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treball

El 22 de maig de 2011, la CUP obteníem 1931 vots, amb els quals disposàvem per primer cop d’un regidor
a l’Ajuntament de Reus. Tot i que només n’han passat quatre anys, la feina que hem fet ha provocat canvis
d’estructures i dinàmiques que feia dècades que es mantenien inamovibles.
L’inici d’aquesta transició tan necessària després de trenta anys d’un govern d’un mateix color, no ha estat
facilitat per una alternança de govern. El primer que va fer l’equip de govern de CiU i PP, tot just iniciar el mandat, va ser ratificar a Josep Prat i Domènech com a Director General de l’Ajuntament i del holding empresarial
INNOVA.
Ha hagut de ser la CUP que, per primer cop entrava a l’Ajuntament, qui provoqués aquest canvi. Tanmateix,
l’”oasi reusenc” tot i semblar trencat, només ho està superficialment. Per dins, persisteix la unitat de tota la
resta de partits en torn a formes de funcionar, perquè res canviï, i tot continuï igual.
I, en aquesta qüestió, recau la necessitat de vertebrar i fer créixer el projecte de la CUP. Aquí, resideix el fet
que ens etiquetin –o etiquetem- amb paraules com “revolucionaris”, “radicals”, “rupturistes”... perquè no ens
presentem a les eleccions -i no volem estar a les institucions-, per gestionar millor un Ajuntament o per ser
més independentistes que uns o més d’esquerres que uns altres. Sinó que volem estar a les institucions per
crear unes noves estructures, per crear un nou model de ciutat, basat en els principis fundacionals de la CUP i
compartits per l’Esquerra Independentista.
És per això, que insistim un cop més –i els que convingui i més!- que volem que la nostra presència a
l’Ajuntament estigui acompanyada per la lluita al carrer de totes i tots, de la CUP, dels moviments socials i de
totes aquelles persones conscienciades, que hem de treballar plegades per dur a terme aquest procés. La CUP
treu -i ha de treure- al carrer el que passa dins l’Ajuntament i porta -i ha de portar- les reivindicacions socials i
populars a l’Ajuntament.
Amb aquesta vocació hem enfocat i plantejat el document que tens a les mans. El mes d’octubre de 2014 vam
iniciar el procés #CapgiremReus per debatre entre tots i totes, quines havien de ser les propostes de la CUP a
l’Ajuntament. En primer lloc, gràcies als centenars de persones que hi heu participat, ja sigui en les diferents
trobades que hem realitzat d’octubre a març, com a les que heu fet esmenes a través del web capgiremreus.
cat, als documents resultants d’aquestes trobades.
En segon lloc, cal reflexionar sobre tot aquest procés. Malauradament l’èxit de participació no és el que desitjàvem. Múltiples factors hi tenen a veure: la manca de temps de les persones que ja estem ocupades en mil
altres tasques i lluites, la dificultat de participar-hi pel dia i hora en qüestió, la vergonya, els prejudicis, la manca
de capacitat de convocatòria... crítica i autocrítica, per seguir avançant en aquest procés de transformació
social de fer de la participació una eina d’apoderament de tots i totes.
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En tercer i últim lloc i, seguint en l’autocrítica que tant es troba a faltar a l’Ajuntament, el document resultant
d’aquest procés participatiu no ens ofereix l’amplitud que reculli tots i cadascun dels departaments, fundacions,
empreses... en que està organitzat l’Ajuntament. Per qüestions de recursos, coneixements i temps hem dividit
el gruix de l’activitat pública en vuit grans blocs: participació i transparència; drets socials; sanitat; ensenyament; model econòmic de ciutat; territori i sostenibilitat; cultura; i independència.
Per tant, no pretengueu trobar en aquest programa un llibre d’instruccions de com transformar de dalt a baix
les institucions que ens haurien de representar. Sinó, aquelles propostes a curt termini, que amb la vista fixada
a mitjà i llarg termini, representin llavors que permetin posar les bases d’aquest procés.
Amb tot, els principis bàsics de la CUP, aquells criteris transversals utilitzats en el debat i la redacció programàtica de cadascun d’aquests blocs, són les eines argumentals que ens permetran -com hem fet durant
aquests quatre anys- de poder posicionar-nos davant de tots i cadascun d’aquells temes que es debaten a la
institució.
Una altra qüestió a tenir en compte és que a la CUP no aspirem a assumir l’alcaldia en les properes setmanes.
No hi aspirem perquè som realistes, però, sobretot, perquè no és el nostre objectiu a curt termini. El nostre
objectiu és avançar en aquest procés paral·lel dins i fora de la institució, que ens permeti avançar compassadament cap a plantejar-nos reptes majors. De ben segur, el dia que aspirem a ostentar l’alcaldia d’aquest Ajuntament, serem molts i moltes més les que haurem pres consciència de la necessitat de la transformació radical
de les institucions i de la democratització de les nostres vides, i serem molts més col·lectius i moltes més
entitats amb qui estarem treballant a peu de carrer per fer front a aquest procés.
També cal plantejar, encara en aquest capítol preliminar, el caràcter municipalista d’aquest programa i de la
nostra candidatura. Aquest és un programa fet i pensat des de Reus i amb una visió nacional i global. Perquè
no podem caure en el parany del “localisme”. Des de l’Ajuntament no podrem transformar la nostra societat i
crear un nou model. I hem de ser conscients que allò que actualment ens afecta no es decideix malauradament
a la plaça del Mercadal, sinó a Barcelona, Madrid, Berlín, Brussel·les... i en despatxos ocupats per persones que
ningú ha votat.
És per això també, que en un programa electoral per a les municipals, destinem un punt a parlar
d’”independència”. A parlar d’aquest procés que estem vivint de ruptura amb l’Estat espanyol, que ha de representar l’inici d’un procés constituent que ens permeti crear les estructures d’un nou Estat, decidit democràticament i que compti amb tots els catalans i catalanes. I, alhora, que sigui el primer pas per avançar cap al procés
de construcció i alliberament nacional dels Països Catalans, dissolent així, les fronteres artificials que francesos
i espanyols ens van imposar fa més de 350 anys.
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El que viurem a Reus –i al conjunt del país- en els propers mesos ha de representar l’inici d’una nova etapa
històrica. I, per tant, no n’hem de ser actors passius. La ciutadania de Reus, i l’Ajuntament de Reus, ha
d’assumir un paper actiu en tot aquest procés. Un paper, que fins ara, ha brillat per l’absència al Consistori. Un
cop més, ha estat la força de la gent al carrer qui ha forçat que en motiu de la Consulta del 9N el govern municipal es posicionés a favor d’aquest procés. Però, tots sabem que en funció dels resultats electorals d’aquest
24 de maig el paper de l’Ajuntament en aquest procés pot ser qüestionat.
Ens trobem, doncs, davant d’una conjuntura històrica. I aquest programa electoral pretén ser una proposta i una
eina per ajudar a avançar des de l’Ajuntament en aquesta triple lluita que afrontem: democràcia, justícia social
i llibertat. Un programa que és dinàmic i que anirem aprofundint a mesura que anem treballant. Així ho hem fet
entre 2011 i 2015. Un 80% de les propostes que vam acordar en el darrer programa electoral s’han portat al
Ple. Aquest programa no és paper mullat!
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reafirmació

El text que ve a continuació, és el mateix que vam utilitzar en el programa de 2011, sota el títol “Il·lusió”. Si en
aquesta ocasió l’hem titulat “reafirmació” és perquè després de l’experiència de quatre anys a l’Ajuntament
(i a INNOVA) creiem que és més vàlid que mai i necessari de recordar. Perquè la realitat del dia a dia de
l’Ajuntament ens ha reafirmat en la necessitat i vigència dels nostres plantejaments. Una realitat que xoca frontalment amb la crua realitat del carrer després de més de quatre anys de crisi del capitalisme. Una frustració
que vivim en primera persona, però que ens reafirma, també, en aquesta “il·lusió” del primer dia. Perquè veiem
que avancem. Segurament no al ritme que voldríem, però sí al ritme que ens permetem.
“La CUP és una candidatura assembleària i municipalista impulsada pel conjunt de l’Esquerra Independentista que pretén aglutinar el conjunt de les classes populars reusenques, per construir, des de la ciutat, la
independència i el socialisme en el marc dels Països Catalans i per realitzar una transformació radicalment
democràtica dels ajuntaments.
Creiem que la independència dels Països Catalans és l’única opció que pot permetre construir un model de societat i poble que respongui als interessos de les classes populars. És l’única forma que puguem desenvolupar
els nostres drets com a poble i construir un món més just i solidari.
Som socialistes perquè som radicalment democràtics. El socialisme és l’únic model socioeconòmic que permet la participació de tota la ciutadania en igualtat de condicions en la construcció d’una societat més justa
i igualitària. El socialisme és l’únic model que pot permetre que els Països Catalans siguin realment un poble
independent i que permeti una cooperació entre tots els països del món.
Al segle XXI, defensar el socialisme també implica abraçar el feminisme, no com un moviment buit de contingut
que aspira que les dones ocupin llocs de poder, sinó com
un moviment que aposta per una igualtat efectiva de gènere, mitjançant l’abolició del sistema patriarcal i la
creació d’espais autònoms d’autoorganització per part de les dones treballadores.
També implica, promoure l’ecologisme, no com un moviment que s’oposa al progrés de la societat o que posa
pedaços a un sistema que està acabant amb el nostre territori. No volem crear zones verdes sobre els camps
conreats. No volem posar bombetes de baix consum en cases que reben energia nuclear. No volem dosificar
l’aigua que ens arriba de l’Ebre. Volem crear un nou model de desenvolupament urbanístic i benestar social que
es trobi realment en equilibri amb el nostre territori i el nostre patrimoni natural.
I, sobretot, implica una absoluta transparència i un veritable protagonisme de la ciutadania amb la presa de
decisions que ens afecten a tots i totes. Cal arrencar, des d’avui mateix, un procés de revolució dels valors i les
idees que puguin fer possible construir l’alternativa política des de la Unitat Popular.
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No ens presentem a les eleccions per aconseguir quotes de poder ni constituir un lobby, sinó per construir un
poder popular i una hegemonia que ens permetin crear un nou model de ciutat. Per aconseguir aquest objectiu,
no serà prou presentar-se ara a les eleccions, sinó que aquest és un primer pas.
L’objectiu de la CUP és ocupar l’alcaldia de la ciutat. Però, tant si aconseguim en aquesta ocasió representació
o no, l’objectiu continua essent el mateix i, per tant, continuarem treballant fins a aconseguir-lo, ja sigui, en
l’àmbit institucional, o al carrer com hem fet sempre i seguirem fent, amb el conjunt de persones, col·lectius i
organitzacions que conformen el projecte d’Unitat Popular, el projecte de tota la ciutadania.
La CUP es presenta com a garantia per fer front a l’”oasi reusenc” que es viu a l’Ajuntament. Cal construir una
oposició real i constructiva i cal construir una alternativa al model hegemònic i compartit per tots els partits
polítics presents a l’Ajuntament. Aquest ha de ser el primer pas per poder començar un nou projecte de ciutat
que anem definint entre tots i totes, a mesura que puguem anar desenvolupant aquest projecte ambiciós, però
necessari.
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participació i
transparència

La participació i la transparència van ser la carta principal de presentació de la candidatura de la CUP per a
les eleccions municipals a l’Ajuntament de Reus de 2011 ja que, fruit del debat intern i del procés participatiu
de redacció del programa electoral per aquella contessa, enteníem que era el principal cavall de batalla davant
d’una institució opaca i elitista, que treballava d’esquena a la ciutadania.
Al cap de poques setmanes d’accedir a l’Ajuntament, la realitat demostrava que havíem encertat en la nostra
diagnosi. L’opacitat en la gestió de les empreses municipals, sumada a la voluntat nul·la de tots els partits
polítics d’obrir la gestió de l’Ajuntament a la ciutadania, ens mostrava la realitat més crua.
Fruit del treball de la CUP a l’Ajuntament, al cap d’uns quants mesos escapçàvem la cúpula del hòlding INNOVA
que dirigia la gestió dels serveis públics de la ciutat i la sanitat de gran part de les comarques del Camp i de les
Terres de l’Ebre.
El treball per a la transparència a INNOVA, segurament, ha estat la més coneguda a nivell públic pel que
fa a l’acció institucional de la CUP: processos judicials, denúncia pública de les dinàmiques dels consells
d’administració, no signatura dels comptes anuals... però la tasca desenvolupada tant a l’Ajuntament com al
carrer, ha anat més enllà.
De les dues-centes propostes que hem portat al Ple durant el mandat 2011-2015, un 30% aproximadament
tenen per objectiu millorar la transparència de l’Ajuntament, i especialment de les empreses, així com fomentar
instruments de participació ciutadana en la presa de decisions públiques. A això, cal sumar-hi totes les propostes –no públiques- que s’han plantejat a comissions informatives, consells d’administració de les empreses,
consells municipals, patronats de les fundacions...
Pel que fa a transparència, en primer lloc, cal destacar la de la pròpia CUP. Al web gm.cupreus.cat hi ha publicada tota la gestió econòmica tant del Grup Municipal com de l’Assemblea Local de la CUP de Reus; el Grup
Municipal hi té penjada tota la feina realitzada durant el mandat, setmana a setmana; també tots els privilegis
rebuts i que ja ha rebutjat... Però, més enllà d’això, també cal destacar els canals de participació i comunicació:
correu electrònic, telèfon mòbil, facebook, twitter... a través dels quals s’han atès totes les persones, entitats i
partits que els han utilitzat. Creiem, doncs, que aquest és un puntal d’una candidatura que considerem rupturista i que planteja noves formes de participació política.
Pel que fa a l’acció institucional de la CUP en matèria de transparència, s’han dut a terme el 100% de les propostes que constaven en el programa electoral de 2011 (document annex), i no sols en una ocasió per “complir
amb el programa”, sinó en reiterades ocasions. N’és un exemple, la informació sobre sous i desequilibri salarial
dels treballadors i treballadores de les empreses, organismes autònoms i ajuntament. Fins a quatre mocions al
Ple, una de les quals, censurada per l’alcalde de la ciutat. O, l’accés a la informació pública, plantejada no sols
entre tres mocions i un prec al Ple, sinó de forma reiterada als diferents òrgans empresarials i institucionals on
la CUP té representació.
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Pel que fa a la participació, la dinàmica ha estat similar. Hem treballat activament, no sols per complir el 100%
de compromisos establerts al programa electoral de 2011-2015, sinó per anar més enllà. Hem denunciat
reiteradament la necessitat de redactar un nou Reglament de Participació Ciutadana, proposta que ha estat
rebutjada sistemàticament per Alcaldia i per la Regidoria de Participació Ciutadana. Hem exigit la redacció
d’un nou Reglament Orgànic Municipal per tal que la ciutadania pugui tenir un grau més elevat de participació
a les institucions municipals. Hem demanat la celebració d’Assemblees Municipals Obertes i la realització
d’Audiències Públiques per tal que la ciutadania i els càrrecs electes puguin interactuar i els primers puguin
formular preguntes directament als que, suposadament, són els seus representants.
En resum, la participació i la transparència s’erigeixen com el principal objectiu de la CUP per a transformar les
institucions i recuperar-les, per posar-les al servei de la ciutadania.
1. Modificar el Reglament Orgànic de l’Ajuntament de Reus on es contemplin els mecanismes de
participació ciutadana i es reconegui la participació directa de la ciutadania en els òrgans de
l’Ajuntament de Reus.
2. Modificar el Reglament de Participació a través d’un procés participatiu on es desenvolupin els
òrgans de participació del nou Reglament Orgànic de l’Ajuntament i se’n reglamenti el funcionament.
3. Instar que la Regidoria de Participació sigui l’ens municipal que faci d’enllaç entre el teixit associatiu de la ciutat i l’Ajuntament, en qualsevol dels seus departaments, a partir de la creació
del Registre Municipal d’Entitats.
4. Crear el Consell Municipal de Participació i Transparència, conformat per representants de
l’Ajuntament i de les entitats de la ciutat per fer seguiment, avaluació i propostes sobre les
polítiques de foment de la participació ciutadana i de la transparència de l’Ajuntament.
5. Potenciar els Consells Municipals com espais de debat i treball conjunt entre el govern, els
grups municipals i les entitats de la ciutat.
6. Dotar de majors recursos econòmics, materials i humans a la Regidoria de Participació per fomentar polítiques de participació ciutadana, ja sigui en la presa de decisions públiques per part
de la ciutadania com en el foment de l’autoorganització popular.
7. Aprofundir en els mitjans de comunicació actuals (publicitat institucional, Canal Reus, xarxes
socials...) per establir canals de comunicació directes i recíprocs amb la ciutadania, així com
fomentar l’autoorganització popular.
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8. Millorar i ampliar els continguts del portal de transparència de l’Ajuntament de Reus per tal
de facilitar l’accés de la informació pública a la ciutadania. Marcar l’objectiu d’aconseguir la
màxima qualificació al sistema “5 star open data”.
9. Celebració de les Juntes de Govern Local de caràcter itinerant en els diferents barris de la ciutat
per tal de fomentar la participació de la ciutadania en la presa de decisions públiques.
10. Introduir mètodes de participació ciutadana en tots els departaments de l’Ajuntament per tal
que els projectes comptin amb la participació de la ciutadania i en totes les fases del procés de
la seva d’implementació.
11. Introduir mecanismes de democràcia directa, com ara consultes, per aquells projectes que
puguin generar controvèrsia ciutadana: projectes urbanístics, arranjament de la via pública..., i
fomentar la gestió dels espais i dels recursos municipals des de la mateixa ciutadania.
12. Ampliar els horaris d’ús dels centres cívics i facilitar l’accés de la ciutadania i, especialment les
entitats, als espais de titularitat municipal i a la via pública.
13. Transformar els centres cívics en centres socials, gestionats conjuntament entre l’Ajuntament i
la societat civil, centrats a promoure l’autoorganització popular.
14. Promoure la creació d’una borsa de recursos municipals i socials que puguin utilitzar les entitats
de la ciutat, així com facilitar espais que puguin utilitzar les entitats per a funcions orgàniques,
més enllà de sales de reunions.
15. Imposar l’exempció dels impostos municipals i preus públics a les entitats sense ànim de lucre
de la ciutat.
16. Instar que l’Ajuntament doni suport institucional i posi els seus recursos a disposició d’aquelles
entitats que treballen per a la garantia dels drets socials de la ciutadania.
17. Modificar l’hora dels Plens i agilitzar el procediment de debat entre els grups municipals per tal
de facilitar-ne l’accés i la participació de la ciutadania.
18. Garantir la participació dels representants dels treballadors i treballadores de les empreses
municipals en les reunions dels consells d’administració i les juntes generals.
19. Garantir els recursos necessaris perquè l’àrea d’intervenció de l’Ajuntament pugui treballar
adequadament per a realitzar una tasca de control de la gestió econòmica del Grup Ajuntament.
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20. Garantir els recursos necessaris perquè l’Oficina d’Atenció al Ciutadà presti un servei amb millors condicions que actualment.
21. Garantir els recursos necessaris perquè l’àrea de contractació de l’Ajuntament pugui estudiar la
viabilitat de la internalització o externalització de les tasques que desenvolupa l’Ajuntament.
22. Complir escrupolosament amb la legislació vigent sobre contractació.
23. Dotar de més independència i més recursos la Sindicatura de Greuges, com a òrgan independent que actua de mitjancer entre la ciutadania i les institucions municipals.
24. Augmentar la transparència dels concursos de contractació i dels contractes signats amb
empreses externes per a la realització de tasques. Evitar l’acumulació de diferents contractes a
les mateixes empreses.
25. Eliminar les dietes dels consells d’administració de les empreses municipals i dels òrgans de
l’Ajuntament. Els càrrecs electes cobraran un sou limitat -si ho desitgen- sempre i quant justifiquin la seva dedicació a la tasca institucional. El càrrec electe podrà delegar la seva participació als òrgans de govern.
26. Els càrrecs electes i tècnics de la CUP cobraran entre el doble i 2,5 vegades el Salari Mínim
Interprofessional ja que considerem que és el sou mínim que hauria de cobrar qualsevol treballador i treballadora. Aquests càrrecs seran revocables i estaran a disposició de l’assemblea de
la CUP.
27. Implementar el programari lliure en els sistemes informàtics de l’Ajuntament i facilitar a la
ciutadania l’accés a internet, mitjançant sistemes respectuosos amb la salut de la ciutadania.
28. Realització periòdica d’audiències públiques en diferents espais de la ciutat per donar compte a
la ciutadania de l’activitat institucional.
29. Fomentar la creació d’assemblees municipals obertes com a eina principal del poder ciutadà,
que permetin plantejar les problemàtiques dels diferents barris a l’Ajuntament i que, alhora,
participin en la presa de decisions públiques que afecta els seus barris.
30. Fomentar la gestió de la ciutadania d’espais i recursos municipals.
31. Acabar amb el clientelisme dels grups municipals de govern amb la ciutadania. Qualsevol
ciutadà i ciutadana ha de ser tractat en igualtat de condicions.
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32. Exigir la dissolució de l’equip de monitoratge d’activistes socials, polítics i periodistes del CESICAT i rescindir-ne el contracte actual.
33. Renovar el sistema d’arxiu i gestió d’expedients i adaptar-lo a les noves tecnologies, maximitzant l’accessibilitat a la informació. Adherir-se a la Declaració Universal dels Arxius i a la Declaració de Reus.
34. Publicitar de forma efectiva el reglament i maximitzar la transparència en els concursos de
contractació de personal de l’Ajuntament, organismes autònoms i empreses municipals per
garantir-ne la lliure concurrència.
35. Publicitar de forma efectiva el reglament i maximitzar la transparència d’aquells programes de
subvencions i ajuts que convoqui l’Ajuntament, ja sigui adreçat a entitats o a persones a títol
individual.
36. Publicitar de forma efectiva el reglament i maximitzar la transparència en els concursos
d’atorgament de pisos de titularitat municipal.
37. Realitzar una política activa de relacions laborals que representi un incentiu als treballadors i
treballadores municipals.
38. Elaborar un Pla d’Acció Municipal on es planifiquin les polítiques a desenvolupar per part del
govern municipal durant el mandat i que incloguin mecanismes de control i avaluació de resultats on es compti amb la participació de la ciutadania.
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educació

La formació de les persones com a ciutadanes és un procés complex i llarg, en el qual intervenen una multiplicitat d’actors: administració, mares i pares, mestres, professors i professores…, i l’alumnat. Més enllà de
l’adquisició d’unes habilitats i d’uns coneixements que permetin a la persona desenvolupar-se integralment,
l’èxit de la formació de les persones com a ciutadans és un requisit indispensable per a qualsevol societat que
vulgui aprofundir en un sistema democràtic, entenent-lo com la participació de la ciutadania en les decisions
col·lectives que afecten la seva vida i el seu futur.
És per això,que l’àmbit de l’ensenyament ha d’esdevenir un servei públic de qualitat, popular, antipatriarcal, democràtic, antimilitarista, crític, català…, en resum, de qualitat. Perquè aquesta és la millor forma
d’aconseguir també una societat democràtica de qualitat.
En els darrers anys, els continus canvis de plans educatius, la gestió de l’administració autonòmica i local i la
conjuntura socioeconòmica actual, han provocat que els centres d’ensenyament visquin d’esquena a la ciutat i
que tendeixin cap a un procés d’externalització i privatització que posen en perill la seva qualitat i la seva funció
a la societat.
La ciutat de Reus no n’és una excepció. La gestió privada de moltes llars d’infants, el desequilibri entre centres d’ensenyament públics i concertats, la privatització de la formació no reglada i/o d’adults…, en són clars
exemples.
En aquest sentit, l’Ajuntament ha de tenir un paper important en la revolució i dinamització d’aquest àmbit estratègic per a la societat. Sense interferències en la tasca que desenvolupen els i les professionals i respectant
l’autonomia dels centres, ha de promoure la recuperació dels centres d’ensenyament com a espais de construcció del coneixement i de la societat futura.
Els centres han d’integrar-se en els barris on es troben, el professorat i les famílies han d’involucrar-se encara
més en la vida del centre. Una vida que va més enllà de les classes i que ha de convertir-se en un espai més de
la ciutat, on els ciutadans hi facin vida i s’hi relacionin.
Els canvis socials, com l’entrada de la dona al mercat de treball, el retard de l’edat de nupcialitat, la fecundació,
el canvi en els models familiars i les dificultats de conciliació de la vida laboral i familiar, han portat la aparició
d’una nova necessitat social en l’àmbit de l’educació dels infants que es corregeix amb l’augment de les activitats pedagògiques que es realitzen més enllà de l’horari escolar.
La importància creixent que l’educació no formal ha anat prenent respon a un model de societat més complexa
i canviant, més individualitzada, que necessita d’una educació en valors i aprenentatges més integrada i contínua que, per si sola, no pot oferir l’escola ni la família. Però a nosaltres ens interessa més qüestionar el valor
i les necessitats de l’educació no formal en aquelles comunitats que posen a prova els recursos d’integració
normalitzats, i el risc que la disponibilitat d’aquestes experiències incrementi, encara més, les desigualtats de
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partida i impedeixi l’accés de molts col·lectius a la xarxa de recursos i oportunitats normalitzades.
Cal assenyalar que, avui, la privatització de l’oferta d’educació no formal adreçada a la classe mitjana és molt
accentuada. Això es deu al fet que aquest sector de la població disposa de la capacitat econòmica per a pagar
per aquest servei, generant-se, per tant, una àmplia oferta en aquest sentit.
Els agents d’educació no formal tenen encara molts reptes pendents: alinear els seus objectius i recursos vers
l’escola i altres institucions i polítiques públiques, incorporar un treball integrat entre ells que vagi més enllà
de la simple coordinació, i ampliar el seu impacte, capacitat d’innovació i qualitat de les ofertes. Existeixen ja
una gran quantitat de bones pràctiques que esperen ser replicades i també alguns primers grans exemples
d’administracions que han sabut entendre que aquest camp té un gran potencial per a esdevenir part d’una
política pública.
Des de la Candidatura d’Unitat Popular de Reus creiem que l’ensenyament és un element estratègic en la
construcció de la nostra ciutat. I que per tal de potenciar-lo cal crear un model propi que respongui a les necessitats reals dels xiquets i les xiquetes i que, alhora, ofereixi un espai de participació als ciutadans.
I perquè això sigui possible cal comptar amb la participació activa i protagonista de tots els actors que participen en els diferents nivells de l’ensenyament. Des de les llars d’infants fins a la universitat, passant per les
escoles, els instituts, l’EOI i tots els centres de formació. I, per tant, l’Ajuntament ha de ser present en la vida
diària del centres, facilitant la interacció d’aquests actors i la dotació dels recursos necessaris.
Amb l’objectiu de garantir la igualtat d’oportunitats per a tots i totes les alumnes, tenint present les seves
particularitats, ja siguin socials, econòmiques, físiques o psíquiques, i d’oferir un servei públic de qualitat que
garanteixi un procés de formació continu i progressiu que, iniciant-se quan la persona encara no té 1 any, no
tingui data de caducitat.
1. Remodelar el mapa escolar. S’ha de crear una zonificació eficient que garanteixi l’equilibri i la
qualitat entre els centres concertats i públics i també entre aquests últims.
2. Crear un bon procés participatiu d’avaluació del centres escolars per garantir la bona transparència en la gestió.
3. Generar processos participatius de formació fora de les institucions i aprendre d’ espais autodidactes.
4. Generar uns Plans Educatius d’Entorn com a resposta a les necessitats dels centres, els barris
on hi són ubicats i aprofitar la proposta de les entitats com agents també educatius.
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5. Exigir a l’ajuntament informació transparent i sobre espais, documentació, assessorament, etc.,
relacionada amb la inscripció, ús de les instal·lacions escolars, línies,…per tal que la ciutadania
pogués fer-ne un ús òptim.
6. Renovar, regenerar i crear espais de decisió on la democràcia sigui real i participativa.
7. Qüestionar reiteradament la utilitat dels Consells, en aquest cas, el Consell Escolar Municipal.
Crear un Consell Escolar Municipal que es pogués nodrir de la transversalitat i la confluència de
diferents espais.
8. Crear programes de gestió sostenible dels propis recursos educatius tal com la reutilització
dels llibres, preus del material escolar, utilització d’ordinadors i sales dels centres fora d’horari
escolar.
9. Promoure l’ús del programari lliure als centres.
10. Realitzar una bona planificació educativa pel que fa al barem d’ alumnat de Necessitats Educatives Especials, sigui per diversitat funcional o d’origen. Per tant, s’ha d’exigir un pla d’inclusió
social i, per tant, un bon informe previ de l’estat de la ciutat en aquest àmbit.
11. Realitzar una bona prospecció de ràtios d’alumnat per als propers anys. En relació a aquest fet,
preveure la disminució d’alumnat a les escoles i exigir a l’Ajuntament la no-suspensió de línies.
Exigir un repartiment equitatiu de l’alumnat a l’hora de la preinscripció reduint a una ràtio de 20
alumnes per aula. D’aquesta manera, també ens assegurem la millora en la qualitat educativa.
12. Generar un bon control dels recursos utilitzats en les escoles concertades per part de les institucions ja que aquestes compten amb diners públics.
13. Instar al Parlament a aprovar la ILP per una educació pública i a la Generalitat a complir amb els
acords d’aquesta proposta per garantir un sistema públic, en català i de qualitat.
14. Exigir l’existència, la presència i la funcionalitat del Projecte Educatiu de Ciutat com a eina
d’apropament entre els diferents agents educatius i com exigència d’autonomia local en la
presa de decisions.
15. Crear programes de mobilitat de canalla i escoles per tal de garantir la transversalitat i diversitat
equilibrada entre centres i fugir de la fossilització d’estils.
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16. Crear programes i intercanvis de bones pràctiques entre professionals de centres educatius
reglats, espais de l’educació no formal i altres sistemes educatius relacionats amb l’escola
lliure.
17. Dins d’aquest bloc, també volem plantejar les propostes en matèria esportiva. L’esport és un
instrument cabdal de socialització i educació, i alhora, com a pràctica de salut.
18. Fomentar l’esport com a ens d’unió entre la canalla i el jovent.
19. Fomentar la pràctica de l’esport saludable, especialment entre aquells sectors de la societat que
tenen un major risc de patir malalties.
20. Impulsar l’esport base i incorporar la figura de l’observador esportiu per tal de treballar conjuntament amb infants i joves les pràctiques que promouen els valors de l’equip, la complicitat,
l’esforç i tots aquells que converteixen l’esport en un espai d’enriquiment col·lectiu.
21. Dotar dels equipaments esportius necessaris a Reus per tal que les iniciatives esportives
privades no generin exclusió social en la pràctica esportiva. Només compartint equipament i
pràctica esportiva infants i joves aprendran a conèixer-se i relacionar-se en un àmbit altament
cohesionador.
22. Oferir suport, recursos i ajudes a les entitats de lleure que mantenen les estructures de voluntariat. Els caus, esplais, casals de joves i altres entitats de lleure de caràcter laic són exemple de
socialització col·lectiva basada en l’entrega de temps de lleure a espais allunyats del consum el
del control social. El suport a aquestes entitats i els seus monitors ha de poder ser prioritari en
un moment en què el compromís social es desvalora.
23. Ampliar les instal·lacions esportives municipals per tal que aquestes no només estiguin en mans
privades. A Reus cal una piscina municipal coberta, més gimnasos públics i més poliesportius
lleugers.
24. Retornar la gestió dels espais a les persones i associacions que en fan ús, ajudant-los en el seu
manteniment i vigilància si s’escau. I, especialment, assessorar-los davant les darreres reformes
legislatives que posen en rics la seva subsistència.
25. Recuperar els jocs tradicionals, més enllà dels esports actuals, alguns d’ells competitius. La
nostra societat ha desenvolupat molts jocs que fomenten la cohesió de la ciutadania i funcionen
alhora com un punt de trobada.
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sanitat

Sens dubte l’àmbit sanitari és un dels espais on la CUP de Reus ha destinat més esforços al llarg d’aquest
mandat 2011-2015. La situació i la conjuntura en què es troba la sanitat arreu de Catalunya, en aquests moments, es dramàtica. Hem vist com l’Ajuntament de Reus a través de les seves empreses sanitàries de titularitat pública donava cobertura i legitimitat a un conjunt de retallades impulsades per la Conselleria de Sanitat
amb el Sr Boi Ruiz, ex-cap de la Patronal privada d’Hospitals de Catalunya al capdavant.
Aquestes retallades en drets socials i laborals han permès un increment substancial de l’actuació de mútues
i privats a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus. Més enllà d’aquesta situació general, ens vam veure amb
l’obligació de denunciar al poder judicial una sèrie de qüestions relacionades amb l’activitat de l’empresa
sanitària pública SAGESSA (el soci majoritari és l’Ajuntament de Reus) i que van centrar-se en l’acumulació de
càrrecs en diferents persones, les incompatibilitats manifestes que van dur a l’antic Director General d’INNOVA i
adjunt a la presidència amb caràcter executiu
de SAGESSA, el Sr.Prat, a dimitir. I les portes giratòries que van permetre i encara avui permeten que molts amics de l’anomenada sociovergència segueixin facturant a SAGESSA sense cap concurs licitat, etc.
3 anys després de la presentació de la denúncia encara ens trobem factures sense control, “endolls” laborals,
sous astronòmics, despeses milionàries sense justificar, informes i assessories que ningú ha vist mai, amb
la complicitat de certes empreses auditores, subcontractacions a dit i moltes altres pràctiques delictives que
s’estenen per tot Catalunya i que van tenir el laboratori de proves a Reus i a les Terres de l’Ebre.
Volen passar per alt que milions d’euros han estat facturats de manera fraudulenta i volen passar per alt que el
mateix govern municipal (amb Lluís M. Pérez i Carles Pellicer) i autonòmic s’ha beneficiat o ha encobert la corrupció, des del primer fins a l’últim dia, a l’àmbit sanitari de Reus, el Camp i Terres de l’Ebre.
Malgrat les 10 peces judicials obertes, vinculades de forma directa o indirecta amb la gestió de l’àmbit sanitari,
a dia d’avui, estem incomplint aquesta llei de contractació pública en aquest l’àmbit en un 75% de la totalitat
dels contractes que es realitzen. Això vol dir que en el mandat de CIU i PP centenars de milions d’euros s’han
adjudicat a empreses sense complir amb la llei.
Per altra banda hem vist que, mentre la CUP denunciava certes pràctiques, els treballadors eren retallats en
drets i sous, és a dir, aquella independència pel que fa a la gestió de SAGESSA que ens deien que permetia
tenir un cert marge de maniobra respecte les decisions de la Conselleria i que permetria fer front, per exemple
a retallades, ha resultat ser un engany.
La construcció d’un nou consorci sanitari a la provincia de Tarragona pot representar un atac a aquells que
volem recuperar el caràcter plenament públic dels centres on els reusencs i reusenques inverteixen els seus
diners, i per tant deshabilitar i desestructurar encara més l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, tot facilitant
més diners a empreses i hospitals 100% privats.
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Desgraciadament, les nostres propostes relacionades en l’àmbit de gestió sempre han estat bloquejades per
l’Alcalde Pellicer, president d’INNOVA i de SAGESSA fet que demostra la utilització partidista d’aquestes empreses fins a dia d’avui i on la pressió judicial i policial ha permès que, com certs casos de presumpta corrupció,
estiguin en boca de l’opinió pública.
Tot i aquest fangar judicial, administratiu i el marc de retallades, a dia d’avui, encara es cobren dietes per assistir a les reunions dels diferents Consells d’Administració. No s’han fet auditories específiques de les fundacions del grup SAGESSA i, dia rere dia, veiem com l’Hospital St. Joan és atacat per diferents informes qualitatius interessats, provinents de la Conselleria del Sr. Boi Ruiz que només fan que potenciar el malestar entre els
autèntics salvadors d’aquest hospital: els treballadors i treballadores.
L’existència de sectors socials exclosos de la participació ciutadana i del coneixement de la gestió sanitària i
del dia a dia de la qualitat assistencial del centres hospitalaris de la ciutat de Reus, tant en entitats com a la
pròpia institució d’àmbit sanitari i la manca d’activitat de la Regidoria de Salut pública i Sanitat, són un veritable
problema a l’hora d’activar la societat civil en defensa d’un dret bàsic com pot ser l’accés a una sanitat pública,
universal i de qualitat.
La manipulació que vam demostrar que hi havia en les llistes d’espera per operacions quirúrgiques, els intents
de tancar les urgències del CAP Sant Pere així com el desballestament progressiu del mateix CAP, la permissibilitat i el descontrol de la fiscalització de l’activitat de mútues i privats en centres públics han estat i són
algunes de les lluites que, conjuntament amb sindicats i plataformes sanitàries, estem lliurant dia rere dia, amb
l’objectiu de frenar aquesta onada neoliberal que necessita de mercats nous, -en aquest cas vides humanes-,
per subsistir.
L’atenció primària està perdent l’essència que l’havia caracteritzat com a atenció preventiva i ara només serveix
per tapar forats i mantenir un mínim de pau social. Al CAP St. Pere, l’atenció primària es basa en les urgències
i poca cosa més. El servei, en general, s’ha reduït en comparació amb l’any 2010 un 50%, tot per l’acció d’una
gestió que, amb el discurs-insígnia de la medicina basada en l’evidència i l’eficiència, justifica la no cobertura
del personal que es jubila, les vacances regulars del personal, les baixes maternals, les baixes mèdiques del
personal, en definitiva la no conciliació de la vida personal, familiar i laboral, carregant sobre els que donen la
cara als usuaris, els professionals, la tasca de limitar les prestacions i donar-les en condicions poc recomanables.
Un altre fet que hem pogut constatar en relació al servei d’urgències de l’HUSJR es que no funciona tan bé com
ho podria fer, donada l’entrega i qualitat dels professionals que la integren, les queixes són habituals pel que fa
al temps d’espera i a l’estada. Amb menor o major relació no podem permetre que una persona rebi un tracte
diferent en un hospital públic, amb maquinària pública, recursos humans i logístics públics pel fet de tenir una
cobertura de sanitat privada i més, quan veiem que els convenis signats entre mútues i privats amb l’HUSJR
són en gran part irregulars i no gaudeixen d’un marc de regulació clar.
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Pel motius exposats anteriorment i molts d’altres que per qüestions d’espai no podem explicar hem apostat i
apostarem per:
1. Fer que la Regidoria de Salut pública i Sanitat a l’Ajuntament de Reus jugui un paper clau en la
defensa de la sanitat i salut pública. Dinamitzar, conscienciar i defensar els drets dels treballadors/es tot creant les sinèrgies necessàries per tal de dotar-se de mecanismes que permetin
ser la veu de pacients i usuaris davant les institucions sanitàries. Enfortir i replantejar els seus
àmbits competencials com són la prevenció, promoció i protecció de la salut i, per altra banda,
vetllar i lluitar per una sanitat publica, universal i de qualitat davant el Servei Català i les empreses proveïdores com l’ ICS, Sagessa, Gips, etc. Declarar incompatible moralment ocupar
aquesta regidoria i al mateix temps ocupar la presidència d’alguna empresa sanitària pública
com ha passat aquest mandat.
2. Introduir en els Consells Municipals mecanismes que permetin parlar de la sanitat pública des
d’un punt de vista crític i participatiu i adaptar-se a les característiques del consell (sanitat en
joves, gent gran, etc).
3. Realitzar un estudi per calcular els beneficis i perjudicis que comporta aquest sistema actual
de gestió de SAGESSA que fa possible la perversitat que, des de Reus, es gestioni l’Hospital
comarcal de Móra d’Ebre sense ser-ne ni usuaris, ni pacients ni residents a la comarca. Apostar
per l’estudi de la gestió cooperativa i altres mecanismes més propers al territori.
4. Fomentar la participació ciutadana apoderada en sanitat i salut en el sentit d’afavorir la
democràcia real per millorar la sanitat a Catalunya. Participació real del PERSONAL de la sanitat,
ciutadans i ciutadanes en els òrgans de govern del Sistema, territorials i de centres sanitaris i
regular-ne la participació per tal que sigui efectiva.
5. Renunciar a les dietes que es cobren per assistir al Consells d’Administració de les empreses
del Grup Salut i SAGESSA.
6. Crear Consells Ciutadans als centres hospitalaris amb participació d’usuaris, professionals,
veïnat, sindicats, plataformes, i altres, a fi i efecte que la figura legal del Consell d’administració
sigui només l’altaveu del Consell Ciutadà. En defecte d’això, obrir el Consell d’Administració als
agents citats.
7. Potenciar els mecanismes de queixes i suggeriments dels centres hospitalaris per tal que arribin al personal directiu i no vagin a parar contra els treballadors i treballadores quan, no són
errades dels professionals sinó de la gestió.
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8. Revisar, d’acord amb el Comitè d’empresa, el reglament i actuació, així com la defensa jurídica
de la plantilla laboral en relació a casos de violència i assetjament dels usuaris i pacients envers
els treballadors i treballadores i revisar circuits d’atenció amb l’objectiu de prevenir i evitar
aquestes situacions en moltes ocasions derivades de la insatisfacció general.
9. Potenciar l’àrea jurídica de l’HUSJR en la mesura que sigui possible a fi i efecte que es redueixi
la contractació irregular, es fiscalitzi la facturació i es lluiti contra la corrupció instal·lada en
l’àmbit sanitari i acudir cada vegada que calgui a l’àmbit judicial.
10. Combatre la precarietat laboral i el prestamisme laboral existent als centres hospitalaris.
11. Expedientar, sancionar i denunciar, si s’escau, aquelles pràctiques dutes a terme per diferents
professionals sanitaris que operen per la privada dintre de l’horari fixat en el seu càrrec públic,
en ocasions, instats per la mateixa empresa de gestió.
12. Reforçar els programes de prevenció, promoció i protecció de la salut (aliments, medi ambient, salut laboral, salut mental, etc.) principalment en els centres d’atenció primària, també en
escoles, centres de treball, llars de jubilats, etc.
13. Aprofitar l’altaveu que suposa la representació institucional per fomentar el discurs de
l’autoorganització i difondre l’existència i donar veu a les entitats i plataformes que ja estan
treballant en la defensa d’una sanitat pública, universal i de qualitat.
14. Reformular, en base el criteri dels mateixos treballadors de base i caps d’àrea, les urgències de
l HUSJR.
15. Vetllar pel manteniment i recuperació d’activitat del CAP St. Pere i fiscalitzar el traspàs anunciat
a les antigues dependències de l’HUSJR.
16. Realitzar auditories de gestió a les empreses de SAGESSA, especialment a les fundacions del
grup SAGESSA i intentar que vagin a càrrec de les diferents àrees d’intervenció dels ajuntaments que conformen el GRUP SAGESSA.
17. Establir contacte permanent amb els diferents òrgans administratius i judicials que estan fiscalitzant la gestió de les empreses del GRUP SAGESSA.
18. Impulsar enquestes de satisfacció en relació a la xarxa d’equipaments sanitaris presents a la
ciutat per tal de poder dotar-se d’elements de pressió davant l’administració sanitària.
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19. Promoure la informació, a la població adulta, sobre la situació actual del drets socials i, per
descomptat, del sistema sanitari tant en l’abolició de la universalitat com en altres mancances,
tipus llistes d’espera, manca d’especialistes. Sense una població informada el control popular
no té sentit.
20. Proporcionar informació, formació i assessorament de forma efectiva a la població adulta, amb
programes de salut i altres activitats organitzades i/o promogudes des de l’ajuntament.
21. Reformular o millorar la dotació pressupostària suficient per a la detecció dels problemes de
l’àmbit social i sociosanitari. Per tant, potenciar els serveis socials.
22. Potenciar l’educació sanitària en la infància i l’adolescència amb l’impuls d’iniciatives a les
escoles i des del mateix ajuntament.
23. Treballar per millorar l’educació sexual, sobretot en els joves, incidint en la prevenció dels
embarassos no desitjats, com també en les malalties de transmissió sexual i la SIDA, i oferir, de
manera més amplia, un servei d’assessorament i informació sobre sexualitat, des de les institucions sanitàries de la ciutat.
24. Donar suport i fer d’altaveu de les associacions de familiars i malalts.
25. Impulsar una major coordinació i cobertura dels serveis d’assistència psicopedagògica a les
escoles, centres oberts i instituts amb les pròpies de l’Ajuntament.
26. Potenciar la figura dels psicòlegs i treballadors socials en els centres sanitaris públics i desenvolupar programes de salut mental.
27. Facilitar, des de l’ajuntament, el suport de mediadors interculturals i treballadores socials, que
puguin ajudar en la detecció de problemes socials i sociosanitaris i en la resolució de conflictes
assistencials i socials a causa de les diferències culturals o religioses.
28. Remunicipalitzar serveis. Eliminar externalitzacions i absorbir els col·lectius de treballadors
precaritzats en la mesura que la llei ho permeti.
29. Potenciar una gestió pressupostària centrada en la priorització dels serveis públics, detraient
dels programes més especulatius.
30. Combatre l’especulació farmacèutica realitzant avaluacions i, si s’escau, reducció immediata i
progressiva de la despesa en Farmàcia en contraposició a mecanismes més racionals.
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31. Potenciar la salut laboral a les empreses, l’esport, el lleure, la vida col·lectiva, l’associacionisme,
programes específics per persones amb disminucions físiques o sensorials, gent gran.
32. Incidir i facilitar canvis en la representació social negativa del consum de drogues. Reconèixer
l’existència de pautes de consum menys arriscades i no problemàtiques. Realitzar campanyes
per transmetre informació sobre l’ús de substàncies psicòtropes i els seus efectes tant positius
com negatius, qüestions legals, etc.
33. Monitoritzar l’activitat assistencial i preventiva mitjançant la posada en marxa d’un Observatori Municipal de les Drogues a Reus que posi en relació els diferents nivells del fenomen, tot
garantint-ne la participació ciutadana per tal de millorar el coneixement dels processos que es
produeixen en els consums i els consumidors, les seves repercussions en el seu entorn i en la
comunitat. Establint un diagnòstic real i adaptat a les necessitats canviants sobre la incidència i
prevalença del consum de drogues a Reus.
34. Establir una comissió interdepartamental de seguiment i avaluació de les accions relatives amb
el consum de drogues legals i il·legals a la ciutat al mateix temps que se’n proporcionin espais
de participació.
35. Tenir en consideració l’habilitació d’espais ciutadans on usuaris i pacients poguessin consumir certs tipus de droga sense molestar ni ser molestats. Per exemple: sales de venopunció
higiènica amb atenció professional, per a drogues com l’heroïna i la cocaïna per via injectada.
Facilitar la implantació de clubs cannàbics d’acord al marc legal vigent tant per als usos lúdics
com terapèutics.
36. Adreçar informació als professionals més implicats (com poden ser sanitaris o policies) perquè incorporin els coneixements necessaris a la seva mirada i activitat professional envers la
població afectada.
37. Donar resposta a demandes de forma específica i personalitzada, elaborant conjuntament el pla
d’actuació, tant pel que fa a l’assistència com a les intervencions comunitàries.
38. Impulsar accions ciutadanes (lluites) per un sistema sanitari de titularitat pública, universal,
equitatiu i de qualitat. Sanitat 100% pública, no classista, no sexista, no racista.
39. Donar suport a la creació d’una agència única de compres de titularitat pública en l’àmbit sanitari, que tingui en compte les sinèrgies de recursos.
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4.1 Esport i ciutat
Des d’un punt de vista de la qualitat de vida que volem per a Reus i com a element de cohesió social de primer
ordre, cal treballar per la promoció del lleure i de l’esport com a espais de convivència i d’enriquiment social
i cultural. Davant la mercantilització del lleure, l’esport i la cultura, des de l’esquerra cal defensar i promoure
valors com la creativitat, la imaginació, l’autoorganització, la cooperació, l’accés de totes i tots a la pràctica
d’aquestes activitats, etc.
Resulta imprescindible per a això, l’elaboració d’un Pla Estratègic de l’Esport, que ha de ser un projecte que
permeti una visió compartida i que defineixi les línies generals que serveixin de guia al sector esportiu de la
ciutat i permetin la concreció dels projectes a posar en marxa. Aquesta elaboració s’ha de fer amb la participació de totes les associacions esportives de Reus, les escoles, les associacions de veïns, entre altres.
Amb l’objectiu d’acostar més la diagnosi a les necessitats de la ciutat, s’ha de dur un procés específic
per a cada zona de la ciutat de forma complementària al procés global de ciutat. La definició de polítiques
homogènies de ciutat ha d’anar acompanyada d’una presa de consciència de les realitats socials, urbanístiques
i d’infraestructures que en cada barri són diferents. En conseqüència, s’han de proposar mesures específiques
per a determinats aspectes adequats a la realitat de cada zona.
En aquest sentit, pertoca a l’Ajuntament fer un esforç per facilitar la pràctica esportiva a tots els col·lectius,
sense discriminació de gènere, capacitat o edat. Cal aprofundir i aprofitar les potencialitats de la pràctica
esportiva com a àmbit de formació de la persona al llarg de tota la seva vida i multiplicar l’oferta i els escenaris
per a la seva pràctica mitjançant la utilització de l’espai urbà i l’entorn natural (places, zones verdes, parcs, carrils bicis, parcs, pistes esportives escolar…, són espais habituals per a practicar-hi esport de forma individual i
col·lectiva).
Cal facilitar la subsistència de l’associacionisme i dels clubs esportius més petits, generalment sense patrimoni
propi, per a accedir a la pràctica de l’esport. S’ha d’abaratir l’accés a les instal·lacions, flexibilitzar-ne l’ús i
continuar apostant per fer noves instal·lacions. En aquest sentit, també hi juga un paper molt gran la utilització
dels equipaments de les escoles fora de l’horari lectiu, obrint-ne l’ús a tota la ciutadania, amb l’acord, és clar,
de les AMPA. Les activitats extra escolars esportives o la practica esportiva amb nens/es fora de l’escola en
clubs, han de ser enteses per part de tots com una part més de la formació dels alumnes i no com una forma
d’esbarjo o de construcció d’estrelles esportives.
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Per això, des de la CUP apostem per:
1. Impulsar l’esport base i incorporar la figura de l’observador esportiu per tal de treballar conjuntament amb infants i joves les pràctiques que promouen els valors de l’equip, la complicitat,
l’esforç i tots aquells que converteixen l’esport en un espai d’enriquiment col·lectiu.
2. Realitzar un pla d’instal·lacions que falten a la ciutat, mirar d’aprofitar millor les existents
i dotar Reus dels equipaments esportius necessaris per tal que les iniciatives esportives
privades no generin exclusió social en la pràctica esportiva. Només compartint equipament i
pràctica esportiva infants i joves aprendran a conèixer-se i relacionar-se en un àmbit altament
cohesionador.
3. Redefinir usos de la piscina municipal descoberta , és una instal·lació cara i desaprofitada.
Establir les sinergies necessàries i reglades amb clubs privats com el Reus Deportiu i Ploms per
tal de cobrir l’absència de piscina municipal coberta i altres.
4. Potenciar i oferir suport, recursos i ajudes a les entitats de lleure que mantenen les estructures
de voluntariat. Els caus, esplais, casals de joves i altres entitats de lleure de caire laic, són
exemple de socialització col·lectiva basada en l’entrega de temps de lleure a espais allunyats
del consum i del control social. El suport a aquestes entitats i els seus monitors ha de poder ser
prioritari en un moment en què el compromís social es desvalora.
5. Ampliar les instal·lacions esportives municipals per tal que aquestes no estiguin només en
mans privades. Aprofitar les instal·lacions esportives escolars (pistes i espais esportius a l’aire
lliure i coberts) per a treure’n el màxim rendiment social i esportiu tot potenciant la coresponsabilitat i gestió amb AAVV, escoles i altres entitats. A Reus cal una piscina municipal coberta,
més gimnasos públics i més poliesportius lleugers.
6. Retornar la gestió dels espais a les persones i associacions que en fan ús, ajudant-los en el seu
manteniment i vigilància si s’escau. La burocràcia és poc elàstica i no permet el marge d’acció
que dóna la coneixença entre les persones o entitats.
7. Recuperar els jocs tradicionals, més enllà dels esports actuals, alguns d’ells competitius, la
nostra societat ha desenvolupat molts jocs que fomenten la cohesió de la ciutadania i funcionen,
al mateix temps, com a punt de trobada.
8. Apostar per la sostenibilitat en el disseny, construcció i gestió de noves i actuals instal·lacions
esportives des del punt de vista de l’impacte ambiental i del consum: petjada ecològica.
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9. Potenciar l’oferta físico-esportiva municipal, higiènica, educativa, competitiva, recreativa, de
manteniment i millora de la salut i de la condició física per a tots els públics.
10. Millorar la coordinació entre el departaments municipals que intervenen sobre les característiques i els usos de l’entorn social que influeixen més en el comportament de les persones per
a la realització de la pràctica esportiva espontània i recreativa a l’aire lliure (via pública, medi
ambient, esports, guàrdia urbana): parcs de salut- circuïts de psicomotricitat, pistes esportives a
l’aire lliure, skatepark, carrils bici, punts de descans, punts d’aigua, zones verdes...
11. Inclusió i col·laboració amb els agents esportius privats (clubs i gimnasos) i públics (entitats)
per a la vertebració de l’oferta pública físico-esportiva. Realitzar un estudi per barris per tal
d’analitzar les instal·lacions que disposen, l’ajuntament s’ha centrat a fer instal·lacions i parcs
públics als barris més allunyats del centre, però barris més propers com els del Carme que hi
viu força gent gran no hi ha res. S’ha de vertebrar millor la oferta, així doncs caldria diferenciar
el gimnàs comercial 100% d’ altres entitats tipus Gimnàs Damian que a través del taekwondo
fa una bona tasca social amb èxits esportius de caire internacional.
12. Eliminar la política de copes i medalles per ajudes per a material esportiu, recursos i beques
econòmiques per als centres escolars, entitats i esportistes populars o federats per a la
compra de material i/o pagament de costos derivats de la pràctica esportiva. Revisar i modificar
la política de subvenció per desplaçaments que tenen moltes entitats quan viatgen fora de la
ciutat.
13. Establir calendari d’esdeveniments esportius populars de ciutat per aprofitar al màxim les
sinèrgies de lloguer de serveis, muntatges i desmuntatges per a altres esdeveniments que
minimitzin el tall de carrers, afectacions a la via pública, anul·lació de serveis a usuaris
d’instal·lacions esportives, i costos de muntatge i desmuntatge d’elements mobiliaris (graderia,
tarimes, casetes d’obres, tanques), i els conseqüents costos d’operaris i serveis de seguretat
tant a la via pública com a les instal·lacions esportives cobertes.
14. Estudiar la creació de nous esdeveniments esportius a la ciutat a través d’un procés participatiu
amb els diferents agents esportius de la ciutat i obert a tota la ciutadania. Així es potenciarien
esdeveniments d’iniciativa popular, ja que la majoria dels que es realitzen a la ciutat són potenciats per empreses privades moltes de les quals, allunyades de la realitat esportiva reusenca.
15. Invertir els diners que ens gastem en l’organització de la festa de l’esport en ajudes als
espotistes amateurs i de competició locals.
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16. Treballar per aconseguir el segell de Destinació de Turisme Esportiu de qualitat de l’Agència
Catalana de Turisme i rebutjar el model actual que volen vendre alguns des de Reus amb
festivals com el Saloufest. Potenciar des de Reus el turisme esportiu i el lleure que ens ofereixen
altres pobles del Camp (Muntanyes de Prades, Siurana, La Mussara,...).
17. Potenciar la marca Reus quan els clubs surten fora la ciutat i vendre Reus .
18. Redissenyar i potenciar el parc infantil de Nadal.
19. Potenciar circuits i rutes per caminar, anar amb bicicleta o córrer. Moltes de les rutes que
hi ha estan obsoletes, mal senyalitzades i no presenten un atractiu per facilitar la pràctica de
l’esport .
20. Supressió del consell municipal de l’esport i creació d’un òrgan molt més dinàmic, hàbil i més
participatiu per part de tots els estaments de la ciutat.
21. La gestió de l’esport a la ciutat de Reus s’ha de fer directament des de l’Ajuntament, apostem
per la integració de la plantilla laboral de Rellsa a l’Ajuntament de Reus i per recuperar la regidoria d’esports per evitar duplicitats i internalitzar els serveis.
22. Promoure o reforçar els programes de promoció, foment de l’esport , hàbits i menjar saludables
en centres escolars, CAPS i Hospital St. Joan, llars de jubilats, centres de treball, etc. Al mateix
temps acompanyar aquesta pedagogia d’un recull d’orientacions i explicacions tot alertant
que un mal ús de l’esport pot provocar lesions.
23. Potenciar al màxim la formació de totes les persones que s’encarreguin de gestionar activitats
esportives, sobretot, les relacionades amb esport base.
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drets socials

L’esclat de la crisi estructural del sistema capitalista ha agreujat els sectors de la societat en major risc
d’exclusió social i ha incrementat la desigualtat social entre els més rics i els més pobres. Això ha estat així a
nivell global però també a nivell municipal.
L’entrada d’un govern de dretes a l’Ajuntament de Reus l’any 2011 –per molt que l’anterior tripartit d’esquerres
només ho fos de nom– ha tingut greus efectes en les polítiques en matèria de drets socials, o com el tripartit va
batejar de Benestar Social i que el govern actual ha rebatejat amb el nom de Serveis Socials.
Tot i que amb el canvi de govern el nombre de regidories de l’Àrea de Serveis Socials ha augmentat, no ha
incrementat la inversió en polítiques de drets socials. Ans al contrari! Hi ha fins a dues regidories en les quals el
pressupost es limita al sou de la regidora en qüestió, sense tenir recursos per realitzar res més.
I, especialment greu, ha estat la creació de la Regidoria de Convivència i Immigració, que ha representat
l’anul·lació de totes les polítiques minses que es feien en aquest àmbit. I, no sols això, sinó l’impuls de polítiques populistes en contra dels drets de les persones migrades. L’ordenança del civisme potser ha estat la més
mediàtica. L’espai públic ha deixat de ser un espai d’oportunitat per a la col·lectivitat, els seus administradors
semblen considerar-lo exclusivament com un espai problemàtic i les seves accions van dirigides a buidar-lo i
prevenir qualsevol problema, limitant així tot tipus d’activitat espontània o organitzada dels ciutadans. Tot queda
sota control i en alguns casos aquest control esdevé gairebé policial.
I cal destacar el requisit de dos anys d’empadronament a la ciutat per poder accedir als ajuts municipals en
totes les matèries. Un requisit que no sols afecta a les persones migrades d’altres països sinó també a molta
gent de la ciutat que està empadronada en altres municipis pels motius que sigui.
La característica principal de les polítiques de drets socials a la ciutat és la beneficència i l’externalització.
Davant de la greu mancança de recursos econòmics per part dels tècnics i tècniques de l’Ajuntament, el govern
ha optat per la constant externalització dels serveis mitjançant convenis amb agents externs de la iniciativa
privada.
La justícia està estretament lligada a la superació de la subordinació, al mateix temps que resta fortament
vinculada a la idea de llibertat i igualtat, i, en conseqüència, a la demanda de reconeixement. El repte social
és incorporar la idea que la igualtat és una condició per a la llibertat i, per tant, cal ser coherents també en el
repartiment dels beneficis de l’activitat humana per evitar els problemes de la desigualtat. En aquest sentit, cal
superar l’actual concepció emprada pels successius governs municipals que redueix la ciutadania i els seus
drets a simples usuaris d’uns serveis personals, basant l’acció municipal en l’assistencialisme vers determinats
col·lectius, en lloc d’encarar el repte de garantir la igualtat efectiva entre tots els ciutadans i ciutadanes, deixant
de tractar-nos com a usuaris o persones tractades.
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A més, sobre les polítiques de drets socials en l’àmbit municipal, ronda el fantasma de la Ley de Reforma
de la Administración Local impulsada per Madrid, que contempla que, d’aquí a dos anys, les polítiques de
drets socials passaran a ser una competència autonòmica, de manera que es perd el factor de proximitat tan
necessari en aquest àmbit.
En matèria de gènere, el govern actual ha fusionat el Consell Municipal de la Dona i el de Polítiques d’Igualtat,
tot reduint-lo a un espai on parlar de festes i d’altres actes lúdics. El patriarcat i el masclisme són fets
estructurals que ens cal eradicar si volem una transformació social real per a tota la ciutadania. Tot i que la CUP
treballa aquest tema de manera transversal, és imprescindible dedicar-li especial atenció per no caure en la
invisibilització. En matèria de drets sexuals, el govern ha vetat totes les propostes dutes al Ple per la CUP per tal
de normalitzar aquesta situació. En matèria de jovent, l’Ajuntament continua sense fer cap tipus de política.
Les propostes de la CUP al plenari per tal de potenciar els drets socials i dotar a aquestes reivindicacions de
connotació rupturista que impliqui una nova lògica, que defugi de l’assistencialisme i la beneficència, ha xocat
frontalment amb un govern dretà, que fins i tot utilitza els recursos destinats a aquestes polítiques per fer clientelisme polític.
Pels motius exposats anteriorment i molts d’altres que per qüestions d’espai no podem explicar hem apostat i
apostarem per:
1. Garantir l’accés als serveis públics (transport públic, activitats participatives, cursos) per a persones jubilades, pensionistes, famílies nombroses i monoparentals així com per a altres casos
de persones socialment desfavorides o considerades de risc.
2. Crear la regidoria de Salut Pública i garantir la participació i la transparència com a garants de
les bones pràctiques de la gestió pública.
3. Promoure la jubilació activa amb el suport a associacions i activitats culturals i esportives orientades i autogestionades per aquest col·lectiu.
4. Consolidar els programes de Teleassistència i d’Ajuda a Domicili de la ciutat.
5. Atendre les famílies encarregades de cuidar a persones dependents, mitjançant la formació
específica, orientació telefònica i programes de visita a les persones dependents (i de descans
per a les famílies cuidadores).
6. Establir l’adequació i rehabilitació d’habitatges i equipaments bàsics (com la Casa del Transeünt)
per a persones en situació de risc social.
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7. Promocionar els pisos de protecció oficial accessibles: sense barreres arquitectòniques, amb
requisits justos i no excloents, lloguer accessible i molt per sota del preu de mercat, entre
d’altres factors a valorar.
8. Activar la prevenció i la lluita contra la drogoaddicció, especialment en centres escolars,
actualitzant-ne el coneixement, informant sobre els serveis de rehabilitació i promovent la
inclusivitat social de les persones afectades.
9. Fomentar la participació de les diverses entitats juvenils del municipi, així com dels i les joves
a títol individual, en aquesta Xarxa de Joves i reconèixer-la com a agent social amb caràcter
vinculant. És a dir, dotar-la de poders per incidir en les preses de decisions finals en matèria de
joventut.
10. Oferir facilitats a les entitats juvenils en les tasques pròpies d’una organització: assessorament
legal, formació sobre gestió d’entitats, informació sobre tràmits, ajudes, entre d’altres.
11. Crear espais autogestionats per a les associacions, que es dotin dels requeriments mínims
perquè aquestes puguin desenvolupar les seves activitats, ampliant així, els serveis oferts fins
ara pels Centres Cívics.
12. Incentivar programes d’autogestió i autorealització: cooperatives de serveis i oficis, intercanvi de
serveis i experiències d’ús municipal.
13. Promocionar cursos públics d’inserció laboral per a dones excloses del mercat de treball perquè s’han hagut d’ocupar de tasques domèstiques: atenció a malalts, infants, familiars, entre
d’altres.
14. Promocionar cursos públics d’inserció laboral, fruit d’un estudi de necessitats i de mercat, per a
col·lectius en situació de risc: persones presidiàries, aturades de llarga durada, sense formació
o amb necessitat de renovació d’ofici.
15. Exigir resultats als programes d’inclusió social i visualitzar l’optimització de recursos més enllà
de la justificació econòmica.
16. Fer i publicar un estudi en profunditat de la realitat i desajustos socials a la ciutat, així com
centralitzar-ne dades per tal de verificar-ne el resultat i fer-ne una planificació eficaç i eficient.
17. Apostar per la “finestreta única”. L’elevat grau de burocràcia i tràmits necessaris no permeten
edir a serveis i prestacions a moltes persones i famílies.
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18. Crear un mapa de necessitats d’inclusió social a la ciutat, en les seves variants, de cara a
l’establiment de serveis socials de proximitat que afavoreixin l’arrelament a l’entorn més proper.
19. Establir línies directes d’acció i programes d’emergències útils, ràpids i dinàmics.
20. Reformular els requisits d’accés als serveis i prestacions així com eliminar d’arrel els dos anys
necessaris d’empadronament a la ciutat.
21. Derogar i denunciar la il·legalitat de les propostes negacionistes envers el padró, que ho són
envers l’accés universal als drets bàsics i que afecten especialment la població immigrada, però
també l’autòctona (per exemple les persones sense sostre que tenen dret a ser empadronades
sota adreça administrativa amb un informe de serveis socials).
22. No determinar la limitació pressupostària segons previsió o supòsits sinó segons projectes i
necessitats.
23. Habilitar espais de joc amb finalitat d’inclusió social.
24. Apostar per la intervenció social en medi obert.
25. Fer plans d’inclusió amb una durada suficient i amb una aplicació i validació que vagi més enllà
de coincidències electorals.
26. Municipalitzar els serveis bàsics per garantir-ne l’accés universal, gratuït i de qualitat.
27. Crear un consell local de drets socials de caràcter vinculant on els i les professionals del sector
social tinguin una implicació directa en les decisions referents a l’acció social.
28. Fer un ús socioeconòmic de terrenys perifèrics mitjançant projectes d’inclusió social i
d’autogestió veïnal.
29. Potenciar un Observatori per a la Igualtat de Gènere, encarregat de l’aplicació dels Plans
d’Igualtat dins de l’Ajuntament i de diagnosticar la situació d’igualtat entre gèneres als diferents
àmbits socials de la ciutat.
30. Garantir que el llenguatge i els anuncis de l’Ajuntament no es basin en els rols estereotipats
pels sexe, home-dona.
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cultura

La cultura l’entenem com un conjunt de coneixements i aprenentatges sobre les persones i el món que ens envolta i també com un grapat de símbols, valors, normes, models d’organització, entre d’altres, que constitueixen
la tradició, el patrimoni, la forma de viure d’una societat i d’un poble. És a dir, com una forma de coneixement.
D’altra banda, com a vivència col·lectiva, té el valor d’eina de cohesió social perquè es viu conjuntament i
perquè és alliberadora en la mesura que obre la ment i els sentiments cap a realitats diverses, cosa que activa
el sentit crític i també reforça aquest sentiment de pertinença i col·lectivitat. Entenem que és imprescindible
democratitzar-la per desbancar la idea confrontada de cultura popular i cultura elitista.
La cultura s’expressa en àmbits diferents: festa, arts, llengua, ciència, tecnologia o memòria, entre d’altres i requereix d’espais que la garanteixin. A Reus, malauradament, els equipaments i la projecció cultural, no compten
amb la participació de la ciutadania. No són espais d’interacció i vivència, malgrat haver-ne construït i habilitat molts. No se’ls ha atorgat protagonisme real des de l’àmbit polític, la qual cosa devalua l’activitat cultural
pública i participativa.
Entenem que la veritable cultura d’un poble és la que ell mateix genera, que explica i defineix el seu àmbit
social i el seu moment històric, amb tota la suma de matisos i apreciacions que això comporta. La principal
aposta de qualsevol comunitat ha de ser ressaltar-ne i extreu-re’n els valors i trets característics i aquesta és la
línia que volem potenciar i facilitar des de l’administració.
En aquesta línia a Reus gaudim d’un gran exemple en relació a la festa i que palesa que, no només és un divertiment, sinó un espai que cohesiona i identifica la comunitat. A l’entorn de la festa, es produeix un moviment
associatiu que abasta persones d’edats, cultures i provinences diferents.
També és importantíssima l’exposició de manifestacions culturals provinents d’altres contextos; creiem que són
molt necessàries per informar i per confrontar amb la realitat local, però cal un canvi de model pel que fa a la
seva exhibició i difusió, potenciant una relació més directa i participativa amb el públic/usuari local, que impliqui
una interrelació real, mitjançant xerrades, debats, tallers… que donin a conèixer tant la pròpia manifestació
exposada com tot l’entrellat del seu procés creatiu, en el sentit conceptual i formal.
Experiències com l’Anella Cultural o la xarxa Transversal han de tornar a ser presents per recuperar-ne l’esperit
de treball en xarxa i obertura d’horitzons per a la creació, la divulgació i el consum cultural adaptades a la diversitat de propostes actuals.
En aquesta última legislatura la de cultura ha estat una regidoria de segon nivell dins de l’organigrama municipal. L’eterna excusa de les retallada s’ho ha emportat tot. El que no podem pagar, ho tanquem (CIMIR, Cal
Massó): s’eximeix la responsabilitat de rendibilitzar en termes socials els equipaments i les inversions municipals. S’ha retallat però no prioritzat: hem abaixat el llistó de tots els projectes per minimitzar-los (com que “vam
estirar més el braç que la màniga” ara ens toca “estrènyer el cinturó”): de la visió noucentista/francesa de la
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Catalunya en miniatura hem passat a la visió provinciana, sense connexions amb Barcelona i la resta de ciutats
mitjanes de Catalunya (Transversal, Anella Cultural). La Catalunya Ciutats ja no existeix en cultura. Destaquem
també, la incapacitat també de vertebrar una visió territorial en aquest àmbit i el tractament de la cultura com
a ornament, com un patrimoni immòbil heretat que s’ha de rendibilitzar: oci/cultura/comerç, amb una visió
decimonònica fills il·lustres. (Mausoleu Prim). I tampoc no volem omplir la ciutat de mostres del passat sense
un relat que ho expliqui, com si poséssim figuretes Lladró a l’aparador del menjador de casa, per exemple, les
columnes del Kursaal o el carreró de Nolla.
La CUP, des de l’Ajuntament, treballarà, també, perquè l’espai públic torni a ser de sobirania popular,
d’expressió, de trobada, i de construcció de la nostra identitat col·lectiva comuna. Treballarem perquè sigui un
element democratitzador, participatiu, de cohesió, popular i de qualitat, lligat, també, amb altres àrees d’acció
com educació, ensenyament, drets socials o participació. I com que no hi ha una cultura de primera i una
cultura de segona, no pot ser que una part de l’activitat cultural correspongui a la regidoria de Cultura i l’altra a
la de Participació o altres.

Equipaments
Cal definir un pla d’ús dels equipaments culturals existents perquè donin servei a la ciutadania d’una manera
rendible i eficient des del punt de vista social i que responguin als requeriments actuals pel que fa a consum,
pràctica, pedagogia i creació cultural.

1. Museus
1.1. Actualitzar el discurs museístic mitjançant noves mirades sobre el patrimoni, la memòria i els
seus vincles amb el moment i la societat actuals.
1.2. Crear estratègies de vivència dels museus tant per a infants, joves, com tota la població adulta.
1.3. Conèixer la història des del nostre moment. Cal entendre els museus com una eina: són contenidors però també han de ser espais de recerca i difusió que ofereixin visions noves del passat
amb lectura contemporània. Desenterrar el passat a partir de la proximitat i de la vida quotidiana, des del mateix barri per anar del particular a l’universal.
1.4. Potenciar-ne la interconnexió amb la resta d’equipaments.
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2. Cal Massó
2.1. Recuperar el control administratiu d’aquesta infraestructura i aplicar-ne l’esperit fundacional.
2.2. Potenciar-hi la recerca, la producció i la difusió de propostes d’art, cultura i pensament
contemporani multidisciplinar i la integració en l’àmbit social de la ciutat, donant especial
importància a les propostes que tinguin com a marc referencial Reus, el Baix Camp i les
comarques meridionals de Catalunya.
2.3. Fer seguiment de les propostes dels creadors locals amb rigor i autoexigència, tot potenciantne, si s’escau, la difusió exterior.
2.4. Contemplar en clau preferent, i per a diversos nivells, els aspectes pedagògics al voltant de les
disciplines artístiques, mitjançant xerrades, debats, tallers, seminaris, mostres, arxius,…
2.5. Fomentar-lo com a espai i de relació i co-treball per a l’intercanvi, ampliació i generació de
propostes i accions.
2.6. Potenciar-ne la interconnexió amb la resta d’equipaments.

3. Centre de la Imatge Mas Iglesias de Reus (CIMIR)
3.1. Redefinir-ne i potenciar-ne funcions i serveis, com a espai d’arxiu i també adaptant-los al context actual, contemplant tant els aspectes tècnics com les noves perspectives sociològiques, tot
donant entrada als nous enfocaments com la postfotografia [la fotografia adaptada a la nostra
vida on-line].
3.2. Convertir en CIMIR en una plataforma de suport a la pràctica artística, el comissariat i la teorització.
3.3. Crear convenis amb la URV per a utilitzar-lo com a centre de pràctiques.
3.4. Potenciar-ne la interconnexió amb la resta d’equipaments.

4. La Palma
4.1. Redefinir i potenciar les seves funcions i serveis i recuperar-ne l’ús ciutadà.
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4.2. Retornar-li l’esperit de socialització que durant tants anys havia complert, a través de festes,
concrets i trobades.
4.3. Eliminar els impediments i la gestió burocràtica que posa pegues a la seva utilització.
4.4. Potenciar-ne la interconnexió amb la resta d’equipaments.

5. Biblioteques i arxiu municipal
5.1. Continuar la feina com a espais de coneixement i no només de consulta o préstec.
5.2. Fomentar-hi la lectura i altres usos lingüísticoculturals amb l’ús de les tecnologies de la
informació.
5.3. Optimitzar els recursos de la Xavier Amorós i impulsar la Pere Anguera.
5.4. Proposar una obertura de la biblioteca del Centre de Lectura, de manera que en pugui fer ús
qualsevol ciutadà.
5.5. Promoure i regenerar la llengua catalana mitjançant accions participatives centrades en el seu
ús i millora, lligades, també, al coneixement de la cultura dels Països Catalans.
5.6. Potenciar-ne la interconnexió amb la resta d’equipaments.

6. Teatres
6.1. Replantejar-ne la funció pública i la programació en funció de la sostenibilitat i protecció real i
democràtica a la cuitat.
6.2. Incentivar-hi l’acció perquè estiguin a l’abast de tota la ciutadania.
6.3. Recuperar la idea inicial del Caer, no en fastuositat de recursos materials sinó en ambició de
plantejament creatiu i de capacitat d’incidència en la dinàmica cultural.
6.4. Potenciar-ne la interconnexió amb la resta d’equipaments.
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7. Centres cívics
7.1. Enfocar els centres cívics perquè funcionin com a cèl·lules de base de les diferents zones
de la ciutat amb la idea de fons d’ateneu o casal, tot aprofitant aquests equipaments que ja
existeixen, amb l’objectiu que, a la llarga, es transformin en centres on els mateixos usuaris
proposin i duguin a terme les seves activitats.
7.2. Tendir a ser centres de formació contínua en qualsevol disciplina d’interés humà, creatiu o
social.
7.3. Possibilitar-ne l’obertura en caps de setmana per tal que se’n pugui fer ús. Aquesta idea es pot
estendre a les escoles o a qualsevol equipament municipal.
7.4. Acostar els centres cívics a les generacions més joves perquè els percebin com a espais oberts
i acollidors on trobin formes de creixement i formació que generin, a la vegada, una participació
real i activa i l’efecte “crida” entre els usuaris.
7.5. Acostar-ne l’activitat a les persones que no consumeixen cultura i traduïr el consum en participació.
7.6. Lligar tota la programació cultural de la cuitats amb l’activitat del Centres Cívics, de manera que
en siguin un altaveu.
7.7. Potenciar-ne la interconnexió amb la resta d’equipaments.

8. Altres espais: memòria històrica
8.1. Potenciar el coneixement, més enllà de l’atractiu turístic, del refugi de La Patacada i convertir-lo
en recurs pedagògic.
8.2. Aprofitar la Bòbila del Sugranyes, rehabilitada, com a centre d’interpretació de petit format de la
indústria terrissaire a Reus.
8.3. Fomentar les accions sobre memòria històrica, no només com a commemoració o gran
efemèride sinó per apropar el passat al present com a eina de coneixement de conflictes, cultures o situacions.
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Patrimoni cultural i festa
En les últimes dècades, gràcies a un treball de difusió dels seus continguts i a l’atractiu que tenen els seus
elements, les festes majors de Reus han esdevingut una eina molt potent per a la construcció d’un sentiment
de pertinença a la comunitat. Hi ha una generació de joves reusenques i reusencs que, independentment de
l’indret de procedència de les seves famílies, tenen en la vivència de la festa un primer referent d’identitat.
(Ballada de gegants per Corpus als Reis d’Orient i, evidentment, de la Tronada al conjunt de manifestacions que
conformen el seguici festiu).
1. Desenvolupar els potencials de les festes de ciutat, més enllà dels actes consolidats, amb la
generació de noves propostes en nous espais, tant en el nucli històric de la festa com en altres
indrets de la ciutat, no només centrar-se en els recorreguts del seguici.
2. Projectar de cara enfora el patrimoni festiu té més solidesa cultural que les no realitzacions de
Gaudí a la ciutat, que han comportat una despesa astronòmica des de la creació de la caixa
Gaudí i no han aconseguit ser, ni de lluny, el referent internacional que volien.
3. Reivindicar un centre d’interpretació de la festa per donar a conèixer, a Reus i al món, el patrimoni festiu de la ciutat. Aquest equipament no té per què ser el mateix que l’espai de magatzem dels elements festius que surten en l’actualitat a les festes que tenen unes necessitats d’ús
pròpies, és cert que altres ciutats han reunit en un únic equipament, la difusió de la festa i els
elements actuals en una “casa de la festa”, però és perquè no han conservat el patrimoni que té
Reus.
4. Crear rutes literàries, artístiques, lingüístiques, de coneixement de l’entorn proper lligades amb
àrees com l’educació, l’ensenyament i la participació.

Creació artística
La creació ha de ser un dels punts claus pel desenvolupament cultural de la ciutat, s’ha de canalitzar mitjançant línies de treball basades en tres eixos que són la investigació, la producció i l’exhibició.
1. Potenciar la confecció de treballs autòctons que, en qualsevol disciplina, expliquin el territori i
les seves característiques socials en clau actual, el que es coneix com a “art d’interès públic”,
propostes que tenen com a base conceptual i formal l’anàlisi crítica de l’àmbit social, econòmic,
urbanístic, científic, cultural... del territori on es desenvolupa.
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2. Potenciar, igualment, les propostes basades estrictament en l’experimentació de concepció i
formalització avançades.
3. Incorporar, aplicar i difondre els nous corrents artístics conceptuals i formals en tots els diversos
àmbits, actuacions i situacions possibles que es trobin sota la competència de l’administració
local.
4. Equilibrar l’oferta de totes les arts. Contactar amb interlocutors de totes les disciplines culturals
perquè aportin una visió real de la situació del sector, i també per idear i desenvolupar estratègies comunes
5. Fomentar espais de co-treball per a l’intercanvi, ampliació i generació de propostes i accions.

Festivals
El model “festivals” de diverses disciplines culturals, s’articula massa vegades al servei d’interessos aliens a
la cultura, com són els comercials o la difusió exterior de la marca de ciutat. Entenem que aquest model tot i
representar alguns aspectes positius, com són la concentració d’agents culturals i de públic interessat en un
moment i lloc concrets, no obeeix a les veritables necessitats socials que ha de contemplar la cultura.
1. Impulsar que els festivals que, pel seu interès i trajectòria tinguin continuïtat en la ciutat,
s’articulin al voltant d’una sèrie d’activitats complementàries dutes a terme al llarg de tot l’any,
amb l’objectiu de recolzar l’escena local de la disciplina que representen, i que comptin en tot
moment amb la participació activa dels agents culturals locals directament implicats i del segment social interessat.
2. Recuperar la funció referencial dels festivals Trapezi (circ), Cos (Mim i teatre gestual) i impulsar
els festivals cinematogràfics, Memorimage i Fec.

Associacionisme i entitats
1. Substituir el concepte “subvenció directa” sense finalitat a les entitats per convenis signats a
partir de projectes concrets en els quals es visualitzi de prop l’impacte a la ciutat.
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2. Promoure del teixit associatiu de la ciutat mitjançant signatures de convenis per a cada acció
concreta i allunyar-se de la subvenció estricta, traduïda en aportació econòmica sense resultats
visibles.

Paper de l’administració
Cal estructurar polítiques i plans de dinamització cultural en tots els àmbits, sobretot entre els joves, amb la
participació de les entitats i dels creadors, que permetin fer de la cultura (en tots els vessants en què la cultura es desenvolupa i s’estén avui en dia) un espai de participació, de creixement personal, d’aprenentatge i
de formació. A partir de l’experiència que en els darrers anys s’ha fet al voltant de la festa, cal dissenyar plans
transversals en aquesta mateixa línia que permetin difondre la cultura i obrir alhora finestres a la creació més
nova: plans de lectura, de coneixement del patrimoni, d’immersió en la cultura digital, etc.
1. Vetllar per l’actualització del valor de la cultura: la cultura com a eina per al desenvolupament
d’una visió crítica i plural de la societat i com a font de coneixement.
2. Replantejar el paper de l’administració municipal i deixar enrere la idea que és l´únic agent amb
capacitat per gestionar i programar, és a dir desinstitucionalitzar la cultura.
3. Generar les plataformes escaients per a la trobada dels agents culturals i per al desenvolupament de les diverses propostes que es pretenguin tirar endavant.
4. Fer d’enllaç i crear sinèrgies entre entitats, artistes i accions, i no tant de gestió. Ha de potenciar
el creuament transversal de disciplines, d’equipaments, d’àmbits socials i generacionals, o sigui,
connectar un cúmul d’aportacions provinents de diversos interessos i entorns culturals perquè
sumin en positiu.
5. Disposar d’una eina informàtica potent per coordinar els creadors i les ofertes de les entitats.
6. Crear una taula de treball i coordinació entre agents culturals i educatius.
7. Concebre un ens coordinat entre àrees diferents de l’Ajuntament per optimitzar la difusió i la
participació.
8. Prioritzar la producció al davant de l’exhibició.
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9. Convertir les iniciatives culturals de la ciutat en un referent i pol d’atracció cultural de les comarques meridionals de Catalunya.
10. Recuperar l’espai públic, superant l’ordenança prohibitiva actual, com a lloc d’expressió artística
pels carrers de la ciutat. L’espai públic ha de tornar a ser de sobirania popular per a la construcció de la identitat col·lectiva en el conjunt dels Països Catalans.
Des de la Cup volem la cultura com un espai d’actuació estratègica en termes de ciutat, avançar cap a la
definició d’un “cluster” cultural que, emulant el que és ja una pràctica assumida en l’àmbit econòmic, permeti
definir xarxes de treball àmplies entre tots els agents implicats, establir sinèrgies i generar propostes des de la
participació activa de totes les parts.
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model econòmic

7

El projecte econòmic social de la CUP és d’escala general: en l’àmbit municipal, en l’àmbit nacional dels Països
Catalans i en l’àmbit global.
Des de la CUP de Reus som conscients que l’economia, avui en dia, és, sobretot, un fet global.
Les interaccions entre els agents interns i externs de la ciutat de Reus són múltiples i pretendre canviar una
situació econòmica de crisi global des d’un ajuntament, com el reusenc, a banda de pretensiós i petulant, és
impossible.
Per tant, no serà la CUP de Reus qui faci un programa electoral municipal econòmic sabent, des de l’inici, que
no es podrà aplicar per la incapacitat que suposa avui en dia, en un ajuntament com el reusenc, gestionar els
múltiples ressorts de l’economia global actual.
Però el que sí que podem fer és gestionar, millorar i redefinir els diferents ressorts econòmics que sí que estan
a càrrec de l’Ajuntament reusenc.
1. Elaborar pressupostos participatius i crear els espais idonis per a la màxima participació de la
ciutadania en la seva confecció. Legitimació dels pressupostos anuals mitjançant referèndums
populars.
2. No endeutar més ni l’Ajuntament de Reus ni les empreses municipals.
3. Realitzar una auditoria ciutadana del deute per prendre consciència de quins són els deutes
il·legítims per a reclamar i lluitar pel seu no pagament.
4. Remunicipalitzar els serveis públics externalitzats. Tot i que aquest és l’objectiu final, som
conscients que l’actual “Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local” ho
impedeix.
5.

Pel que fa a la gestió de les empreses municipals:
5.1. No buscar la màxima rendibilitat econòmica sinó el màxim servei de qualitat al ciutadà
sense dèficit. Fer enquestes de satisfacció al finalitzar els serveis durant un període limitat
de temps i, un cop detectades les principals mancances, obrir processos participatius
entre les usuàries i les prestadores dels serveis per a esmenar-les col·lectivament.
5.2. Aconseguir, fruit d’aquests processos, abaixar els preus dels serveis a la usuària final,
tot millorant la qualitat del servei. Compromís de reduir els preus del servei, de manera
continuada, amb un percentatge anual de, per exemple, un 1%.
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5.3. Dotar les Empreses municipals d’una autogestió, en una direcció col·legiada amb les
treballadores i els treballadors en un format cooperatiu.
5.4. Estabilitzar els llocs de treball de les empreses municipals, tot redistribuint-ne el treball i
reduint-ne els costos sense disminuir aquest personal (ampliant-lo si s’escau). Com que el
personal de les empreses municipals té contractes laborals i no estatutaris, tots es faran
sempre indefinits, evitant-ne així, la precarització.
5.4.1. Abaixar notablement els sous dels directius, arribant, si s’escau, a l’amortització
d’aquestes places de luxe.
5.4.2. Mantenir l’equilibri demanda-oferta en lloc del d’oferta-demanda, ja que les empreses com Aigües de Reus o la Funerària (entre d’altres) són monopolis.
5.4.3. Instar a la “desinversió” de la prestació de serveis sanitaris de SAGESSA fora de
l’àmbit reusenc. No trobem ni just ni raonable que una empresa municipal reusenca presti serveis en altres municipis ja que si aquests serveis tenen rendibilitat
econòmica vol dir que, des de Reus, n’estem obtenint un benefici gràcies a altres
poblacions. I, en el cas que aquests serveis siguin deficitaris, vol dir que, des de
Reus, hem de suportar aquests dèficits que tampoc no ens pertanyen. Sigui com
sigui, és un fet pervers que Reus presti serveis sanitaris fora del municipi, tant si la
situació és rendible com si és deficitària econòmicament.
5.5. Retornar al servei de “viver d’empreses” de REDESSA el seu sentit original, tot recuperant
una eina de promoció de la creació de noves empreses i foment de l’ocupació estable.
5.6. Estudiar la creació de dues empreses municipals o els òrgans jurídics adients, tenint en
compte el que estableix la LRSAL:
5.6.1. Serveis de Recollida Selectiva de la Brossa: Actualment el servei de recollida de la
brossa té un cost molt alt per a la ciutadania. És un servei en format de monopoli
(no podem escollir entre diverses empreses que ens recullin la brossa) i el servei
el presta una empresa privada amb ànim de lucre. Tot el cost que representa per a
l’Ajuntament i per a la usuària es podria reinvertir en una empresa municipal basada
en els principis cooperatius, on la prioritat fos donar el servei de màxima qualitat i
tendir al residu 0 a la ciutat de Reus.
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5.6.2. Energies Elèctriques de Reus: la legislació vigent impedeix que les usuàries puguin
autoabastir-se d’energia elèctrica mitjançant sistemes de generació ecològica.
L’objectiu seria reinvertir la gran despesa que suposa la factura elèctrica de
l’Ajuntament de Reus en la creació d’una cooperativa de generació i consum
d’energia elèctrica d’origen ecològic (solar, eòlica, microgeneració amb biomassa,
etc) on prioritzés un servei de màxima qualitat de generació elèctrica sostenible,
ecològica i de “km 0”. Suposaria, a més, creació de llocs de treball directes de qualitat. Es racionalitzaria, a més, el consum elèctric de tota la ciutat.
5.6.3. Juntament amb Aigües de Reus, es podria donar un servei integral (aigua, electricitat
i recollida de brossa) en una sola factura i amb un sol interlocutor.
6. Fomentar un pla de protecció del comerç històric, tant de l’establiment (pel seu valor estètic)
com de l’activitat que s’hi duu a terme davant de l’homogeneïtzació que representa el model
hegemònic actual de comerç, que elimina qualsevol caracterització pròpia del comerç reusenc i
que ha estat valor fonamental per al seu desenvolupament.
7. Impulsar una diversificació de l’oferta turística de la ciutat que plantegi una oferta de turisme
de qualitat, tot valoritzant atractius de la ciutat que ara són menystinguts com la cultura o el
territori.
8. Donar suport a les lluites dels treballadors i treballadores de la nostra ciutat que reivindiquin
drets laborals o l’apoderament de classe com a motor del procés de transformació social.
9. Fomentar l’autoorganització dels treballadors i l’autogestió com a model de desenvolupament
econòmic.
10. Promoure el creixement del sector de l’economia social i solidària a la nostra ciutat per a la
construcció d’un contrapoder popular.
11. Promoure l’activitat econòmica de les entitats sense ànim de lucre per a la seva autogestió, com
a mitjà de construcció del poder popular.
12. Promoure la democratització de les empreses de la ciutat, sigui en els sistemes d’organització
de treball, en la no-discriminació de gènere o en el desequilibri salarial.
13. Ajut als treballadors autònoms a través de la intermediació de l’Ajuntament amb entitats de
cooperativa de crèdit o finances socials per facilitar-ne la capacitat de finançament.
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14. Prioritzar –en la mesura que ho permet la llei- la contractació de l’Ajuntament a empreses cooperatives, tot establint criteris i condicions referents als drets laborals i potenciar les empreses
locals i del territori.
15. Fomentar xarxes de distribució de caràcter local i de proximitat per evitar intermediaris i garantir
uns preus dignes per als productors i un producte de qualitat per als consumidors.
16. Promoure estructures públiques que permetin evitar el finançament púbic a través de les entitats bancàries.
17. Desenvolupar una política d’hisenda que tingui en compte el context socioeconòmic de la ciutat
i les problemàtiques dels diferents sectors socials.
18. Desenvolupar una política d’hisenda progressiva que esdevingui un instrument de redistribució
de la riquesa.
19. Establir preus i taxes públiques que garanteixin l’accés universal als serveis municipals.
20. Incrementar la despesa social dels pressupostos i eliminar totes aquelles despeses supèrflues o
que no aporten un benefici social per a la ciutadania.
21. Dissenyar un pla d’atracció d’empreses per als polígons industrials de la ciutat que ara mateix
estan infrautilitzats, per diversificar l’activitat econòmica de la ciutat.
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territori i
sostenibilitat

L’esclat de la bombolla immobiliària ha deixat en evidència la gestió de l’Ajuntament de Reus, especialment,
en matèria econòmica ja que és un dels ajuntaments més endeutats de l’Estat espanyol, també en matèria
d’urbanisme. El Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona, les previsions de creixement de la ciutat per part
de l’Ajuntament... tot s’ha desmuntat com un castell de cartes.
Davant d’aquesta nova conjuntura, i amb la conformació del nou govern municipal, el regidor d’urbanisme es
va fixar com a principal fita, la promulgació d’un nou POUM. Al cap de pocs mesos de finalitzar el mandat, se
n’ha iniciat el procés, però l’aprovació encara és molt lluny. Mentrestant, i cal recorda-ho, totes les operacions
urbanístiques que s’han realitzat a la ciutat des de fa una dècada, s’han fet a mode de reformes parcials del
POUM. Una política de pedaços sense cap mena de planificació.
En aquesta línia, també cal destacar el projecte de l’Àrea Residencial Estratègica. Un projecte promogut per la
Generalitat -passant per sobre de l’autonomia municipal- que preveia la construcció de milers de nous habitatges i la urbanització de la zona nord de la ciutat, des de la carretera de Castellvell fins a la carretera de Falset.
Des de la CUP vam plantejar al Ple, el rebuig a aquest Pla. Una proposta que anava precedida de la sentència
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya d’anular l’ARE de Valls. Finalment, la proposta es va aprovar
amb esmenes, ja que l’equip de govern va considerar que amb la redacció del nou POUM s’aprofitaria part del
plantejament en aquesta ARE. Tanmateix, a dia d’avui, no sabem com es plasmarà.
El dret a l’accés a l’habitatge, els pisos buits i els solars abandonats i en mal estat, han estat un dels altres
temes que hem treballat abastament durant aquests anys a l’Ajuntament. Tot i aconseguir alguns petit èxits,
com pot ser el tancament correcte de solars abandonats que causaven greus problemes de salut pública i de
seguretat, la inacció del govern no ha permès treballar en profunditat aquestes qüestions.
El primer any de mandat, vam proposar la creació d’un cens de pisos buits, que servís per gravar-los fortament
amb impostos per forçar-ne la rehabilitació i el lloguer. El govern va dir que no existia la forma de poder fer
aquest inventari. Curiosament, dos anys després, al mateix Ple i amb el mateix regidor -gràcies al treball de la
gent de la PAH- ja es va trobar la manera de comptabilitzar-ho.
La creació de la Comissió Especial de Polítiques d’Habitatge Social no ha servit per resoldre la problemàtica
que en va motivar la creació: allò de gent sense casa i casa sense gent. Però, almenys, ha servit per veure
que la passivitat de l’Ajuntament amb els bancs que acaparen un gran estoc de pisos buits a la ciutat, es pot
contrarestar amb la pressió al carrer de la ciutadania. La PAH ha aconseguit que les entitats bancàries hagin
hagut de fer lloguers socials, mentre que l’Ajuntament només ha aconseguit, mitjançant la negociació, que els
bancs cedissin menys de vint pisos en tota la ciutat per al lloguer social. A més, cal sumar-hi que els pisos de
propietat municipal destinats a lloguer social continuen majoritàriament tancats.
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Cal destacar, com a qüestió positiva, el catàleg de masos elaborat per la regidoria. Una eina que ha permès fer
una diagnosi del patrimoni periurbà de la ciutat. Però, alhora, ha posat de manifest el perill de conservació que
pateix aquest patrimoni.
També cal destacar, pel que fa al terme municipal, l’aprovació al Ple de la nostra proposta de creació de vies
verdes a la ciutat, per tal de millorar l’arranjament de camins, connectar la ciutat amb els pobles del voltant,
revaloritzar el patrimoni arquitectònic, històric i etnogràfic, i promoure amb condicions la pràctica de l’esport
entre la ciutadania. Aquesta proposta xoca frontalment, amb la de l’anterior govern de construir una “V” verda
sense connexió amb cap municipi, i passant per sobre de l’actual xarxa de camins. Tanmateix, la manca de
pressupost és l’excusa del govern actual per no afrontar la implementació d’aquest projecte.
Pel que fa a temes de mobilitat, la regidoria de Medi Ambient ha trigat dos anys a aprovar un Pla de Mobilitat, el
qual ha acceptat força esmenes proposades per la Comissió d’Urbanisme i Territori de la CUP de Reus. Tanmateix, els plans, en plans es queden. Caldrà estar a sobre de les polítiques de la regidoria a l’hora de plantejar-ne
l’execució dels continguts.
Mentrestant, la realitat impera. Hem estat proactius en la campanya de denúncia de les irregularitats en el
servei de transport interurbà per autobús i tren que patim les classes populars. Tanmateix, la passivitat de
l’Ajuntament no ajuda a l’hora de pressionar –cosa que sí que fan pocs, però dignes usuaris i usuàries- al servei pèssim que presten les empreses concessionàries de transport d’autobús i de Renfe pel que fa a tren.

1. Energia
Una política energètica municipal passa per l’adopció de mesures que afavoreixin un canvi real de model,
incidint en el fet que la ciutadania pugui fer valer els seus interessos per damunt de les distribuïdores i generadores d’energia. Cal afavorir tant la reducció del consum com l’autoproducció energètica i donar capacitat
legal i institucional per a poder incidir en el canvi de model. L’ajuntament s’ha d’erigir com a exemple d’estalvi,
d’eficiència i d’autoproducció energètica.
1.1. Realització d’accions i campanyes:
1.1.1. Conscienciar la ciutadania per a la reducció de la demanda.
1.1.2. Instar a la desobediència energètica i afavorir l’autoproducció d’energia elèctrica.
1.1.3. Denunciar el deute tarifari.
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1.1.4. Fomentar les cooperatives de consum energètic.
1.1.5. Treballar conjuntament amb tot el teixit social de grups i plataformes energètiques.
1.1.6. Denunciar les portes giratòries entre empreses del sector i càrrecs polítics.
1.2. Línies estratègiques per canviar el model actual:
1.2.1. Reducció de la demanda.
1.2.2. Generació distribuïda (propera al punt de consum).
1.2.3. Transformació, distribució, subministrament i gestió pública i de qualitat (les xarxes de
distribució internes de les ciutats estan en mal estat degut a la falta de manteniment per
part de qui el cobra, sobretot, en els nuclis antics).
1.2.4. Definir els drets i deures energètics.
1.2.5. Prioritzar els espais de naturalesa urbana per a la producció i apropar les fonts als centres
de consum.
1.2.6. Incentivar les actuacions i inversions econòmiques, tot considerant la creació de llocs de
treball ambientalment respectuosos.
1.2.7. Pressionar cap a la Transició energètica global per aconseguir la sobirania i
l’autosuficiència energètica.
1.3. Propostes de gestió:
1.3.1. Racionalitzar el consum energètic (gas, gasoil, electricitat) a tots els edificis municipals,
fent especial esment en la reparació dels problemes que pateixen moltes de les escoles
del nostre municipi, i implementar-hi tant la descentralització de la calefacció com la millora de la il·luminació (gestió horària, revisió del tipus de làmpades, del nombre de punts
de llum, aprofitament de la llum solar...)
1.3.2. Construcció i rehabilitació d’edificis públics amb criteris d’eficiència energètica.
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1.3.3. Aprofitar la posició que té el consistori de Reus, com a gran consumidor d’energia, per
aconseguir tant una eficiència més gran com la sostenibilitat en la negociació del preu de
l’energia.
1.3.4. Impulsar l’Agència Local de l’Energia de Reus, amb una dotació pressupostària suficient
per al desenvolupament de polítiques energètiques de reducció de la despesa econòmica i
les emissions.
1.3.5. Fomentar activament l’estalvi energètic entre la ciutadania.
1.3.6. Crear un pla de lluita contra la pobresa energètica.
1.3.7. Fer l’enllumenat públic tan eficient com sigui possible.
1.3.8. Implementar l’ús de la biomassa com sistema de calefacció als edificis municipals on sigui
possible fer-ho.
1.3.9. Canviar la contractació de les empreses actuals cap a altres més respectuoses amb el
medi ambient.
1.3.10.Procurar que la reducció energètica no repercuteixi al consumidor amb les tarifes fixes de
les empreses distribuïdores.
1.3.11.Anar cap a un abastiment energètic propi. L’energia s’ha de generar i consumir tan a
prop com es pugui, tot introduint-hi les energies solar tèrmica, solar fotovoltaica, eòlica,
aerotèrmica i geotèrmica.
1.4. Els reptes:
1.4.1. Implementar l’ús de la biomassa com a sistema de calefacció als edificis municipals on
sigui possible fer-ho.
1.4.2. Fer efectiu el canvi de contractació de les empreses proveïdores d’energia actuals, cap a
altres més respectuoses amb el medi ambient.
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2. Aigua
L’aigua és un bé escàs i preuat i, com a tal, no s’hi pot especular. Cal cuidar-la, tenint cura dels pous, mines i
dels recursos hídrics captats en altres punts, procurant sempre la no sobreexplotació i el no malbaratament. El
servei ha d’anar sempre abans que la rendibilitat empresarial. La solució no és la privatització, ja que aquesta
política -com bé s’ha demostrat en altres municipis- no és sinònim d’eficiència. Per una nova cultura de l’aigua
i contra la pobresa hídrica, tarifes compensatòries (però no gratuïtes).
La urbanització de parts del municipi han ocasionat el tall de mines d’aigua. Hi ha aigua que, actualment, va
directament de la mina al clavegueram; també es desaprofita l’aigua pluvial. Recuperar aquestes aigües tant el
reg com la neteja viària són exemples que no suposen un cost important en el seu tractament. Convé remarcar
que hem tallat el recorregut de l’aigua de les mines de Reus i això -com sempre- crea problemes no previstos.
En el cas de la nostra ciutat, entre altres anomalies, estem provocant una acumulació d’aigua al subsòl. En
alguns punts provoca seriosos problemes, com ara els que hi ha al Pallol.
Hem de ser conscients que aproximadament un 80% de l’aigua que consumim a Reus -depenent de l’època
de l’any- procedeix del transvasament del Siurana i de l’Ebre, per tant, no és “nostra”. Aquest fet ens obliga
-encara més- a ser-ne curosos en l’ús, si més no, per respecte a gent de les conques que ens la «cedeixen».
2.1. Propostes de gestió:
2.1.1. Eliminar l’empresa d’aigües i gestionar directament el servei des del propi Ajuntament i
oposar-nos frontalment a l’externalització i mercantilització del servei.
2.1.2. Fer una política -més correcta que l’actual, marcada per les retallades pressupostàries- de
manteniment de les xarxes d’aigua potable i sanejament, tot millorant-ne la qualitat, tant
per a l’usuari com per al medi ambient.
2.1.3. Establir polítiques actives de reducció de consum.
2.1.4. Utilitzar aigua de pluja per reduir-ne el consum.
2.1.5. Engegar una política de tarifes que afavoreixin la penalització de consums abusius i en
possibilitin el consum “social”.
2.1.6. Adaptar la quantitat de m3 de cada tram d’aigua al nombre de persones que resideixen a
la llar.
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2.1.7. Fer que el resultat d’explotació econòmica sigui igual a zero. Els excedents no han de
tapar la mala gestió d’altres empreses del grup.
2.1.8. Garantir la qualitat gustativa i olfactiva, per potenciar el consum d’aigua de l’aixeta.
2.2. Propostes mediambientals:
2.2.1. Fer una utilització racional de pous i minats propis per alliberar aigua del RiudecanyesSiurana i potenciar la circulació dels cabals ecològics a les dues conques.
2.2.2. Fer un programa de pedagogia i conscienciació ciutadana sobre l’ús de l’aigua, per evitarne el malbaratament.
2.2.3. Reutilitzar les aigües (aigua de pluja, mines...)
2.3. Propostes polítiques:
2.3.1. Considerant que l’Ajuntament de Reus és el principal membre de la Comunitat de Regants
del Pantà de Riudecanyes, des del consistori, s’ha de promoure la transparència total en la
gestió de l’aigua de la Comunitat.
2.3.2. Definir criteris d’ús diferencial per permetre el reciclatge.
2.4. Els reptes
2.4.1. Internalitzar la gestió del servei integral d’aigües.
2.4.2. Fer pedagogia i conscienciació ciutadana sobre l’ús de l’aigua, per evitar-ne el malbaratament.
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3. Residus i contaminació
Un dels aspectes que sovint passa més desapercebut -més enllà dels contenidors i dels vehicles que recullen la
brossa- és la gestió dels residus, quan resulta que és un dels serveis que mou més recursos i que pot contribuir més a la millora mediambiental dels municipis. És per aquest motiu que, des de la CUP de Reus, atorguem
una atenció especial a aquest apartat.
3.1. Remunicipalització del servei de recollida de residus i neteja viària:
3.1.1. Controlar-ne l’economia. Tinguem present que es tracta d’una de les partides més elevades del pressupost municipal reusenc.
3.1.2. Controlar la gestió dels recursos humans i materials assignats al servei.
3.1.3. Garantir la qualitat i el servei per sobre dels beneficis econòmics d’una empresa privada.
3.1.4. Complir en transparència i gestió sota criteris tècnics, d’eficiència de salubritat i de benefici ambiental.
3.2. Organitzar les infraestructures per a la gestió de residus
3.2.1. Adequar el servei a les necessitats i característiques de cada barri.
3.2.2. Adaptar dels contenidors, perquè siguin menys sorollosos, més accessibles i més segurs.
3.2.3. Dir que no a l’ampliació de la recollida pneumàtica. Estudi del balanç ambiental i econòmic
d’aquest mètode de recollida.
3.2.4. Reduir la fracció Rebuig, que té un tractament finalista a la planta incineradora de SIRUSA.
Disminuir la quantitat i millorar la qualitat del rebuig mitjançant la potenciació de la recollida selectiva prèvia i el tractament de la resta amb processos mecànicobiològics (p.e. a la
Planta de Botarell).
3.2.5. Utilitzar locals comercials buits com a centres comunitaris de gestió de residus per a
restar els contenidors a la via pública.
3.2.6. Abordar el problema de la gent que remena els contenidors des d’un vessant social amb
un programa de formació, permisos i control.
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3.2.7. Sobre el funcionament de les deixalleries:
3.2.7.1. Acceptar el dipòsit de residus d’uralita i petites quantitats de residus de la
construcció per evitar abocaments incontrolats i riscos pel medi i la salut.
3.2.7.2. Incrementar de la seguretat per a treballadors i usuaris, enfront dels recuperadors de
residus no regulats.
3.2.7.3. Potenciar actuacions de sensibilització i educació ambiental centrades en les
deixalleries.
3.3. Recollida selectiva:
3.3.1. Incrementar la recollida selectiva de residus fins a arribar al 60% d’acord amb els objectius del PRECAT20 per a l’any 2020.
3.3.2. Fer campanyes de sensibilització i educació ambiental continues centrades en els beneficis ambientals i econòmics per a la ciutat i els ciutadans, explicant la realitat del sistema
de recollida selectiva.
3.3.3. Implantar sistemes nous de recollida de residus i de fiscalitat ambiental: recollida porta a
porta de residus: estudi –prova pilot – implantació progressiva segons la idoneïtat a cada
barri.
3.3.4. Coresponsabilitzar els ciutadans i empreses per a la millora de la recollida selectiva de
residus i el reconeixement del seu esforç.
3.3.5. Bonificar la taxa d’escombraries, remuneracions econòmiques i/o en espècies per fer ús
de les deixalleries de l’autocompostatge de la recollida porta a porta.
3.3.6. Bonificar les activitats que implantin mesures de reducció de residus. Adhesió a actuacions de recollida selectiva (recollides porta a porta).
3.3.7. Implantar sistemes de dipòsit, devolució i retorn d’envasos.
3.3.8. Implantar progressivament el pagament, segons el volum de residus generat: estudi i
prova pilot -i eventual implantació progressiva-, segons les possibilitats de control i gestió
del servei de recollida de residus.

52

Reus

Capgirem

Eleccions municipals Reus 2015

3.4. Contaminació:
3.4.1. Crear una unitat específica conjunta de la guàrdia urbana i la regidoria de medi ambient,
que vetlli pel compliment de la normativa (abocaments, contaminació ambiental, pol·lució,
sorolls...).
3.4.2. Augmentar els mecanismes de mesura i control ambiental. La ubicació estratègica de dispositius de control del medi ambient en el conjunt del terme municipal serveix per saber
quina qualitat d’aire respirem i, conseqüentment, és una de les eines bàsiques per adoptar
mesures de correcció (control de la mobilitat, vehicles contaminants, control d’emissió
industrial).
3.4.3. La despesa que comporta la disposició dels mecanismes de mesura i control hauria de ser
coberta pel conjunt de la ciutadania però, en funció del resultat de l’anàlisi, caldrà penalitzar el teixit industrial contaminant de la ciutat, així com el conjunt de ciutadans que fan un
ús contaminant de l’entorn (que pagui més qui embruti més).
3.4.4. Publicar, si és possible a temps real, les dades de totes les contaminacions que s’analitzin
(aire, aigua, sòl, contaminació lumínica...)
3.4.5. Abandonar el sistema d’incineració de residus com a tractament final del rebuig.
3.4.6. Actuar en la contaminació lumínica i considerar les propostes que fan organitzacions i
entitats ecologistes i/o mediambientals (com ara www.celfosc.org) que vetllen per la minimització d’aquest tipus de contaminació.
3.4.7. Actualitzar i millorar l’actual estudi de contaminació acústica. Aplicar mesures correctores
per tal de disminuir tant la quantitat com intensitat de sorolls. Ser especialment curosos
amb el descans dels veïns i veïnes (trànsit nocturn, fàbriques, aeroport, bars i locals d’oci
nocturn...).
3.4.8. Vigilar la contaminació de l’aigua i dels aqüífers: des de l’Ajuntament s’ha de perseverar
en la vigilància i protecció d’aquest bé escàs. No s’ha de consentir -ni fer els ulls grossosde cap de les maneres pel que fa a l’abocament de residus industrials, fitosanitaris nocius,
purins...
3.4.8.1. Procurar que tota l’aigua que surt de la depuradora -fins i tot en dies de pluja- tingui
un nivell de potabilitat suficientment bo com per poder-la reaprofitar.
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3.4.8.2. Procurar pel compliment estricte i continuat de la normativa sobre vessament de
líquids industrials.
3.4.8.3. Vetllar perquè els fangs que surten de la depuradora siguin gestionats, seguint criteris d’estricta sostenibilitat.
3.4.9. Vigilar la contaminació del sòl. Abocaments descontrolats i/o il·legals. Vetllar per impossibilitar els abocaments de tot tipus (runa, brossa, deixalles industrials...) i, sobretot, en el
cas de les empreses, també per l’emmagatzematge segur (de pintures, productes químics,
matèries perilloses...), seguint criteris de seguretat en comptes de criteris econòmics.
3.4.9.1. Potenciar i facilitar l’abocament controlat de runa, olis, electrodomèstics. No pot
continuar succeint que la deixalleria que hi ha al polígon Mas de les Ànimes tingui un
grau d’utilització tan baix.
3.4.9.2. Campanya de conscienciació, ampliació de l’horari (sobretot a la tarda) i augment del
nombre de deixalleries a diversos punts de la ciutat.
3.5. Els reptes
3.5.1. Remunicipalitzar el servei de recollida de residus i neteja viària.
3.5.2. Augmentar els mecanismes de mesura i control ambiental.

4. Medi rural i natural
Reus no és només el que succeeix a la ciutat. Tenim un terme municipal que va molt més enllà del nucli urbà i
dels polígons industrials. Massa sovint l’ajuntament ha mantingut oblidada aquesta premissa. Les persones de
la CUP de Reus també ens estimem l’entorn, per aquest motiu els masos, les rieres, els marges, la vegetació
singular i els espais d’horta també -necessàriament- han de formar part del nostre programa electoral.
4.1. Horts urbans: impuls decidit -des del consistori reusenc- per incrementar i adequar espais,
sobretot públics (ubicats en solars municipals) i, si és possible, dins el nucli urbà, destinats a
acollir horts urbans.
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4.1.1. Impulsar una campanya per als horts urbans. Assessorament tècnic municipal als usuaris i usuàries, sobretot incidint en pràctiques ecològiques. Elaborar un cens de persones
interessades. Impulsar convenis amb particulars i altres administracions (p.e. L’URV a
Bellisens).
4.1.2. Cedir els horts a tota la població: persones grans, aturades, amb alguna discapacitat i,
evidentment també, per a qualsevol persona que hi estigui interessada.
4.2. Patrimoni natural i arquitectònic: cal revaloritzar el patrimoni rural-urbà del nostre terme
municipal:
4.2.1. Intensificar la participació de la Guàrdia Urbana com a guarderia rural, tot vigilant masos,
granges, casetes d’eines, basses d’aigua (i els seus motors) ubicats en qualsevol punt del
terme municipal per dissuadir i evitar els robatoris.
		
4.2.2. Intensificar la vigilància i control dels ferrovellers i evitar la compra dels productes robats.
4.2.3. Millorar l’espai de transició paisatgístic.
4.2.4. Catalogar i donar valor als masos. Fomentar la recuperació de masos abandonats i/o mig
derruïts.
4.2.5. Treure profit d’espais agrícoles abandonats, a través de relacionar propietari i treballadors
de la terra, reals o potencials. Es generen plantacions d’horta, vinya...
4.2.6. Posar en marxa la “Xarxa de Vies Verdes” d’acord amb l’arranjament, el manteniment
periòdic i la senyalització correcta dels camins que connecten Reus amb els pobles i
masos del seu entorn, executant el que ja es va aprovar en el Ple Municipal a proposta de
la CUP.
4.2.7. Treballar conjuntament amb altres regidories i organismes autònoms de l’Ajuntament per
tal d’explotar el potencial de la xarxa de vies verdes des del punt de vista de l’esport, del
turisme, del medi ambient i de la cultura.
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4.3. Parc agrari: per fer front a la disminució constant de treballadors i treballadores de la terra i
garantir la diversificació de l’economia.
4.3.1. Estimular la creació del parc agrari de Reus (Horts de Reus).
4.3.2. Creació marca agrícola «Horts de Reus». Diversos estudis apunten que els millors sols del
camp de Tarragona es troben als voltants de Reus.
4.3.3. Constituir, amb els pagesos de l’agricultura productiva, el Consell Agrari Local per tal
de facilitar i assegurar que puguin continuar amb la seva activitat. Creació del Consell
Municipal Agrari: Tenint en compte que l’activitat agrícola representa actualment menys
de l’1% del PIB local i la inexistència d’un òrgan interdepartamental, que pugui treballar
de forma conjunta les problemàtiques que afecten aquest sector, des de la CUP proposem
la creació del Consell Municipal Agrari. Un nou instrument de treball participatiu, on es
puguin emprendre mesures a escala local, fruit del consens entre els diferents grups municipals i agents implicats (Unió de Pagesos, Generalitat...) per reimpulsar aquesta activitat
econòmica, que també representa una millor gestió del territori i dels recursos naturals.
4.4. Els reptes:
4.4.5. Incrementar la implantació dels horts urbans públics.
4.4.6. Estimular la creació del parc agrari de la ciutat: Horts de Reus.

5. Urbanisme
L’essència de l’urbanisme és la ciència i la tècnica de l’ordenació de les ciutats i del territori. El model que volem és el que la ciutadania defineixi, d’acord amb els principis de cohesió i integració social, la no especulació
i el respecte a l’entorn. Només així es genera i s’assimila l’organització de l’urbanisme i s’afavoreix la salut de
ciutadans i ciutadanes. D’acord amb aquests principis, des de la CUP, conjuntament amb les persones que han
assistit a les jornades dedicades a l’elaboració del programa electoral de Reus, generem el que tot seguit podeu
llegir.
5.1. Oposar-se a la venda de sòl púbic i tendir a augmentar-ne la quantitat possible: el sòl públic és
un valor afegit en l’execució de plans de reorganització urbanística i reverteix en una ordenació
més d’acord amb les voluntats ciutadanes que no pas a interessos privats.
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5.2. Arribar a acords amb els propietaris d’immobles i/o solars per definir les actuacions urbanístiques i vetllar pel seu rendiment social més gran possible: definir el servei i l’ús social com
element determinant en l’execució urbanística. La relació públic/privat només es pot definir si
prevalen els interessos socials no mercantilistes per sobre de qualsevol altre argument.
5.3. Paralitzar tots els projectes urbanístics no iniciats. Aturar els diversos projectes d’ARE: el
projecte de la Sedera, Passeig Nord, el projecte del vell hospital... No es poden iniciar projectes
dràstics sense el vist-i-plau de la majoria de població. Considerem que, per tirar-los endavant,
és imperatiu realitzar un referèndum vinculant o bé, com a segona opció, que siguin aprovats
per les associacions de veïns i veïnes dels barris afectats.
5.4. Paralitzar tots els projectes iniciats que no responguin a interessos socials. Revocar l’execució
de projectes que han estat definits des de criteris especulatius, inadequats i a l’esquena de la
voluntat de la ciutadania. Revocar projectes que no s’han adequat als terminis d’execució.
5.5. Paralitzar els processos de creació de nou sòl industrial. Avui en dia, Reus té una oferta més que
suficient de sòl industrial, tot i així, des de l’ajuntament, es continuen establint expropiacions
d’habitatges, masos i terrenys agrícoles per crear encara més zones que, com ja passa actualment a força zones industrials, restaran infrautilitzades. Plantegem la reversió de la qualificació
de les zones industrials no executades.
5.6. Revisar el Pla Local d’Habitatge i del Pla Parcial Territorial del Camp. Aquests dos plans han
estat elaborats en plena bombolla financera i immobiliària i, per tant, -és fàcil deduir-ho- no
s’adapten als temps actuals. Ambdós contemplen creixements exponencials, tant a la indústria
com a la població, increments que no es produiran. Tot i així, segueixen sent la pedra angular
sobre la qual s’estructuren totes les propostes urbanístiques de Reus.
5.7. Replantejar el Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal (POUM). Actualment s’està acabant un nou
pla a corre cuita i amb una participació ciutadana escassa. Per la CUP cal que els Plans siguin
aprovats per la ciutadania, mitjançant referèndum. En l’elaboració del POUM cal comptar -de
manera capital- amb la participació de la ciutadania que va a peu, no només amb els sectors
empresarials interessats econòmicament.
5.8. Definir polítiques d’execució urbanística redistributives. L’execució de projectes urbanístics per
part del consistori s’ha de projectar considerant el principi de màxima redistribució dels beneficis que de l’execució se’n derivin. Això comporta que hi ha d’haver una contractació plural i
equitativa. Disposar en la mesura que sigui possible, del personal tècnic de l’Ajuntament per a
la l’execució i/o supervisió dels projectes.
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5.9. Fer una adequació urbanística a les necessitats de serveis que es presten a cada barri. Reconvertir locals buits en centres de recollida de residus. Aquesta reconversió permetrà treure
contenidors dels carrers (vegeu la proposta a residus).
5.9.1. Revertir la situació de l’Hort d’en Ros i altres terrenys urbanitzables per mantenir l’estatus
d’interés social que ara tenen ja que són un pulmó agrari al centre de la ciutat.
5.9.2. Facilitar la construcció d’aparcaments en alçada o habilitar la possibilitat que locals tancats puguin esdevenir aparcaments.
5.10. Fer una adaptació urbanística a les necessitats de mobilitat: tancar certs accessos i adequar
els vials a les necessitats de mobilitat majoritàries (caminar, passejar...).
		
5.10.1.Afavorir l’ús de mitjans no contaminants.
5.10.2.Ajustar la disposició d’aparcaments en llocs estratègics amb la finalitat de facilitar una
mobilitat menys contaminant i més saludable.
5.10.3.Adequar espais de comunicació interurbana cap a les localitats veïnes en el medi natural
(creació i consolidació de les vies verdes).
5.11. Adequar el paisatge urbanístic a les necessitats estètiques. Millorar els arranjaments de les
entrades de la ciutat, fent èmfasi especial en la neteja de marges i vials. Facilitar la racionalització urbanística i cercar la revitalització del medi natural.
5.12. Adequar les decisions polítiques als valors de participació, interès social i eficiència. Cal limitar
al màxim la politització de les estructures de gestió. Convé cercar la dinamització de gerència
des de dins mateix de l’estructura tècnica de l’ajuntament. És del tot necessari tenir en compte
la figura de portaveu tècnic, evitant protagonismes polítics. Evitar partidismes en la generació
del pla general.
5.13. Acomodar l’acció urbanística a criteris ambientals i paisatgístics. La preservació d’espais
naturals intercalats en àrees urbanitzades fa més saludable la vida urbana. Cal promocionar-la
per disposar d’espais de lleure els quals incentiven l’activitat física i, de retruc, la salut.
5.14. Aprofitar les infraestructures existents. Facilitar que les infraestructures actuals tinguin un
aprofitament millor. S’han de poder celebrar actes en hores convingudes, sense que aquest ús
hagi de suposar un mareig d’accions administratives ni una despesa important per part de qui
les vol fer servir. Què els patis de les escoles de la ciutat restin oberts fora de l’horari lectiu, per
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tal que la ciutadania pugui fer ús d’aquestes instal·lacions. En aquest sentit, pretenem que els
centres escolars s’obrin als barris i a la ciutat, i deixin de ser un equipament només destinat a
l’ensenyament, sinó que també siguin d’utilitat per a tots els i les veïnes.
5.15. Els reptes:
5.15.1.Paralitzar tots els projectes urbanístics no iniciats.
5.15.2.Acomodar l’acció urbanística a criteris ambientals i paisatgístics.

6. Habitatge
Les persones que formem i/o col·laborem amb la CUP de Reus trobem del tot inadmissible que hi hagi habitatges sense persones i, a la vegada, persones sense habitatge, com també del tot repugnant que es faci fora
de casa seva persones que han estat enganyades per entitats financeres que, en el seu moment, van deixar
diners a famílies que se sabia que no podrien tornar el préstec concedit. L’especulació urbanística sense pietat,
esdevinguda en el primer decenni del segle XXI, ha aconseguit que aquests conceptes siguin ara compartits
per persones que, pocs anys abans, pensaven que banquers, promotors urbanístics i especuladors actuaven de
bona fe.
També som conscients que, tant la construcció com la rehabilitació d’habitatges, ha de comportar de manera
intrínseca un pla per millorar el medi ambient, que permeti incrementar el confort i, simultàniament, reduir la
despesa energètica. Per tots aquests motius, proposem:
6.1. Elaborar un cens d’habitatges buits. El planejament urbanístic només pot definir-se basat en el
coneixement de les necessitats que es precisen. No es pot preveure cap necessitat si no hi ha
una referència clara i actualitzada dels habitatges i els solars buits dins del nucli urbà de Reus.
6.2. Promoure accions des de l’Ajuntament per posar al mercat els habitatges que fa molt de temps
que estan buits, sigui en règim de lloguer o de venda, per així facilitar l’accés a qui n’està buscant. Posar una càrrega extra de l’IBI dels habitatges i solars desocupats.
6.3. Facilitar, per als ajuts al lloguer, tant al propietari del pis com al llogater, les gestions i les
garanties necessàries perquè l’acord es produeixi. També cal establir ajuts econòmics per als
llogaters que pertanyen a col·lectius desafavorits, sense mirar edat, sexe o origen.
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6.4. Augmentar l’oferta d’habitatges socials. És indispensable disposar d’un parc d’habitatge social
i dimensionar-ne la quantitat, considerant tant el nombre de ciutadans que el requereixen com
els que el poden necessitar. És del tot urgent posar-lo a disposició d’aquelles persones que, per
un motiu o altre, s’han vist abocades al carrer i/o la seva situació actual no els permet accedir
a una vivenda digna. Només així es pot aconseguir que les persones es refacin d’una situació
delicada.
6.5. Reforçar el funcionament i eficiència de l’Oficina d’Habitatge. Cal que l’oficina sigui una entitat
activa en la gestió i promoció de l’habitatge social.
6.6. Rehabilitar habitatges. Cal rehabilitar els habitatges degradats per contribuir a la recuperació
i revalorització de zones degradades i al mateix temps que oferir els habitatge recuperats a la
població.
6.7. Obligar a incloure mesures d’eficiència i sostenibilitat energètica en qualsevol intervenció
arquitectònica. Crear un marc normatiu municipal que obligui que qualsevol construcció i/o
rehabilitació hagi de fer un estudi ambiental que insti a incloure mesures d’eficiència energètica
(aigua, electricitat, il·luminació...), i que també contempli l’increment del confort i la millora de la
insonorització.
6.8. Millora de la qualitat i quantitat de les inspeccions que fan els serveis tècnics abans de donar
la cèdula d’habitabilitat. És fàcil comprovar que molts dels habitatges construïts el segle XXI a
Reus no satisfan les expectatives de qui els lloguen o els compren. Suposadament, tots aquests
immobles han d’haver superat normatives referents a insonorització, instal·lacions elèctriques,
accessibilitat, despesa energètica... A la pràctica, tal com denuncien estudis d’organitzacions
de consumidors, els ajuntaments (que són qui s’ha d’encarregar del compliment de moltes
d’aquestes normes) han fet -i fan- els ulls grossos, en connivència amb interessos diferents dels
que esperen els i les usuàries. Aquesta pràctica s’ha d’acabar. Cal dotar als tècnics municipals
de totes les eines i instruments per assegurar el compliment de la legislació, com també procurar que els únics interessos que es tinguin en compte siguin els dels usuaris i usuàries.
6.9. Instar i pressionar l’Estat per actualitzar el cadastre amb certa regularitat i aplicar l’IBI amb tota
rigorositat, i alhora subvencionar l’impost per a la primera residència.
6.10. Els Reptes:
6.10.1.Augmentar els habitatges socials
6.10.2.Augmentar la pressió fiscal als habitatges i solars desocupats.
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7. Mobilitat
Un acte que fem totes i tots és moure’ns. Totes les persones, sense excepció, ens movem. També es mouen els
productes, els béns i els serveis que usem i/o que adquirim. Ningú, ni res se n’escapa. Per aquest motiu, ens
preocupem d’aquest tema, proposant accions factibles encaminades a millorar aquest àmbit municipal.
Per aquestes raons, pensem que a Reus li cal:
7.1. Realitzar l’estudi de viabilitat per valorar la implantació d’una microplataforma de distribució de
mercaderies urbanes mitjançant vehicles amb energies alternatives poc contaminants. Aquesta
plataforma abastaria tota la zona de vianants del nucli antic. Aquesta microplataforma de distribució hauria de permetre disminuir l’impacte ambiental (soroll, fums...) produït pel trànsit rodat.
7.2. Potenciar la reconversió de locals comercials ubicats a les plantes baixes com aparcaments.
7.3. Permetre que els propietaris de guals puguin aparcar-hi per alliberar espais d’aparcament.
7.4. Adequar les reixes, registres i tapes de clavegueram tant per facilitar el pas de bicicletes com
per aconseguir reduir el soroll del trànsit.
7.5. Restringir el trànsit, al centre històric, dels vehicles de motor d’explosió, amb l’excepció dels
vehicles de serveis i emergències, el transport públic, i els vehicles particulars del veïnat.
7.6. Limitar l’accés dels vehicles industrials i de distribució de mercaderies a l’horari comercial.
7.7. Assegurar la continuïtat als camins i salvar les afeccions produïdes per la construcció o remodelació de noves vies.
7.8. Planificar el traçat dels camins i l’adaptació de les vies a les necessitats de la circulació amb
seguretat dels vehicles agraris.
7.9. Afavorir l’ús de la bicicleta: ampliar els aparcaments de bicicletes, tant en edificis públics com
en els aparcaments i espais comuns dels edificis particulars, amb l’objectiu de potenciar-ne
l’ús. Han de disposar d’espais específics, vigilats i gratuïts per deixar-les-hi, tant els aparcaments públics (d’Amersam i d’altres empreses) com els diversos edificis municipals (escoles,
poliesportius, hospital, mercats municipals...) i també a la resta de llocs on hi hagi una concurrència elevada (instituts, jutjats, centre comercials, cinemes...)
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7.9.1. Incrementar el nombre de carrils bici i potenciar-ne l’ús i la seguretat, i segregar-los,
sempre que sigui possible, del trànsit a motor.
7.9.2. Proposar que la Guàrdia Urbana de la nostra ciutat també utilitzi la bicicleta com a vehicle
de treball.
7.9.3. Instar l’Ajuntament de Reus que actualitzi els continguts del seu web en relació a la mobilitat en bicicleta.
7.9.4. Mantenir i incrementar les Vies 30 (limitació de la velocitat a 30 km/h i senyalització
horitzontal de prioritat per a bicicletes a la part central de la calçada) als carrers on no és
possible la creació de carrils bici, com ara el Tomb de Ravals.
7.9.5. Posar en funcionament un servei de préstec de bicicletes als aparcaments municipals, per
fomentar que els usuaris deixin el vehicle privat.
7.9.6. Redactar un Pla Director de la Mobilitat en Bicicleta a Reus amb la participació de la
ciutadania, el col·lectiu d’usuaris i la resta d’agents implicats, amb un programa calendaritzat d’actuacions concretes per impulsar la bicicleta com a mitjà de transport sostenible, econòmic, saludable i segur, amb el compromís d’iniciar-ne l’execució aquesta
legislatura.
7.9.7. Reintroduir el projecte del “Bus a peu” en aquells centres escolars on sigui viable. I, en els
que no ho sigui, potenciar els desplaçament amb bicicleta.
7.10. Vetllar per la mobilitat reduïda. Accessibilitat als serveis bàsics, dret a la mobilitat versus dret
a la infraestructura. La mobilitat de les persones entesa com a dret només correspon a aquella
que dóna accés als drets definits com a bàsics.
7.10.1.Prioritzar partides econòmiques tendents a facilitar la mobilitat de les persones amb
mobilitat reduïda (persones grans, cotxets infantils, persones amb qualsevol tipus de discapacitat...). Les voreres han de ser aptes per a tothom, tant pel que respecta a l’amplada
com al desnivell que suposa, per a la majoria, haver-hi de pujar.
7.10.2.Vetllar per l’accés a qualsevol edifici (comerç, habitatge, centre educatiu...) ha de fer-se
pensant en tothom. Però, a més, cal vetllar perquè les infraestructures no només es facin
seguint aquests criteris, sinó que també, periòdicament, cal supervisar que funcionin de
forma permanent.
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7.10.3.Afavorir el trasllat de persones discapacitades perquè puguin participar en les diverses
activitats del dia a dia, no només el dia de les eleccions, sinó durant tot l’any. Per aquest
motiu proposem la discriminació positiva de les persones amb mobilitat reduïda. Que
aquestes persones tinguin llocs específics reservats en tots els actes i esdeveniments
(cinema, teatre, festes populars, festivals...).
7.11. Revisar el transport públic. Introduir, a la flota d’autobusos municipals, combustibles menys
contaminants que els actuals, com ara el gas i l’electricitat.
7.11.1.Crear l’estació central d’autobusos interurbans i de serveis discrecionals i dels taxis, al
gran solar que hi ha al carrer del Comerç darrere de l’estació de renfe.
7.11.2.Instar a la creació d’un baixador de tren a la zona universitària de Reus.
7.11.3.Convertir l’Ajuntament de Reus en un actor principal en la reivindicació, fiscalització i
denúncia de les empreses que presten un mal servei de transport. De cap de les maneres
poden continuar succeint-se casos d’ineficiència, ni per part de Renfe ni per part de les
diverses empreses de transport en autobús.
7.11.4.Incrementar –de manera substancial- la pressió vers l’ATM perquè faci accions exemplaritzants en els nombrosos casos de malfuncionament dels serveis d’autobusos interurbans
i de RENFE.
7.11.5.Facilitar aparcaments dissuasius gratuïts als afores de la ciutat per descongestionar el
centre, connectats estratègicament mitjançant la xarxa de transport públic col·lectiu.
7.12. Implantar la targeta resident. Aquesta proposta insta a l’Ajuntament de Reus a formar una
comissió constituïda a parts iguals per representants polítics, A.A.V.V. col·lectius i entitats, amb
el mateix dret a veu i vot que s’encarregui de crear una targeta resident que permeti obtenir
un descompte mínim del 40% en els pàrquings i zones municipals d’aparcament a aquells
ciutadans i ciutadanes que estiguin empadronats en habitatges pròxims a àrees de pàrquings
i zones blaves d’aparcament de vehicles de gestió municipal. Tot i l’aprovació per unanimitat
d’una moció presentada, pel que fa a aquesta qüestió, el govern municipal només es va limitar a estudiar-ne la possibilitat, fet que xoca amb centenars de signatures que la Candidatura
va recollir en favor de l’aprovació de la Targeta Resident i els milers d’euros de despesa que
provoquen les places gratuïtes de les quals disposen els regidors, regidores i càrrecs directius
del consistori (Cal recordar que la CUP va sortejar la seva plaça d’aparcament gratuïta entre les
persones que es van adherir al grup de suport a la campanya “volem la targeta resident”)
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7.13. Potenciar les zones habilitades per autocaravanes, que comptin amb els serveis necessaris i
estiguin ubicats en els llocs idonis de la ciutat.
7.14. Els reptes:
7.14.1.Redactar un Pla Director de Mobilitat de la Bicicleta a Reus, amb la participació de la
ciutadania, el col·lectiu d’usuaris i la resta d’agents implicats, amb un programa calendaritzat d’actuacions concretes per impulsar la bicicleta com a mitjà de transport sostenible, econòmic, saludable i segur, amb el compromís d’iniciar-ne l’execució en aquest
mandat.
7.14.2. Instar a la creació d’un baixador de tren a la zona universitària de Reus i d’una estació
d’autobusos, on hi ha actualment l’estació de tren.
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democràcia i
llibertat

Al llarg del mandat municipal el regidor de la CUP ha estat l’únic representant municipal que ha apostat
clarament des de l’inici per la independència i per un procés de construcció i alliberament nacional. Tanmateix,
la correlació de forces és contrària a la independència, encara que és favorable al Dret a Decidir.
En relació a aquesta qüestió, la radiografia de l’espectre polític reusenc és la següent: PP contrària al Dret a
Decidir, PSOE contrari a la independència i abstenció davant del Dret a Decidir (que facilita l’aprovació al Ple de
mocions en aquesta línia) i CiU i ARA Reus, que al principi del mandat votaven en contra de qualsevol proposta
que impliqués un posicionament respecte el Dret a Decidir, a mesura que s’ha fet evident que la majoria social
del país i la ciutat apostava per la Consulta del 9N, van canviar l’orientació del vot en l’últim any.
Tot i aquest canvi en l’orientació del vot, el pacte del PP amb CiU ha servit de justificació als segons per tal de
no implicar-se en el procés que està vivint aquest tros de país. La negació de l’Ajuntament a facilitar recursos
per a la Consulta del 9N (només van instal·lar set cartelleres en tota la ciutat) n’és un cas paradigmàtic. Aquest
fet, contrasta amb l’activitat de la gran majoria d’ajuntaments catalans amb el procés.
Totes les propostes que ha presentat la CUP al Ple de l’Ajuntament de Reus a favor de la independència (2011,
2012 i 2013) han estat rebutjades per tots els partits. L’adhesió de l’Ajuntament de Reus a l’Associació de
Municipis per la Independència (primer a proposta de la CUP i després a proposta de seixanta-una entitats de la
ciutat), prec a la Generalitat per a la realització d’una Consulta, proposta de declaració municipal per la independència, en són alguns exemples.
Tanmateix, entenem que la consulta i el procés sobiranista a la Comunitat Autònoma de Catalunya és una part
important del procés de construcció i alliberament nacional del nostre poble, però no la seva totalitat.
Durant tot el mandat, hem presentat diferents mocions per fer posicionar l’Ajuntament de Reus davant de fets
que han ocorregut arreu de la nació: la revolta estudiantil de la primavera valenciana, l’oposició a la Planta
Castor a les Terres del Sènia, els detinguts a la vaga general a Mallorca i València, la defensa de l’escola
pública i en català arreu dels Països Catalans,...
Més enllà d’això, també hem introduït una concepció nacional a l’Ajuntament. Ho hem fet en totes les mocions
que hem presentat. Un exemple és que, en el redactat de l’exposició de motius de les propostes, sempre
citàvem exemples d’altres municipis dels Països Catalans per contextualitzar les nostres propostes per a la
ciutat de Reus.
Tanmateix, igual com la CUP té l’únic regidor independentista a l’Ajuntament, també la CUP té l’únic regidor que
defensa la nació completa davant del regionalisme de CiU i ARA Reus, i l’estatalisme de PP i PSOE.
Els anys que ara vénen són claus en el procés de construcció i alliberament nacional i, per aquest motiu, és
imprescindible un canvi en la correlació de forces al plenari, que permeti generar una nova majoria favorable
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a la independència. En aquest sentit, més enllà de la CUP hi ha d’altres forces polítiques que també defensen
aquest programa, però el pes de la CUP és central per tal que aquesta reivindicació sigui de pes i es tingui en
compte la nació completa.
L’Ajuntament l’entenem com una institució municipalista –i no localista-, és per això que els ajuntaments tenen
un paper fonamental en el procés de construcció i alliberament nacional. I, alhora, aquest procés constituent
nacional ha de revertir per generar un nou model d’organització administrativa que doti als ajuntaments d’una
personalitat i una autonomia que l’Estat espanyol ens nega.
Per tant, quan parlem de procés de construcció i alliberament nacional, no parlem d’una cosa que no té res
a veure amb el municipi (com defensaven alguns partits a l’Ajuntament), sinó que estem parlant de quelcom
on els municipis tenen un protagonisme important, i que, sobretot, l’èxit o el fracàs d’aquest procés pot
condicionar el model de ciutat que volem construir.
És per això, que dins del programa electoral de la CUP, apostem per dedicar un capítol al procés de construcció
i alliberament nacional. Perquè creiem que la seva importància és central i no la podem relegar a quatre línies
dins del capítol de “cultura”.
La independència política dels Països Catalans –com a objectiu final- té en sí mateix un contingut revolucionari,
que implica la creació d’un nou model de municipi que afecta a tots els temes d’un Ajuntament.
1. Proposar al primer Ple ordinari de l’Ajuntament de Reus d’una moció d’adhesió a l’Associació
de Municipis per la Independència.
2. Promoure la creació, tant des de la pròpia organització de la CUP com des de l’Ajuntament de
Reus, de l’Assemblea Municipalista dels Països Catalans com a primera institució nacional,
basada en la realitat local.
3. Donar suport institucional explícit a totes aquelles decisions que pugui prendre el Parlament o
el Govern de la Generalitat (o a la institució que l’hi correspongui) per avançar en el procés de
ruptura amb l’Estat espanyol i l’inici d’un procés constituent.
4. Promoure que l’Ajuntament de Reus insti a les institucions corresponents a avançar en
aquesta direcció utilitzant la desobediència si cal, per complir amb el mandat democràtic de la
ciutadania.
5. Facilitar al teixit associatiu de la ciutat tots aquells recursos municipals per a la promoció
d’activitats en pro del procés de democratització i alliberament nacional.
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6. Promoure polítiques, des de tots els àmbits, que permetin avançar cap a la reconstrucció dels
Països Catalans com a subjecte polític i espai nacional dels reusencs i reusenques.
7. Promoure la llengua catalana com a eina d’integració i de comunicació entre els i les
reusenques, independentment del seu origen, així com, la seva normalització plena i efectiva
en tots els serveis municipals i espais públics. No discriminar lingüísticament als reusencs i
reusencs per motiu d’origen.
8. Fomentar la cultura catalana i la identitat nacional com a element de cohesió social i de construcció nacional dels Països Catalans, a partir de l’intercanvi cultural amb la resta de pobles i
ciutats de la nostra nació i en la defensa i promoció de les tradicions del nostre poble.
9. La independència política dels Països Catalans és una eina per esdevenir un subjecte polític a
nivell internacional, que ens permetrà acabar amb el sistema capitalista senil i desenvolupar un
política internacionalista de solidaritat i cooperació amb tots els estats i/o pobles del món que
treballen i lluiten en aquesta línia. Per aquest motiu, en aquest punt, també volem desenvolupar
els punts programàtics en relació a l’àmbit de la solidaritat i la cooperació, que és menystingut
en l’actual organigrama de l’Ajuntament.
10. Finançar projectes de solidaritat i cooperació que no es basin en criteris d’ajuda humanitària o
caritat, sinó que recolzin els moviments populars que treballen per a la transformació política,
social i econòmica dels seus països respectius.
11. Recuperar el Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació per tal de definir entre tots els agents
que treballen en aquest àmbit a la nostra ciutat, un pla de polítiques de cooperació que marqui
prioritats d’acció i criteris d’avaluació de les polítiques a desenvolupar.
12. Garantir la transparència i reduir la burocratització per gestionar econòmicament els projectes
de solidaritat i cooperació que es desenvolupin.
13. Garantir una partida que superi el 0,7% del pressupost municipal destinada a polítiques de
solidaritat i cooperació.
14. Potenciar la sensibilització i l’educació per a la solidaritat als centres públics i especialment als
centres educatius.
15. Denunciar la violació dels Drets Humans de les empreses multinacionals que tinguin la seva seu
a la nostra ciutat o al nostre país.
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10 construir
Com hem puntualitzat en el capítol 0 d’aquest document, el programa electoral que teniu a les mans és un
instrument imprescindible de treball per a la nostra acció a l’Ajuntament. Entenem que aquest document és un
punt de partida de l’experiència que anem adquirint, anem modificant i consolidant per fer front als diferents
reptes de la ciutat.
Com també sabeu, a la CUP volem la vostra participació directa i activa perquè entre tots i totes consensuem el
que cal fer a l’Ajuntament i al carrer!
És per això, que un cop més, us convidem a tornar a llegir aquest document i a plantejar-hi esmenes i propostes noves. Ho podeu fer al web capgiremreus.cat
I, com no podia ser d’altra manera, també us convidem a ajudar-nos a donar a conèixer aquesta proposta i
aquest projecte a tots els reusencs i reusenques. Així doncs, si teniu ganes de donar-nos un cop de mà, només
cal que ens ho comuniqueu a reus@cup.cat
Hi ha molta feina a fer, i tot i que cada cop som més, mai serem prou. Per tant, qualsevol participació nova, ens
permet d’obrir i plantejar nous reptes. No cal que vingueu cada dia a cada hora, però podeu col·laborar de mil
formes. Des divulgar el programa, el projecte i les activitats que organitzem entre els vostres cercles propers, a
difondre els continguts de la CUP a través de les xarxes socials, a venir a participar a les assemblees, a donar
un cop de mà en l’organització d’actes... com diem la feina no s’acaba i hi ha feina per a tots i totes.
El procés electoral del 24 de maig és una etapa d’il·lusió per la CUP. Unes setmanes de moltíssima feina i que
ens permeten presentar un projecte renovat, que parteix de l’experiència d’aquests quatre anys de participació
a l’Ajuntament i de l’experiència acumulada de dècades de lluita al carrer.
És per això, que esperem impregnar-vos d’aquesta il·lusió fer-vos partícips d’aquest projecte.
Perquè entre totes ho podrem tot! Capgirem Reus!
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