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Fem balanç
3 anys d’Esquerra
a l’Ajuntament

Butlletí
d’Esquerra Republicana
de Catalunya, Valls

SOM REPUBLICANS I REPUBLICANES
CREIEM EN L’ÈTICA I L’HONESTEDAT
SOM FEMINISTES
SOM D’ESQUERRES
SOM INDEPENDENTISTES
SOM RESPONSABLES
TENIM SOLIDESA
I SOM MOLT TENAÇOS

Carta d’Oriol Junqueras
Estimades companyes de Valls,
estimat Jordi Cartanyà
Amigues i amics, és un orgull saber que hi sou, que
no defalliu, que seguiu endavant, amb optimisme,
lluitadores, treballant, amb un somriure, generoses,
cohesionades i amb tota la voluntat i determinació
intactes. El vostre escalf travessa els murs del presidi i ens acompanya a tothora. Sapigueu que ens
sentim forts, molt forts, i que no defallirem.
Quina alegria saber d’aquest equip de dones tan
actiu que tenim a Valls, quina gran satisfacció!
A Valls hi he vingut en repetides ocasions i
sempre m’hi he sentit com a casa. De fet, soc del
Club Escacs Valls. I no oblido que va ser a Valls
on es va fer la primera concentració espontània
per defensar l’1 d’Octubre. I és precisament un 1
d’octubre, del 2011, que vaig fer la meva primera
intervenció com a president d’ERC, al Congrés de
Girona. I ja aleshores us deia que una cadena és
tan forta com la més feble de les seves baules.
A Valls som forts i encara ho hem de ser més. Però alhora és des de capitals com Valls que hem
d’entendre i ajudar solidàriament cada ciutat o barri, on no som tan forts, a construir un gran país i a
guanyar en musculatura per ser invencibles. A Valls, a tot l’Alt Camp, a tot el Camp de Tarragona, hem
de saber alçar una força democràtica i republicana, al servei dels seus veïns i de les seves necessitats.
Valls és un gran motor, referent en un territori que cada dia és més republicà, una ciutat que ha de
ser un dels motors al sud del país, de la llibertat, de la justícia social. Us necessitem tirant del carro,
entusiastament.
ERC ha de treballar incansablement, ha de ser far de la lluita pels drets civils i polítics, far de la lluita
per la llibertat, al servei d’un projecte que ha de liderar la lluita per la fraternitat, per una societat més
lliure i justa. Necessitem que tothom hi posi el coll, teixint complicitats per avançar, fent bona feina a
cada municipi, al costat sempre dels veïns, al costat dels sectors productius de la nostra societat i al
costat dels que més ho necessiten.
Sovint us he dit que mereixem guanyar, que volem guanyar i el que hem de fer és guanyar. Volem
dibuixar el somriure de la victòria, com sovint diu el Gabriel Rufian: ‘Somrieu perquè hem nascut per
guanyar!’ Aquest moment històric demana el nostre compromís, la nostra cohesió com a grup humà,
intel·ligència política i eficàcia per damunt de la cridòria. Sumar i sumar fins que siguem imbatibles.
Compto amb tu, Jordi Cartanyà, com compto amb tot aquest equip humà vallenc, amb el tremp
entusiasta de tantes vallenques, per fer tota aquesta feina imprescindible i alhora titànica.
Tard o d’hora sortirem de les presons. I en sortirem més forts, amb el cap ben alt. Si hem de pagar el
preu més alt pel nostre compromís amb la justícia, la llibertat i l’1 d’Octubre, ho assumim. Un cop més,
en una conjuntura històrica, assumim la presó conscients que aquesta forma part del camí i que és i
ha estat així, en èpoques pretèrites aquí i també en altres latituds. Aquesta llarga història de defensa
del país i de construcció d’una majoria republicana ha servit per sumar molts partidaris a la causa de la
justícia i la llibertat, tant que avui en som més que mai. Tal com he recordat repetides vegades i no me’n
cansaré: Si volem guanyar, si aspirem a una victòria absoluta de país, hem de representar el conjunt del
nostre país, sumar i sumar, i això exigeix seduir i convèncer, perseverar.
Volem una victòria de país, inapel·lable, volem una majoria imbatible que faci imparable el nostre ideal
republicà i aquesta majoria comença també per Valls, d’un Valls solidari que ha d’ajudar la resta del país
a sortir-se’n, d’una voluntat tenaç que s’ha d’estendre com una taca d’oli als nostres pobles i ciutats. La
construcció de majories polítiques i socials, amb fam de justícia i set de llibertat, a cada poble, a cada
ciutat, a cada barri, és l’avantsala de la República catalana.
Molts ànims a totes i tots.
Persevereu, perquè jo ho faré, fins que siguem lliures.
Estigueu orgullosos de tot el que hem fet i prepareu-vos per tot el que vindrà.
Una immensa abraçada. Us estimo. Guanyarem!
Oriol Junqueras
4 de desembre de 2018
Lledoners

La nostra forma
de fer política
Els representants electes d’Esquerra Republicana de
Catalunya, el partit fundat pels presidents Francesc
Macià i Lluís Companys l’any 1931, som els hereus
directes de les formes de fer política dels dirigents
de la República que es va proclamar a Catalunya el
14 d’abril d’aquell mateix any. Una forma de govern
amb un fort caràcter democràtic i progressista,
molt avançada per aquells temps i en la qual es
reconeixia que tots els poders emanaven del poble.
Igual que ells, nosaltres som els garants que les
polítiques que es portin a terme des de qualsevol de
les institucions en les quals estiguem representats
sempre situïn, a primera línia, la legislació en matèria
de drets socials. Els dos grans eixos d’Esquerra
Republicana són la independència i les polítiques
socials. La lluita social no es pot separar de la lluita
per la llibertat que abandera el nostre partit des de
fa vuitanta-set anys. Fer política sempre pensant
en les persones és imprescindible per construir una
societat millor en què imperin els valors republicans
que ja defensaven els primers dirigents del partit:
llibertat, igualtat i fraternitat.
Construir la República significa plantejar horitzons
propis en matèria de temes socials i d’enfortiment
democràtic i deslliurar-se de les forces que frenen
qualsevol reforma necessària i perpetuen les
desigualtats. També vol dir treballar per avançar
definitivament cap a una governança col·laborativa,
un model que permeti a la ciutadania participar
i decidir en els assumptes col·lectius i no fer-ho
només cada quatre anys.
La República Catalana ha de néixer amb el propòsit
de tenir una societat cohesionada en què es
garanteixin els mateixos drets i oportunitats a tota
la ciutadania. Una República que redistribueixi la
riquesa per donar una vida digna a tothom i lluiti
contra les desigualtats ajudant els que més ho
necessiten i erradicant la pobresa. En definitiva, una
República Catalana del benestar que esdevingui un
dels països més avançats d’Europa en la garantia
de drets socials i la igualtat d’oportunitats. I des dels
ajuntaments, els regidors i regidores hi tenim molt
a dir per construir un país fort, que tingui, com a
missió principal, una millora constant de la qualitat
de vida de la ciutadania.
Núria Gavarró i Rodríguez

Confieu-nos el canvi. Jordi Cartanyà Benet
Aviat farà quatre anys que vau confiar en ERC per poder entrar a
l’Ajuntament de Valls. I ho vam fer amb un compromís clar: la voluntat de servei i portar aire fresc al consistori. Des del primer dia, vam
posar fil a l’agulla per fer realitat tots els acords sorgits del pacte de
govern. I governar la ciutat, encara que sigui només des d’unes quantes àrees, ens ha permès modificar la forma de fer i les polítiques
públiques. El govern et facilita la caixa d’eines per poder implementar
canvis efectius en la societat. I aquesta oportunitat s’ha d’aprofitar
per anar construint una ciutat més fonamentada en els valors republicans, on tots els vallencs i totes les vallenques tinguin les mateixes
oportunitats, trobin el seu lloc i puguin prosperar en una comunitat
cohesionada i plena de llibertat.
Durant aquests anys de ser cada dia a l’Ajuntament, n’hem conegut
el funcionament intern i hem detectat els mecanismes que cal millorar per tal de superar les mancances que més incideixen en la vida
quotidiana de les persones: el mal estat d’alguns carrers, la neteja,
l’enllumenat i el manteniment dels edificis públics, entre d’altres. Evidentment, aquest serà un dels nostres reptes de futur, perquè volem
seguir governant la ciutat per poder millorar tots aquests aspectes i
per això ens cal la vostra força, per fer-ho des de l’alcaldia.
Fa dotze anys, els governants de Valls van definir un projecte fonamentat en la construcció d’equipaments i el creixement urbanístic,
que ha estat el seu full de ruta durant tot aquest temps. Un camí
que ha tingut un recorregut marcat per llums i ombres. Tots recordem el fracàs de la urbanització de la partida Ruanes, però també la
importància de la Biblioteca Carles Cardó i del Museu Casteller o la
remodelació del Call Jueu.
Aquest projecte, però, està esgotat. La ciutat ha d’afrontar nous
reptes. Estem en un món diferent, on els creixements de població
s’han estabilitzat, i per tant no fan falta grans desenvolupaments ur-

banístics. Sí que cal cuidar molt més el que es té i fer una
ciutat més agradable per passejar, conviure, comprar,
fer esport…, en una paraula, per viure-hi. També
s’ha d’avançar en polítiques mediambientals i
hem d’apostar per potenciar les energies renovables, fomentant l’autoconsum elèctric en
equipaments públics, la millora en la mobilitat sostenible i en la recuperació dels torrents com a espai públic, un repte immens
que pot girar com un mitjó l’aspecte de la
ciutat i la qualitat de vida.
Necessitem incrementar el treball en cohesió
social i civisme, per aconseguir que tothom
se senti vallenc i vallenca i alhora es responsabilitzi dels seus deures envers la comunitat, i per
aconseguir-ho necessitem la implicació del món
educatiu, de les entitats culturals i esportives, a les
quals hem d’ajudar també des de l’administració per tal
de fer aquesta feina conjuntament. Hem d’aportar solucions
reals al Barri Antic, centrades bàsicament en temes d’habitatge. Es
requereixen actuacions valentes en promoció i rehabilitació, i també
en cohesió social és fonamental que es recuperi la seva dignitat com
a centre històric. Fa falta seguir avançant en l’administració electrònica, fins a poder accedir a l’Ajuntament des del mòbil. Necessitem
agilitzar l’administració.
Un altre aspecte important és recuperar el lideratge com a ciutat de
la zona interior del Camp de Tarragona. Això vol dir seguir potenciant l’emprenedoria i la captació d’empreses; i consolidar-nos com a
referent a Catalunya de la gastronomia popular, amb un lideratge
del comerç de proximitat i amb un polígon industrial capdavanter
i motor empresarial de la comarca. També demana per enfortir el

projecte hospitalari del
Pius, establint les sinergies
necessàries amb el Departament de Salut per garantir la qualitat i la
viabilitat del nostre hospital i de tot el complex sociosanitari.
Com veieu, són molts els reptes que tenim per endavant si volem fer
un canvi real a la ciutat, deixant enrere velles formes de fer política i
d’entendre el govern. Ens cal un projecte nou amb il·lusió renovada,
implicació ciutadana en les decisions i transparència en el govern. I
nosaltres volem liderar aquest canvi, des de l’alcaldia i amb un gran
equip de treball obert a totes les iniciatives ciutadanes, disposat a
donar-ho tot per la gent i amb la gent. Governar Valls des de Valls
i per Valls.

Construïm un Valls per viure-hi
Valls és una ciutat de 25.000 habitants i amb una activitat molt viva gràcies al conjunt de barris
que hi ha. Les característiques de tots ells són molt diverses, però existeixen unes inquietuds
i unes mancances que els són comunes. La seguretat, la neteja, l’aparcament, el subministrament de l’aigua, els desperfectes dels carrers i les voreres, la il·luminació, les zones verdes i els
parcs per als infants en són exemples. Des del meu punt de vista, l’Ajuntament no aposta prou
pel benestar dels barris.
Antigament, la Federació de Veïns tenia un pes específic en la canalització de les queixes i les
mancances que hi havia als barris. Es convocaven reunions periòdiques conjuntes amb el consistori per anar buscant les solucions, ja que, com he dit molts problemes són semblants a tots els barris. Els darrers anys, però, la manera d’actuar ha canviat per
part de l’Ajuntament, ja que ara parla directament amb cada barri i la sensació és que la Federació ha perdut força.
Val a dir també que molts carrers estan força malmesos, sense passos ben definits per a cotxets de nens, persones amb cadira
de rodes i gent gran amb caminadors. Cal urgentment una bona planificació de ciutat. La manera actual de treballar no és la més
correcta. Tenim la percepció que es van tapant forats sense seguir cap criteri ni guió.
La neteja de la via pública també és una mancança que els vallencs i les vallenques patim diàriament en molts indrets de la ciutat.
No són clars els criteris que segueix l’empresa contractada ni si s’ajusten a la voluntat de l’Ajuntament. També és cert que entre
tots i totes hem de fer un gran esforç de conscienciació per reciclar les deixalles, ja que no és normal que la brossa no estigui
dipositada als contenidors i es deixi a terra.
Aquest no és el Valls que volem per viure. La ciutat que vull és molt més verda, sostenible, ecològica i, sobretot, integradora, que
tots i totes ens la sentim com a nostra i que la recuperem com a capital de comarca, ja que aquest aspecte el tenim molt abandonat. Amb l’obertura del Museu Casteller tindrem una oportunitat d’or si tothom rema en la mateixa direcció per impulsar Valls a
Catalunya i a l’exterior del nostre país. Això vol dir un projecte factible, consensuat i creïble del Barri Antic i de tot el seu entorn i,
sobretot, amb el petit comerç de proximitat ben atès, que és una peça clau dins d’aquest engranatge de ciutat.
No vull acabar sense dir-vos que crec cegament en la gent de Valls i que entre tots i totes farem la ciutat del segle XXI que desitgem.
Andreu Garcia, president d’ERC Valls.

Ja hem desplegat el
90,7% d’accions que
preveu el Pla Local
d’Inclusió i Cohesió Social
El Pla Local d’Inclusió i Cohesió Social (PLICS) 20162018 ja ha realitzat el 90,7% de projectes previstos.
El PLICS, que preveu 87 actuacions, agrupa un ampli
ventall de projectes que incideixen en la prevenció
de riscos socials i el suport a col·lectius més
vulnerables, entre ells gent gran, infància o famílies
amb problemàtiques econòmiques o socials. El PLICS
és una eina fonamental per a la cohesió i la incluisó
socials d’una manera participativa i socialitzadora.
Benestar Social treballa ja de cara al proper PLICS
que es deurà aprovar a principis del 2019 amb un
horitzó fixat a tres anys vista i a través del treball
participatiu amb 36 entitats locals..

Volem saber l’estat de Valls per ser més
eficaços en les polítiques per a persones
Vam encarregar una enquesta sobre les condicions de vida a la ciutat per
saber com se senten els vallencs i les vallenques en el seu entorn i ser
més eficaços a l’hora de posar en marxa polítiques municipals destinades
al benestar de les persones. La Càtedra d’Inclusió Social de la Fundació
Universitat Rovira i Virgili es va encarregar de fer les entrevistes a 581 llars.
Les seves opinions sobre habitatge, salut, economia, participació i serveis
socials ens són molt útils per millorar.

Hem rebut de la Generalitat un 80%
més de diners en 4 anys per destinarlos a les persones vulnerables
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat aporta
aquest any 2018, 857.496 euros als Serveis Socials de l’Ajuntament en el
marc del contracte programa que estableix el finançament i la col·laboració
del Govern català. La xifra consolida l’augment continuat de recursos
econòmics aportats per la Generalitat que, des del 2015, ha crescut en un
79,5%. El major finançament ha permès afrontar l’augment de personal tècnic
dels serveis socials bàsics, així com l’abast dels programes que s’impulsen,
per tal de cobrir l’increment de necessitats socials de les persones més
vulnerables de la nostra ciutat.
Contracte programa entre l’Ajuntament de Valls i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat.
Permet planificar coordinadament la col·laboració entre els municipis i el Govern en la prestació de serveis socials,
programes sociolaborals i polítiques d’igualtat.

2015

2016

2017

2018

Augment de l’aportació
del Govern als serveis
socials municipals

2015 - 2018

477.619 € 590.454 € 687.741 €

+79,5%

857.496 €

ENFORTIR ELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS
S’ha incrementat el personal dels serveis socials municipals

+
Treballadors/res
socials

+
Educadors/res
socials

Treballadors/res
socials

+ + +
Educadors/res
socials

1 Administratiu + 1 treballador
social + 1 tècnic mitjà del Pla
Local d’Inclusió i Cohesió Social

ESFORÇOS EN LA PREVENCIÓ DE RISCOS SOCIALS EN LA INFÀNCIA I LA FAMÍLIA
Implementació del nou model de Serveis d’Intervenció Socioeducativa com a xarxa pública de serveis a tot
Catalunya que permet l’atenció de 0 a 18 anys d’infants i adolescents en risc i les seves famílies per l’abordatge de la
prevenció i la capacitat parental.

2015

2016

2017

2018

43.200 €

70.346 €

86.228 €

152.238 €

SERVEIS LABORALS PER A PERSONES DESTINATÀRIES DE LA RENDA GARANTIDA

2017

16.000 €

2018

48.000 €

POLÍTIQUES D’IGUALTAT
Dotació a partir de 2018 de recursos per polítiques d’igualtat en el treball, LGBTI i accessibilitat.

Complim el nostre programa i els nostres
compromisos de govern
El projecte de Ca Xapes renova completament l’interior de l’immoble. Es
prioritza la funcionalitat del futur equipament per garantir l’accessibilitat a
tots els serveis adreçats a la gent gran, amb espais prou amplis perquè l’edifici
pugui obrir les portes a més persones. En els més de 2.000 m2 de superfície
construïda, s’hi preveuen la sala de ball i la cafeteria a la planta baixa i, als pisos
superiors, el gimnàs, la sala d’actes i diverses aules i despatxos. Amb un pressupost
de 2.420.000 euros, es mantindran les façanes de l’històric edifici de la muralla de
Sant Antoni i s’adaptarà tot l’interior per guanyar en funcionalitat i accessibilitat.
S’hi podran celebrar actes i activitats per convertir-lo en un punt de trobada cívic i
d’intercanvi intergeneracional.

Hem creat per primera vegada a
Valls taules de participació de les
entitats i els agents socials
Les taules en matèria de pobresa energètica i d’habitatge que hem
impulsat són dos òrgans de participació social que supervisen les
actuacions dutes a terme durant l’any per la regidoria. Aquestes
dues taules integrades per responsables polítics i tècnics
municipals, representants d’entitats del tercer sector, empreses
subministradores i altres agents socials, són òrgans consultius en
què s’estableixen i proposen accions i projectes. Des de la Taula
de Pobresa Energètica es va engegar durant el 2017 una nova
línia d’acció basada en la formació en estratègies per a les famílies,
hàbits i mesures que redueixin la despesa energètica i quines
són les modalitats més adequades de contractació de serveis. La
Taula d’Habitatge controla el procés de desplegament del
Pla Local d’Habitatge i dona continuïtat a polítiques transversals
per facilitar l’accés a l’habitatge a la població, en especial als
col·lectius amb més dificultats socioeconòmiques.

Serveis Socials creu en la prevenció
i l’autonomia de les persones
Volem un model basat en la prevenció i en la pròpia autonomia
de les persones per tal que puguin superar les situacions de
vulnerabilitat. Les prioritats són la consolidació de l’àrea de treball
inclusiu i comunitari, les polítiques per evitar l’exclusió residencial
i garantir l’accés a l’habitatge i, en especial, els programes dirigits
a infància i adolescència. Els serveis bàsics d’atenció social van
atendre, l’any 2017, 3.950 persones. Tot i representar un augment
del 12,3% respecte al 2016, la xifra se situa molt per sota de les
més de 6.000 persones de l’etapa més forta de la crisi econòmica .

Destinem 10.000 euros cada any a
projectes de cooperació internacional
No som indiferents als problemes derivats de crisis
econòmiques i humanitàries que afecten els països en vies
de desenvolupament. Per això, des del 2016, hem recuperat
les aportacions de l’Ajuntament a projectes de cooperació
internacional a través del Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament. Amb 10.000 euros anuals del pressupost
municipal, les ajudes estan orientades en dues línies: suport
a les rutes i programes per als refugiats, i participació en
projectes en països d’origen de comunitats que són presents
a Valls i que s’estan duent a terme tant allí com a la nostra
ciutat.

Què més fem?
• Convoquem anualment subvencions i convenis per a entitats
socials.
• Facilitem ajuts d’urgència per evitar talls de subministrament.
• Rebem 20.000 euros de finançament de l’Obra Social la Caixa per
a diversos projectes i serveis municipals d’atenció social.
• Introduïm clàusules socials en la contractació de serveis a empreses
externes.
• Participem en el 2n Congrés Català de Pobresa Energètica
exposant el projecte municipal.
• Col·laborem amb la Comunitat Islàmica de Valls en la primera
jornada d’activitats obertes a la ciutadania, amb degustacions,
tallers, exposicions i una visita a la mesquita.
• Impulsem un nou cicle de tallers per a pares i mares en el marc del
programa Créixer en Família.
• Organitzem cada any la Mostra de Cultures per sensibilitzar la
població sobre la cohesió social i la integració de totes les persones.

El juny del 2015 vam impulsar i crear la Regidoria d’Habitatge per posar a l’abast dels ciutadans tots
els recursos per garantir que es respecti el dret fonamental a l’habitatge i que cap persona es quedi
sense llar.
El Pla Local d’Habitatge (2015-2021) estableix les línies estratègiques per als pròxims anys i la Regidoria
té l’objectiu de potenciar les polítiques públiques d’habitatge de Valls per assolir un increment d’habitatge
públic assequible a la nostra ciutat, per tal que tothom tingui accés a un habitatge digne ja que és un
dret fonamental. El Pla Local d’Habitatge aposta per la recuperació i rehabilitació dels habitatges ja
existents, amb la voluntat d’impulsar-ne la incorporació al mercat, ja sigui per a la seva venda, el lloguer o
el lloguer de tipus social.

Vam crear la Regidoria d’Habitatge per afrontar
una demanda social molt important a Valls. Així,
l’Oficina Local d’Habitatge (OLH) ha incrementat
cada any les ajudes, els contractes i els pisos que
gestiona per donar resposta a la ciutadania. En
total el 2017 s’han concedit 539.000 euros (+7,4%) en
ajudes per pagar el lloguer a través dels diversos programes que compten amb finançament de l’Agència
d’Habitatge de Catalunya. Així, en els últims cinc exercicis, el finançament de la Generalitat ha augmentat un
37,4%, fins a situar-se en més de 72.000 euros, la qual
cosa demostra la bona tasca realitzada des de l’OLH
a l’hora de trobar solucions als problemes d’habitatge
de les persones més vulnerables. L’OLH gestiona ara
mateix 148 pisos i el nombre continua creixent.

A través de les polítiques municipals d’habitatge
s’ha pogut continuar reduint la renda mitjana de
lloguer mensual, la qual cosa ha afavorit l’accés de la
població a pisos a preus més assequibles, en especial
per a famílies amb més dificultats econòmiques que
no poden afrontar els preus del mercat. El preu mitjà
dels habitatges llogats a través de l’OLH continua
en els nivells més baixos de l’última dècada.

Hem iniciat la primera
promoció d’habitatges públics
en règim cooperatiu per a
joves
Amb l’expropiació de quatre finques al carrer de
Santa Marina i una al carrer de Sant Francesc,
per un import total de 65.100 euros, disposarem
d’un solar on es construirà la primera
promoció pública municipal d’habitatges. El
nou edifici, amb capacitat per a vuit pisos de 50
m2 cadascun, estarà destinat a població jove,
amb l’objectiu de facilitar l’emancipació familiar
i l’accés a l’habitatge d’aquest col·lectiu. La
promoció s’ubicarà al Barri Antic, per contribuir
en la recuperació i dinamització urbanística i
social del centre històric. L’accés als habitatges
serà en règim cooperatiu, una fórmula
diferenciada dels sistemes clàssics de lloguer
o compra. La regidoria seguirà promovent
habitatge públic en altres zones de la ciutat.

Facilitem les ajudes als propietaris
de pisos destinats a lloguer social
El 2016 es van posar en marxa dues línies de subvencions en matèria
d’habitatge amb l’objectiu d’augmentar l’oferta d’immobles destinats a
lloguer social i facilitar així l’accés de la població a un habitatge digne per
sota dels preus de mercat. Una línia cobreix fins el 100% de l’Impost de
Béns Immobles de l’habitatge si aquest es destina a lloguer social i, l’altra
línia, subvenciona amb fins a 6.000 euros el propietari que realitza obres
de reforma per adequar l’immoble i destinar-lo també al lloguer social.

APLIQUEM EL PROTOCOL
CONTRA LES AGRESSIONS
SEXISTES EN L’OCI I LA FESTA

Sota el lema «La festa en pau!», es va estrenar en la darrera Festa Major de Sant Joan i es va
dur a les festes dels barris. El protocol pretén sensibilitzar i donar resposta a la ciutadania davant les
possibles agressions sexistes que hi pugui haver en el marc de les festes i de l’oci, i també pretén posar en
coneixement dels diferents agents implicats en l’organització i el desenvolupament dels esdeveniments
festius de la ciutat els mecanismes per lluitar contra actituds violentes i discriminatòries.

Convoquem anualment
el Premi Maria Dolors
Vives i Rodon sobre
dones, gènere i igualtat
Constituïm la Taula per a la
Igualtat i renovem el Servei
d’Atenció Integral LGBTI
Hem constituït a Valls la Taula per a la Igualtat en
l’àmbit LGBTI amb l’objectiu de crear un espai
de debat, coordinació i impuls d’actuacions en
aquesta matèria. També hem renovat el conveni
de col·laboració entre l’Ajuntament de Valls i la
Generalitat de Catalunya per al desenvolupament
del Servei d’Atenció Integral LGBTI. L’Ajuntament
de Valls ha de vetllar per assegurar la protecció
integral, immediata i efectiva per tal de garantir
els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres
i intersexuals, i per erradicar l’homofòbia, la bifòbia
i la transfòbia. També estableix i regula els mitjans
i mesures per fer efectiu el dret a la igualtat i la
no-discriminació per raó d’orientació sexual,
d’identitat de gènere o expressió de gènere, tant
en l’àmbit públic com privat.

Convoquem anualment el Premi Dolors Vives,
d’una banda, obert a les escoles de primària i, de
l’altra, als treballs de batxillerat i cicles formatius de
grau superior, amb una iniciativa impulsada per
promoure la incorporació de la perspectiva de
gènere i l’estudi de les dones a la formació, així
com el foment de la igualtat en l’àmbit educatiu.
La dotació dels guardons és de 980 euros.

Hem creat els
pressupostos
participatius dotantlos amb 415.000 euros
en tres edicions

L’últim procés de pressupostos participatius,
corresponent al 2019, té una dotació econòmica
de 200.000 euros i és la tercera edició que se
celebra a la ciutat des que els vam posar en marxa
per primera vegada en la història de Valls. En les
dues anteriors edicions es van posar a disposició
75.000 euros l’any 2017 i 140.000 per al 2018,
en uns processos en els quals els ciutadans van
poder escollir directament a través de votacions
7 projectes.
Entre aquests, ja són una realitat la creació del
banc de recursos tècnics de salut, el parc de
barres a la zona de l’skate parc del Fornàs, els
arbres a la zona d’accés a l’escola Enxaneta i la
modernització de l’enllumenat al Parc Barrau.
Està previst que, en els propers mesos, es
completin o executin projectes com la nova
pista de bàsquet al barri del Fornàs, millores
al parc del Mas Miquel i l’espai d’acollida de
gats abandonats.

Què més fem?
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•
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Implementem el Pla Local de Polítiques de Gènere i Igualtat de l’Ajuntament de Valls 2017-2019.
Celebrem actes participatius de sensibilització: el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència
contra les Dones el 25 de novembre i el Dia Internacional de les Dones el 8 de març.
Convoquem cada any el Cicle de Cinema de Gènere amb el Cine Club de Valls i l’Institut
d’Estudis Vallencs.
Alumnes d’instituts de Valls han pintat murals reivindicatius a l’aparcament del Barri Vell contra la
violència de gènere.
Signem el protocol d’atenció en situacions de violència masclista i domèstica amb diferents
institucions i serveis d’emergència de Valls.

Hem ampliat la seu
electrònica amb 24 nous
tràmits i la licitació per a
empreses
Duem a terme un treball continu amb l’objectiu
de completar la implantació de l’administració
electrònica a l’Ajuntament. Gràcies a l’eAdmin es
pot oferir al ciutadà un nou canal electrònic per
a relacionar-se amb l’administració, més àgil,
segur i eficient. Recentment s’ha ampliat l’oferta
dels tràmits que es poden gestionar de forma
totalment en línia a través de la seu electrònica,
concretament 24 nous tràmits relacionats amb
diferents departaments: 10 tràmits que es
gestionen des de l’OAC (Oficina d’Atenció al
Ciutadà), 5 que depenen de Benestar Social i 9
més relacionats amb el departament d’Activitats.
Una altra novetat és que ja s’està es treballa
en la licitació electrònica per a empreses. Els
beneficis i avantatges són l’agilitat i celeritat en
el procediment administratiu de contractació, així
com la transparència de tots els actes i la seguretat
de tot el procediment.

Hem renovat a fons i hem
ampliat continguts del
Portal de la Transparència
La nova eina s’orienta a garantir l’exercici
del dret d’accés a la informació pública per
part del ciutadà i permetre un major i millor
retiment de comptes. El portal s’estructura
en sis grans apartats: informació institucional i
organitzativa; gestió econòmica; acció de govern
i normativa; contractes, convenis i subvencions;
catàleg de serveis i tràmits, i participació. L’objectiu
de la renovació a fons que hem fet del portal i de
l’ampliació dels continguts és que l’administració
municipal sigui molt més transparent i propera
als vallencs i les vallenques i que els tràmits amb
l’Ajuntament siguin cada vegada més àgils i fàcils
per a la ciutadania.

Hem implementat la wifi pública
i gratuïta al centre de la ciutat

VallsWifi és un servei de l’Ajuntament que permet
connectar-se a Internet a través de punts d’accés wifi
ubicats en diversos punts de la via pública: plaça del
Blat, carrer de la Cort i plaça del Pati. Amb el projecte
VallsWiFi, la ciutat desplega una xarxa lliure

d’accés a Internet per a tots els ciutadans, una
xarxa en línia i mòbil, per facilitar la cerca d’informació
i l’ús social de la xarxa de manera còmoda. L’objectiu
és anar ampliant la cobertura a més indrets de la
ciutat.

Renovem la certificació
de Qualitat ISO 9001
de l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà (OAC)

Consolidem la nova pàgina
web de l’Ajuntament

Els auditors han valorat positivament les enquestes
de satisfacció dels usuaris realitzades en diferents
períodes, que confirmen que es mantenen i milloren
els estàndards de qualitat establerts. Així, un 98,2% de
les persones que van respondre l’enquesta considera
el servei com a «útil» o «molt útil» i en destaquen
com a punts forts el poc temps d’espera en ser
atesos (94,78%) i també el bon tracte del personal
(97,39%). Un 93,8% dels ciutadans enquestats
considera que l’OAC li ha resolt la consulta o el tràmit
de manera ràpida i en general assenyalen les actuals
dependències de l’oficina com a adequades.

El nou espai web de l’Ajuntament de Valls es va
estrenar el 2016 amb una profunda renovació
d’imatge i sobretot amb l’ampliació de funcionalitats i continguts.
El nou web www.valls.cat suposa per a nosaltres
completar una de les tres potes digitals que,
junt amb el renovat Portal de la Transparència
i la nova Seu Electrònica, han permès millorar i
ampliar la informació municipal a la ciutadania. El
web municipal enllaça precisament amb el Portal
de la Transparència i la Seu Electrònica, que també
es van estrenar el 2016, i a la vegada amb les
xarxes socials municipals d’informació ciutadana
de l’Ajuntament i dels seus organismes autònoms
així com els diferents canals de promoció turística
de VisitaValls.

Posem en marxa Ràdio Ciutat de Valls,
emissora municipal exclusivament en línia
El 13 de febrer, coincidint amb el Dia Mundial de la Ràdio, es van obrir les emissions de Ràdio Ciutat de
Valls, nova emissora municipal que retransmet els seus continguts informatius exclusivament per
internet. Els continguts i àudios dels informatius es poden escoltar a través de la web http://www.rcvalls.cat,
l’App de l’emissora i per les xarxes socials municipals. Hi ha un informatiu diari d’actualitat i un magazine
setmanal, programes especialitzats de cultura i esports i els plens municipals, en una programació que
progressivament s’anirà ampliant, obrint la ràdio a les entitats i la ciutadania.

ENDRECEM I AMPLIEM FINS A 200 PLACES
L’APARCAMENT DE L’HORT DEL CARME
La ciutat disposa de 200 places més
d’aparcament gratuïtes a l’Hort del Carme. Amb
les modificacions en les quals VIAS ha invertit
50.000 euros, no només s’ha asfaltat, pintat
i senyalitzat, sinó que s’han incrementat en
50 les places de pàrquing que hi havia abans de
les millores. L’aparcament de l’Hort del Carme
s’uneix a les vuit zones d’aparcament públic
gratuït de la ciutat que ja compta amb un
total de 941 places. El centre històric té tres
grans aparcaments gratuïts (l’Hort del Carme,
Cooperativa i Barri Antic) amb una capacitat
total per a més de 500 vehicles.

VIANANTS I BICICLETES TENEN PRIORITAT
AL BARRI ANTIC
La Regidoria de Mobilitat ha apostat per la pacificació del trànsit al Barri Antic amb l’objectiu de fer
d’aquesta zona de Valls un espai de convivència entre vianants i vehicles. Amb la nova senyalització,
la priorització de vianants i bicicletes, i la limitació de velocitat en alguns trams i carrers s’ha aconseguit
millorar la seguretat viària i fer el primer pas cap a un centre històric mixt de vianants i vehicles
que convidi a viure-hi i a comprar-hi.

Facilitem l’ús de
vehicles elèctrics
obrint una estació
pública de recàrrega
Volem fomentar l’ús de vehicles sostenibles, eficients
i lleugers, molt aptes per a la mobilitat urbana. Per
això, enguany hem posat en funcionament la
primera estació pública i gratuïta de recàrrega
de vehicles elèctrics de Valls. Situada al barri del
Vilar ofereix el servei de recàrrega a cotxes i també a
motocicletes i altres vehicles lleugers.
L’estació ha comportat una inversió de 12.000 euros
per mitjà de l’empresa municipal Valls Infraestructures
i Aparcaments. Està equipada amb un punt de
recàrrega semiràpid de 22KW per a dos cotxes i 2
punts de 2,3KW per a motocicletes i vehicles lleugers.

El bus urbà supera els 100.000
usuaris anuals per primera
vegada a la història

El transport públic a Valls va experimentar durant el
2017 un important creixement en el nombre d’usuaris
que confirma la tendència a l’alça dels darrers anys.
El bus urbà va tenir l’any passat 100.955 passatgers,
un 14% més respecte a l’any 2016, que s’havia tancat
amb 88.766 usuaris. Bona part d’aquest increment
s’explica per la gratuïtat del servei per a persones
jubilades i persones amb dificultats econòmiques
i discapacitat, beneficis que es van iniciar el 2016
amb la targeta de tarifació social.

Implantem el nou sistema
Park&Ride per fomentar el
transport públic

Necessites el cotxe per arribar a l’estació d’autobusos o de tren,
i un cop allí no saps on deixar-lo?

T’OFERIM APARCAR TOT EL DIA EN UN
ESPAI RESERVAT PER NOMÉS 1 EURO

Hem adaptat aparcaments per facilitar que els
ciutadans que estudien, treballen o hagin de
viatjar de forma periòdica fora de la ciutat puguin
accedir amb facilitat al servei de transport públic
interurbà. Les zones on s’ha aplicat aquesta mesura
són les pròximes a l’estació d’autobusos i a la part
del passeig de l’Estació més propera a l’estació
de ferrocarril, per facilitar que els ciutadans
puguin estacionar el seu vehicle privat per
després agafar el tren o l’autobús cap a d’altres
poblacions. Ja es pot sol·licitar la targeta per
estacionar en aquestes quatre places amb una
tarifa reduïda d’1 euro al dia. Aquestes places que
han substituït la tarifa normal de zona blava per
la tarifa més tova Park&Ride, estan senyalitzades
adequadament i pintades amb color taronja per
diferenciar-les fàcilment.

Informa’t a: VIAS SAM, VALLS
Muralla de Sant Antoni, 8 - 43800 Valls
Tel. 977 609 083

INSTAL·LEM APARCAMENTS
DE BICICLETES EN 16 CENTRES
EDUCATIUS I MUNICIPALS
D’acord amb el pla de desenvolupament de ciclables,
s’han instal·lat aparcaments per a bicicletes en 16 centres educatius i recintes municipals amb una disponibilitat total d’unes 160 places. La regidoria ha invertit
en uns equipaments que segueixen la tasca iniciada
l’any passat amb mesures com el trànsit pacificat al
Barri Antic i que tindran continuïtat en el futur amb la
implantació del carril bici en diferents espais de Valls.

Hem renovat tota la
senyalització urbana
Hem completat el nou Pla de Senyalització Urbana al
nucli urbà, als barris i al polígon industrial. El procés
de renovació integral ha suposat la instal·lació de més
de 600 nous elements: 509 senyals convencionals
nous per a vehicles, 102 per a vianants i 18 panells
amb mapes de situació. També s’han incorporat
dues pantalles led de grans dimensions –a les
entrades de Valls per la carretera del Pla i per l’estació
d’autobusos– i dos tòtems dinàmics amb informació
turística, comercial, de restauració i mobilitat de Valls
que s’han situat al Portal Nou i al Pati. El projecte
representa una millora important de la imatge de la
ciutat i de la mobilitat.

Estrenem una APP per aparcar
sense passar pel parquímetre i
pagant pel temps real
Les zones blaves han estrenat l’iParkMe, una
nova aplicació per a dispositius mòbils que es
pot descarregar gratuïtament per a aparells IOS
i Android i que permet aparcar sense haver de
passar pel parquímetre i pagar pel temps real
d’estacionament, estalviant temps i diners als
usuaris. A més, ofereix l’opció d’ampliar el temps
d’aparcament des de qualsevol lloc amb dos
simples clics i sense haver d’anar al parquímetre.
L’APP, amb més de 800 usuaris, està dissenyada
per oferir informació sobre la ubicació de les zones
d’estacionament, la densitat d’ocupació i les tarifes
i descomptes disponibles per poder escollir on
aparcar millor.

LA PAVIMENTACIÓ I MILLORA
DE L’APARCAMENT DEL
FORNÀS JA HA COMENÇAT
La millora de les zones d’estacionament gratuït a
la ciutat és una de les nostres prioritats. Per això
ja hem encarregat el projecte de pavimentació i
millora de l’àrea d’aparcament del barri del Fornàs,
davant de la zona esportiva, amb una inversió de
48.374 euros. Aquest espai, els accessos del qual
ja es van reformar, es veurà enguany àmpliament
millorat per facilitar la mobilitat dels veïns del
barri i dels nombrosos usuaris de les instal.lacions
esportives. El projecte ha estat consensuat amb
l’associació de veïns del Fornàs.
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Donem a conèixer
vins, plats i
artistes de km 0
amb el Music
Valls Va de Vins
Organitzem amb molt d’èxit d’assistència la cita anual
del mes de maig Music Valls Va de Vins, la mostra
de vins de la DO Tarragona i la gastronomia de
la capital de l’Alt Camp, i que inclou un cartell
d’artistes que es poden escoltar en directe amb
entrada totalment gratuïta.
Totes les formacions acompanyen les degustacions
d’una setantena llarga de vins dels tretze cellers de la
DO Tarragona i d’altres productors vitivinícoles que
estan presents al Pati.

El mercat de la fruita i la verdura com a
marca d’autenticitat és la nostra aposta

Posem en marxa el
primer Esmorzar
de Veremadors per
promoure el mercat
La plaça del Blat va ser enguany l’epicentre de
la primera edició de l’Esmorzar de Veremadors,
una nova activitat que ha arrencat amb força
amb l’objectiu d’impulsar l’històric mercat
de la fruita i la verdura. L’esmorzar, organitzat
conjuntament amb la Societat Agrícola de Valls
i amb diferents restauradors i establiments, va
omplir la plaça de gent amb ganes de tastar les
sardines de la costa. El grup de grallers So Nat va
amenitzar la festa.

L’històric mercat de Valls, amb més de vuit segles, és un dels més antics de Catalunya. Amb el lema “Vine al
mercat, hi trobaràs la ciutat autèntica”, hem posat en marxa actes promocionals amb música, animació i
cuina en directe a base de productes de km 0 per omplir d’olors i sabors de bona cuina la plaça de l’Oli. També
hem estrenat la nova imatge de marca que ha dissenyat l’estudi Viñas-Montserrat. El mercat també vol arribar
a les escoles, amb un dossier pedagògic i activitats curriculars programades per a infants que es presenten
als col·legis sota el títol “Del tros al mercat”. Finalment, mitjançant una carpa informativa a la plaça de l’Oli es
van repartir caixes de cartró i bosses de compra reutilitzables i material informatiu sobre la història del mercat,
els productes que s’hi poden trobar i un pràctic calendari anual per conèixer quina és la millora època per
consumir-los.

Hem iniciat les obres de l’Oficina Municipal
d’Informació i Turisme que la ciutat es mereix
Hem aprovat que comencin les obres d’adequació dels baixos de l’edifici conegut com a Casa de Santes
Creus, al carrer de la Cort número 3, per un import de 9.800 euros. En aquest espai s’hi ubicarà la nova
Oficina Municipal d’Informació i Turisme, així com els serveis tècnics de la regidoria. Tindrem la
categoria d’oficina que la ciutat es mereix. La Casa de Santes Creus destaca per la seva situació en ple
Barri Antic, a prop de punts de gran rellevància turística com la plaça del Blat, l’església arxiprestal i
el campanar de Sant Joan, el refugi antiaeri, l’entorn del Call Jueu o el futur Museu Casteller. L’espai
permetrà millorar el servei als visitants. Des de l’Oficina s’ofereixen fins a deu rutes diferents per
descobrir la història de la ciutat, com per exemple pujar al campanar de Sant Joan, el més alt de Catalunya.

PROMOCIONEM EL COMERÇ
LOCAL AMB LES DESFILADES DE
TEMPORADA VALLS VIU LA MODA

Hem consolidat
la Jornada
Gastronòmica del
Calçot de Valls, que
cada any inaugura la
temporada
Promocionem el principal atractiu gastronòmic de la
ciutat, el calçot, amb la Jornada Gastronòmica del
Calçot de Valls, de la qual ja hem celebrat cinc
edicions. El Pati acull el Mercat de Tastets de Cuina
de Calçot amb la participació de restaurants vallencs
i de l’Alt Camp i cellers de la DO Tarragona. Xefs de
renom són els protagonistes de la cuina calçotaire
en directe. I es nomena un cuiner conegut com Amic
de l’Autèntica Calçotada de Valls, alhora que arrenca
simbòlicament el primer calçot de la temporada.

El nostre suport incondicional al comerç de proximitat des que vam assumir la regidoria ha ajudat a consolidar
el certamen Valls Viu la Moda, que cada temporada de primavera-estiu i de tardor-hivern celebra desfilades
al Pati i al Centre Cultural, i ha esdevingut un dels esdeveniments més exitosos de la ciutat. Amb la
participació dels establiments locals, la moda infantil i la puericultura, la moda juvenil, la moda home-dona,
la perruqueria, la joieria, el calçat, la llenceria i els complements són alguns dels elements centrals de la festa,
seguida cada any per centenars de vallencs i vallenques. A més, desenes de models infantils, juvenils i adults
fan que sigui un acte molt participatiu.

Hem muntat la primera
Favatada Popular i una
mostra de cuina de faves
als restaurants

Ajudem el comerç del
Barri Antic amb dues
línies de subvencions
Hem obert convocatòries d’ajuts destinats al
comerç del Barri Antic. Per una banda, hi ha la
subvenció per al lloguer en la instal·lació
de noves empreses, un ajut equivalent a les
despeses de lloguer per un període de tres mesos
contigus amb un màxim de 1.000 euros. Per altra
banda, donem ajuts de suport a l’activitat
empresarial i comercial, amb un import total
màxim de 6.000 euros i un ajut individual màxim
de 1.200 euros segons barems especificats a les
bases reguladores.

Hem estrenat enguany la Favatada Popular, una
festa gastronòmica i familiar al Pati en la qual hi
va prendre part el gegantó infantil Lladrefaves i
es van presentar els nous vins de la Cooperativa
de Valls “La Pera” i “Kesse”. S’hi van servir més de
800 plats de faves a la catalana a un preu popular
de 2 euros. Alhora, 16 restaurants es van sumar a
la mostra de cuina de faves, del 9 al 23 d’abril i
van incorporar a les cartes plats amb la fava com
a protagonista. L’objectiu és promocionar els
productes de proximitat i saludables.

Què més fem?
• Estrenem una nova ruta guiada per narrar la història dels comerços centenaris.
• Mantenim la col·laboració amb les empreses Calafell Evasion i Auriga Serveis Culturals, que
garanteixen que Valls es consolidi en el mercat turístic francès. En els últims anys, 7.742
francesos han visitat la ciutat.
• Col·laborem amb Comerç de Valls en la ‘porra’ del Concurs de Castells, i en el concurs d’aparadors
castellers d’una vintena de comerços.
• Col·laborem amb Comerç de Valls en la campanya “Tornada a l’escola” i la fira “Fora Estocs”,
que omple de parades els carrers de la ciutat durant quatre dies.
• Ajudem a consolidar com a referents internacionals certàmens com l’Exposició Internacional i
Nacional Canina i el Concurs Internacional d’Aus.
• Hem estrenat una nova iniciativa al mercat: el caldo de Nadal gratuït per a tothom.

Ser dona i republicana
Ser dona i republicana no ha estat sempre
fàcil. Aurora Picornell, Júlia Coromines Vigneaux, Teresa Claramunt, Dolors Piera Llovera,
Dolors Aleu, la primera dona llicenciada en
Medicina; Rosario López, la primera regidora
de l’Ajuntament de Barcelona; les aviadores
Maria Pepa Colomer o la vallenca Dolors Vives; les escriptores Maria Aurèlia Capmany i
Montserrat Roig, la pedagoga Rosa Sensat o
Consol Casals, són només uns quants noms
d’una llarga llista de dones significatives, lluitadores, i sovint oblidades, que van destacar pel seu compromís social i per una vida
dedicada a defensar els drets de les dones.
En un article que vaig publicar a El Vallenc, jo mateixa recordava la figura de Clara
Campoamor, una dona que va lluitar pel vot de les dones, que no s’incloïa en la Constitució de 1931, malgrat que ja hi apareixia la no-discriminació per raó de sexe i el dret
al divorci. Paradoxalment va enfrontar-se a una altra dona, Victoria Kent, que no creia
en la capacitat de les dones per votar. Campoamor, en canvi, deia que votar era un
dret fonamental de tothom. I en la votació, que ni l’una ni l’altra no van poder exercir,
va guanyar el sufragi femení. Aquell va ser un dels canvis més significatius per a les
dones del règim republicà. Les dones espanyoles votaven per primera vegada en les
eleccions generals de 1933.
Milers de dones independentistes d’arreu de Catalunya també van lluitar i lluiten en
el primer quart del segle XXI per l’alliberament nacional i pels seus drets, sovint anorreats i menystinguts per una societat que, tot i que s’entesta a admetre la igualtat
d’homes i dones, encara és eminentment masclista (en són un bon exemple la bretxa
salarial, els pocs càrrecs de responsabilitat empresarial amb nom de dona, els càrrecs
polítics que són ocupats en un percentatge molt alt per homes...).
La República porta nom de dona i la dona n’ha de ser els fonaments, el pilar sobre el
qual se sostingui. En una societat normalitzada no hauríem de parlar dels drets de les
dones i no hauríem d’haver de demostrar constantment la nostra capacitat per ocupar un càrrec pel sol fet de ser dones. Sabíeu que Cambrils és l’únic municipi de més
de cinquanta mil habitants governat per una dona d’esquerres? I que Reus també és
l’únic municipi de més de cent mil habitants en què la candidata d’ERC a l’alcaldia és
una dona? Cal doncs, capgirar tendències.
Les dones vam irrompre en l’espai públic fa molts anys i les dones republicanes reclamem aquest espai d’igualtat que ens correspon. No volem ser més la riota d’una
societat masclista que ens tracta com a ciutadanes transgressores de segona. Les dones republicanes dels segles XIX i XX van iniciar una ruptura per aconseguir millores
salarials, per ser reconegudes en tots els àmbits professionals i per ser respectades.
No hem de defraudar-les i hem de mantenir-nos unides perquè els ho devem. Juntes
funcionem com un motor que accelera els processos de transformació social.

Va de democràcia
A les portes del judici de la vergonya i conscients del poc justa que pot ser la
justícia d’aquest país que no volem que sigui el nostre, no ens podem cansar
de recordar que a qui es jutja no és només als presos polítics processats, sinó a
la voluntat de tot un poble que el dia 1 d’octubre de 2017 va fer possible l’impossible. Vam ser molts els que vam sortir a defensar i omplir les urnes aquell
diumenge gris, però vist el que va passar, vam ser encara més els que dos dies
després vam sortir al carrer. El clam va ser unànime. Perquè el dia 3 hi havia
gent que no havia anat a votar ni a protegir cap col·legi. Hi havia gent amb
banderes espanyoles. Hi havia gent que no vol la independència de Catalunya,
amb tota legitimitat, igual legitimitat que els qui la volem. I tota aquesta gent
protestava, protestàvem, per l’actuació policial de l’1-O, per la brutalitat física i
moral, per la repressió de la porra i de la toga, que ja s’anava anunciant. El dia
3, al carrer, hi havia la gent del sí, la del no, la del vot en blanc, i la gent que
no va voler votar per mandra, per convicció, o per rebuig al referèndum i a la
independència. El dia 1, el si o el no anava d’independència; el dia 3, anava de
democràcia, anava de drets civils.
Perquè aquestes qüestions, en les societats profundament democràtiques, es
resolen votant i no empresonant i jutjant. L’exemple escocès o el quebequès
són prou clars i fins i tot el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha
arribat a recomanar que Catalunya segueixi l’exemple del Quebec. Però el que
cal aquí és que Espanya sigui com Canadà, acceptant el referèndum i respectant la voluntat dels votants. Aquestes comparacions no són noves. Fa força
anys, en plena primavera bàltica, es va dir allò que Catalunya és com Lituània,
però Espanya no és com la URSS. Efectivament, Espanya no era –i tampoc ara–
com la URSS, i ens en felicitem, perquè la URSS del 1990 no era pas un model
desitjable, i volem el millor per al poble espanyol. Però no sabem si Espanya
voldrà ser com el Canadà o com la Gran Bretanya, que són models molt més
atractius, més basats en el pacte que manar i fer acatar.
Aquesta és una convicció compartida per prop d’un 80% dels catalans, que estarien d’acord a decidir el futur del país a través d’un referèndum. Per arribar-hi
calen enteses, acords i pactes; en igualtat de condicions i amb la paraula, la
política i el diàleg com a punt de partida. Això va de democràcia i cal una justícia
justa per poder-ho encarrilar.
Òscar Peris i Ròdenas

Teresa Rull i Ferré

FAREM DE VALLS UNA CIUTAT
QUE SEDUEIXI LA SEVA GENT
GOVERNAREM AMB ELS VALLENCS I
LES VALLENQUES I PER A TOTS ELS
VALLENCS I TOTES LES VALLENQUES
FAREM DEL REPUBLICANISME
MUNICIPAL L’EINA PER A LA
INDEPENDÈNCIA
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Dimecres 30 de gener, 19:30 hores
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Presentació del cap de llista d’Esquerra

Ciutats republicanes,
ciutats de progrés

Jordi Cartanyà, Josep Bargalló
presentarà l’acte, Raquel Sans

#MunicipisRepublicans

