMÍS PER A UN NOU ESTAT INDEPENDENT 
 
 
 
La candidatura Esquerra Republicana de Catalunya, Moviment d’Esquerres i 
Moviment Demòcrata Català, és conscient del repte políticament transcendent 
que viu el país arran del procés per constituir un nou Estat independent per a 
Catalunya. També és sabedora del paper especialment important que hi tenen 
els municipis i especialment el municipi de Tarragona, així com la necessitat 
d’impulsar des dels Ajuntaments les accions que correspongui per continuar 
donant fortalesa, legitimitat i suport al procés. Per això els representants 
d´aquesta candidatura ens comprometem a: 

 

1.Proposar al primer Ple Municipal ordinari l’adhesió o continuïtat del nostre 
Ajuntament a l’ Associació de Municipis per la Independència i a tenir-hi un 
paper actiu 

 

2. Promoure campanyes des del nostre grup municipal per contribuir a fer que 
les eleccions al Parlament del 27 de setembre tinguin un clar sentit plebiscitari i 
que les guanyin les forces que incloguin el full de ruta cap a la constitució d’un 
estat independent en el seu programa. 

 

3. Assumir que, en el cas que les eleccions plebiscitàries del 27 de setembre 
configurin una majoria independentista al Parlament, proposarem que el nostre 
Ajuntament, amb el seu alcalde o alcaldessa al capdavant, es posi a disposició 
del govern del país per tot el que consideri oportú en la gestió de la constitució 
de l’Estat Català, superant,si cal,totes les traves que hi puguin posar els poders 
de l’Estat espanyol. 

 

4. Proposar a l’alcalde o alcaldessa, com a màxima autoritat i representant 
legítim de tots els veïns i veïnes del municipi, que participi a l‟Assemblea de 
CàrrecsElectes que es constituirà per donar suport al procés d’emancipació 
nacional. En el cas que les institucions espanyoles intervinguessin o 
suprimissin les institucions catalanes d’autogovern, aquesta Assemblea hauria 
d’assumir la governació de Catalunya, donant així continuïtat al procés i 
garantir  la màxima legitimitat democràtica i institucional. 
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2.PRINCIPIS PROGRAMÀTICS 
 
En les properes eleccions municipals els ciutadans i ciutadanes de Tarragona 
som cridats a decidir què volem que sigui el nostre municipi, en l’inici del procés 
constituent del nou país, de la República catalana. 
 
El projecte  d’intencions polítiquesd’Esquerra Republicana de Tarragona, 
Moviment d’Esquerres i Moviment Demòcrata Català per als propers quatre 
anys (2015-2019) és la proposta  de progrés  compromesa amb el bé comú, 
per tal de construir una Tarragona més cohesionada, més emprenedora i més 
sostenible  De fet, el nostre eslògan # ACTIVEM TARRAGONA ,estructura el 
programa electoral  al voltant de quatre principis: 
 
 
TARRAGONA HA DE SER LASEGONA CIUTAT DE LA FUTURA 
REPÚBLICA CATALANA. Volem una gran ciutat-regió que treballi en xarxa 
amb les altres poblacions del territori, per donar solució als reptes de present i 
de futur i per oferir oportunitats vitals i professionals a la nostra gent. 
Impulsarem la creació  d’una Autoritat Metropolitana del Camp de Tarragona, 
que doni solució a les nostres necessitats de mobilitat, connectivitat i de relació 
entre les persones. 
 
FAREM UNA ADMINISTRACIÓ ÀGIL, TRANSPARENT I AL SERVEI DELS 
CIUTADANS.  Hem d’ajudar la gent perquè faci realitat els seus projectes  i per 
fer-ho necessitem posar l’Ajuntament de Tarragona al segle XXI. Crearem la 
figura del responsable de processos per a detectar i solucionar aquells 
aspectes que priven als ciutadans i ciutadanes de l’excel·lència de gestió que 
mereixen.  
 
AJUDAREM LES EMPRESES QUE CREEN RIQUESA ECONÒMICA I 
SOCIAL PEL TERRITORI. Impulsarem plans d’ocupació, a partir d’una 
formació enfocada directament a facilitar la inserció laboral, i donarem suport a 
l’economia d’aquelles petites empreses de serveis, autònoms, cooperatives, 
entitats sense ànim de lucre. Apostarem pel comerç de proximitat i per això 
millorarem l’aparcament al centre de la ciutat. Reactivarem l’Agència de 
l’Energia de Tarragona per afrontar el repte de la transformació energètica. 
Volem pels tarragonins els millors serveis socials, educatius i sanitaris públics i 
impulsarem un Pacte contra la pobresa. 
 
FAREM DE LACULTURA UN MOTOR DE TRANSFORMACIÓ, que generi 
llocs de treball, convivència, integració i atracció de talent.  Impulsarem el Pla 
Director de la Tabacalera per destinar aquest espai emblemàtic a serveis 
culturals.Posarem els espais del Palau de Congressos al servei de la 
programació cultural de la ciutat i crearem un Centre d’Investigació i Creació 
Cultural en l’actual recinte firal. També millorarem la deficient  xarxa de 
biblioteques públiques que tenim i transformarem els centres cívics en centres 
culturals de proximitat, amb la intervenció dels veïns en la seva gestió. 
 
Les propostes d’actuació específiques en cadascun dels àmbits són: 
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3.COMERÇ 
 
El teixit comercial de Tarragona està íntimament lligat a la distribució urbana de 
la ciutat, la separació dels diferents nuclis urbans es reflecteixen directament en 
el tipus, la quantitat i la qualitat dels establiments que s’ubiquen a la nostra 
ciutat. 
 
La manca de massa crítica en molts nuclis de població impedeix 
lasubsistència d‟una oferta variada per als ciutadans i ciutadanes que, tret 
d’establiments d’alimentació, es veuen obligats a desplaçar-se fora del seu 
nucli de població.  
 
Es evident que cada àrea de la ciutat s‟ha de tractar de forma individual per 
donar resposta necessària a la ciutadania i així donar continuïtat al comerç de 
proximitat. 
 
La distribució de la riquesa en proximitat dóna cobertura a tota la ciutadania, 
però especialment a les persones amb problemes de mobilitat a més 
d’evitar el desplaçament amb vehicle. 
 
Per tal de mantenir una oferta variada, atractiva i encaminada al comerç de 
proximitat proposem: 
 
 
1. Realitzar un “Pla d‟Usos” per àrees de ciutat i nuclis de població per establir 
un equilibri entre l’oferta i la demanda. 
 
2. Garantir i crear un model propi per a Tarragona i nuclis de població on es 
garanteixin les necessitats dels empresaris i les dels ciutadans i ciutadanes. 
 
3. Redefinir la trama urbana consolidada  i adequar-la a les necessitats 
reals, és a dir, no afavorir la creació de centres comercials aïllats. 
 
4. Impulsar l’aplicació de noves formes de gestió público-privada a les zones 
de més activitat comercial. 

5. Fer un Pla de Dinamització comercial a la Part Baixa, dins del conjunt de 
mesures que acompanyaran la declaració d’Àrea de Conservació i 
Rehabilitació. 

6. Fer zona per a vianantsels carrers adjacents al Mercat  Central (Reding, 
Soler, Governador González i Cristòfol Colom), com un nou espai comercial. 

7. Promoure activament l’ús de la llengua catalana a l’entorn del comerç com a 
element integrador dels nouvinguts. 
 
8. Crear l‟Oficina de Comerç amb una estructura tècnica de gestió 
professional per tal de promocionar i dinamitzar el comerç de la ciutat amb els 
serveis següents: 
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- Assistència tècnica als botiguers i una oferta formativa adequada. 
- Creació i coordinació de campanyes de promoció del comerç. 
- Coordinació i interlocució del comerç amb altres àrees de la ciutat. 
- Màxim suport a nous emprenedors del comerç. 
- Promoció d’una oferta identitària de Tarragona. 
- Intervenció directa de les associacions de comerciants en la 

programació de les activitats de la ciutat formant part de l’òrgan tècnic de 
govern de l’Oficina de Comerç. 

- Supervisió del compliment de les normatives aplicades al comerç i a tots 
els establiments. 

- Activació de propostes europees per tal que Tarragona esdevingui una 
àrea comercial de primer ordre. 

 
 
 
9. Vetllar per la disciplina de mercat i la igualtat de condicions de 
competència entre operadors comercials com a element de defensa dels drets 
de les persones consumidores. 
 
10. Promoure la creació d‟entorns urbanístics amables pel comerç amb 
especial atenció a les illes de vianants. 
 
11. Cercar espais de col·laboració amb altres municipis  per a generar 
accions conjuntes d’interès comercial. 
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4.CULTURA  
 
Un municipi culte és un municipi més just i més lliure i, per tant, més 
benpreparat per fer front a situacions difícils. Invertir en cultura, és una inversió 
en la societat, que si bé no té un retorn immediat, sí que el té a mitjà i llarg 
termini. 
 
En tant que element de cohesió,  de pertinença a una col·lectivitat i que ens 
dóna eines de creixement personal, cal considerar el sistema cultural que 
plantegem com un pilar bàsic de l‟Estat del Benestar. 
 
Entenem, doncs, que la transformació que necessita la ciutat passa per una 
estratègia cultural compartida, de llarg abast, ja que la cultura no és només 
una producció de béns i serveis, sinó també la base de les relacions personals i 
col·lectives.    
 
1.Promoure la cultura com a element de cohesió. Transformar els centres 
cívics enCentres Culturals de Proximitat, amb la implicació d’entitats i veïns 
en la seva gestió.  
 
2. Desenvolupar el Pla de Biblioteques per acabar amb el dèficit que 
Tarragona té en aquest àmbit, amb l’objectiu d’afavorir la igualtat d’oportunitats 
entre totes les persones de les diferents zones de la ciutat. 
 
3.Traslladar l‟hemeroteca de Caixa Tarragona al Banc d‟Espanya per fer-ne 
un centre dinàmic de generació i d’intercanvi cultural i per reclamar la ubicació 
definitiva de l’Hemeroteca Nacional de Catalunya. 
 
4. Fer de la cultura un instrument de transformació ciutadana, amb especial 
implicació en la rehabilitació de la Part Baixa. 
 
5.Crear el Centre d‟Investigació i Creació Artística a l’actual recinte firal, 
amb la gestió compartida amb el sector, per tal d’incentivar el treball 
interdisciplinari i el lideratge artístic al territori. 
 
6. Crear una Oficina Tècnica Cultural, que doni suport a estudis de públic, 
difusió i promoció a totes les entitats.  
 
7. Consolidar una programació de música estable, dividida en diferents 
cicles, al llarg de tot l’any. S’ha de normalitzar que als caps de setmana a 
Tarragona hi hagi oferta musical. 
 
8. Fomentar el treball en xarxa dins de cada sector cultural, entre sectors 
cultural i entre el conjunt del territori. 
 
9. Definir el paper de la Capsa de Música com a suport a grups i músics del 
territori, complementant el seu paper amb el dels programadors. 
 
10. Facilitar el trànsit entre els estudis artístics i musicals a l’activitat 
professional o semi professional. 
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11. Donar suport a l’activitat literària mitjançant la reformulació i impuls dels 
Premis Ciutat de Tarragona, convertint-los en un signe d’identitat de ciutat.   
 
12. Fomentar la creació d‟estudis teatrals, amb la màxima implicació del 
sector. 
 
13. Donar un nou impuls als festivals existents, convertint-los en un element 
de reconeixement de Tarragona.  
 
14. Fer una aposta internacional a partir de la imatge, amb la 
complementarietat dels actuals festivals REC i SCAN,- com a emblema de 
ciutat oberta i líder en nous llenguatges. 
 
15. Ubicar determinats actes de les Festes de Sant Magí i Santa Tecla a 
nuclis urbans allunyats del centre de la ciutat. 
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5.ECONOMIA 
 
La crisi econòmica iniciada a finals de 2008 ha posat al descobert problemes 
de fons de l’actual sistema capitalista i, en especial, a les economies 
occidentals, on les institucions financeres han trontollat. A Catalunya, durant el 
2014, l’atur es va situar per sobre del 20% (dades EPA).  
 
Tarragona no s’escapa d’aquesta situació i, al llarg d’aquests últims quatre 
anys ha estat una de les ciutats més castigades i actualment amb poques 
expectatives de creixement econòmic.  
 
La resposta de la Unió Europea a la crisi s’ha centrat en la denominada 
Estratègia2020. L’Administració de la Generalitat ha endegat accions en 
aquest àmbit i ha impulsat Catalunya 2020: “ Acord estratègic per a la 
competitivitat de l’economia catalana i la millora de l’ocupació (ECAT-
2020). 
 
Per altra banda, el Govern de la Generalitat ha aprovat l’estratègia 
d’investigació i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya , el pla 
RIS3CAT. 
 
Tenint en compte els eixos bàsics d’aquestes estratègies en termes de 
competitivitat i ocupació,  plantegem per Tarragona les actuacions següents: 
 

EMPRESA I EMPRENEDORIA  

 

1.Incentivar mitjançant ajudes econòmiques, la contractació d’aturats de 
llarga durada de la nostra ciutat per part de petites empreses i autònoms 

2. Garantir un fons de liquiditat pública per a atendre puntualment els 
pagaments de factures a 30-60 dies a proveïdors (pimes i autònoms).  

3. Creació de la figura de l‟assessor empresarial personalitzat. Aquest 
assessor serà el ―guia‖ inicial que informarà, aconsellarà i acompanyarà 
l’emprenedor no sobre la viabilitat del seu projecte, sinó per canalitzar-lo de 
forma àgil i eficient en la seva primera fase de creació.  

4. Promoure fires periòdiques de forma permanent amb la complicitat de les 
associacions de comerciants i amb l’assessorament de l’Oficina de Comerç , 
per tal que la singularitat i, l’especificitat i la seva qualitat en els productes, facin 
de Tarragona un centre capdavanter en l’activitat comercial. 

5. Promoure el creixement d’una oferta hotelera de qualitat. Actualment 
Tarragona està per sota de la mitjana catalana de ciutats del mateix nivell i 
potencial turístic.  
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OCUPACIÓ  

6. Apropar l‟acció formativa als diferents nuclis de població amb la creació 
d’una taula de coordinació  i un centre d’ocupació que reculli l’oferta i demanda 
laboral de cadascun, amb una implicació i gestió més propera a les seves 
necessitats . 

7. Implantar el Pla Local per a l‟ocupació (PLO) en el qual hi participin  tots 
els agents econòmics, per tal de cercar línies d’actuació per a la integració 
laboral de les persones que es trobin aturades. 

8. Treballar amb els ens supramunicipals a l’hora de planificar i dur a terme 
actuacions en el propi municipi per tal de garantir la millor eficiència possible 
dels recursos públics que es destinen a promoció econòmica. 

9. Fomentar la cooperació público-privada entre les administracions 
publiques i els agents privats per tal de garantir la viabilitat de projectes de 
dinamització econòmica i d’ocupació. 

10.Crear instruments de diagnosi locals d’allò que succeeix al mercat laboral 
i fer un seguiment dels indicadors socioeconòmics per tal de generar i 
promoure accions per a la creació de llocs de treball. 

11.Impulsar els convenis amb les empreses dels principals sectors 
econòmics del territori, així com amb les seves respectives seus estrangeres, 
per a la formació i pràctica dels estudiants que permeti millorar la seva qualitat 
professional amb un període de pràctiques a l’estranger en una de les 
empreses acordades.  

12.Crear itineraris d´inserció per a joves sense estudis amb un 
assessorament professional. 

13. Reservar una part dels contractes de l‟Ajuntament per als Centres 
Especials de Treball sense ànim de lucre. 

14. Promoure convocatòries anuals de  subvencions per a projectes 
d‟entitats en l’àmbit de la discapacitat. 

15. Facilitar l’autobús urbà gratuït per anar a treballar per als treballadors 
discapacitats dels Centres especial de Treball. Reben el SMI  i fan 10 viatges 
setmanals. 

16.Incrementar recursos humans i dotació pressupostària a la conselleria 
de medi Ambient de l’Ajuntament , per a la conservació i millora dels espais 
naturals, i de l’entorn de terme municipal. 

17.Desenvolupar criteris innovadors en l’extracció semi-manual de biomassa 
i millora dels boscos privats a l’entorn de l’Anella Verda. 

18. Establir convenis de col·laboració amb centres i entitats socials. 



11 
 

INDÚSTRIA 

13. Modernitzar els polígons industrials i convertir-los en una valor afegit per 
a la implantació de noves empreses a la ciutat, fugint de la idea de sol barat i 
oferir unes instal·lacions de qualitat en connexions TIC,mobilitat,seguretat, 
neteja,localització empreses i accessos. 

- Crear la figura del responsable/es de cada polígon, com a interlocutor amb 
l’Ajuntament.  

- Promoure la creació de clústers i coworking per tal de generar llocs de 
treball amb una generació de producte amb valor afegit. 

14. Consolidar Tarragona com el segon pol logístic del país i un dels 
principals del sud d’Europa pel que fa al transport de matèries primeres.  

15. Crear unaTaula MultisectorialIndustrial amb tots els ens públics i privats, 
així com amb patronals i sindicats, amb l‟objectiu de: 

** Analitzar i crear línies d’actuació econòmiques i laborals a curt i mitjà   
termini. 

** Actualitzar periòdicament el full de ruta econòmic de la ciutat a mitjà i llarg 
termini, per tal d’identificar les oportunitats, mancances i necessitats del territori 
i així definir les pertinents acciones correctores.  

** Cercar  el consens amb totes les sensibilitats socials i econòmiques en la 
presa de decisions.  

 

ÀMBIT  DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA 

 
16. Potenciar la creació d‟empreses cooperatives per tal de promoure 
productes de màxima qualitat, amb menys costos per part del consumidor i del 
productor i, generar així una economia de proximitat. 

17. Incorporar i potenciar les clàusules de responsabilitat social 
corporativa en tots els expedients de contractació pública de l’Ajuntament. 
Afavorir les empreses no solament amb valor econòmic, sinó també que 
aquestes empreses presentin uns valors i principis  socials i ambientals.  

18. Crear un Fòrum-Congrés anual de l’empresa social, per tal de donar 
impuls i rellevància d’aquest sector socioeconòmic al territori.  

19. Tendir a treballar  amb les entitats de banca ètica i cooperatives 
decrèdit a l’hora de desenvolupar activitats financeres de les institucions 
públiques. 
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6.EDUCACIÓ 

 
L’Educació constitueix per ala nostra candidatura un dels principals eixos de la 
seva acció política, amb un destacat valor estratègic dins del projecte global de 
construcció nacional i del projecte local de millorar de la qualitat de vida dels 
tarragonins.  
 
La Llengua com a element de cohesió social, la cultura popular com a eina 
vertebradora de la ciutat, el patrimoni com a referent històric, el medi ambient 
com element de respecte cap al nostre entorn, els docents ieducadors com  a 
valor afegit per al projecte de ciutat, la promoció de la culturade l‟esforç, els 
valors republicans i la laïcitat de l’escola són elements que enforteixen el 
projecte de Tarragona com a ciutat educadora. Des d’aquests principis i  valors 
els objectius de treballaniran encaminats a impulsar les experiències d’èxit a 
nivell municipal per fomentar l’educació en totes les seves dimensions 
personal, social, acadèmica i professional. 
 
Volem assumir, des de l’administració local, un paper de lideratge polític d‟un 
treball educatiu integrat dels diferents agents que intervenen en el 
municipi. L’Escola és un espai privilegiat, però no pot ser l’única institució 
sobre la qual recaigui l’educació. S’han de superar les dinàmiques de 
fragmentació dels espais educatius i desenvolupar projectes comunitaris amb 
les famílies, els barri, el veïnat, l’espai públic, l’esport, etc. que permetin un 
treball educatiu d’entorn. 
 
Aquest lideratge passa per la COORDINACIÓ EN : 
 
1.Potenciar el  Consell Escolar Municipal  i els Consells Escolars dels 
Centres com a eina bàsica i real pel treball en xarxa dels centres de 
Tarragona, per tal de potenciar els espais de coordinació i assessorament entre 
els centres. Cal crear un espai de participació transparent, on es concretin els 
criteris a utilitzar en la gestió dels centres. 

 
2.Transformar l‟IMET en un Centre d‟estudis municipals d‟educació, que 
permeti la dinamització educativa de la ciutat i l’aprofundiment en la 
investigació pedagògica com a generadora de noves experiències d’èxit per a 
Tarragona, aprofitant l’expertesa de la URV i de treballant conjuntament amb 
l’autoritat educativa. 

 
3. Aconseguir una escolarització més equilibrada de l‟alumnat, mitjançant la 
participació de l’Oficina Municipal d’Educació, de manera que tots els centres 
del municipi assumeixin majors quotes de compromís social, i incidir per 
augmentar-ne el marc competencial. 

 
4.Establir camins escolars segurs, que ofereixin la possibilitat d'anar o tornar 
a peu de l'escola o l’institut, sol o en grup, de manera més autònoma, 
saludable, segura i sostenible, comptant amb la implicació de l'àrea de 
Seguretat ciutadana i Mobilitat i la col·laboració de les direccions i professorat, 
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de l'alumnat i de les AMPAS; de botigues properes als camins escolars 
senyalitzats i d'entitats i associacions dels barris dels districtes.  
 
PARTICIPACIÓ EN: 

 
5. Donar rellevància  el Consell d‟Infants com a eina real de participació 
dels infants, per tal que la seva veu pugui ser escoltada a les institucions. 

 
6. Facilitar el contacte entre els joves i els consellers de la ciutat, fomentant que 
el conseller visiti l’escola i on es pugui mantenir un contacte directe i periòdic 
amb els estudiants i aquests puguin fer les seves propostes i avaluar la feina 
feta. 

 
7. Revisar i animar el Projecte Educatiu de Ciutat, que s’ha de convertir en 
l’instrument estratègic per a transformar Tarragona en una ciutat educadora i 
cohesionada. 
 
8. Crear la Taula municipal d‟educació, potenciant el treball en xarxa i la 
participació de les entitats, associacions i institucions de la ciutat i promoure 
projectes conjunts transparents basats en criteris tècnics. Potenciar, a través 
d’aquesta taula, el voluntariat i les mentories a les escoles. 

 
9. Establir un premi anual per reconèixer la publicació, el treball o 
l'esdeveniment  universitari que millor contribueixi al benestar i la qualitat de 
vida dels tarragonins i tarragonines en diversos camps com la salut, la cultura, 
la societat, l'economia, l'enginyeria o el medi ambient. 
 
 
 LA MILLORA DE SERVEIS A LES ESCOLES EN: 
  
 
10. Crear una brigada de manteniment per a les escoles, per a solucionar 
els desperfectes que s’ocasionin en les instal·lacions municipals i per a donar 
suport en petits arranjaments en els centres escolars. Crear mecanismes 
d’avaluació de les necessitats dels centres educatius. 

 
11.Crear una partida pressupostària per a les escoles públiques 
d’educació primària, amb la finalitat que puguin atendre les seves despeses 
bàsiques amb autonomia i funcionalitat. 
 
12.Acabar amb la provisionalitat dels edificis escolars, com l’Escola de 
l´Arrabassada, l’Escola Ponent i l’Institut Tarragona  i programar 
lesinfraestructures necessàries  d’infantil, primària i secundària per tal que els 
espais educatius i els seus emplaçament siguin els més adequats per facilitar 
als centres el desenvolupament d’una tasca educativa de màxima qualitat. 

 
13.Potenciar i ampliar els plans educatius d‟entorn per contribuir a donar 
una resposta integrada i global a les necessitats educatives de tot l’alumnat. Es 
tracta de concretar un pla estratègic que inclogui els diferents agents 
socioculturals de la ciutat per generar dinàmiques d’èxit educatiu.  
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14. Treballar conjuntament amb Serveis Socials per implantarpropostes 
d‟intervenció proactives en la lluita contra l‟absentisme escolar, la 
desafecció i l‟abandonament. L’absència de polítiques educatives integrades 
o les de caràcter exclusivament reactiu no han contribuït a reduir els índexs en 
aquest àmbit. Treballar, conjuntament amb l’administració educativa, en 
l’assignació de beques i altres ajuts escolars. 

 
15.Impulsar programes a les escoles per posar en valor el patrimoni històric 
i cultural de la nostra ciutat: geolocalització de monuments, apadrinament 
d’elements del seguici, de monuments, impulsar a participar a la festa major 
dels nens de tota la ciutat....,com una experiència per a educar els nens i les 
nenes en coresponsabilitat social i aprofitar el vessant educador del nostre 
patrimoni. 
 
 
LA MILLORA DELS NIVELLS EDUCATIUS DE LA CIUTADANIA EN: 
 
 
16. Cercar el finançament suficient per tal que l’Ajuntament pugui donar una 
resposta adequada a les escoles bressol i a totes les aules de 
músicaMantenir la tarifació social en els preu de la matricula de les escoles 
bressol i les aules de música. 

 
17. Cooperar amb l’administració educativa per atendre de manera correcta i 
acurada l‟alumnat d‟educació especial, especialment pel que fa als nivells 
post obligatoris i la seva transició al món laboral. 

 
18. Treballar conjuntament amb l‟administració educativa per tal que  
potenciï la formació professional, mitjançant elscentres específics i 
integrats de FP, universalitzant la formació professional bàsica, els cicles 
formatius de grau mitjà, superior i adaptant l’oferta dels programes de formació 
professional a les necessitats del territori, incrementant la seva oferta. 

 
19.Fer una aposta decidida per a  la formació al llarg de la vida a través de les 
Escoles d’Adults.  

 
20. Col·laborar activament amb els centres d’educació secundària obligatòria 
del municipi en la gestió de la implantació de Programesde Diversificació 
Curricular, com a mesura d´atenció a la diversitat dissenyada per aquells 
alumnes que presenten dificultats generalitzades d’aprenentatge a l´ESO. 

 
21.Obrir sales d'estudi en horaris amplis per facilitar que els estudiants de 
batxillerat ,estudis superiors i universitat puguin fer-ne ús, especialment en 
determinades èpoques de l’any  
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7.ESPORTS 
 
Entenem l’esport com un motor de canvi a nivell individual, ja que la seva 
incorporació  a l’estil de vida de les persones ens permet gaudir de major 
qualitat de vida. També és un motor de canvi social, permet enfortir la cohesió 
social a través del projecte municipal esportiu a la vegada que enforteix el teixit 
cívic i associatiu. 
 
Tarragona és una ciutat esportiva i ho és per tradició, per practicants, per clubs 
i per esports practicats. Aquesta riquesa necessita una línia d’actuació 
específica i de treball en xarxa per d’aprofundir en el valors abans esmentats i 
generar també processos econòmics per a la ciutat. 
 
El lideratge esportiu de l’Ajuntament de Tarragona requereix una acció de 
proposta del Patronat Municipal d’Esports, amb propostes encaminades a: 
 
 
1. Crear un Pla  Director de l’Esport per facilitar a tots els ciutadans de 
Tarragona la pràctica fisicoesportiva en les seves diferents vessants d'iniciació, 
formació, competició, recreació i manteniment.  
 
2. Impulsar  un estudi de grau universitari de Ciències  d‟Activitat Física 
iEsport. Hem de crear un entorn que faciliti la investigació i la innovació 
esportiva per generar coneixement competitiu i atraure altres actors de 
l’ecosistema esportiu com són empreses i patrocinadors. 
 
3. Crear l’Observatori de l’Esport, amb participació del Patronat Municipal 
d’esports, d’administracions, federacions, clubs, esportistes, usuaris dels 
equipaments, patrocinadors i experts de la URV per tal d’avaluar la 
implementació de les diferents mesures i els seus resultats, així com 
l’adaptació de l’estratègia esportiva municipal als canvis de tendència que en 
l’àmbit de l’esport es produeixen. 
 
4. Promoure  la creació d‟un entorn esportiu a la zona del Pont del 
Diableial conjunt de l‟Anella Verda. Promoure-hi l’esport en família, el turisme 
esportiu de natura i les activitats adreçades als escolars de primària i 
secundària. Cal delimitar molt bé les zones pròximes als espais de caça i 
extremar les mesures de seguretat.  
 
5.Crear una aplicació de telefonia mòbil d‟informació  de l‟esport a la ciutat 
de Tarragona: activitats, clubs, instal·lacions....  
 
6. Donar suport a l’esport base i elemental per l’adquisició de capacitats 
coordinatives en els més petits, fomentant les escoles esportives de formació 
bàsica i evitant l’especialització precoç.  
 
7. Facilitar la pràctica de l’esport a totes les persones, amb especial atenció 
als nens, a la gent gran i a les persones amb discapacitats o amb algun 
handicap. Fer-ho coordinadament amb els Centres d’Atenció Primària. 
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8. Fer un pla d’equipaments esportius d’ús públic, més enllà de qui n’ostenti 
la titularitat. Cal crear convenis de col·laboració amb els clubs perquè puguin 
mantenir la seva oferta formativa i de competició, fent-la compatible amb un 
servei esportiu públic general.  
 
9. Realitzar una “auditoria” de les instal·lacions esportives de Tarragona i 
crear un pla de reformes i millores. Arribar a acords amb els clubs que 
necessiten intervencions urgents a  les seves instal·lacions. 
 
10. Implicar els clubs en la gestió de les instal·lacions esportives i en la 
dinamització de l’esport.  
 
11. Fomentar l’organització d’esdeveniments esportius i campionats, donant 
suport als clubs i a les federacions que les promoguin i fomentin el turisme 
esportiu. 
 
12. Crear una base de subvencions amb criteris objectius, a través d’ un 
sistema de puntuació transparent i acordat. 
 
13. Promoure canals de col·laboració privada i empresarial amb el teixit 
esportiu de la ciutat i als esdeveniments que s’hi organitzin.  
 
14. Facilitar l‟aprenentatge i la pràctica delsnous esports urbans, atenent 
les demandes del sectors més joves de la societat. Per la seva naturalesa, 
caldrà facilitar que la seva pràctica es desenvolupi amb un entorn de seguretat i 
compatibilitat amb altres usos de l’espai públic. 
 
15. Donar suport a l’excel·lència i a la projecció d’aquells esportistes 
tarragonins que fan de l’autoexigència i de l’èxit esportiu un compromís.  
 
16. Assegurar la col·laboració amb el Consell Esportiu del Tarragonès, a 
través d’un conveni estable, per afavorir la pràctica de l’esport escolar. 
 
17. Palesar la nostra preocupació als Jocs del Mediterrani, Tarragona 2017. 
Des d’ERC vam donar suport a la candidatura. Volem uns Jocs com una 
oportunitat per a la ciutat, però no com una nova càrrega.  
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8.COL·LECTIUS GAIS-LESBIANES,TRANSSEXUALS I 
BISEXUALS 
 
Necessitem una Tarragona compromesa en els drets fonamentals i les 
llibertats públiques dels ciutadans i ciutadanes, i prevenir qualsevol 
discriminació. 
 
Sempre hem defensat, i ho continuarem fent, uns valors i uns drets 
fonamentals. Allò que uneix els ciutadans i ciutadanes és el compromís amb els 
valors democràtics, el respecte pels drets humansi la voluntat d‟avançar 
cap a un destí comú d’homes i dones lliures i iguals. 
 
En aquest sentit, ens centrarem a impulsar mesures per aconseguir la 
igualtat de fet en la nostra vida quotidiana mitjançant la plena normalització i 
assumpció de la realitat LGBT per part de la societat. Volem:  
 
 
1. Establir un programa de suport a adolescents i joves GLTB, amb 
l’objectiu de lluitar contra situacions familiars conflictives, l’assetjament 
social/escolar i altres formes de violència per raó d’orientació sexual o identitat 
de gènere. 
 
2. Proporcionar als centres escolars material sobre diversitat afectiva i 
sexual, tot assegurant la presència normal de l’homosexualitat en les accions 
de formació i d’informació sobre salut sexual, en especial l’adreçada als i les 
joves i adolescents. 
 
3. Incorporar a les xarxes de participació local aquelles entitats o grups 
centrats en el col·lectiu LGBT, assegurant-los el suport municipal i reconeixent-
los un paper d’interlocutors.  
 
4. Vetllar perquè totes les biblioteques públiques incorporin fons 
documental i material LGBT. 
 
5. Promoure xerrades amb les AMPAs i les persones educadores respecte de 
la diversitat sexual i afectiva i de models de família. 
 
6. Material informatiu actualitzat als Punts d’Informació Juvenil. 
 
7. Promoure accions adreçades a fomentar el respecte cap al col·lectiu 
LGBT. 
 
8. Commemorar les dates assenyalades per al col·lectiu LGBT: el 28 de juny -
dia mundial de l’Alliberament Gai i Lesbià -, el 17 de maig - dia mundial contra 
l’homofòbia -, i l’1 de desembre - dia mundial de lluita contra la SIDA. 
 
 
10. Vetllar específicament per l‟atenció i la no discriminació de les 
personesamb VIH/SIDA i altres malalties de transmissió sexual. 
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11. Realitzar accions formatives adreçades a la ciutadania  encaminades  a 
que coneguin la realitat LGBT i els nous models de família. 
 
12. Actuar des de l‟administració municipal enfront d‟afirmacions, 
declaracionso actituds homòfobes provinents de les diverses comunitats 
religioses, d’entitats o personalitats del municipi. 
 
13. Garantir que als programes educatius, socials i culturals es faci atenció 
a l’homosexualitat, tenint en compte la seva realitat social i promovent el 
respecte a la diversitat com a mesura per evitar l’assetjament —bullying— 
homòfob. 
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9.HABITATGE  

Tarragona, com la resta de grans ciutats del país, va viure entre principi de 
segle i l’any 2007 aproximadament, el creixement desmesurat d’habitatges 
basat en la filosofia d’estendre el règim de la propietat a totes les capes de la 
població i en què la ciutat podia suportar un creixement exponencial durant 
molts anys. Darrere d’aquesta filosofia s’amagava un desenvolupament 
econòmic especulatiu sustentat en una base financera molt poc sòlida, com 
s’ha demostrat. El resultat que ens ha quedat és un parc d’habitatges 
sobredimensionat, que contrasta amb l’augment de persones que no tenen 
sostre, i l’envelliment i degradació d’algunes zones del centre de la ciutat en les 
que no s’ha intervingut.  

1. Farem un cens de pisos buits. Les dades de diferents organismes no 
coincideixen i tot indica que estan sobredimensionades. Volem fer una política 
social d’habitatge i no podem fer-la si no sabem quants pisos buits hi ha 
Tarragona, en quin règim de propietat, de quina antiguitat, de quines 
dimensions, en quin estat de conservació, si estan agrupats o dispersos, etc.  

2. Aprofitar almàxim el parc d‟habitatges que tenim. Es poden planejar nous 
polígons d’habitatge, sempre des d’un criteri de ciutat, augmentant la 
densificació i ocupant aquelles zones que serveixin per relligar el teixit urbà, 
però la prioritat ha de venir marcada per criteris d’eficiència: aprofitar el que 
tenim.  

3.Treballar de manera coordinada els Serveis Municipals d’Habitatge 
SMHAUSA, la conselleria d’urbanisme i l’oficina de projectes han de . Cal 
també aprofundir en el treball transversal amb altres conselleries, com serveis 
socials i comerç.  

4. Rehabilitar ell nucli de la ciutat, que és la zona més envellida, se’ns està 
quedant literalment a les mans. Esfondrament de pisos a la Part Alta i 
processos accelerats d’envelliment al centre i a la Part Baixa.  

5.Actuar integralment a la Part Baixa, declarant-la Àrea de Conservació i 
Rehabilitació. Aquesta zona de la ciutat necessita una transformació urgent, 
en la que l’urbanisme, la salut, el comerç, la cultura, la mobilitat, el turisme... 
han d’anar de la mà.  

6.Generarpolítiques socials d‟habitatge, en les quals, SMHAUSA ha de tenir 
un paper molt actiu. Ha d’augmentar el parc d’habitatges per al lloguer i la 
mediació entre propietaris i llogaters, per oferir les màximes garanties a les 
dues parts, d’acord amb les modificacions legislatives que s’han produït en els 
darrers anys i les futures.  

7.Desenvolupar una política social activa d‟habitatge adreçat a col·lectius 
específics: joves que necessiten emancipar-se, persones grans, acollida per a 
nouvinguts, víctimes de violència de gènere, persones que han de fer front a 
processos de trencament familiar, persones que han perdut  
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l’habitatge, situacions sobrevingudes. Cal pensar que no totes les situacions 
han de tenir la mateixa solució, hi poden haver pisos tutelats, pisos amb serveis 
i espais comuns, i altres formes de propietat temporal o compartida en la 
mesura que la legislació adopti fórmules que ja fa anys que s’apliquen en altres 
països.  

8.Aplicar totes les potestats sancionadores permeses, en funció de les 
competències de l’administració local, a les entitats que tenen pisos 
desocupats.  

9. Impulsar la creació d‟una Taula Sectorial Local de l‟Habitatge, amb la 
participació d’administracions, URV, Cambra de la Propietat Urbana, 
associacions de veïns, empreses i sindicats, per tal de seguir les evolucions 
que es produeixin en l’àmbit de l’habitatge, necessitats generades, aplicació de 
canvis legislatius, etc.  

10.Crear un parc d´habitatgesadreçat a les urgències de les famílies amb 
risc d‟exclusió social. 
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10.MEDI AMBIENT 
 
La sostenibilitat és una premissa bàsica per a les polítiques modernes que, al 
nostre entendre, han de cercar la qualitat de vida, la justícia social i el benestar 
econòmic sense malmetre les possibilitats econòmiques. 
 
En ple segle XXI no podem separar la idea de desenvolupament i 
sostenibilitat, són un sol concepte i cal actuar en conseqüència. No hi ha 
política ambiental seriosa que pugui separar-se de les polítiques públiques 
econòmiques, així com la planificació urbanística. S’ha de tenir en compte el 
metabolisme social local en la seva integritat. 
 
Tenint en compte que la societat tarragonina articula el seu model de vida a 
l’entorn del turisme, la logística i la gran indústria, les nostres actuacions 
aniran encaminades a: 
 

1. Establir una política de taxes i preus públics que moduli els 
costosambientals: tarifa de l’aigua en funció del nivell de consum i de renda, 
millorar la modulació de la taxa de recollida de residus en funció del nivell de 
producció; compensar per les molèsties com ara soroll o olors a través de la 
modulació de l’IBI 
 
2.  Revisar la política tarifària del transport públic, premiant encara més 
l’usuari habitual i establint bonificacions en funció de la zona de residència i el 
nivell de renda. 
 
3.  Recuperar el patrimoni rural de Tarragona: masos (Mas de l’Àngel, Mas 
de les Figures) manteniment de camins, recuperats amb l’Anella Verda, però 
posar especial atenció als camins de ronda. 
 
4.  Elaborar una planificació integral, des d‟un punt de vista paisatgístic, de 
l‟entorn del riu, des del pont del ferrocarril fins al pont de l’autopista. 
Consideració de les àrees adjacents en la planificació urbana i del riu com a eix 
de la ciutat, més que com a frontera separadora. 
5. Preservar els espais de valor natural de l’Anella Verda, implantant acords 
de col·laboració amb custòdia amb entitats socials. 
 
6.  Crear d‟un „pool‟ d‟I+D+I en matèria d’eficiència energètica al voltant de la 
gran indústria i la Universitat, que permeti consolidar Tarragona com un centre 
de referència en aquest terreny, estimulant l’economia verda, la millora de la 
qualitat i la innovació, així com creant oportunitats professionals de qualitat. 
 
7.  Elaborar un pla estratègic de millora energètica, d‟acord amb 
l‟estratègiaeuropea Horitzó 20-20-20 i en sintonia amb les polítiques de 
transició energètica que es despleguen a Europa. 
 
8.  Re avaluar la política tarifària, considerant el nivell de renda i fomentant 
l’estalvi d’aigua. 
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9.  Crear una mesa sectorial sobre el soroll, amb participació dels diversos 
actors implicats, que podria ser la base per a l’articulació d’una estratègia 
participada en aquest sector. 
 
10.  Incorporar una estratègia transversal d‟educació ambiental en el marc 
de la planificació local, d’acord amb la comunitat educativa local. 
 
11. Establir controls sobre la qualitat de l‟aire per l’efecte de les emissions 
generades per les empreses  instal·lades en els  polígons Nord i Sud de 
Tarragona.  
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11.MOBILITAT 
 
Entenem la funció de la mobilitat dins l’espai cívic com un dels elements claus a 
l’hora d’aconseguir una distribució de la ciutadania més justa, que permeti 
equilibrar les oportunitats i les llibertats de tots els ciutadans i 
ciutadanes. 
 
Optem per un reequilibri de la mobilitat com a resposta del continu augment 
de la mobilitat de les persones i de les mercaderies.. 
 
Tenint en compte els diferents agents que intervenen, les nostres actuacions 
van encaminades al llarg d’aquest quatre anys a :  
 
1. Millorar el sistema d‟aparcaments per a vehicles privats a la ciutat , per 
la qual cosa, proposem:  
 

- Crear un gran aparcament dissuasiu amb una capacitat de 2.500 
vehicles a l’Horta Gran. Hi conflueixen cinc línies d’autobusos i la 
prioritat seria un bus llançadora.  

- Limitar el cost de l’estacionament en els aparcaments municipals a una 
quantitat màxima de 4 euros. 

- Abaixar el preu de la primera ½ hora en les zones blaves. 
- Oferir a les persones empadronades a Tarragona un preu més baix en 

totes les zones verdes. 
- Instaurar sistemes d’informació de places lliures i també  de pagament 

amb el telèfon mòbil. 

 

2. Crearuna xarxa de carrils bicicleta que cohesioni els punts generadors de  
mobilitat de la ciutat amb les mesures següents: 

- Accelerar l‟aplicació del  Pla de Mobilitat Urbana Sostenible 
(PMUS) prioritzant-lo entre el Campus universitaris de Catalunya i 
Sescelades, entre els barris i el centre o entre l’Ajuntament i l’Hospital 
Joan XXIII. 

- Crear aparcaments protegits per a bicicletes reservant-ne un espai 
dels pàrquings municipals, 24 hores, i multiplicar els aparcaments 
exteriors amb punt recàrrega per bicis elèctriques. 

- Endegar campanyes de sensibilització i foment de la bicicleta i la 
bicicleta elèctrica.Adequar la normativa per a que en determinades 
circumstàncies les bicicletes tinguin cabuda al transport públic sense que 
ocasionin molèsties a la resta d’usuaris. 

- Impulsar bones vies que connectin amb els pobles del voltant amb 
vistes a situar Tarragona dins la Ruta del Mediterrani de l‟Eurovelo 
(ruta número 8). L’Euroveloés un projecte de la Federació Europea de 
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Ciclistes per a implementar una xarxa derutes amb bicicletes a través del 
continent.La mesura pretén queaquesta ruta passi per Tarragona i 
afavorir així l’arribada del nou turisme emergent. 

-Promoure en el transport públic un espai pel transport de bicicletes. 

3. Millorar la xarxa d‟autobusos de l‟EMT de Tarragona. Augmentar 
freqüències, augmentar velocitats comercials i estudiar implantar el carril bus a 
la ciutat. Defensem la naturalesa pública del transport municipal 
 
4. Millorar la mobilitat a peu, facilitant les instal·lacions correctes i en bon 
estat per als vianants i eliminant qualsevol obstacle que els perjudiqui. 
 
5. Millorar el sistema de càrrega i descàrrega de la ciutat, sobretot en zones 
de vianants. 
 
6. Evitar parades de curta duradao estacionaments en carrers amb molt de 
trànsit.  
 
7. Millorar la intermodalitat existent entre els trens regionals de RENFE que 
estacionen a Tarragona i els autobusos de l’EMT. 
 
8. Destinar els diners recaptats a les àrees d’aparcament a potenciar el 
transport públic, posant especial atenció als autobusos urbans i a la mobilitat 
amb bicicleta o a peu. 
 
9. Connectar de forma eficaç el transport entre l’estació d’alta velocitat Camp 
de Tarragona i la ciutat. 
10. Promoure el projecte del TramCamp (Model Tren-Tram) al Camp de 
Tarragona, que ha de connectar els principals punts generadors de mobilitat 
del Camp. 
11. Impulsar la creació d‟una àrea  de prestació  conjunta del servei de 
taxi al Camp de Tarragona. 
 
12.Incrementar el nombre d´aparcaments reservats per a persones amb 
mobilitat reduïda. 
 
13. Adaptar els passos de vianants per a persones amb mobilitat reduïda, 
fent pendents suaus i eliminant tota mena de ressalts. 

14. Ampliar les zones d'aparcament lliure al Campus Sescelades i les 
zones taronja al Campus Catalunya. 

15.Millorar l'accés en autobús al Campus Sescelades, adaptant les línies 
als horaris laborals de la universitat i trajectes més directes de barris a la 
universitat en algunes línies. 
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12.PARTICIPACIÓ 

Volem promoure l'obertura del govern i la democràcia. Amb la democràcia 
oberta, volem apoderar la ciutadania i complementar les limitacions de la 
democràcia representativa amb més i millor democràcia participativa i més i 
millor democràcia directa. En l'equilibri entre els tres models -democràcia 
representativa, participativa i directa- trobarem la nostra proposta.  

Tanmateix, volem apoderar la ciutadania en la seva tasca de fiscalització de 
l'obra de govern, motiu pel qual és imprescindible obrir les portes i finestres de 
l'ajuntament i publicar sistemàticament totes les dades d'interès ciutadà que 
sigui possible.  

1. Realitzar consultes populars per aquelles qüestions d'interès comú que no 
han estat ben resoltes als programes electorals o bé generen una forta 
controvèrsia entre la ciutadania.  

2. Promoure entre els nostres regidors i regidores l'atenció ciutadana 
setmanal en una dependència municipal de cada nucli urbà (per exemple als 
centres cívics). Aquest és un compromís que realitzarem tant si governem com 
si romanem a l'oposició.  

3. Obrir els Plens de l‟Ajuntament i realitzar-los a les tardes per afavorir 
l'assistència i la participació ciutadana.  

4. Fer ús d'aplicacions per mòbil per realitzar enquestes de satisfacció entre 
els usuaris dels serveis municipals i també sobre altres aspectes de la ciutat. 
Les preguntes seran plantejades d’acord amb les propostes de les entitats i 
dels ciutadans i ciutadanes.  

5. Convertir el web de l‟Ajuntament en un portal de dades obertes 
actualitzades i adaptades a les necessitats de la ciutadania i a les diverses 
entitats de la ciutat, les quals proposaran la informació que requereixen.  

6. Centralitzar totes les compres de l'administració local en una Plataforma 
electrònica i pública de  compres.  

7. Impulsar un Codi ètic i d'austeritat que reglamenti l'ús dels espais i mitjans 
públics, incloent-hi eventuals vehicles oficials, regals institucionals, convits i 
viatges oficials.  

8. Potenciar els processos participatius de forma transversal, en totes les 
àrees del govern, i fent que els resultats siguin públics i accessibles per tal que 
la ciutadania pugui valorar-ne el grau de compliment.  

9. Posar en marxa polítiques de democràcia 2.0 (vot per internet, enquestes, 
aplicacions de resposta ràpida ,situar els problemes de ciutat que cal resoldre, 
....).  
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10. Crear el Consell de ciutat com a òrgan representatiu del teixit 
associatiu i que ha d'actuar com a consell assessor de la corporació municipal.  

11. Informar de les ajudes que ofereix l‟Ajuntament i la resta 
d'administracions que puguin ser d'interès pels col·lectius en situació de 
vulnerabilitat.  

12. Afavorir la presentació de projectes de nuclis urbans per tal que siguin 
debatuts i seleccionats a través de procés participatiu per a incloure'ls al 
pressupost.  

13- Facilitar que La Mora-Tamarit i Sant Salvador-Sant Ramon puguin 
convertir-se en òrgans territorials de gestió descentralitzada, si els seus veïns 
decideixen utilitzar aquest òrgan participatiu reconegut legalment. 
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13.PATRIMONI 
 
No hi ha dubte que el patrimoni monumental de Tarragona, ciutat patrimoni de 
la humanitat, hauria de representar unreferent cultural a nivell europeu de 
primer ordre de interrelació entre cultures i persones a més de generar una 
gran  activitat econòmica  per als nostres ciutadans i ciutadanes.  
 
Creiem que les potencialitats del patrimoni estan en generar identitat, cultura 
compartida i, d’aquesta manera, les oportunitats de crear imatge es 
multiplicaran. 
 
Volem una Tarragona ordenada patrimonialment , responsable amb la seva 
història i  posicionada en el mapa de les ciutats capdavanteres com a ciutat 
monumental. És per això que es proposa: 
 
 
1. Fer un replantejament integral de l’activitatdel Museu d‟Història que té 
unpaper determinant tant en la formulació d’identitat com en el d’oferta cultural.. 
Ha d’ajudar els tarragonins a conèixertota la nostra història, no només la  de 
l’època romana. De la mà de les noves tecnologies té un camp immens per fer 
la seva tasca divulgativa. 
 
2. Crear el Centre d‟Interpretació de la Catalunya Nova al Pretori, per posar 
en valor i difondre el paper de Tarragona en el naixement de la Nació Catalana, 
des d’una lectura contextualitzada. 
 
3. Establir el Pla Director de la Tabacalera per definir els seus usos culturals.  
 
4. Establir una nova ruta arqueològica per la Part Baixa, unint Necròpolis, 
futur Museu Arqueològic, jardins del Vapor i Teatre Romà. 
 
5. Crear el Consorci Patrimonial  entre totes les administracions que tenen 
responsabilitats en la gestió del patrimoni i agents particulars per fomentar la 
seva difusió i els usos turístics. 
 
6. Crear la Ruta Modernista, per posar en valor la variada riquesa patrimonial  
-edificis ,monuments, mobiliari...-en que aquest corrent està representat a 
Tarragona, fent especial atenció cap a la figura de l’arquitecte Josep Mª Jujol. 
 
7. Crear la Ruta dels BaluardsDefensius de la ciutat, tantes vegades 
assetjada i tantes vegades defensada. El Fortí de Sant Jordi és la millor 
ubicació per explicar els setges de la ciutat dins un context històric europeu. 
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14.POLÍTIQUES D‟IGUALTAT DE LA DONA 
 
 

Des d’Esquerra Republicana i les JERC, treballem perquè els drets de les 
dones, conquerits gràcies als moviments feministes, associacions de dones i 
moltes persones a títol individual, no es qüestionin ni pateixin retrocessos. S’ha 
fet molta feina peròencara les desigualtats i la discriminació per raó de gènere, 
laboral, política i social que patim les dones encara són presents. Ens cal 
l‟eradicació de violènciamasclista, de l‟escletxa salarial i de la 
feminització de la pobresa. Ens trobem amb poca representació política i en 
els òrgans de direcció, tant públics com privats, no s’arriba de cap manera a la 
paritat. 
Per tal d’aconseguir una societat amb una ciutadania lliure i apoderada és 
imprescindible que prenguem consciència de les múltiples discriminacions de 
gènere que sorgeixen del sistema patriarcal i que patim especialment les 
dones. Les opressions de gènere i les relacions de poder entre homes i dones 
es manifesten en totes les esferes de les nostres vides pel caràcter cultural i 
estructural que tenen. És per això que les polítiques transversals de dones, 
donada la proximitat amb la ciutadania, esdevenen una eina clau per a 
combatre totes aquestes discriminacions. 
Cal utilitzar una estratègia dual per aplicar les polítiques transversals de 
dones: en primer lloc, és un repte de primer ordre aconseguir la 
transversalitat de la perspectiva de gènere en totes les polítiques i accions dels 
nostres municipis i, en segon lloc, cal desenvolupar polítiques específicament 
dirigides a promoure la igualtat i combatre les discriminacions per raó de 
gènere que patim les dones. 
 
Per tot això,proposem: 
 
 
1. Promoure el Consell Municipal de les Dones, amb la participació de tot el 

consistori, associacions i moviments socials feministes i dotar-les de 
pressupost. Ha de treballar bàsicament en tres línies:  

 

 Fomentar a transversalitat en el disseny i implantació de totes les 
polítiques municipals: joventut, urbanisme, mobilitat, accessibilitat, 
seguretat, participació, serveis socials, coeducació, gestió 
d’equipaments municipals, etc. Cal que la perspectiva de gènere 
s’implanti en totes les àrees de l’Ajuntament  i actuacions municipals; 
que aquestes àrees assumeixin la igualtat com un dels seus objectius 
i que en les seves actuacions s’hi reflecteixi l’òptica de gènere. 

 

 Impulsar l’apoderament de les dones i incorporar dones a tots els 
nivells de municipal aplicant accions positives si és necessari i 
promoure l’apoderament de les dones a partir de la participació activa 
a tots els espais participatius. 

 

 Vetllar per l’eradicació de la violència contra les dones. 
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2.Reconèixer i posar en valor el paper i contribució de dones al municipi, 
ja sigui mitjançant el nomenclàtor assignant noms de dones a carrers,  espais i 
equipaments públics i donant a conèixer qui són i què han fet per la nostra 

ciutat. 
 
3.Vetllar pel compliment del Pla de polítiques de dones, en vigència fins 
l‟any 2018, per tal d’aconseguir que hi hagi un treball visible en la lluitat per la 
igualtat en totes les iniciatives de la ciutat i que s’implantin ràpidament les 
propostes establertes en aquest pla.  

 
4.Vetllar per tal que tant l‟Ajuntament com els mitjans de comunicació del 
municipi ofereixin uns continguts i materials no sexistes i garanteixin una 
visibilitat normalitzada de dones joves en l’esfera pública. Tenir cura del 
llenguatge i dels models que s’utilitzen en les comunicacions internes i externes 
de l’Ajuntament per no caure en un llenguatge sexista.  

 
5.Realitzar campanyes de sensibilització i prevenció contra tots els tipus 
de violències de gènere i manifestacions del sexisme. Visualitzar les que 
més es manifesten com és la violència masclista en l’àmbit de la parella i les 
relacions sexo-afectives, ja sigui del tipus físic com del tipus psicològica (com 
els micra masclismes). 

 
6.Lluitar per l‟eradicació de la violència masclista: Elaborar un protocol 
d’actuació fet conjuntament amb la participació de totes les institucions així com 
les associacions i moviments socials. Establir mesures integrals de prevenció, 
detecció i sensibilització de la violència masclista. Garantir els drets de les 
víctimes a l’atenció, assistència, protecció, recuperació i reparació. I obrir els 
Serveis d’Informació i Atenció a les Dones –SIAD– a les persones menors de 
18 anys. 

 
7.Incorporar els criteris de paritat en les juntes en el moment d’atorgar 
subvencions a les associacions del municipi. 

 
8.Impulsar en el teixit empresarial economies feministes socials i 
solidàries de consum responsable i iniciatives que possibilitin la 
coresponsabilitat, la redistribució equitativa del treball productiu i reproductiu i 
combatre la divisió sexual del treball. 

 
9.Fomentar l‟esport de base femení. 
 
10.Fer un Pla local sobre els usos del temps al municipi, seguint la guia 
editada per la Secretaria de polítiques familiars i ciutadania de la Generalitat de 
Catalunya. 

 
11.Garantir que els treballadors i les treballadores de l’Ajuntament i de les 
empreses públiques municipals puguin disposar de la suficient flexibilitat 
horària laboral. 
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15.SALUT 
 

Defensem un model sanitari públic universal, equitatiu, de qualitat i finançat 
íntegrament a través dels impostos en tot allò que és essencial i que garanteix 
el dret a la salut dels ciutadans i ciutadanes. 

 
Considerem que la protecció i la promoció de la salut és una prioritat bàsica i 
per això és necessari un sistema de salut integral i proper que garanteixi la 
cohesió social, eviti les discriminacions, i sigui una eina  cabdal de justícia 
social. 

 
Des d’aquests principis i com a eix transversal amb coordinació amb altes 
àrees, proposem: 

 
1.Fomentar la creació d’una Mesa Territorial de Salut, amb l’objectiu 
d’implementar i assegurar la presència de l’Ajuntament en l’Òrgan territorial de 
Salut. Això permetrà millorar la  Informació, augmentar la capacitat 
d‟incidència en la planificació del Serveis de Salut dirigits a la comunitat;  i 
avaluari analitzar  des de l’àmbit municipal els resultats dels Plans i/o 
Programes de Salut al territori. 
 
2.Potenciar l‟enfocament de salut comunitària mitjançant l’estreta 
col·laboració entre els serveis d’atenció primària, benestar social i salut pública, 
basant la seva activitat en l’acció sobre els determinants socials de la salut. Cal 
impulsar la visió saludable i l’educació per la salut des de totes les àrees de 
l’Ajuntament. 
 
3.Crear una Xarxa Local de Salut Pública i Comunitària, amb la implicació 
de les administració i tots els agents econòmics, socials i educatius per tal 
d’incidir qualitativament en el camp de la salut de tots els seus ciutadans i 
ciutadanes, amb la finalitat de millorar el benestar i  la seva qualitat de vida , 
implantar mesures per a la prevenció de la salut ciutadana. 
 
4.Implantar un pla de formació per a les persones voluntàries que fan 
atenció a la gent gran, per tal de capacitar-los amb els coneixements bàsics per 
la tasca que fan, sense interferir mai en les tasques pròpies dels professionals 
de la salut. 
 
5.Impulsar el seguiment proactiu, conjuntament amb serveis socials, dels 
pacients crònics complexos i amb malaltia avançada. Coordinar les accions 
de salut amb afers socials i esports per a dissenyar programes adreçats a 
mantenir i augmentar l’autonomia de les persones i amb l’objectiu de treballar 
un envelliment actiu i saludable amb polítiques i accions transversals. 
 
6.Educar  les persones relacionades amb els àmbits de l‟educació - 
centres educatius - , personal dels diferents  sectors municipals  actius  en els 
programes dirigits a la ciutadania per tal d’implicar-los en la seva auto cura i 
benestar, representants  d’entitats… 
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7.Promoure l‟activitat física i l‟esport com a eina educativa de la promoció de 
la salut. Incloure les instal·lacions municipals en els programes de salut 
cardiovascular, metabolisme, gent gran, persones amb discapacitat... 
 
8.Fomentar la participació  activa  de l’Ajuntament  en l‟Oficina d‟Atenció al 
Ciutadà. Vetllar per la implicació en la  resolució de queixes i conflictes amb els 
diferents responsables de l’atenció sanitària a la població, la informació 
transparent sobre les llistes d’espera, la recollida de suggeriments i propostes 
de millora en col·laboració  amb els diferents agents socials del territori: 
associacions, entitats dels tercer Sector. 
 
9.Fer públic des de l’Ajuntament el Pla de Salut  Municipal i informar dels 
resultats. 
 
10.Vetllar per la neteja dels carrers de la nostra ciutat com a base de la 
salutpública. Dissenyar estratègies per educar la ciutadania en la neteja de 
Tarragona, començant per l’escola i ampliant-ho al dia a dia de la ciutat. 
 
11.Reforçar l‟Hospital Joan XXlll com hospital universitari i com institució de 
referència  a la ciutat. 

 
12.Promoure la inclusió de la  Gestió i Prestació de Serveis de Salut 
(GiPSS)en el marc de l’Institut Català de Salut (ICS). 

 
13.Exigir de la Generalitat, com ens competent en tema de salut, la màxima 
transparència en l´actuació i consideració de l’Hospital Joan XXlll com hospital 
de referència 
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16.SEGURETAT CIUTADANA 

Entenem la seguretat en un sentit ampli, des de la seva vessant física, 
psicològica, relacional i ambiental. I la volem al servei de la convivència i l'espai 
públic, que és on es desenvolupa la vida quotidiana i la participació cívica que 
defensem com a cabdals els republicans.  

Els aspectes de la seguretat ciutadana que es volen promoure amb la següent 
proposta són la proximitat, la confiança, la prevenció i la coordinació entre 
cossos policials, a més de la capacitat de reacció.  

1. Crear una sala conjunta entre Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra per 
coordinar les trucades del 112 i el 092 de la manera més ràpida i eficaç 
possible.  

2. Impulsar la figura de l'agent cívicper prevenir actes incívics tot informant 
a peu de carrer dels drets i deures dels ciutadans i fent xerrades a centres 
educatius i entitats.  

3. Crear oficines d'atenció ciutadana i recepció de denúncies per 
aproximar-les les zones de la ciutat que no en tenen i millorar la cobertura en 
seguretat.  

4. Garantir més rondes a peu coordinades entre la Guàrdia Urbana i els 
Mossos d'Esquadra per conèixer les inquietuds dels veïns i treballar en 
prevenció.  

5. Elaborar i executarplans específics per les zones de la ciutat amb 
característiques especials, per la dispersió d’habitatges o per concentració 
d'inseguretat.  

6. Implantar les reunions conjuntesentre Guàrdia Urbana i 
Mossosd'Esquadra amb les diverses entitats de la ciutat per optimitzar els 
recursos i oferir respostes ràpides.  

7. Potenciar el servei de mediació comunitària per atendre i ajudar a 
resoldre conflictes veïnals i altres malentesos comunitaris que no són penals.  

8. Incrementarels efectius de seguretat ciutadana al carrer.  

9. Actualitzar i divulgar les accions de prevenció i reacció dels plans de 
protecció civil.  
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17.SERVEIS A LES PERSONES 
 
La millora de la qualitat de vida de la ciutadania és una de les prioritats dels 
ajuntaments d’Esquerra Republicana. És des dels ajuntaments, com a 
administracions més properes a la ciutadania, que cal fer la lluita contra la 
desigualtat. La situació de la pobresa ve derivada de mancances estructurals 
en àmbits transversals com ara el treball, l’habitatge, la salut, l’ensenyament, la 
cultura, els serveis socials, etc. Cal atorgar a la inversió social la importància 
que requereix per la repercussió que té sobre la població. En aquests moments 
de dificultats econòmiques, la inversió social és més imprescindible que mai per 
tal de fer front a les necessitats de les persones, així com considerar-ne la 
inversió degut al seu retorn en l’economia local. 
 
L’impuls de les polítiques que vagin destinades al foment de la cohesió ha de 
ser un dels pilars bàsics de treball de l’Ajuntament mitjançant el foment de 
programes municipals que lluitin contra la marginació i a favor de la cohesió 
social, a partir de la prestació de suport personalitzada i d’orientació de la 
ciutadania, incorporant i desenvolupant Plans de Desenvolupament Comunitari, 
Plans d’Interès Social, Plans Educatius d’Entorn, Plans de Ciutadania i 
Immigració, etc. Les polítiques d’immigració s’han de fer en base a una anàlisi 
el més objectiva possible de la situació, per tal de garantir les actuacions més 
eficients i eficaces i així assegurar el màxim benestar de la població, tingui 
l’origen que tingui. A més, un altre dels motius que ens porten a definir aquest 
com el nostre objectiu principal és evitar la irrupció als nostres ajuntaments de 
partits declarats racistes.  
 
Cal apostar per les polítiques de protecció i promoció social, situant les 
persones al nucli de la seva activitat i actuant des de la proximitat, prevenint 
l’exclusió i pal·liant les seves conseqüències per tal d’aconseguir que 
l’ascensor social funcioni a la nostra ciutat. 
 

SERVEIS SOCIALS  

AUTONOMIA FAMÍLIA INCLUSIÓ COHESIÓ 

Serveis de suport 
a l’atenció a les 
dependències 

Serveis de suport a 
l’atenció individual i 
familiar 

Plans locals per 
a la inclusió i la 
cohesió social 

Plans locals 
d’immigració i 
ciutadania 

Àmbit individual i familiar Àmbit grupal, comunitari 

 
1. Incorporar estratègies que incrementin l‟eficiència, com la implantació de  

protocols d’actuació que redueixin el nivell de discrecionalitat tècnica en les 

respostes i els dèficits d’equitat. 

 
2.Ampliar la capacitat de resposta del SSB, dotant-los dels recursos humans 

necessaris per tal de poder fer una intervenció interdisciplinària (educador 

social, treballador Social i psicòleg) amb l’objectiu de treballar d’una manera 

més preventiva. Col·laborar amb les entitats del tercer sector per tal  Combatre 

les situacions de pobresa amb actuacions transversals i integrals de totes les 

regidories —habitatge, salut, ocupació, educació... 
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3. Constituir el Consell municipal de serveis socials. Aquest òrgan, consultiu 

i de participació, format per l’Ajuntament i totes aquelles entitats, grups i 

associacions que col·laborin o treballin en qualsevol activitat relacionada amb 

el benestar social, serà el nexe entre l’administració i la ciutadania a l’hora de 

formular propostes, definir polítiques de benestar i veure’n i analitzar-ne 

l’execució. Cal potenciar el canvi de l’usuari passiu a l’agent actiu, que siguin 

motors de canvi, per evitar perpetuar la precarietat. 

 

4.Reconèixer i promoure el Tercer Sector com a agent social i no lucratiu 
que coneix, té experiència i treballa amb les persones en risc i en exclusió 
social, més enllà de l’anàlisi d’eficiència en termes econòmics. Crear la Taula 
Local del tercer sector, i fomentar la coresponsabilitat de determinades línies 
d’actuació entre l’Administració i el tercer sector i en donar marge a la capacitat 
innovadora del tercer sector i de les entitats que agrupa. 

 

5. Adoptar una Estratègia Local d‟Inclusió 2015-2019 articulada amb el 
Tercer Sector, que contingui ordenada i programada tota l’acció pública local 
en matèria de lluita contra la pobresa, i que inclogui actuacions preferents als 
barris amb més necessitats. 

 

6. Establir una política cultural que faciliti i afavoreixi l‟accés de tota la 
ciutadana als principals equipaments culturals de la ciutat, en col·laboració 
amb les entitats locals del Tercer Sector. 

 

7.Avançar en una major i millor coordinació entre totes les administracions 
competents i amb el Tercer Sector, i en la planificació transversal dels serveis 

socials amb els de salut, educació, habitatge, urbanisme, promoció econòmica. 
 

8.Incloure en els plecs dels concursos clàusules socials que tinguin en 
compte el valor afegit que aporten les entitats del Tercer Sector en la prestació 
de determinats serveis públics. 

 
 
FAMÍLIA 
 
 
9.Establir la Taula territorial de la Infància per tal de fer efectiu el treball en 
xarxa entre Tots els agents implicats en la prevenció, detecció i intervenció del 
maltractament infantil. 
 
10. Millorar l’atenció a la infància i petita infància (0-3). Fomentar la millora de 
les habilitats parentals i d‟autonomia: desenvolupar programes de formació 
(en coordinació amb altres serveis): tallers de cuina, estratègies educatives, 
etc. per donar eines a les famílies que els permetin millorar en l’educació dels 
seus fills, sobretot en els barris amb més necessitat social, per promoure la 
igualtat d’oportunitats en la infància, fomentar la conciliació familiar i lluitar 
contra la pobresa. 
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11. Vetllar per la plena escolarització, tot augmentant les beques per a 
matrícules, llibres, àpats, activitats extraescolars, etc. i dissenyant i 
implementant programes especials que combatin el fracàs escolar. Garantir les 
activitats extraescolars a aquells nens i nenes en situació de risc social. 

 

12. Augmentar la detecció  en violència masclista en tots els professionals 
intervinents en casos de maltractament infantil. Millorar el treball en xarxa, 
dotant d’espais, temps i eines per fer-lo efectiu i dissenyant programes 
especialitzats de suport tècnic i psicològic, si cal en col·laboració amb altres 
serveis. 
 

 
AUTONOMIA 
 
 
13.Millorar els serveis municipals de promoció de l’autonomia personal i de 
suport a la vida quotidiana de la gent gran i les persones amb discapacitat o 
trastorns mentals; garantint el dret a viure i envellir dignament a casa, i a 
viure autònomament; i prioritzant el desenvolupament de la figura de l’assistent 
personal. 

 
14. Fomentar els Grups de suport emocional i ajuda mútua de persones 
cuidadores amb la doble finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones 
cuidadores i ajudar-los a millorar en aquesta tasca. 

 
15. Fer útil la taula d'atenció a la discapacitat, formada per entitats i persones 
amb discapacitat (intel·lectual, motriu, sensorial, i altres) o pels seus 
representants,  per visibilitat i fer front des de l’Ajuntament a les problemàtiques 
plantejades. 
 
16. Aprofundir la formació dels treballadors socials que puguin ser referents en 
temes de discapacitat i en l'orientació de les persones amb discapacitat i de 
les seves famílies en les diverses etapes de la persona, especialment en 
finalitzar l’etapa escolar (ajuda, assessorament, derivacions, informació 
administrativa, seguiment, etc.).  

 

17. Oferir activitats d‟oci inclusiu que garanteixin la igualtat d’oportunitats i 
d’accessibilitat per a tots els ciutadans en aquest àmbit, si cal en col·laboració 
amb les entitats del tercer sector. 

 

18. Incrementar els controls en relació a l’ocupació o el mal ús de les places 
d‟aparcament reservades per a les persones amb mobilitat reduïda, i en 
relació a l’ús fraudulent de la targeta d’aparcament. 
 
 

INCLUSIÓ 
 
19.Combatre la pobresa. Elaborar un programa específic per combatre les 
bosses de pobresa. Posar una especial atenció en combatre la pobresa 
femenina. Elaborar un pla integral d’oportunitats de les dones amb 
discapacitats  i ampliar els serveis d’atenció social a les dones grans i soles. 
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20. Crear programes específics d’inserció laboral i millora de treball per als 
caps de famílies monoparentals, tot adaptant-se a les necessitats que exigeix 
la seva situació. 
 
21. Promoure la posada en marxa i funcionament d'un banc del temps, en 
col·laboració amb altres entitats, que permeti l'intercanvi de serveis d'atenció a 
les persones, tasques domèstiques, formació o altres activitats de valuoses 
mesurades en temps com a unitat d'intercanvi, per tal d’oferir a les persones 
aturades una sortida ―dignificant‖ per a les seves capacitats. 
 
 
COHESIÓ 
 
 
22.Establir la figura de mediadors interculturals que puguin fer de traductors i 
donar suport lingüístic i cultural tant als professionals com a les famílies per 
facilitar la comunicació entre els professionals i els usuaris, que molt sovint es 
veu dificultat pel baix domini de l’idioma dels usuaris nouvinguts. 
 

23. Fomentar un  acord polític sobre la gestió de la immigració: cal arribar a 
un treball polític consensuat per aconseguir fomentar la participació dels 
catalans nouvinguts en el dia a dia de la ciutat i en tots els òrgans locals de 
participació ciutadana i per construir un espai públic comú en el qual totes les 
veïnes i veïns s’hi sentin identificats. 
 

24.Vetllar perquè el teixit associatiu del municipi sigui un espai de convivència 
i participació lliure de xenofòbia amb l’objectiu de facilitar i millorar la cohesió 
social. Cal potenciar el teixit associatiu com a eina per trencar els estereotips 
racistes a totes les franges d’edat. 
 
25.Promoure campanyes municipals de convivència, tolerància i respecte, i 
vetllar perquè els serveis d’atenció ciutadana tinguin incorporada la perspectiva 
intercultural. Elaborar plans d’actuació específics entre els centres educatius, 
les famílies, el teixit associatiu i l’Ajuntament. 
 

26. Promoure el coneixement de la llengua catalana i respectar la diversitat 
lingüística, reforçar el coneixements dels drets i els deures cívics, laborals i 
polítics de tota la ciutadania 
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18.TURISME 
 
Entenem el turisme  com un fet cultural  que promou la interrelació de les 
persones de diferents cultures i que ens permet mostrar la nostra cultura i 
manera de ser al món. 
 
Volem un model turístic acollidor, ordenat, que contribueixi a la riquesa i 
l’ocupació de qualitat, competitiu, que desenvolupi sectors i trets diferenciadors 
del municipi i que vetlli per la qualitat de vida dels residents. Per tot això volem: 
 
1. Apostar per un turisme amb mirada cultural, familiar, interessat pel 
patrimoni i per l’entorn natural. 
 
2. Crear un Consorci per la gestió del patrimoni amb totes les institucions 
públiques implicades, universitat i sector privat. 
 
3. Focalitzar la promoció turística en els nostres fets identitaris, els que fan 
del nostre destí una experiència especial. Ciutat històrica, marinera, festiva... 
 
4. Atorgar al Museu d‟Història un paper central, més actiu que el que ha 
tingut fins ara i coordinat amb altres àrees. 
 
5. Posar en valor l‟Anella Verda i aprofitar totes les possibilitats que pot 
generar en favor del turisme esportiu, amb sensibilitat per la natura i saludable. 
 
6. Treballar en xarxa amb el territori per fer de Tarragona el punt de partida 
des d’on desplaçar-se a altres indrets: Priorat, Ruta del Cister, Delta de l’Ebre, 
aprofitant la capacitat generadora de la gastronomia i l’enoturisme 
 
7. Prioritzar la promoció, adreçada a visitants, als grans centres turístics 
pròxims, sobretot l’àrea metropolitana de Barcelona i Salou.  
 
8. Fer un espai per aparcar caravanes amb criteris d’excel·lència i amb tots 
els serveis necessaris. 
 
9. Dotar la ciutat d‟agents turístics, sobretot en aquells llocs d’arribada -
estacions i accessos a la ciutat- i en els de molta afluència de visitants –Part 
Alta, Rambla, Serrallo-. 
 
10.Habilitar una part del parc de Saavedra i altres punts estratègics de la 
ciutat (Part Baixa , Part Alta i Rambla...) amb serveis per al  descans dels 
visitants. 
 
11.Desenvoluparuna ruta turística a la Part Baixa, posant en valor el 
patrimoni monumental, el Serrallo i generant punts d’interès culturals i 
comercials a partir de la regeneració urbanística que ens proposem. 
 
12. Promoure el  turisme de col·laboració, degudament regulat,amb el 
benentès que un dels problemes de creixement de les activitats que es 
relacionen amb el turisme és la manca de capacitat hotelera. 
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13. Promoure el cicloturisme a la ciutat, fent partícip Tarragona de la Ruta 
Mediterrània de la Xarxa Ciclista de l´Eurovelo. 

 
14. Donar suport al sector del càmpings i hotels i, integrar-los en tots 
aquells òrgans participatius que tinguin relació directa o indirecta amb la seva 
activitat 
 
15. Fer de la conservació de la natura i de la qualitat de les nostres platges 
un objectiu prioritari, essent especialment curosos en evitar la petjada 
ecològica.  
 
16.Implicar i conscienciar a la ciutadania com a promotor turístic de la ciutat, 
fent entendre als ciutadans  els beneficis que el sector té per a la nostra ciutat.  
 
17. Posar les noves tecnologies al servei de la difusió i promoció turística. En 
aquest sentit hem de considerar, també, que les xarxes socials, els blogs, i les 
pàgines de viatgers, apareixen com els principals auditors turístics de 
l’actualitat  
 
18. Promoure una ciutat Pet  Friendly, és a dir, en què els animals 
domèstics, de forma específica gossos i gats, siguin benvinguts, en els 
establiments que així ho desitgin. 
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19.URBANISME 

 
Defensem un urbanisme deliberatiu subjecte a control democràtic, de fort 
contingut social que validi la subjecció de cada proposta a l’interès general sota 
el paradigma del desenvolupament urbanístic sostenible. 
 
Les decisions de transcendència cal que es facin amb la participació de tots 
elsactors en la seva condició de ciutadans i ciutadanes, interessats qualificats 
(propietaris), i la resta de poders públics. 
 
Apostem per una Tarragona urbanísticament ordenada i equilibrada, 
compactada, al servei de les persones i amb veritables espais públics. En 
aquest sentit volem per als propers quatre anys: 
 
1. Rellançar el Projecte de l‟Anella Verda. Integrar el patrimoni natural de 
Tarragona com element de ciutat i de vida quotidiana. Fer-ne una realitat 
educativa, esportiva, turística, econòmica i d’esbarjo des del respecte i la 
valoració del patrimoni. 
 

- Establir plans  de gestió forestal a fi de garantir-ne la seva conservació. 
- Fomentar acords per a la custòdia del territori  
- Potenciar l’Anella Verda com a marca de turisme ambiental i esportiu 
- Naturalitzar les voreres de la ciutat quan aquest enllacen amb nuclis 

urbans. 

 
2.Connectar el centre de la ciutat i els nuclis urbans. Actuar amb els 
connectors físics del centre i els nuclis de població, per convertir-los en amples 
avingudes (Bulevards), que suposin la continuació urbana. Aquests connectors 
han de combinar el trànsit de vehicles i alhora el trànsit a peu i amb bicicleta, a 
la vegada d’anar acompanyats de dignificació espais i habitatges (Pisos de 
colors).Aquests connectors s’han d’acompanyar de processos culturals i 
comercials. 
 

- Via Augustafins a la Ciutat Residencial. 
- Avinguda de Roma-Carretera de València fins a la BASF (La Canonja). 
- Avinguda d’Andorra fins a la Zona Educacional. 
- Carretera Pallaresos fins a  Sant Pere i Sant Pau. 

 
3.Impulsar un Pla d‟Acció a la Part Baixa. Declarar-la àrea de 
ConservacióiRehabilitació segons la llei del dret a l’habitatge. Volem 
transformar-la incrementant la vida social , cultural i comercial. 

 
- Fer un pas subterrani al carrer de l’estació per alliberar al trànsit al 

Carrer Reial. 
- Transformar l’exterior del Palau Firal en un centre de Creació Artística de 

diferents disciplines.  
- Crear un pla de dinamització comercial i definir zones per a vianants. 
- Creació d’un recorregut arqueològic. 
- Augmentar la proposta cultural i musical al Palau de Congressos. 
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- Obligar a Adif a mantenir les escales mecàniques i l’ascensor del pas 
soterrat de la Plaça dels Carros en perfectes condicions per als 
ciutadans i ciutadanes. 

- Oferir l’ascensor del Palau Firal per a persones discapacitades per 
accedir a la zona centre. 

 
4.Impulsar l‟Autoritat de l‟Àrea Metropolitana com a ens de vertebració que 
afecta tota la població del Camp. Concebem el Camp de Tarragona  com un 
espai econòmic, social i cultural comú. Volem potenciar-lo per tal de donar les 
millors respostes a les necessitats de la ciutadania,  entre d’altres  les de 
mobilitat, connectivitat, gestió de residus, salut,  i de relació amb les persones 
 
5. Fer deTarragona model inclusiu de ciutat. Una ciutat accessible, sense 
barreres arquitectòniques, que faciliti la mobilitat, solidària amb els veïns i 
veïnes. 
 

- Fer accions de discriminació positiva als locals comercials i de pública 
concurrència que tinguin ben adaptada l’accessibilitat. 

- Requerir a les institucions públiques i de serveis públics que facin les 
accions necessàries per tal que les seves instal·lacions estiguin ben 
adaptades. 

- Fer del Consell Municipal de Mobilitat i del Consell Municipal de la 
Discapacitat veritables òrgans de participació. 

- Incrementar el nombre d’aparcaments reservats per a persones amb 
mobilitat reduïda.  

- Incrementar i fomentar les accions ―Festa per Tothom‖ i enfocar-les a la 
població infantil 

 
6.Elaborar el  Pla d‟Usos General de la Ciutat sobre llocs d’especial 
singularitat:Preventori  de la Savinosa, la Ciutat Residencial, la Tabacalera, 
l’espai que deixarà lliure la presó, els espais de l’edifici  de la URV de la plaça 
Imperial Tàrraco, l’antiga caserna de la Guàrdia Civil, els espais que 
s’alliberaran a la zona dels jutjats, els espais que s’alliberaran i que actualment 
ocupa l’administració estatal,  d’entre altres. 
 

1. Promoure aquest Pla d’Usos consensuat i participat per la ciutadania. El 
Pla ha de marcar les prioritats davant  l’acció d’una altra administració 
gestora de l’immoble. 
 

2. Realitzar per cada indret els projectes concrets segons el Pla. 
 

3. Executar segons les prioritats que determini el Pla d’Usos, amb les altres 
administracions afectades i cercant el finançament corresponent. 
 

4. Potenciar els espais de coworking necessaris a la ciutat per tal de 
generar sinèrgies econòmiques entre diferents sectors, tenint en compte 
el Pla d´Usos General de la ciutat. 
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7.Ubicar l‟Hemeroteca Nacional de Catalunya a l’antic Banc d´Espanya 
 
8. Compaginar la instal·lació d'un establiment turístic de qualitat a 
l'antigaCiutat Residencial amb un conjunt de serveis municipals, d'atenció a 
la ciutadania, llar d'infants i una unitat permanent  de la guàrdia urbana. Posar 
al servei dels veïns l'àrea esportiva adjunta que es pot compartir amb l'ús 
turístic. 
 
9.Intercedir perquè la Diputacióagiliti els tràmits necessaris per un úspúblicde 
l'espaide l'antic preventori de la Savinosa, amb l'objectiu de fer una Escola 
Universitària d‟Hoteleria amb estudis de grau , compaginant-ho amb 
l'explotació turística i preservant la circulació i ús de l'espai per a la 
ciutadania. 
 
10.Facilitar la connexió entre el Balcó del Mediterrani i la platja del 
Miracle, a través de passeres sobre les vies i acabant amb ascensors al 
passeig, evitant noves barreres visuals al costat de la platja.  
 
11.Passar les mercaderies en ample europeu per l´interior, la qual cosa, faria 
possible soterrar la via del tren i l’estació en el traçat actual, atès que s’ha 
demostrat que el Tercer Fil no és tècnicament senzill, per tant no és barat i 
difícilment serà provisional.  
 
12.Convertir en un Centre Cívic l’antiga caserna de la Guàrdia Civil. 

 
13.Traspassar l‟actual Oficina Municipald‟ Atenció Ciutadana(OMAC) a 
l’edifici de titularitat pública de la Plaça Imperial Tàrraco per tal d’estalviar 
costos. 
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20 .Bases per un acord polític ampli en l'aplicació de 
polítiques públiques de protecció animal a Tarragona. 

Introducció  

Si els humans ens considerem agents morals i considerem, a més,que també ho són 
els animals, encara que no es puguin defensar per si mateixos, tenim el deure 
d’assumir la responsabilitat de protegir-los. 

I per defensar-los, cal construir un nou model, possible i necessari, que comporti un 
sistema de creixement basat en el principi de respecte a tots els éssers amb capacitat 
de sentir, per aconseguir així, un equilibri basat en una senzilla i inqüestionable 
premissa: si un esser té capacitat per sentir por, felicitat o bé tristesa, no existeix 
justificació per negar-li els seus drets. 

Aquests drets presenten una perspectiva innovadora: ampliar a d'altres especies la 
categoria de Subjecte de Dret, exclusiva fins ara de l'ésser humà. Per tant, resulta 
ineludible, que els animals tinguin reconeguts drets bàsics, com ara el dret a la vida, a 
la seguretat, a la protecció davant del maltractament físic i psicològic, i a la llibertat 
individual. 

El coneixement i la definició dels animals domèstics (de companyia o bé urbans), ha 
d’anar més enllà de la consideració a l’ús per tal d’evitar que siguin considerats 
objectes lúdics i rebutjables. Les mesures de protecció d’aquests animals cal que es 
fonamentin en base a sis pilars: Esterilització, desmotivació dela compra, foment de 
l’adopció, sanció, sensibilització i educació. 

Des de Libera! de les Comarques de Tarragona, coordinem i assessorem a 
diferents associacions per la defensa dels drets dels animals, proteccionistes i grups 
polítics per a posar l'accent sobre la necessitat urgent que tenim com a societat de 
prendre decisions per un millor progrés moral i legislatiu. 

I així, d'aquesta manera, poder solucionar una de les xacres més grans sobre la 
protecció dels animals a les Comarques de Tarragona: la incomprensible gestió dels 
centres de recollida i acollida d’animals urbans. 

Propostes de programa electoral per les municipals de 2015:  

• Creació d'una Ordenança Municipal específica sobre Protecció Animal. 

• Reconversió de les parades que venen animals vius als mercats que s'instal·len 
al terme municipal. Prohibició de la venda d'animals a la via pública, tal i com dicta el 
DECRET LEGISLATIU 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
de protecció dels animals.  

Gats  

• Implantació efectiva del Projecte sobre colònies felines. 

Gossos i gats 
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Projectes públics per tal de fomentar les adopcions, en detriment de la compra 
venda: 

 • L'assumpció d'un protocol de gestió de centres de recollida i acollida d’animals 
urbans, i que aquest sigui de compliment obligat per tots els centres de Tarragona i el 
seu terme municipal. Cal realitzar el preceptiu concurs públic per accedir a la gestió de 
la protectora. 

• Programes de formació obligatòria per aquelles persones i/o centres responsables 
d’animals.  

• La creació d'establiments públics d'adopcions.  

• Creació d'un carnet d'adoptant. Drets i deures, formació en la seva cura i 
característiques i primers auxilis.  

• Programa de recuperació per animals rescatats. 

• Programa de regulació i limitació de la compravenda d'animals de companyia. 
Incentius fiscals i ajuts pels comerços que formin part de la xarxa social del carnet 
d'adoptant. 

• Programa de control de la caça amb gossos. 

• Reservar espais a la Platja Llarga per a animals durant els mesos compresos entre 
l'abril i l'octubre (tot l'any).  

• Poder accedir amb animals als espais públics de l'administració i incentivar la 
seva admissió als establiments públics de titularitat privada.  

• Instal·lació de més papereres a la ciutat per tal que els responsables d'animals no 
hagin de recórrer grans distàncies per dipositar els excrements. Efecte dissuasiu per 
l'incivisme i la brutícia urbana.  

Coloms  

• Projecte de Control ètic de la sobrepoblació de coloms, basat en la planificació de 
la natalitat mitjançant el mètode anticonceptiu i la instal·lació de colomers ecològics 
com a alternativa a les actuals i contraproduents matances.  

Programes socials, cívics i educatius  

• Mesures socials d'ajuda als animals i els seus responsables legals: creació d'una 
Unitat Mòbild„Esterilització (UME); creació d'un servei veterinari públic per a les 
persones amb carnet d'adoptant.  

• Programes educatius complementaris sobre el respecte i convivència amb la resta 
d'animals a escoles, instituts, URV i centres cívics  

• Les persones amb risc d'exclusió social i les dones maltractades, o les persones 
que viuen en residències per la tercera edatno podran ser discriminades als 
centres per fer-se acompanyar per un animal. Creació d'un espai amb pinso, aigua i 



44 
 

una superfície neta. S'hauran d'habilitar aquests espais en tots els centres socials 
referits a les polítiques públiques de benestar social.  

• Difusió pública d'alternatives alimentàries ètiques i respectuoses amb els animals. 
Que en tots els menjadors educatius públics es contemplin les diferents opcions 
alimentàries existents a la nostra societat. Promoció del veganisme segons els 
dictàmens de la ONU i la FAO.  

Programes de control i seguretat  

• Creació d'un registre municipal de maltractadors d'animals. Les persones 
incloses quedaran incapacitades per tenir sota la seva responsabilitat a qualsevol 
animal viu.  

• Creació d'un grup especialitzat de policia de protecció animal dins les forces de 
seguretat municipal, amb formació especialitzada i específica per poder fer front als 
casos de maltractament animal.  

• Creació d'un cos civil format per dos agents de control que garanteixin el 
complimentestricte de l'ordenança municipal i del DECRET LEGISLATIU 2/2008, 
de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals. 
Provinent d'una entitat animalista professional i solvència demostrada en la defensa 
dels drets dels animals, amb capacitat per registrar les infraccions recollides a 
l'ordenança municipal i sancionar-les amb la col·laboració de les autoritats 
competents, coordinant l'àrea de protecció animal i sent l'enllaç entre la policia, 
l'administració i la ciutadania. 

*Aquest acord serà signant per tots/es els/les representants de les formacions 
polítiques de Tarragona com un ferm compromís.  


