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#sensefiltres

Primer regidor republicà de Salou. Actualment portaveu del 
grup municipal d’ERC.

Encapçalar aquesta candidatura és una responsabilitat que  
assumeixo amb la il·lusió del primer dia i amb la idea que 
Salou ha de fer una necessària transformació.

Com a operari de manteniment industrial i per la meva 
trajectòria laboral, vull que la nostra ciutat esdevingui 
capdavantera en la lluita contra l’atur. 

Digues Sí a un Salou integrador, amb una administració 
transparent i eficaç. 

Digues Sí a la democràcia, a la justícia social, a la participació 
ciutadana, a un treball digne, a la igualtat de gènere, a la 
cohesió social. 

Digues Sí a una ciutat sostenible i que tingui cura del medi 
ambient. 

Digues Sí a un municipi republicà!
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viure-hi! 

Impuls 
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Programa Electoral 2019
Salou, any 1932. Un grup de salouencs republicans i d’esquerres 
es reunien per crear la secció local d’ERC al nostre poble. Aquelles 
persones, que amb il·lusió es trobaven a un local del Carrer 
Barcelona, varen intentar des del municipalisme canviar la història 
de nostre poble i del nostre país. Van pagar el preu més alt que es 
pot pagar, però no van defallir. Van donar-ho tot per tirar 
endavant un projecte, però no se’n van sortir i van ser derrotats 
per les mateixes forces a les que avui ens enfrontem. 
Salou, any 2019. Seguim dempeus. Hem agafat el relleu, amb la 
mateixa il·lusió, amb la mateixa determinació i amb la promesa 
que no defallirem, que lluitarem i que defensarem el que som i el 
que volem ser. Som republicans, d’esquerres, i independentistes, i 
també som salouencs i salouenques. Ens estimem Salou i les 
seves persones. Volem un Salou millor i modern, un Salou per 
viure, una ciutat acollidora on tothom s’hi trobi com a casa. Amb 
la força que ens dona ser els hereus d’aquells pioners i la certesa 
de ser la llavor de totes les victòries, presentem el nostre 
programa per Salou. 

Digues SÍ a Salou, Digues SÍ a la República. Catalunya necessita 
un Salou Republicà, ajuda’ns a aconseguir-ho.#sensefiltres
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• Crear l'Oficina Municipal de l’Habitatge.

• Facilitar la promoció d' Habitatge de Protecció Oficial.

• Promoure l'adquisició i construcció d'habitatge públic.

• Desenvolupar mesures específiques com ajuts i 
subvencions o el mètode de l’aval-lloguer, per afavorir 
l’emancipació de la població jove.

• Incentivar el lloguer assequible per a tot l’any, 
mitjançant deduccions fiscals als propietaris que 
destinin el lloguer a famílies joves. 

#sensefiltres

Entenem l'habitatge com un dret 
fonamental. Totes les 
administracions hem de treballar 
conjuntament per assolir la fita de 
no tenir cap persona sense llar. Un 
dret bàsic de l’ésser humà 
és viure dignament.
ERC aportarem les solucions 
perquè Salou sigui veritablement 
un lloc per viure.

Habitatge
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• Dotar el Patronat de Turisme amb el mitjans 
econòmics, tècnics i humans, per a dur a terme la 
seva missió.

• Millorar i desplegar el Pla Estratègic de Turisme i 
promocionar el turisme familiar i esportiu.

• Promocionar l'ampliació de la temporada amb la 
col·laboració de tots els agents turístics.

• Regular els habitatges d'us turístic (HUT), per tal de 
poder oferir l'estàndard de qualitat que Salou mereix.

• Agilitzar els projectes destinats a l'adequació i millora 
del parc hoteler, prioritzant la sostenibilitat, la cura 
pel medi ambient i la imatge del municipi.

• Crear producte alternatiu al sol i platja. 
Complementar la nostra oferta amb l’entorn cultural, 
patrimonial, artístic i històric del Camp de Tarragona. 

#sensefiltres

Salou és una  ciutat turística per 
excel·lència i referent europeu. Volem 
un turisme respectuós amb el territori i 
amb les persones, uns serveis turístics 
de qualitat, amb professionals ben 
formats i ben remunerats.  Lluitarem 
per dignificar les condicions laborals 
dels treballadors turístics. Entenem els 
habitatges d’ús turístic, com una part 
de l’oferta turística històrica de Salou. 
Per aquest motiu reclamem HUT de 
qualitat, respectuosos amb l’entorn, 
amb una normativa i un control 
municipal efectiu.

Turisme
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• Incloure la regidoria de comerç al Patronat de 
Turisme per incrementar la transversalitat.

• Definir un pla d’usos de les principals zones 
comercials de Salou amb la participació i implicació 
del sector.

• Fomentar l’associacionisme comercial com a 
interlocutor vàlid amb l’ajuntament.

• Potenciar el comerç de proximitat, el petit comerç i 
el Mercat Municipal.

• Dinamitzar el Mercat Municipal mitjançant 
col·laboracions amb les entitats culturals. 

• Bonificar i afavorir el comerç que funciona tot l’any.
• Capacitar la modernització comercial, la 

implementació de les tecnologies digitals i el 
comerç electrònic on-line.

• Crear una finestra única que unifiqui les gestions 
per a l’obertura d’un negoci, així com els seus 
tràmits. Implantarem progressivament la seva 
tramitació telemàtica.    

#sensefiltres

Hem de donar un impuls econòmic i 
comercial al sector local ja que és 
un dels punts més importants del 
nostre model de ciutat . És 
necessària la dinamització del 
comerç de qualitat i proximitat.
Cal invertir en els eixos comercials 
com a nodes de la vida civil i de la 
interrelació social.

Comerç
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• Implementar un Pla de Gestió d'Infraestructures y 
Parcs Municipals.

• Establir, supervisar i garantir un nivell de qualitat en el 
servei de neteja, control de plagues i manteniment 
urbà.

• Crear una brigada d’intervenció ràpida a tot el 
municipi.

• Dissenyar i executar una xarxa de recollida d'aigües 
pluvials en els vials del municipi.

• Garantir l’ús cívic de les places i els carrers mitjançant 
la unitat d'Agents Cívics i Policia Local.

• Augmentar en dotació i equipament la Policia Local.
• Avaluar tots els espais públics per eliminar les 

barreres arquitectòniques existents i garantir que 
l’espai públic sigui accessible per a totes les persones 
amb diversitat funcional.

• Fomentar la tinença responsable d’animals de 
companyia.

#sensefiltres

L’espai públic és l’indret on ens 
relacionem, participem, gaudim i 
compartim els nostres barris, viles 
i ciutats amb el conjunt dels 
nostres veïns i veïnes. 
Hem de garantir el dret a l’oci i al 
lleure. Disposar de l’espai públic 
adequat i de qualitat és essencial 
per aconseguir-ho.

Serveis i Espai Públic
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• Incrementar l’accés de la ciutadania al coneixement de
la cultura amb la creació de la Casa Comuna de la
Cultura Popular.

• Popularitzar el patrimoni històric municipal.
• Crear i mantenir unes instal·lacions educatives on

s’ofereixi una educació pública de qualitat.
• Escola d’adults. Potenciar que qualsevol persona, tingui

l’edat que tingui, accedeixi a una formació que faci
possible assolir les fites que es proposi.

• Crear, conjuntament amb la URV, el sector turístic i el
sector Petroquímic del camp de Tarragona, centres de
formació que facilitin la sortida professional dels nostres
joves.

• Crear i promocionar una programació de qualitat i
continuada al TAS.

• Potenciar el català com a eina d’integració  i acollida,
l’accés a la cultura i el respecte a la diversitat.

#sensefiltres

Entenem l’educació i la cultura com 
a pilars bàsics sobre els quals 
construir el futur de les noves 
generacions. Les societats que 
inverteixen més en educació i 
cultura, assoleixen millor qualitat 
de vida, menys problemes entre el 
jovent, menys taxa d’atur i millor 
renda per càpita. Estem 
compromesos a potenciar totes 
aquelles activitats de cultura 
popular tradicional i fomentar 
l'associacionisme com a mitjà 
d'integració.

Educació i Cultura
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• Crear la Regidoria de Gent Gran.
• Tarifar socialment les llars d’infants municipals,

activitats extraescolars i de lleure i l’escola de música,
adaptant els horaris a les necessitats familiars.

• Adequar part dels equipaments municipals per als
joves i la gent gran.

• Vetllar per la formació i la inserció laboral de les
persones desocupades amb especial atenció
d’aquelles en risc d’exclusió social  o amb dificultats
específiques.

• Construir un nou edifici d’Acció Social.
• Confeccionar un cens i fer un seguiment a les

persones grans que viuen soles, tenint especial cura de
les seves necessitats.

#sensefiltres

Pensem que la qualitat d’una 
societat es mesura per la manera 
com tracta les persones en situació 
de risc d'exclusió social. Volem un 
Salou solidari, amb persones 
ajudant a persones i facilitant la 
vida a  qui més ho necessita.
La necessitat de lluitar contra la 
pobresa i les desigualtats socials 
són la garantia de l’exercici efectiu 
dels drets i les llibertats més 
bàsiques de tothom.

Justícia Social
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• Fomentar ajudes fiscals i bonificacions per a joves 
emprenedors (centre co-working)

• Crear fons de beques ampli per als joves que s’hagin 
de pagar estudis superiors (batxillerat, cicles 
formatius, graus universitaris).

• Organitzar xerrades d’actualitat: prevenció i educació 
sobre la salut, conscienciació de la realitat social, 
orientació professional i oferta formativa en estudis.

• Vincular el Consell Local de joventut a l’elaboració 
del programa cultural del municipi per garantir una 
oferta cultural adequada a les necessitats del jovent.

• Crear aules d’estudi nocturnes i ampliar l’horari de la 
biblioteca municipal.

• Descentralitzar els serveis a la joventut habilitant 
centres d’informació i de trobada en indrets propers 
als joves: El Triangle, Masia Tous, Mas de l'Esquerrer. 

#sensefiltres

Els municipis són el territori on el 
jovent s’hi sent més arrelat i 
l’Ajuntament l’ens públic que li és 
més proper.
Des del municipalisme, 
l’associacionisme esdevé cabdal 
per tal de dotar d’un dinamisme 
propi al municipi.

Joventut
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• Donar a conèixer a la ciutadania els clubs esportius 
de la ciutat i la seva oferta d'activitats.

• Facilitar l’accés a l’esport als joves, a la gent gran i a 
col·lectius potencialment vulnerables.

• Facilitar recursos perquè els joves amb diversitat 
funcional puguin accedir a realitzar activitats 
esportives adaptades.

• Simplificar i objectivar les convocatòries d'ajuts 
econòmics, incentivant les que tinguin com a 
objectiu l’esport base i la difusió de l'activitat física.

• Descentralitzar l'oferta esportiva municipal, 
habilitant espais públics gratuïts per la pràctica 
d'esport.

• Establir mesures contra la violència i discriminació 
en l'esport.

• Subvencionar formació de monitors i entrenadors 
de diferents esports.

• Crear una oficina de mecenatge esportiu, per 
obtenir recursos per a les entitats locals. 

#sensefiltres

L’esport s’ha de promocionar no 
només com a font de benestar, 
sinó també com un espai de 
cohesió social, d’integració i 
transmissor de valors.
Les entitats esportives són una 
bona via per aconseguir-ho.

Esports
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• Crear la Regidoria d'Igualtat.
• Impulsar el  Consell Municipal de les Dones com a

òrgan consultiu i de participació que integri i reculli la
pluralitat de grups i opinions de la ciutat en l'àmbit de
la dona i la igualtat de gènere.

• Afavorir la participació de tots els veïns i veïnes en les
iniciatives culturals, potenciant la seva funció
socialitzadora i creativa.

• Reconèixer i respectar la diversitat cultural en el marc
de les programacions culturals, educatives i de lleure.

• Afavorir la interacció entre grups i associacions
d’immigrants amb les entitats socials i culturals del
municipi. Facilitar la integració i acompanyament de
la població immigrada.

• Dedicar una part  dels tributs municipals a polítiques
de cooperació per al desenvolupament i solidaritat
internacional, preferentment participant amb els
col·lectius estrangers instal·lats a Salou.

#sensefiltres

És cabdal que posem les 
institucions al nivell del carrer per 
assolir una igualtat efectiva, que 
no només estigui sobre el paper.
Vetllarem per fer efectius els drets 
de les dones en igualtat de 
condicions en tots els àmbits de la 
vida pública i professional
Evitarem qualsevol discriminació 
per raó de gènere, origen, 
socioeconòmica o cultural.

Igualtat
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• Vetllar perquè els formularis del municipi i els
registres continguin els diferents models de família.

• Realitzar formació al personal laboral perquè conegui
els diferents models de família.

• Establir un programa de suport als adolescents amb
l’objectiu de lluitar contra l’assetjament social/escolar.

• Proporcionar als centres educatius eines, xerrades,
tallers, etc que contemplin la normalitat de les
diferents sexualitats.

• Dur a terme tallers sobre salut sexual incloent la
perspectiva LGTBIQ+.

• Vetllar perquè a la Biblioteca s'incorporin materials i
documents LGTBIQ+.

• Dur a terme campanyes de denúncia de
comportaments LGTBIfòbics i que promoguin
comportaments i actituds de respecte i igualtat.

#sensefiltres

El primer pas perquè aquest 
col·lectiu pugui assolir tots els 
drets i la igualtat real és la 
visibilització. El que no s’anomena, 
no es coneix i per tant, socialment, 
no existeix. Necessitem que la seva 
realitat i la seva lluita formi part 
del nostre imaginari col·lectiu. Hem 
d’aconseguir que, socialment, es 
visibilitzi, es normalitzi i s’accepti 
que existeixen relacions no 
normatives i diferents maneres de 
viure i concebre la pròpia 
sexualitat i el gènere.

LGTBIQ+
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• Crear una xarxa de transport públic per unir totes les
zones del municipi.

• Construir una estació d'autobusos per evitar la seva
lliure circulació pel centre de la Ciutat.

• Eliminar les barreres arquitectòniques per facilitar la
mobilitat de totes les persones, així com adaptar els
vehicles de transport públic a totes les necessitats.

• Afavorir l’ús de vehicles no contaminants. Establir un
pla per incrementar l’ús de transport d’emissions 0.

• Implantar el servei de Bicing municipal.

• Garantir el transport públic escolar gratuït, perquè
tots els estudiants puguin accedir als seus centres
d’estudi sense dificultats.

#sensefiltres

La creació de la xarxa de transport 
públic i col·lectiu és l'eix principal 
per garantir la igualtat de persones 
en temes de mobilitat.
És primordial donar la possibilitat 
de l'accés a les mateixes 
oportunitats a tota la ciutadania.

Mobilitat
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• Implementar energies alternatives a tots els edificis 
municipals.

• Sensibilitzar sobre la gestió eficient de l’aigua i 
avaluar per comprovar que se'n fa un bon ús des de 
la pròpia administració.

• Fomentar l’eficiència energètica i l’ús d’energies 
renovables.

• Aplicar condicions de sostenibilitat i ecologisme en la 
contractació pública.

• Realitzar una anàlisi exhaustiva sobre l'empremta 
ecològica que provoca la pròpia administració 
municipal i aplicar mesures per tal de reduir aquest 
impacte sobre el medi.

• Mantenir i tenir cura de les zones verdes naturals de 
tot el Municipi.

•  Ampliar i millorar les instal·lacions per animals de 
companyia.

• Aplicar el programa CER (capturar-esterilitzar-
retornar), en col·laboració amb associacions 
protectores d'animals.  #sensefiltres

Pensar globalment, actuar localment.
L'ús d'energies renovables i 
l'eficiència energètica són factors 
crítics en la nostra societat. Uns 
municipis ecologistes són l’única 
manera de garantir-nos el futur.

Medi Ambient
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 Esquerra Salou 

EsquerraSalou

ercsalou

 Erc Salou

Més Informació a la nostra 
web: locals.esquerra.cat/salou
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