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treball

L’any 2011, la CUP va entrar a l’Ajuntament després de quatre anys de
feina al carrer i de dècades de lluita de l’Esquerra Independentista a la
ciutat.Es posava fi a dècades d’un govern autoanomenat d’esquerres
(PSC, ERC i ICV) que va ser reemplaçat per un tripartit de dretes (PP, CiU i
ARA Reus).
Aquests tenien una oportunitat d’or per canviar un model de ciutat caduc
i un Ajuntament on INNOVA, a través de Josep Prat, controlava des de
l’ombra tot el pressupost. Però, tot havia canviat perquè tot va continuar
igual.
No va ser fins al cap d’uns mesos que la CUP va fer pública una denúncia
a fiscalia que va fer que Josep Prat es veiés obligat a dimitir. I, des de
llavors, ja hi ha seixanta persones imputades en diferents peces judicials
que posen al descobert perquè l’Ajuntament de Reus és el més endeutat
dels Països Catalans.
Mentre uns quants s’han embutxacat els nostres diners, l’Ajuntament
s’ha dedicat a retallar serveis, sous dels treballadors públics,
acomiadaments i posar pedaços a una estructura empresarial que és la
ruïna de la ciutat.
Durant aquests quatre anys, ens hem reafirmat en el que anàvem
denunciant i hem vist que la CUP és l’única força que pot plantejar
una alternativa política a la ciutat. I, no sols ho diem, sinó que ho hem
practicat. A gm.cupreus.cat trobareu tota la feina feta realitzada durant
aquests quatre anys a l’Ajuntament i com hem gestionat els diners. La
pràctica és la nostra garantia. Les paraules se les enduu el vent.
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projecte

Aquesta nova transició democràtica que ha d’enterrar el passat per
crear un nou model basat en la transparència, la participació, els
serveis públics, la gestió acurada, els drets socials… és el que
proposem des de la CUP.
No volem ocupar unes cadires al Ple per gestionar un Ajuntament com
si fos una empresa o perquè creiem que farem millor una cosa o una altra.
Volem estar a l’Ajuntament per governar-nos. Per plantejar un gir de
180º a la forma tradicional de fer política que han compartit el tripartit
d’”esquerres” i el de dretes en les darreres dècades.
Per això, per descomptat, que no ho podem fer solts, ni ho podem
fer des dels despatxos de l’Ajuntament. Això ho hem de fer plegats!
Conjuntament i des de les institucions i des del carrer, trencant amb
aquesta frontera que ens han imposat entre polítics i ciutadans, que és la
que ha permès que els reusencs haguem deixat les mans lliures a una colla
de “gestors” per fer i desfer segons els seus interessos particulars.
La història ens ha donat una lliçó. I, ara és l’hora, d’assumir els reptes
que tenim al davant. Treure de la ruïna l’Ajuntament més endeutat del país,
desmuntar un hòlding empresarial que concep els serveis públics com
a mercaderies i els nostres impostos com l’aval per endeutar-se amb els
bancs per a construir infraestructures que no necessitem o fer projectes
especulatius que no ens beneficien als ciutadans.
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participació

Durant el mandat, hem constatat, proposta rere proposta la nul·la
voluntat del govern i de l’oposició d’impulsar projectes que impliquin
una major participació de la ciutadania en la gestió de l’Ajuntament.
Hem proposat la reforma del Reglament Orgànic de l’Ajuntament,
del Reglament de Participació, la creació d’Assemblees Municipals
Obertes, la celebració d’Audiències Públiques perquè la ciutadania
pogués plantejar preguntes directament al govern, la participació dels
treballadors als consells d’administració de les empreses públiques...
cap d’aquestes propostes ni de cap de les que hem presentat han estat
acceptades.
Realment, la participació de la ciutadania els fa por. Els fa por llavors
haurien de justificar el que és injustificable, perquè haurien d’ensenyar
informació que els podria deixar en evidència, perquè llavors podríem
avaluar les polítiques que desenvolupen. Per això és important la
participació.
Per aquest motiu, després de quatre anys, continuem presentant la
participació com el nostre principal cavall de batalla. Perquè la
democratització de les institucions i la política passa per obrir les portes
de l’Ajuntament a la ciutadania. I, aconseguir aquest repte és cabdal per
evitar que torni a passar el que ens hem trobat en arribar-hi.
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Per tant, la CUP treballarà per:
•

Reforma del Reglament Orgànic de l’Ajuntament i el Reglament
de Participació.

•

La participació de la ciutadania en tots els projectes públics i en
totes les àrees de l’ajuntament.

•

Participació dels treballadors als consells d’administració de les
empreses municipals.

•

Potenciar el teixit associatiu i l’auto-organització popular.

•

Realització de les juntes de govern itinerants als barris perquè els
veïns puguin preguntar i proposar directament al govern.

•

Transformar els centres cívics en centres socials cogestionats
amb els veïns i amb horaris adients tot facilitant-ne el seu ús.

•

Facilitar recursos i tràmits a les entitats de la ciutat.

•

Implementar els pressupostos participatius i la participació de
la ciutadania afectada en tots aquells projectes que afectin zones
concretes de la ciutat.
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transparència

Per tal d’exigir el màxim de transparència a l’Ajuntament, primer hem de
ser nosaltres els primers a practicar-la. És per això que a gm.cupreus.
cat hi ha tots els informes de la gestió econòmica de la CUP i tota
la informació de l’activitat que desenvolupem, a més dels canals de
comunicació directa per atendre qualsevol consulta, crítica o suggeriment.
La manca de transparència i opacitat de les formes de gestió de
l’Ajuntament i les seves empreses municipals és la que va provocar
l’inici del nostre treball per via judicial. Els mecanismes actuals de
l’Ajuntament no són suficients per poder controlar democràticament el
funcionament de la institució, i sobretot, de l’entramat empresarial que ha
creat.
L’actual govern ha fet determinades operacions de maquillatge –quan
s’hi ha vist obligat per llei- per fer veure que existeix transparència. El
web de transparència n’és el cas paradigmàtic. Un web on la informació
que hi apareix no només és parcial, sinó que hi manca informació de
forma interessada. Però amb un web no es pot resoldre el greu problema
d’opacitat. Hi ha d’haver, sobretot, informació a disposició de tothom i
facilitar-ne el seu accés. No pot ser que un ciutadà faci una instància i no
sigui contestada.
És més, sense transparència –sense informació- no hi pot haver
informació. Per tant, si hem dit que la participació és el nostre camp
de batalla principal, la transparència s’hi uneix com a element
indispensable per fer viable una democratització de l’Ajuntament.
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En coherència, la CUP planteja:
•

La remunicipalització dels serveis públics. Cal recuperar el
control dels serveis que, actualment, l’ajuntament ofereix en
règim de concessió.

•

Defensar que el ple adopti el compromís de no externalitzar ni
privatitzar els serveis públics municipals.

•

Garantir els recursos necessaris per la Síndic de Greuges, l’àrea
d’Intervenció i de Secretaria, com també de l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà.

•

Acabar amb el clientelisme com a forma d’aconseguir vots
per part dels partits. Tothom tindrà el mateix tracte per part de
l’Ajuntament.

•

Creació de mitjans de comunicació bidireccionals per garantir
una comunicació directa entre el ciutadà i l’Ajuntament.

•

Millorar el sistema de publicació perquè tots els ciutadans i
ciutadanes estiguin informats de tots els seus drets i deures.

•

No cobrar més de 1605 € cap dels nostres representants. El
doble i mig del salari mínim interprofessional. Eliminarem les dietes
dels consells d’administració de les empreses municipals.

•

Assumpció d’un paper actiu de defensa de les treballadores i
dels treballadors.
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serveis públics

Els serveis públics són un instrument elemental per a la redistribució de
la riquesa i per garantir una vida digna a tots els ciutadans. Tanmateix,
la gestió d’aquests per part de les empreses municipals els han convertit
en una mercaderia i la seva gestió es fa seguint criteris estrictament
econòmics.
Els serveis públics han estat una conquesta de les lluites de les classes
populars i no podem deixar-los en mans dels qui els volen privatitzar.
La sanitat n’és –com hem demostrat al llarg d’aquests quatre anys- la seva
mercaderia preferida, ja que és on es destinen més diners públics.
Actualment, al nostre Hospital, hi ha doble llista d’espera. Si et pots
permetre ser d’una mútua, en lloc d’esperar dos anys per ser operat
t’operen en dos mesos. La cohabitació público-privada està generant un
serveis per a rics i uns per a pobres. Hem d’aturar i revertir aquest
procés, per recuperar uns serveis públics de qualitat que tractin a tots
els ciutadans segons les seves necessitats.
El que passa amb la sanitat, també passa amb l’ensenyament. La triple
xarxa (pública, concertada i privada) genera desigualtats entre els reusencs
més petits i joves. Cal recuperar l’educació com un instrument de
formació humana, cultural i social, que parteix de la comunitat més
propera –el barri- i que promogui uns valors d’integració, sostenibilitat i
socialització.
Cal, doncs, recuperar l’esperit “públic” dels nostres serveis. I, només
ho podem fer, a través de la participació, de la recuperació dels barris com
a àmbit de relació i socialització i amb uns professionals que gaudeixin
d’unes bones condicions laborals per garantir uns serveis de qualitat.
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Per això, des de la CUP apostem per:
•

Implementar un Pla Educatiu de Ciutat que faci de Reus una
ciutat educadora

•

Recuperar la participació de tots actors socials i professionals
als centres d’educació com a eines d’integració i formació dels
habitants dels barris de la ciutat.

•

Impulsar projectes de gestió sostenibles dels recursos, com ara,
reutilització dels llibres, utilització dels equipaments escolars
fora de l’horari escolar, impulsar uns Plans Educatius d’Entorn
que responguin a les necessitats de cada barri.

•

Dotar dels equipaments esportius necessaris a la ciutat i
promoure l’esport com a pràctica saludable i de socialització.

•

Promoure estratègies de salut pública que redueixin les malalties
i l’atenció primària com a prevenció a l’hospitalització.

•

Estudiar un Pla de conversió de SAGESSA per gestionar els
serveis sanitaris i sociosanitaris d’una forma més eficient i des del
territori.

•

Garantir un tracte igualitari a tots els usuaris de la sanitat i unes
condicions laborals dignes als professionals sanitaris.
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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. Els equipaments i la projecció cultural, però, 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 públic, la qual cosa devalua l’activitat cultural participativa.
Creiem que l’Ajuntament ha de posar a disposició dels ciutadans, espais
per mostrar tant les experiències creatives generades a la ciutat com
potenciar que, en els nombrosos equipaments de gestió pública i privada,
s’hi puguin generar expressions creatives.
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Seguin aquest plantejament, la CUP apostem per:
•

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.

•

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.

•

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.

•

Potenciar el patrimoni cultural i històric de la ciutat per el
coneixement de la ciutat, tant els reusencs com pels turistes, i
potenciar la recerca i la publicació editorial per democratitzar el
coneixement local.
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6

drets socials

L’esclat de la crisi capitalista ha agreujat el risc d’exclusió d’àmplies
capes socials i ha incrementat la desigualtat entre els més rics i els més
pobres. I, Reus, no n’és una excepció. Sinó que el tripartit de dretes ha
imposat, a més, una Ordenança del Civisme que estigmatitza i atempta
directament contra les persones més afectades per la crisi.
Mentre desenes de persones són acusades de robar centenars de
milers d’euros dels nostres impostos i el govern espanyol, català i reusenc
està desmantellant i privatitzant els serveis públics i retallant els
nostres drets, l’Ajuntament ha intentat fer enfrontar als treballadors
reusencs entre sí.
Des de la CUP treballarem per desemmascarar aquestes polítiques
reaccionàries, tot treballant en la lluita de la defensa dels drets de les
treballadores i dels treballadors i dels nostres drets i serveis públics que
hem guanyat a base de sortir al carrer.
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.
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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Des de la CUP seguirem treballant conjuntament amb les organitzacions
socials que lluiten al carrer i plantejant els següents punts a les institucions:
•

Oferir pisos buits i accessibles per garantir l’accés a l’habitatge.

•

Promoció pública de cursos d’inserció laboral per dones excloses
del mercat de treball i col·lectius en situació de risc.

•

Exigir resultats als programes d’inclusió socials i visualitzar
l’optimització de recursos més enllà de la justificació econòmica.

•

Reformulació dels requisits d’accés als serveis i prestacions així
com eliminar d’arrel els dos anys d’empadronament a la ciutat
necessaris.

•

Creació d’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.

•

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.

•

Apostar per la “finestreta única”. L’elevat grau de burocràcia i
tràmits necessaris no permeten accedir a serveis i prestacions a
moltes persones i famílies.
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7

territori

L’esclat de la bombolla immobiliària ha deixat en evidència la gestió
de l’Ajuntament de Reus. Cal apostar per un nou model que utilitzi
la potencialitat del nostre terme municipal per al benefici de tots i no al
benefici d’uns quants. L’urbanisme ha d’estar al servei de la ciutadania
i seguir un model sostenible que permeti la convivència i els diferents usos
i activitats.
•

Una política energètica que pugui fer valer els interessos de la
ciutadania per damunt dels de distribuïdores.

•

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 altres recursos hídrics.

•

La gestió dels residus ha de contribuir a la millora mediabiental
i s’ha de gestionar directament des de l’Ajuntament per millorar-ne
el servei.

•

Una política més acurada del nostre terme municipal fora del
nucli urbà: rieres, camins, marges, masos, vegetació...

•

Adequació urbanística a les necessitats de serveis que es
presten a cada barri i aturar els projectes especulatius per
garantir un model compacte de ciutat.

•

Reforçar el funcionament i eficiència de l’Oficina d’Habitatge per
garantir el dret d’accés a l’habitatge.

•

Fomentar un model de mobilitat sostenible i més eficient
prioritzant el transport públic, la bicicleta i els vianants.
14
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identitat

Els municipis juguen un paper decisiu en el procés d’alliberament
nacional i social dels Països Catalans. Per tant, l’Ajuntament ha de tenir
un paper protagonista en el procés constituent català que permeti
exercir la democràcia i construir una República Catalana al servei dels
interessos de les classes populars.
•

Proposició al primer Ple ordinari de l’Ajuntament de Reus
d’una moció d’adhesió a l’Associació de Municipis per la
Independència.

•

Donar suport institucional explícit a totes aquelles decisions que
pugui prendre el Parlament o el Govern de la Generalitat (o institució
que correspongui) per avançar en el procés de ruptura amb l’Estat
espanyol i l’inici d’un procés constituent.

•

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.

•

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.

•

El foment de la cultura catalana i la identitat nacional ha de
ser un element de cohesió social i de construcció nacional dels
Països Catalans
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Hem germinat, ara volem arrelar!
Capgirem
, governem-nos!
Reus

www.capgiremreus.cat
/CUPReus
@CUPReus

