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ALLIBERAMENT NACIONAL
Cap a la ruptura democràtica i la 

independència dels Països Catalans

La construcció nacional dels Països Catalans com a instrument 
per a la transformació social

— Adherir l’Ajuntament de Tarragona a l’Associació de Municipis per la Independència 
(AMI).

— Fer de les eleccions del 27 de setembre al Parlament de Catalunya un plebiscit per 
obrir camí envers la constitució d’un Estat Independent.

— Posar-se al servei de la Generalitat si surt una majoria independentista de les eleccions 
al Parlament.

— Participar a l’Assemblea de Càrrecs Electes per donar suport al procés 
d’independència.

— Vincular la voluntat d’alliberament nacional amb la lluita de les classes trebal-
ladores, ja que de fet grans sectors de la població treballadora no comparteix el criteri inde-

pendentista.
— Donar suport a totes aquelles iniciatives que aposten clarament per la construcció na-

cional dels Països Catalans.
— Investigar, recuperar, preservar i difondre la memòria rebel i conflictiva del nostre país 

i dels seus protagonistes.
— Impulsar i participar en la conformació en l’àmbit institucional d’estructures organ-

itzatives comunes dels Països Catalans, com l’Assemblea de regidors i regidores dels 
Països Catalans des d’on posar en marxa polítiques municipals cooperatives i de solidaritat 

entre els diferents municipis en els àmbits social, econòmic i cultural.
— Impulsar i participar en la conformació en l’àmbit popular d’estructures organitza-
tives comunes dels Països Catalans, com la Xarxa municipalista dels Països Cata-

lans, des d’on posar en marxa i coordinar, en diferents àmbits, iniciatives socials que vagin en 
la direcció de construir alternatives al model econòmic i cultural dominant.

— Fomentar i aprofundir l’intercanvi i les relacions polítiques, culturals, econòmiques 
i educatives entre els diferents municipis, comarques, entitats i organitzacions dels 
Països Catalans trencant les fronteres politico-administratives que ens imposen els Estats i 

impulsant la construcció d’un marc territorial comú.
— Fomentar i fer avançar el moviment popular que organitzi l’espai de ruptura de-

mocràtica amb les elits polítiques i econòmiques dels diferents territoris dels Països Catalans 
i les seves institucions.

— Impulsar una cultura popular local del poble i des del poble que pugui confrontar-se 
als intents de “blaverització populista” .

— Impulsar polítiques de normalització de la llengua catalana i recolzament a les dif-
erents expressions de cultura popular.

— Promoure l’ús i el prestigi social del català.

1* *
Aquest programa ha estat elaborat a través de jornades obertes 
participatives amb la col·laboració de diverses entitats i persones 
interessades en els diversos àmbits.

Per aquest motiu, volem remarcar que està obert a noves 
aportacions que s’aniran adjuntant al final del document.
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El camí i l’objectiu de la independència: la ruptura democràtica i 
el nucli essencial de dignitat

L’activació d’un procés constituent per a canviar-ho tot

La reforma del marc institucional: el reconeixement i l’exercici 
del dret a l’autodeterminació dels Països Catalans

— Impulsar accions de desobediència institucional i popular que accelerin la ruptura de-
mocràtica amb l’estat.
— Vetllar perquè el procés d’alliberament nacional estigui en tot moment estreta-
ment connectat a la defensa dels interessos i drets de les classes populars, evitant 
que des de la dreta “sobiranista” s’utilitzi el procés com una cortina de fum per tapar les seves 
polítiques antisocials o imposar un model que continuï beneficiant a la minoria enriquida.
— Crear des de l’àmbit local eines de poder i organització popular o donarà suport 
actiu a aquelles iniciatives ja existents en aquest sentit (assemblees, consells ciutadans, 
entitats locals, plataformes i organitzacions, etc.), amb l’objectiu de desplaçar el centre i pro-
tagonisme del procés d’alliberament des de les institucions cap a la societat civil.
— Recuperar i eixamplar la sobirania local en relació a la prohibició de la presència de 
forces militars de l’OTAN.
— Vincular el procés sobiranista amb la construcció de sobiranies en els àmbits 
econòmic, energètic, alimentari i fiscal en el marc municipal.

— Emprar l’Ajuntament com un instrument de pressió política permanent, forçant els 
límits del sistema de representació inserit en el capitalisme, tenint present que el procés con-
stituent que desitgem tindrà un tarannà conflictiu necessàriament. No plantegem una transició 
cap a un estat català capitalista, sinó una transformació profunda de la societat.
— Propiciar un posicionament públic clar dels ajuntaments a favor de l’obertura d’un 
procés constituent que impliqui la convocatòria d’una Assemblea Constituent amb una forta 
presència i participació ciutadana.
— Impulsar diferents formes mobilitzatòries de participació com la convocatòria d’as-
semblees, de referèndums locals, etc. que de manera coordinada i massiva puguin servir per 
activar des de baix el procés constituent.
— Portar a terme accions de desobediència institucional i popular davant de qualsevol 
obstacle que els estats estableixin per impedir el procés constituent.
— Aportar les infraestructures i mitjans necessaris per a garantir que el procés con-
stituent, en les seves etapes de recollida de propostes, discussió i elaboració del nou text 
constitucional, sigui profundament participatiu. 
— Aportar les infraestructures i mitjans necessaris per a garantir la celebració del 
referèndum constitucional i la implementació de la fase transitòria de construcció del nou 
Estat independent.

— Defensar el dret a la lliure federació dels nostres municipis i administracions re-
gionals en l’àmbit geogràfic del conjunt de la nació catalana.
— Impulsar la supressió de les diputacions provincials i d’altres institucions antidemocrà-
tiques, nius d’amiguisme i corrupció, instruments de xantatge econòmic i autèntiques traves a 
la sobirania municipal.
— Treballar per un augment dels recursos i de les competències per als municipis (o 
en el seu cas per a comarques o mancomunitats) com a administracions més properes als 
ciutadans i a les ciutadanes i, per tant, més coneixedores de les dinàmiques socials i més 
sotmeses al control democràtic del poble. 

RADICALITAT DEMOCRÀTICA 
Poder popular i democràcia directa2

La participació com a motor de canvi social

Obrim espais de participació, construïm nous models de democràcia

— Atorgar a la població el protagonisme en els processos de gestió municipal.
— Afavorir i potenciar els mecanismes de participació directa.

— Potenciar la gestió col·lectiva, la corresponsabilitat de la població i la màxima transparèn-
cia en la gestió municipal.

— Iniciar processos reals de descentralització administrativa, política i de recursos, per 
apropar les decisions a la població i possibilitar la seva participació de forma efectiva.

— Potenciar i posar en marxa criteris per a una administració transparent, desburo-
cratitzada, àgil i eficaç.

— Crear d’un òrgan de coordinació, col·laboració i seguiment del Grup Municipal, 
convidant als agents socials i al teixit associatiu de la ciutat a participar en el desenvo-
lupament de la nostra acció municipal mitjançant propostes i iniciatives, posant a l’abast dels 

moviments socials tota mena d’informació rellevant de la política municipal per a afavorir la 
reapropiació de l’àmbit municipal. 

— Impulsar Assemblees Municipals i Assemblees Municipals Obertes amb la partici-
pació de la ciutadania.

— Tirar endavant el Consell de Ciutat, un òrgan mixt format per regidors/es, ciutadans/es i 
representants de les entitats.

— Revisar, reorientar o crear nous consells municipals i modificar els estatuts dels con-
sells i patronats vigents per dotar-los d’un caràcter vinculant, com a mecanisme de 

control democràtic de l’acció municipal i de capacitat resolutòria i de gestió, de manera que 
passin de simples consultors a protagonistes de l’acció de govern.

— Crear de taules específiques sobre temàtiques concretes (taules contra la pobresa, 
de defensa de l’habitatge, per l’ocupació, etc.). 

— Aplicar i reformar el ROM (Reglament Orgànic Municipal) i crear Reglaments de Partici-
pació. 

— Convocar referèndums municipals des de qualsevol dels òrgans de participació ciuta-
dana o directament des de la ciutadania organitzada.

— Obrir els plens mitjançant la millora en la difusió, el foment de la participació de la ciutada-
nia i la modificació dels horaris. 

— Impulsar els pressupostos participatius amb la implicació de la ciutadania sense exclu-
sions.
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— Crear la Regidoria de Participació Ciutadana, de caràcter transversal, per afavorir 
l’activació de la població i la seva implicació, tant en l’acció política municipal com en la di-
namització de la vida social del nostre municipi. Haurà d’impulsar programes que facin ped-
agogia i transmetin hàbits i valors participatius, i que permetin l’apropament dels infants, dels 
joves i de la població en general a la gestió dels afers públics.
— Promoure auditories ciutadanes municipals del deute, és a dir, processos participa-
tius en el que la mateixa ciutadania agafa consciència de quins són els deutes il·legítims de 
l’Ajuntament per a reclamar i lluitar pel seu no pagament. 
— Democratitzar la cultura i l’oci i socialitzar els espais públics, mitjançant la poten-
ciació de les estructures i els col·lectius locals i la programació d’una oferta d’oci popular i 
participativa. Igualment, cal posar fre a la creixent tendència que estableix un ús privatiu (i, en 
ocasions, privatitzant) dels espais públics, a través del replantejament de les ordenances. 
— Dotar de suport organitzatiu, logístic i financer les associacions i els moviments 
socials per tal que puguin desenvolupar la seva activitat amb plenitud i independència i mate-
rialitzar els seus objectius. 
— Plantejar mesures de corresponsabilització entre l’administració local i les entitats 
ciutadanes en l’ús i la gestió d’equipaments i infraestructures públiques, per tal d’in-
crementar el reconeixement, la confiança i la responsabilitat del teixit associatiu.
— Impulsar acords de cogestió d’equipaments públics per enfortir el paper de les associ-
acions i tendir cap a formes de prestació pública més properes i democràtiques. 
— Celebrar 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.

La transparència municipal i la lluita contra la corrupció

— Reduir els sous dels regidors i regidores per anivellar-los a la mitjana de sous de la po-
blació del municipi. Mentre això no passi, qualsevol retribució per sobre del llindar de 
2,5 vegades el SMI es revertirà en projectes i accions d’interès social, reivindicatiu o 
popular. 
— Declarar d’interessos dels regidors i regidores. Aquesta declaració s’haurà de realitzar 
no només en el moment d’acceptar el càrrec, sinó també en el de deixar-lo.
— Presentar la declaració de renda anual dels càrrecs electes a intervenció, que 
igualment quedarà en el registre d’interessos sota custòdia de secretaria.
— Presentar anualment al secretari municipal o a l’interventor la declaració anual de despe-
ses i ingressos del partit.
— Fer públics els crèdits sol·licitats a entitats financeres per part dels partits de representats a 
l’Ajuntament.
— Fer que totes les dades que fan referència als ingressos dels regidors i regidores 
i assessors i assessores dels grups municipals, siguin públiques al web de l’Ajunta-
ment i de fàcil accés.

Gestió pública i popular

— Descentralitzar l’administració pública: un ajuntament ha de servir amb objectivitat els inter-
essos públics que té encomanats i actuar d’acord amb els principis d’eficàcia, descen-
tralització, desconcentració, coordinació i participació.
— Crear el Programa d’Actuació Municipal (PAM), construït conjuntament entre tots 
els agents (socials, polítics, econòmics i associatius) i la resta de residents de Tarrago-
na, un document amb uns objectius generals i uns projectes específics. 
— Mantenir i el desenvolupar els serveis de titularitat pública amb la implicació directa de la 
població i les entitats en la seva planificació i gestió. El criteri general serà no renovar cap 
concessió, ni concedir-ne de noves i assumir la gestió municipal. És urgent 
remunicipalitzar les empreses de serveis bàsics que ara gestiona el sector privat i fer 
auditories constants. 

— Apostar per l’autogestió, anar més enllà del control pressupostari i començar a generar 
pràctiques d’autogestió i de cogestió, donar protagonisme a la gent.

Solidaritat internacionalista i cooperació

— Actuar d’acord amb la nostra política de rebuig a les guerres, per això rebutjarem que el 
port de Tarragona sigui patrimoni de l’OTAN.

— No permetre la instal·lació al terme municipal de fàbriques d’armament, i impedi-
rem també el trànsit i el comerç d’armes pel municipi.

— No cedir instal·lacions municipals per a actes de l’exèrcit ni per a fires d’arma-
ment; no promourem ni acollirem desfilades militars al municipi.

— Impulsar un funcionament horitzontal i assembleari dels mecanismes de cooper-
ació i solidaritat. Equitat i transparència en els càrrecs tècnics i polítics de les institucions de 
cooperació entenent que són els responsables de l´adjudicació de projectes així com del seu 

seguiment i avaluació final.
— Potenciar la sensibilització i l’educació per la solidaritat a les escoles, universi-
tats, centres de treball, especialme nt els que depenen del sector públic. Impulsar 
processos d’agermanament entre institucions, centres escolars, associacions de veïns… 

Potenciarem vincles d’enllaç entre els diferents actors, i establirem una cooperació horitzontal 
entre iguals i sense intermediaris.

— Impulsar les campanyes de boicot que des del moviment popular i de solidaritat 
es duen a terme a les ETN i Estats que violen els drets humans dins de l´àmbit mu-

nicipal, autonòmic i nacional (com per exemple: Coca-Cola, Nestlé, Mango, Israel...). Re-
sponsabilitat social, no comprar ni tractar amb qui no compleix els drets humans. Compliment 

clàusules democràtiques, transparència en les relacions comercials denunciant la possible 
existència d’interessos polítics i econòmics. Declarar l’ajuntament antisionista i 

antiimperialista (Campanya BDS).
— Denunciar sempre i arreu el bloqueig genocida a Gaza i Cuba.

— Denunciar la violació dels drets humans de les empreses transnacionals cat-
alanes. Denunciem la seva actitud imperialista als països del Sud. Fer campanyes de denún-

cia, treballar coordinament amb organitzacions com l’ODG i RETS.
— Abolir del deute extern i reivindicacarem del deute ecològic, social i històric del nord re-

specte al sud. Impulsar auditories sobre el deute i que siguin reconegudes per la 
comunitat internacional. Integració d’aquesta reivindicació en les campanyes contra el 

pagament del Deute imposat per la Troika a casa nostra.
— Treballar per la dissolució de l´OTAN i de la UE per ser institucions militaristes, i 

defensores dels interessos de l´imperialisme. Establir campanyes informatives i de rigor 
sobre els greus efectes de la UE a casa nostra (MAT, CIES, Crisi, negació de drets socials, 

laborals i econòmics bàsics, pagament del deute... ).
— Treballar per desmilitarització, desnuclearització i protecció mediambiental del 

Mediterrani, entenent que aquest pot ser un marc geoestratègic i geogràfic en el qual cen-
trar-nos, alhora que establir relacions de solidaritat en pobles del sud i nord de la riba Mediter-

rània.
— Sense oblidar lluites justes i emancipadores d’arreu, mirar d’establir com a prior-

itaris de la nostra solidaritat internacionalista, a causa del component històric, es-
tratègic i d’arrelament a casa nostra, els següents països: Veneçuela, Cuba i països 

de l’ALBA, Colòmbia, Sàhara, Palestina, Kurdistan i el País Basc.
— Denunciar la vulneració dels Drets Humans que pateixen les dones a nivell inter-

nacional des d’una visió feminista internacionalista.
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OCUPACIÓ I MODEL ECONÒMIC
Economia social i solidària3

Economia pública

— Suprimir o rebaixar les taxes sobre serveis essencials ja que són ingressos que no 
tenen en compte la renda dels ciutadans i de les ciutadanes i, per tant, tenen una afectació 
més gran a qui menys té. En qualsevol cas, es podrien establir sistemes de descomptes en 
funció de la renda.
— Augmentar els criteris progressius dels impostos municipals: impost de béns 
immobles, impost de circulació de vehicles, etc. Cal una tributació progressiva. Per tal de 
finançar les mesures per a la igualtat social i d’urgència pels casos que sobrevindran en els 
propers temps, cal que els ajuntaments disposin de fons per seguir duent a terme la seva 
funció social redistributiva. Per tant, des de la CUP s’aposta per augmentar els impostos a 
totes aquelles empreses i particulars que més guanyen i han guanyat a través d’impostos 
més o menys progressius.
— Imposar un recàrrec a l’IBI dels habitatges desocupats, incloent aquells que són 
propietat de l’Arquebisbat. 
— Aplicar descomptes i exempcions de taxes i impostos municipals a les persones 
desocupades sense que cobrin prestació de desocupació o els que cobrin una prestació 
baixa o assistencial.
— Incrementar la despesa social. Cal un augment dels recursos municipals destinats a 
educació i sanitat per dirigir-los als col·lectius més desafavorits.

Contra les seves privatitzacions, reapropiem-nos de l’economia

— Treballar en favor de la municipalització tots els serveis públics en mans d’em-
preses privades. 
— Facilitar o instar des dels ajuntaments que els i les treballadores prenguin el 
control en cas que empreses, de qualsevol àmbit, facin fallida, tot assegurant que s’apli-
carà un model d’autogestió ampliada que inclogui la participació de tots els agents afectats 
(treballadors, veïnes i veïns, grups de consum, etc.).

Planificació econòmica local/territorial: El Deute

— Presentar mocions als plens instant al consistori a impulsar una auditoria ciutadana 
del deute per tal d’avaluar i quantificar la xifra total del deute il·legítim.

— Les auditories ciutadanes han de permetre saber com s’estan recaptant i gastant els re-
cursos públics, així com exigir transparència als comptes municipals.

— Facilitar tota la informació a la ciutadania i als col·lectius.

Comencem a bastir un sistema financer popular

—  Exigir els consistoris locals i consells comarcals que comencin a treballar amb entitats 
d’estalvi i de crèdit de caràcter ètic i popular.

—  Desenvolupar un decàleg, juntament amb altres entitats que treballen el tema, 
que expliciti els passos a seguir per tal que un municipi es desconnecti (al màxim 

possible) de l’actual entramat financer.
—  Com a element de discussió, cal posar sobre la taula que una manera d’apoderar-se és 
promoure una moneda social, que estaria obligada a gastar-se en botigues del territori i 

que permetria apoderar-nos del que produïm i del que consumim.

Un país nou, una fiscalitat nova

—  Impulsar polítiques de lluita i denúncia del frau fiscal.
—  Instar a les administracions a augmentar la pressió fiscal a les rendes més altes i a 

les activitats especulatives.
—  Ajustar al màxim els preus i les taxes públiques a la renda dels individus.

—  Fomentar una depesa pública austera—entesa com el màxim aprofitament dels recursos 
comuns—i acabar amb la despesa associada a grans projectes sense cap tipus de 

rendibilitat ni econòmica ni social.

La creació d’ocupació de qualitat

— Donar suport a totes aquelles iniciatives i lluites que serveixin per atorgar poders a la 
classe treballadora. 

— Municipalitzar els serveis públics. Amb la gestió directa dedicarem el marge de bene-
fici empresarial a generar ocupació, reduir despeses i millorar el servei. De la mateixa manera 

es reduirà la jornada a 35 hores sense reducció retributiva (amb independència de la legis-
lació vigent) per la creació de llocs de treball. Mentre no es puguin municipalitzar, els plecs 
administratius establiran: plantilla obligatòria mínima pel desenvolupament d’un servei, així 

com les hores de treball i retribucions.
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— Treballar colze a colze amb el moviment cooperativista. Les cooperatives poden ser 
el millor mitjà per desenvolupar algunes petites, però importants, activitats que es desenvo-
lupen des dels Ajuntaments com per exemple la cultura, així com nous filons d’ocupació: 
reciclatge, consum sostenible i solidari, manteniment d’edificis, energies alternatives, etc.
— Defensar la permanència de les activitats empresarials susceptibles de deslocalització o 
tancament estudiant i oferint suport públic a vies alternatives de continuació de l’activitat del 
bé o servei en els nostres municipis i que a la vegada es compti amb la participació activa 
dels treballadors i treballadores. No es requalificaran terrenys industrials com a immo-
biliaris i no s’optarà per l’establiment de grans empreses del comerç i la distribució 
que a mig termini eliminen ocupació. 
— Desmantellar l’estructura empresarial creada pels governs municipals que du-
pliquen estructures i provoca despeses importants en les figures com ara les persones 
gerents, els directors/res generals, caps d’àrea amb mes poder i capacitat de decisió que els 
càrrecs polítics escollits per totes i tots desnaturalitzant i fent opac el funcionament dels ajun-
taments. Qualsevol organització pública ha de tenir com a màxima el servei a les persones i 
no la recerca de benefici. 
— Ajudar als treballadors i treballadores autònoms. Per tal que aquests/es treballadors/
es pugin accedir als recursos necessaris per continuar desenvolupant la seva activitat, els 
ajuntaments han de fer de pont amb les entitats de crèdit que fomentin una banca ètica i 
popular. Caldrà que en les corporacions locals estableixin un protocol amb aquests/es trebal-
ladors/es per l’assoliment d’aquests tràmits.
— Defensar que l’Ajuntament, i les empreses que treballin per al consistori, no fomenti 
sistemes de pensions privats que permeten la fugida de recursos econòmics cap 
a bancs, caixes i asseguradores privades que no reverteixen en benefici de tothom. La 
CUP desenvoluparà la fi d’aquest tipus de sistemes i la seva reconversió en millores de les 
prestacions per a les persones afectades dins del sistema públic de seguretat social.
— Assumir, des de la regidoria d’ocupació, el paper de ser la punta de llança per 
acabar amb la xacra de l’economia submergida als nostres municipis, tot solucionant 
i denunciant els problemes dels falsos autònoms/es, del treball sense contracte, la precar-
ietat dels sectors feminitzats i de l’explotació de les màfies envers la immigració sense pa-
pers en el món del treball. Els plans d’ocupació municipal han de reorientar-se per evitar que 
siguin una forma encoberta de precarització laboral.

Economia social i solidària i cooperativisme

—  Prioritzar, quant a la política de contractació de l’ajuntament, les empreses co-
operatives i/o establir criteris i condicions referents als drets laborals –com la lluita contra 
la temporalitat demanant compromisos per a l’estabilitat– a l’hora d’adjudicar les contracta-
cions, tenint en compte també l’aspecte territorial en les contractacions, d’acord amb les 
limitacions legislatives existents.
— Prioritzar les cooperatives i altres formes organitzatives d’economia social a 
través de la preferència en l’obtenció d’ajuts, cessió de locals, subcontractació de 
serveis al propi ens local, publicitat gratuïta als mitjans públics i presència en fires.
— Procurar polítiques de foment de consum de l’agricultura de proximitat, especial-
ment l’ecològica, facilitant els canals de distribució i punts de venda directa i fent la difusió 
pertinent mitjançant els mitjans municipals.
— Fomentar els mercats municipals i mercadals en detriment del model de centres 
comercials i mercats que giren al voltant de supermercats.
— Apostar per l’impuls de l’emprenedoria social cooperativa i col·laborativa.

DESIGUALTAT I 
EXCLUSIÓ SOCIAL

Drets socials, justícia i 
redistribució davant la crisi

4

Lluita contra la precarietat

— Crear del Consell Social Municipal.
— Impulsar l’Assemblea d’Aturats i Aturades de Tarragona.

— Crear de l’ Oficina dels Drets Socials, un espai físic de propietat municipal, que es 
gestionarà de forma mixta des de la societat civil organitzada en tantes entitats com desitgin 

participar i l’Ajuntament. Pot ser un punt de trobada i reivindicació de totes aquelles plata-
formes, col·lectius, entitats, etc. i al mateix temps un espai de treball, assessorament i acom-

panyament del tercer sector social i dels serveis socials de l’administració pública.

Pobresa i exclusió social

— Mantenir les competències municipals i redistribuir les dotacions pres-
supostàries prioritzant les de matèria de serveis socials, a més cal que aquests serveis 

s’ofereixin de forma municipalitzada sense donar peu a la lògica externalitzadora del mercat.
— Garantir la dotació pressupostària de les intervencions comunitàries i frenar la im-

posició d’intervencions individualitzadores, impuls d’estratègies empoderadores que es basin 
en l’acció comunitària i no individualitzadora.

— Lluitar contra les barreres implícites amb que es troben les persones en situació 
administrativa irregular per accedir als serveis socials.

— Desplegar una política d’hisenda municipal basada en la justícia distributiva: cal 
una tributació progressiva.

— Donar suport (en forma de mocions i de cessions d’espais) a iniciatives comu-
nitàries contra el malbaratament alimentari (les Xarxes d’Aliments).

— Promoure polítiques d’habitatge social i de suport a les cooperatives d’habitatge.
— Crear Observatoris de la pobresa i l’exclusió social per tal de conèixer quina és la 

situació real de la que partim, i estableixi indicadors periòdics sobre l’estat de les condicions 
de vida a la nostra ciutat i a cada barri, per tal de facilitar l’aplicació de les polítiques perti-

nents per a afrontar les diferents situacions;
— Crear espais de coordinació, relació, intercanvi i impuls entre agents econòmics 

i socials, que serveixi d’espai de relació i intercanvi entre els agents econòmics i socials, 
així com de compartició i posada en comú de totes les polítiques que es tiren endavant que 

tinguin a veure amb la pobresa i l’exclusió social.
— Establir unes polítiques culturals i educatives enteses com a element integrador i 

de cohesió social.
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— Teixir xarxes de suport mutu en forma d’assemblea de persones aturades i treballadores 
precàries.
— Impulsar polítiques comunitàries d’atenció a la dependència i de solidaritat veïnal, 
amb una especial atenció a la gent gran.
— Crear fons socials municipals per a l’economia social i cooperativa.
— Mantenir una relació fluïda amb totes les entitats que treballen en contra de les 
situacions de pobresa a la nostra ciutat (des de les assistencials, fins a les que pertanyen al 
moviment anticapitalista)
— Impulsar i donar suport a bancs d’aliments que no es concebin des d’una perspec-
tiva merament caritativa sinó que fomentin la implicació en la gestió d’aquestes iniciatives 
de les persones que se’n beneficien i que es concebin com a xarxes de suport mutu.
— Garantir que no hi hagi talls de subministraments energètics ni d’aigua a les 
famílies amb dificultats econòmiques, endegant un programa local per atendre coordinad-
ament les necessitats bàsiques (aigua, llum, gas).

Sanitat

— Vetllar perquè tothom pugui gaudir d’una assistència sanitària pública, que ningú no 
en quedi exclòs per trobar-se en situació irregular, i que no s’enviï a les persones a casa per-
què no hi ha prou llits. D’una banda, caldria facilitar l’empadronament per tal de garantir la uni-
versalitat de l’assistència sanitària, i d’altra banda cal solucionar la problemàtica de les poques 
places de residència per a la gent gran. 
— Treballar per la millora i dotació pressupostària suficient per la detecció dels prob-
lemes de l’àmbit social i sociosanitari, potenciant, per tant, els serveis socials: potenciant 
l’educació sanitària en la infància i l’adolescència amb l’impuls d’iniciatives a les escoles i des 
del mateix ajuntament; proporcionar informació, formació i assessorament a la població adulta, 
amb programes de salut i altres activitats organitzades i/o promogudes des de l’ajuntament; 
impulsant campanyes de prevenció i projectes de salut i drogues, així com potenciar el servei 
d’atenció a joves relacionat amb el consum de drogues (és imprescindible un estudi de la sit-
uació i la creació de les mesures adients), i impulsar programes per a formar joves amb con-
sciència sobre drogues i que ells siguin formadors entre el seu grup d’iguals. 
— Monitoritzar l’activitat assistencial i preventiva mitjançant la posada en marxa d’un 
Observatori Municipal de les Drogues a Tarragona que posi en relació els diferents niv-
ells del fenomen tot garantint 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 la ciutat. Alhora, facilitar la implantac-
ió de clubs cannabics d’acord al marc legal vigent tan pels usos lúdics com terapèutics.
— Treballar per millorar l’educació sexual, sobretot en els joves, incidint en la pre-
venció dels embarassos no desitjats, com també en les malalties de transmissió 
sexual i el VIH, i oferint un servei d’assessorament i informació sobre sexualitat des de les 
institucions sanitàries de la ciutat. També desenvoluparem plans d’actuació contra l’estigma 
del VIH, campanyes de sensibilització a la societat en general i més concretament en el públic 
potencialment més afectat.
— Donar suport a tots els projectes de prevenció de salut infantil a les escoles, inclo-
ent els hàbits alimentaris, esportius, etc.
— Donar suport a les associacions de familiars existents a la ciutat: d’Alzheimer, Parkin-
son, de salut mental, SIDA, etc.
— Donar suport a totes les lluites en defensa d’una sanitat pública, universal i de 
qualitat, i que lluiten per l’ obertura de quiròfans i llits i ampliació si s’escau, la reducció de 
llistes d’espera, la reversió el tancament dels ambulatoris, etc. 
— Facilitar, des de l’ajuntament, el suport de mediadors i mediadores 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.

Educació

— Garantir una xarxa d’escoles bressol públiques que cobreixin les necessitats de la 
ciutat, per tant apostem per municipalitzar les escoles bressol i ampliar-ne el nombre. Quan 

la Generalitat, amb les retallades, va retirar les subvencions, l’ajuntament van repercutir el cost 
en els usuaris, pujant els preus de manera que el servei és pràcticament inassumible per la 
major part de la població. Menys del 8% dels nens i nenes en aquesta edat estan escolarit-
zats en l’etapa 0-3 anys. A més, apostem per una pedagogia activa en la qual els nens i les 

nenes aprenguin de la vivència del dia a dia, una escola bressol que experimenti i que faci 
conèixer als infants el seu entorn.

— Enfortir l’escola pública garantint un correcte manteniment dels equipaments escolars, 
proporcionant espais de qualitat. Cal deixar de beneficiar les escoles concertades regalant 

solars (cas Dominiques), i cal potenciar les escoles públiques a nivell d’infraestructura, ja que 
l’Ajuntament pot avançar diners (de vegades ho fa), per tal que a Tarragona no hi hagués 

cap escola en barracons. Alhora, per tal de garantir l’equilibri social, les escoles privades i les 
privades sostingudes amb fons públics – concertades– han d’entrar a formar part del sistema 

educatiu municipal, seguint les polítiques que marca l’ajuntament. Es tramitaran ajudes a les 
escoles que tinguin aules d’acollida per tal de poder atendre els/les alumnes que durant el 
curs es van incorporant a les escoles. S’establirà una bossa de beques per a sortides i per 
a activitats extraescolars. En les escoles que actualment hi ha desequilibri social, es vetllarà 

per tal que aquest es vagi minimitzant a partir de l’oficina d’escolarització. En casos extrems, 
es prendran alguna de les següents mesures extraordinàries: fusió d’escola amb desequilibri 
social, o bé barreja d’alumnes de diferents escoles en les quals, hi hagi un projecte educatiu 

similar –s’ha de fer en els cursos amb més desequilibri social.
— Garantir una zonificació escolar integrada (ZEI), composant el model de zonificació 

d’un mapa amb àrees d’influència escolar que incloguin diverses escoles, tant públiques com 
privades concertades, i que delimitin zones amb uns nivells d’instrucció de la població resi-

dent similars. Una bona zonificació –definint grans àrees d’influència que actuen com a zones 
úniques però amb composicions socials similars– s’estableix en les condicions per equilibrar 
la demanda, incrementar l’heterogeneïtat a les aules i possibilitar un mapa escolar més equi-

tatiu. La ZEI ha d’anar acompanyada d’altres mesures que permetin minimitzar les diferències 
entre les escoles de cada àrea, com la reserva de places per a alumnes amb necessitats es-

pecífiques de suport, l’assoliment de la gratuïtat real i la desaparició de pràctiques de selecció 
encobertes en alguns centres concertats.

— Potenciar l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME). L’OME també podria assumir 
tasques de recull de dades sobre l’absentisme escolar a la nostra ciutat, però el programa de 

detecció, prevenció i intervenció de l’absentisme i la desescolarització ha d’estar consensu-
at i implementat per l’Ajuntament i els diferents agents educatius –centres escolars i EAP– i 

socials – educadors.
— Garantir l’accés al transport municipal i el servei de menjador. El transport escolar 
ha d’estar lligat al transport públic, és a dir que totes les escoles tinguin accés amb autobús 
per tal que l’alumnat s’hi desplaci. És necessari ampliar la targeta TTE (Targeta de Transport 

per a escolars) a una targeta de transport per a estudiants (siguin quins siguin els estudis 
cursats) per a menors de 25 anys. A més cal que des de l’Ajuntament es cobreixin les beques 
de menjador, ja que en l’actualitat aquestes són insuficients. S’han detectat casos d’alumnes 
que deixen d’assistir a classe per les tardes quan no es queden al menjador o alumnes amb 
una alimentació insuficient. S’ha de tenir present que en l’actualitat les beques de menjador 
no són tals, sinó que són ajudes i que aquestes no arriben a cobrir la totalitat de la despesa 

en situacions en les que seria necessari. 
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— Millorar l’atenció i el pressupost que es dediquen a les aules d’educació externa o 
compartida. A Tarragona existeixen dues UEC i caldria municipalitzar-les.
— Millorar l’atenció als centres oberts. Els centres oberts han de ser oberts a qualsevol 
infant, però la normativa ha fet que només se’n puguin beneficiar infants amb risc d’exclusió 
social. Cal revertir la privatització del servei.
— Garantir l’accés a activitats extraescolars de reforç acadèmic, culturals i espor-
tives per a tot l’alumnat de primària i secundària de Tarragona, ja sigui mitjançant ajudes 
econòmiques en forma de beques, ampliant i millorant l’oferta dels centres cívics o bé facilitant 
projectes autogestionats de barri. 
— Facilitar l’accés a l’escola d’adults: cal facilitar la incorporació de tota persona que hi 
estigui interessada, facilitant-hi recursos econòmics. Actualment és massa costosa i caldria 
ampliar-ne les places.
— Facilitar l’accés als Estudis Superiors: l’Ajuntament ha de posicionar-se en contra de la 
mercantitlització de l’educació superior i la influència de les grans empreses sobre els estudis.
— Promoure l’ús social dels centres públics. Les instal·lacions escolars han d’estar ob-
ertes fora de l’hora escolar, per tal de donar un servei a la ciutat. Proposem que s’obrin els 
patis de les escoles a la ciutat i que es facin tot tipus de cursos: informàtica, teatre...
— Gestionar tota l’Oferta educativa des de l’Ajuntament: l’Escola d’Art, l’Escola de música, 
l’Escola d’adults, l’Escola taller, l’Escola teatre, les Escoles d’idiomes, els Programes de quali-
tat professional inicial (PQPI), les Aules d’autoaprenentage i la Normalització lingüística.

Fet migratori

— Impulsar plans de recepció i acollida revisant a qui s’adreça i a qui es considera immi-
grant. En l’aspecte idiomàtic estaríem d’acord en qui necessita rebre una atenció però en la 
resta d’aspectes, el fet de tenir una o altra nacionalitat o origen no hauria de pesar, sinó tan 
sols el fet de ser una persona no resident que arriba de nou al municipi amb intenció d’es-
tablir-s’hi. En aquest sentit, caldria apostar per una política informativa i formativa sobre els 
recursos de la població als quals pot accedir el nouvingut, però de manera general, no tan 
específica per a persones estrangeres. 
— Impulsar plans de gestió dels recursos que facin front a la falta de transparència en 
l’adjudicació d’ajuts, ja que la gent desconeix quins criteris s’utilitzen en la política d’ajuts so-
cials i això augmenta la rumorologia i la xenofòbia. 
— Defensar dels drets de la ciutadania de les persones immigrades: l’accés a la partic-
ipació política així com als serveis públics bàsics podrien facilitar-se mitjançant l’accés a l’em-
padronament. 
— Fer una defensa del marc legal vigent, amb la Llei de bases de règim local i de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, que obliguen els ciutadans a empadronar-se i els ajun-
taments a donar d’alta en el padró als ciutadans residents.
— Denunciar la il·legalitat de les propostes «negacionistes» envers el padró, que ho són 
envers l’accés universal als drets bàsics de la ciutadania, 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.
— Denunciar les ordenances de civisme com a eines sancionadores per a regular els 
usos dels espais públics. Cal impedir l’aprovació d’ordenances que discriminen a la dona 
(per exemple, burca o prostitució) i, si cal sancionar algú, ha de ser l’home, sigui el client o 
proxeneta de la prostitució de carrer, sigui el marit que obliga dur el burca i, a aquest efecte, 
davant d’un delicte de coaccions, hi ha el Codi penal, no calen més normes.

— Lluitar contra la xenofòbia al carrer i a la sala de plens, tot analitzant les causes de l’as-
cens del feixisme organitzat i hem de plantejar-nos quina ha de ser l’estratègia per desemmas-

carar-lo. S’ha de lluitar contra el debat simplista a favor o en contra de la immigració, on ens 
situa la dreta i té camp per córrer el feixisme, cal desemmascarar aquest debat i dur el plante-
jament a qui beneficia i a qui perjudica la immigració. D’aquesta manera podem mostrar com 

aquells que surten beneficiats de l’existència d’aquesta bossa de mà d’obra barata són precis-
ament els que articulen discursos contraris a la immigració; cal denunciar aquesta contradicció 
i fer aflorar qui són els beneficiats i les víctimes d’aquesta situació, per tornar a teixir les alianc-

es naturals que condueixen a la unitat entre les classes privilegiades i la unitat en el si de les 
classes populars. També caldria crear un observatori de les agressions racistes i xenòfobes.

— Apostar per una política informativa i formativa sobre els recursos de la població a les 
persones nouvingudes amb independència de la nacionalitat o del lloc de procedència, així 

com dur a terme projectes d’eradicació de rumors sobre la població immigrant i gitana.
— Facilitar el teixit associatiu com a eina cohesionadora, partint de la necessitat d’unitat 
d’acció de classe treballadora. Fomentar l’associacionisme de base i cal facilitar que aquestes 

associacions es connectin entre elles i que es visualitzin.
— Facilitar la integració de la població immigrant mitjançant l’aprenentatge de la 

llengua: tant fent cursos de català, com distribuint informació en àrab. Cal donar cursos que 
respectin les cultures de les assistents, facilitar espais d’intercanvi de parelles lingüístiques, etc.

— Facilitar la integració entre la població de qualsevol punt de la ciutat. Els serveis 
socials han d’estar coordinats amb la resta de serveis que es donen i s’han d’orientar no tant 

com a merament assistencials sinó com a facilitadors o gestors d’eines d’apoderament.
— Mantenir un criteri d’equitat pel que fa al respecte de les opcions identitàries, cul-

turals i religioses.

Habitatge

— Garantir l’accés a l’habitatge mitjançant la creació d’un parc públic de lloguer social 
(20% de salari familiar), un cens d’habitatges buits i l’expropiació de l’ús de fruit dels pisos 

buits de bancs, immobiliàries i grans propietaris, apostant per la desobediència en relació a 
l’ocupació d’habitatges, expropiar els pisos que té l’Arquebisbat i posar-los dins d’aquest parc 
públic de lloguer social. En relació a la nova construcció reservar el 20% dels metres horitzon-

tals per habitatges de lloguer social en construccions de més de 2500 m2.
— Promoure el lloguer baix protegint els arrendataris mitjançant la derogació de la LAU i les 
lleis de flexibilització del lloguer; legalitzant l’ocupació en cas que l’habitatge estigui infrautilitzat 

durant més d’un any, etc.
— Treballar per la tinença segura o la no pèrdua de l’habitatge. Prohibint els desnona-

ments per motius econòmics dels habitatges habituals, aprovant una moratòria immediata de 
tots els desnonaments d’aquestes característiques, aprovant la ILP de la PAH, creant comis-

sions paritàries entre afectades-PAH, AAVV, municipi i propietaris per evitar els desnonaments; 
potenciant la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca com a interlocutor principal; garantint el 

reallotjament adequat en cas de desnonament a partir del lloguer social; defensant el lloguer 
assequible, de llarga durada i estable.

— Regular en favor de les classes populars la nova construcció i la gestió del sòl 
de manera que es prohibeixi la venda de sòl públic, que es recuperi el dret de tempteig i re-

tracte per part de les entitats locals, les noves construccions públiques han de ser exclusives 
de lloguer social i cal fomentar el sistema Andel per construccions privades on es conservi la 
propietat pública del sòl; es duguin a terme plans de rehabilitació consensuats amb el veïnat.
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— Donar suport a l’ocupació d’edificis buits per part de la Plataforma d’Afectats per 
la Hipoteca per reallotjar-hi famílies que han estat desnonades o no tenen habitatge on vi-
ure: fent un treball previ per evitar que la gent es quedi sense habitatge, atorgant ajuts a l’habi-
tatge d’altres tipus, mediar per aconseguir masoveria urbana, etc.; garantint que la policia local 
no dificulti ni impedeixi l’ocupació de l’immoble ni que col·labori en fer-los fora en cas que hi 
hagi una ordre judicial; garantint que la policia local no acompanyi les empreses energètiques 
o d’aigua a tallar els subministres de l’edifici ocupat; no desentenent-se de la situació de les 
famílies que viuen a l’edifici ocupat sinó que els ha de garantir els mateixos drets i ajuts que la 
resta de la població, també el dret a l’empadronament; ajudant en les tasques de rehabilitació 
i arranjaments i accés als subministraments, i possibilitant que els edificis es puguin acollir als 
ajuts com la resta d’habitatges.  

Joventut - Espais i model de socialització

— Facilitar l’ús de l’espai públic.
— Defensar els espais alliberats i autogestionats.
— Cedir part de la gestió dels equipaments públics al jovent associat o organitzat.
— Promoure activitats d’oci que no es basin en el consumisme sinó que tinguin com a 
objectiu fomentar la relació entre els joves.
— Aglutinar, donar veu i recolzar aquells col·lectius i grups de joves que treballin per la 
reivindicació d’espais propis per tal de poder desenvolupar les seves activitats; ja sigui mit-
jançant l’ús de l’espai públic, d’espais autogestionants, llogats o municipals.

Joventut - Treball i precarització laboral

— Fer ús dels recursos propis del territori perquè siguin motor econòmic i una possi-
ble font de creació de llocs de treball.
— Aglutinar, donar veu i recolzar aquells col·lectius i grups de joves que treballin per la 
reivindicació dels drets laborals del jovent, alhora que intentar fomentar la creació de xarxes de 
suport- amb coordinació a les altres organitzacions de l’Esquerra Independentista que trebal-
len en aquest àmbit- entre aquest col·lectiu per tal de fer front a aquesta situació.

Joventut - Habitatge i emancipació

— Crear una taula d’habitatge municipal en la que les joves hi puguin participar, que no 
sigui merament consultiva.
— Crear una “Borsa Municipal d’Habitatges”.
— Facilitar el servei d’informació, assessoria tècnica i jurídica per casos d’assetja-
ment immobiliari.
— Posicionar-se amb les afectades de processos d’execució hipotecària.
— Crear un servei d’informació sobre els processos de transformació urbanística i la 
infraestructura necessària per promoure i dur a terme processos de participació ciutadana rela-
tius a aquests processos.
— Donar suport a aquelles okupacions d’habitatges i locals que portin molt de temps 
abandonats i que pretenguin donar-los un ús social i obert al barri i a la ciutat.
— Aglutinar, donar veu i recolzar aquells col·lectius i grups de joves que treballin per 
la reivindicació d’un habitatge digne pel jovent i el conjunt de la societat i que al mateix temps 
denunciïn la situació actual pel que fa aquest àmbit.

Joventut - Drets sexuals i rols de gènere

— Impulsar i ampliar espais de joves de salut sexual i reproductiva.
— Proporcionar atenció específica fora d’horari escolar adreçada a joves als CAP’s dels 

municipis per poder rebre informació dels mètodes anticonceptius no agressius.
— Fomentar que s’abordi a les escoles públiques els temes de desenvolupament i 

salut sexual i reproductiva de una manera integral, feminista, no criminalitzadora de les op-
cions sexuals i identitats sexuals diverses i sobretot no centrada en la penetració.

— Fomentar punts de trobada on es puguin abordar temes com la violència de gè-
nere i sexual d’una forma comunitària i empoderadora, no (només) assistencialista.

— Aglutinar, donar veu i recolzar aquells col·lectius i grups que treballin per la conscien-
ciació en aquest àmbit, alhora que fomentar espais per abordar les problemàtiques existents 

d’una manera col·lectiva i feminista. Treballar per canviar el model dels serveis d’informació 
dels municipis per tal que s’integrin els diferents punts especificats anteriorment.

Diversitat funcional i salut mental - Salut

— Definir uns protocols sociosanitaris específics per a l’atenció de les persones amb 
diversitat funcional, que evitin les negligències i/o problemes en l’atenció sanitària que sovint 

aquestes persones pateixen.
— Definir uns protocols sociosanitaris específics per a l’atenció de les persones 

afectades per una malaltia mental, que evitin les negligències i/o problemes en l’atenció 
sanitària que sovint aquestes persones pateixen, en especial en relació amb una malaltia men-

tal greu.
— Millorar les polítiques de prevenció i les condicions sanitàries i sociosanitàries de 

les persones amb diversitat funcional, així com de l’atenció mèdica i de les prestacions or-
topèdiques i protèsiques adreçades a aquest col·lectiu.

Diversitat funcional i salut mental - Dret a l’educació i a la formació

— Promoure l’escola de qualitat i veritablement inclusiva dins del marc de l’escola or-
dinària.

— Mentrestant, garantir el compliment de les Bones Pràctiques Inclusives d’alumnes 
amb diversitat funcional dins dels centres d’ensenyament ordinaris.

— Garantir la ràtio de professorat de suport i d’educació especial per centre i d’alum-
nat per aula a fi d’assegurar la qualitat de l’educació.

Diversitat funcional i salut mental - Habitatge

— Promoure una legislació per garantir l’accés en igualtat de condicions a totes les 
persones amb diversitat funcional que requereixin un habitatge adaptat.

— Definir programes orientats a l’adaptació progressiva de totes les promocions 
d’habitatges per a què compleixin els paràmetres tècnics d’accessibilitat. Això inclou la 

dotació de preinstal·lacions domòtiques en la totalitat dels habitatges.
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— Crear una xarxa pública de pisos tutelats per garantir l’autonomia i la integració social 
en igualtat de condicions a totes les persones amb malalties mentals que ho requereixin.
— Augmentar el nombre de places de les residències adreçades a les persones amb 
malalties mentals greus. Residències no tancades que permetin la relació dels malalts amb 
el seu entorn.

Diversitat funcional i salut mental - La creació d’ocupació, lluita contra 
l’atur i la precarietat i la renda bàsica universal

— Dur a terme polítiques actives d’ocupació i priorització dels recursos cap a l’ori-
entació laboral i la recerca de llocs de treball en empreses ordinàries per a les persones amb 
diversitat funcional i/o afectades per una malaltia mental.
— Impulsar serveis d’integració laboral amb la finalitat d’afavorir la inclusió de les persones 
amb diversitat funcional en l’àmbit laboral
— Impulsar el Programa d’Inserció Laboral (PIL) específic per a les persones afectades 
per malalties mentals. Tallers ocupacionals i Centres especials d’ocupació per a persones amb 
dificultats d’inserció en empreses ordinàries.
— Aprovar una Renda bàsica de ciutadania adreçada a les persones sense ingressos. 
Aquesta renda bàsica, de caràcter universal, també permetria el sosteniment econòmic de les 
persones amb malalties mentals greus i/o amb diversitat funcional que no poden desenvolupar 
una activitat laboral remunerada.

Diversitat funcional i salut mental - Urbanisme sostenible i dret a 
l’accessibilitat i a la mobilitat

— Aplicar paràmetres d’accessibilitat universal o Disseny per a Tothom, tant en l’en-
torn urbà, com en l’habitatge i el transport, per tal de fomentar la supressió de barreres arqui-
tectòniques, urbanístiques i de comunicació i promoure el transport adaptat.
— Garantir a tot el territori un transport públic totalment accessible per tal que tothom, 
i també les persones amb diversitat funcional, puguin desplaçar-se de forma segura i autòno-
ma.
— Definir i oferir el Servei de transport Porta a Porta com a servei públic de transport. 
Tarifes del servei establertes en els paràmetres del servei de transport públic ordinari. No pe-
nalitzar amb tarifes abusives els usuaris/àries amb diversitat funcional que necessiten d’aquest 
servei per al seu desplaçament i autonomia personal.

Diversitat funcional i salut mental - Lleure inclusiu

— Legislar i reglamentar l’adaptació de les instal·lacions d’oci i cultura per a fer-les 
accessibles a tothom. Fer seguiment del compliment d’aquestes normatives.
— Afavorir la participació activa de les persones afectades per malalties mentals, i 
d’altres col·lectius amb diversitat funcional, en els programes de cultura i lleure de l’àmbit mu-
nicipal.
— Facilitar espais i recursos per tal que els col·lectius de persones afectades per 
malalties mentals i els col·lectius de persones amb diversitat funcional puguin desenvolupar 
de forma autònoma les seves activitats culturals i de lleure obertes a tota la comunitat (tallers 
de ràdio; tallers de teatre; tallers de música, etc.)
— Facilitar i Fomentar la pràctica d’activitats esportives entre les persones amb di-
versitat funcional com un element bàsic per a la salut i el benestar.

Sobirania tecnològica - Programari lliure

— Ha de ser en català. El programari no pot quedar exclòs de la llengua vehicular del nostre 
poble.

— Ha d’utilitzar estàndards oberts per emmagatzemar les dades per tal de garantir l’accés 
perenne a les dades.

— Ha de poder garantir la seguretat del programari per mitjà de terceres persones.
— Ha de ser programari lliure.

Sobirania tecnològica - Accessibilitat

— Fer accessible tota la informació d’interès públic per tots els canals possibles.
— Publicar en formats lliures la informació. Només aquest fet pot garantir

 l’accés universal.
— Permetre el tractament de la informació. És a dir, s’ha de facilitar en formats que en 

permetin el processament de forma fàcil i àgil.
— Infraestructures: garantir l’accés a internet a tota la societat i d’aquelles eines 
necessàries pel desenvolupament telemàtic. Per aquest fi, s’han de tenir en compte 

projectes ja existents -com guifi.net- que poden satisfer aquestes necessitats. Per altra banda, 
s’han de posar les eines per tal de que mica en mica aquests serveis estiguin autogestionats 
a nivell municipal o de barri. S’ha de prioritzar la descentralització dels serveis telemàtics per 

garantir un sistema robust, però, alhora, s’ha de preservar la intimitat personal i garantir la 
màxima seguretat.

Promoció del lleure i de l’esport

— Impulsar l’esport base per tal de treballar conjuntament amb infants i joves esportius les 
pràctiques que promouen els valors de l’equip, la complicitat, l’esforç i tots aquells que con-

verteixen l’esport en un espai d’enriquiment col·lectiu. 
— Dotar la ciutat dels equipaments esportius necessaris, primer mitjançant els ja exist-

ents (en centres educatius i esportius públics o  privats) i posteriorment amb l’adquisició de 
sòls tant al centre com a  ponent, i la construcció dels espais oberts. 

— Oferir suport, recursos i ajudes a les entitats de lleure que mantenen les estruc-
tures de voluntariat.

— Donar suport i impulsar em les lligues no professionals en els diversos esports, prim-
er amb la cessió d’espais arreu de la ciutat i després amb difusió i facilitació dels tràmits per 

accedir-hi.
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Una ciutat solidària 

— Des de l’administració municipal, i d’acord amb el seu rebuig als estats dictatori-
als, trencar tota relació amb aquests a través de diferents maneres: evitant la compra de 
material, mecanismes d’assessorament, etc. entre d’altres. 
— Ajudar solidàriament en la mesura del que ens sigui possible a tots els pobles que 
lluiten per la seva llibertat. 
— Potenciar l’àrea de treball de cooperació.
— Divulgar i difondrem els diversos aspectes que conformen la cultura de pau, a 
través de les activitats pròpies de l’Ajuntament i també a través dels mitjans de comuni-
cació municipals.
— Fomentar l’educació per la pau a les escoles i dotarem les biblioteques municipals 
de materials específics sobre pau. Promourem que el 30 de gener, Dia Escolar per la Novi-
olència i la Pau, sigui un dia de reflexió i activitat al municipi.
— Donar suport a activitats d’entitats i grups locals sobre aquestes qüestions i destin-
arem una aportació econòmica específica a programes de promoció de la cultura de pau.
— Establir serveis de mediació i resolució pacífica de conflictes al municipi i pro-
mourem polítiques  d’integració i acollida a la diversitat.
— Formar la policia municipal en mediació i resolució de conflictes,  així com en re-
specte a la diversitat, amb l’objectiu de desarmar i  desmilitaritzar les policies locals.
— Participar en les xarxes de municipis que apostin per la defensa dels drets humans 
i la construcció de la pau.
— Donar suport a les diverses campanyes nacionals, estatals i inter-nacionals que 
promoguin la pau i el desarmament.

FEMINISME I 
ALLIBERAMENT SEXUAL
5

Dret a l’avortament lliure i gratuït

— Presentar mocions als ajuntaments sobre el dret a l’avortament on s’insta al parla-
ment a crear llei pròpia, suport i creació de xarxes de suport.

— Augmentar els centres d’Interrupció Voluntària de l’Embaràs 
de gestió pública.

— Crear projectes feministes revolucionaris on es doni informació, suport i alternatives 
a les dones que vulguin interrompre l’embaràs, a partir de la col·laboració amb col·lectius 

feministes, plataformes de defensa dels drets o l’Esquerra Independentista.
— Crear taules de drets sexuals i reproductius que vetllarien pels drets de les dones 

gestionada a partir d’agents socials implicats.
— Participar en les plataformes, assemblees i xarxes que estan sortint pels drets socials a 

diferents municipis dels Països Catalans. Treballar amb la xarxa feminista de Tarragona o 
crear espais si no hi són.

Les conseqüències de les retallades en l’emancipació de les dones

— Treballar propostes a nivell municipal que permetin no rebaixar cap dret més en les 
vides de les dones i reclamar-ne més i millor.

— Incloure el discurs transversal a la lluita municipal institucional en tota la defensa 
dels drets socials, Incloure el concepte de la precarietat econòmica que crea violència intrín-

seca i incloure concepte que la crisi econòmica reforça el patriarcat a través de la mercan-
tilització dels serveis socials i públics i que les tasques domèstiques i de cura es carreguen 

sobre les dones.
— Promoure models familiars alternatius al nuclear, amb mesures com per exemple els 

xecs especials per a famílies monoparentals.
— Fer campanyes de sensibilització en favor de la corresponsabilitat de les feines 

reproductives i de cura.
— Impulsar mesures per evitar retallades i assegurar serveis municipals que afecten 

especialment a col·lectius de dones més vulnerables (immigrants, víctimes de violència de 
gènere...).

— Organitzar un banc del temps de les dones per tal d’enfortir les xarxes comu-
nitàries de dones.

— Crear serveis de municipalització del treball de cures a través de bosses de per-
sones en situació d’atur o sense prestació que realitzi serveis de cures (infants, gent 
gran, persones dependents, tasques de neteja i manteniment de la llar) a través de la medi-

ació o contractació directa per part de les administracions locals.
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Alliberament LGTBI+

— Realitzar propostes concretes en el marc de Tarragona que garanteixin els drets 
universals del jovent LGTBI+. Una de les possibilitats seria crear polítiques que afavoreixin 
el lloguer social a persones que hagin d’afrontar quotidianament situacions de violència física 
o psicològica cap a aquests mateixos joves. També, defensarem polítiques de joventut que 
puguin construir espais per poder expressar-se sexualment d’una forma lliure.
— Realitzar propostes concretes en el marc de Tarragona que garanteixin els drets 
universals de les persones grans LGTBI+. En aquest sentit, les llars de jubilats i les 
residències són pilars fonamentals d’intervenció des de les institucions per tal de possibilitar 
la lliure expressió i atacar tots aquells casos de LGBTIfòbia que s’hi puguin produir.
— Potenciar espais d’oci no consumista on el col·lectiu LGTBI+ pugui expressar-se en 
llibertat.
— Penalitzar els negocis on tinguin lloc actituds LGTBIfòbiques.
— Presentar mocions i promoure accions que defensin una educació que tracti de mane-
ra adequada la realitat LGTBI+.
— Acabar amb la persecució de les pràctiques sexuals a les àrees de cruising, ans 
el contrari, s’habilitaran aquests espais amb els equipaments adients que en permetin la 
dignificació.
— Retirar els punts de l’ordenança municipal contraris al lliure desenvolupament de la 
sexualitat i contraris també al dret al propi cos.
— Acabar d’articular eficientment el desenvolupament dels diferents plans d’igualtat trans-
versals a Tarragona.
— Treballar amb col·lectius de la comarca o crear espais per treballar problemàtiques 
concretes que es pugin desenvolupar en l’àmbit més local i personal, en relació a la identitat 
sexual i a la lluita per l’alliberament LGBTI+.
— Engegar campanyes públiques de sensibilització sobre el fet LGTBI+.
— Implementar a nivell municipal de la llei contra la LGBTIfòbia, aprovada al Parla-
ment.
— Impulsar plans d’actuació contra l’estigma del VIH, campanyes de sensibilització a la 
societat en general i més concretament en el públic potencialment més afectat. 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 el VIH, i oferint un servei d’as-
sessorament i informació sobre sexualitat des de les institucions sanitàries de la ciutat.
— Impulsar plans d’inserció laboral específicament dirigides a les persones trans.
— Garantir que els cossos municipals de policia tinguin i compleixin protocols per 
atendre casos de LGTBIfòbia que assegurin una bona i justa atenció de les persones 
afectades per atacs homòfobs o transfòbics. 
— Impulsar la creació del Consell Municipal per a l’Alliberament LGTBI+.

Les violències de gènere

— Denunciar la crueltat que suposen els assassinats de dones pel simple fet de 
ser dones. Utilitzar el concepte de “feminicidi” i recuperar el concepte d’assassinat polític, a 
través d’actuacions concretes a Tarragona sempre que hi hagi un assassinat d’una dona per 
violència de gènere (sonar campanes, comunicat institucional, concentracions públiques...).
— Bloquejar qualsevol intent de retallar o suprimir els serveis municipals que afecten 
als diversos col·lectius de dones.

Construir una ciuat feminista

— Denunciar les actituds sexistes dels comerços i empreses que amb la seva publicitat 
i productes de venda promouen estereotips basats en la pressió estètica cap a les 

dones. Fer campanyes envers el petit comerç o establiments diversos per a trencar 
amb els estereotips de gènere o per a facilitar espais lliures de violències de gènere.

— Dignificar de la memòria de les dones de Tarragona. Proposem posar noms de dones 
que hagin lluitat per la defensa dels nostres drets i llibertats als carrers del municipi.

— Visibilitzar mitjançant denominacions d’espais públics de la memòria LGBTI+, amb 
persones significatives del moviment al llarg de la història.

— Engegar projectes educatius per una sexualitat lliure i saludable, i dur-los a terme de 
manera coordinada amb totes les iniciatives que s’engeguin al territori. També s’han de desen-
volupar sota una òptica de la constància i la transversalitat dels diferents departaments que hi 

ha a les institucions.
— Incentivar campanyes de sensibilització amb les AMPA perquè les escoles siguin el 

màxim de coeducatives, de manera que a l’hora de planificar les activitats extraescolars o 
els serveis de l’escola (menjador, neteja, consergeria, etc.) s’hi inclogui el criteri coeducatiu. 

També, impartir cursos de formació de professorat en coeducació.
— Gestionar la mobilitat urbana des d’una perspectiva feminista. Es pot combatre la discrim-

inació de les dones que viuen als barris quant a l’accés als serveis amb la superació de la 
bretxa urbana entre els barris i el centre.

— Tractar, també, les possibles discriminacions contra els homes, en tant que els 
homes també poden ser subjectes de discriminació del sistema patriarcal, efectuant polítiques 

contra la pressió estètica masculina o promovent valors no estrictament associats al seu gè-
nere, a través de noves masculinitats.

— Facilitar espais i dotar de mecanismes de suport als treballadors i treballadores 
sexuals que ho requereixin, aplicar mesures de sensibilització i la no persecució d’aquestes 

persones. Per exemple, assessoria legal, serveis sanitaris, de maternitat, etc.
— Habilitar els espais urbans i arquitectònics considerats actualment com a “punts 

foscos”.
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MODEL URBÀ
Una ciutat construïda 

des del poble i per al poble
6

Urbanisme local al servei de la població

— Per un espai públic per al poble. Davant la privatització absoluta dels espais públics a 
mans de d’establiments privats (cas de les terrasses) cal revisar les ordenances municipals. 
Cal fomentar els espais públics com a escenaris d’interacció social. Cal rebutjar l’arqui-
tectura defensiva i la cultura del ciment, fomentant les activitats a la plaça, al parc i al 
carrer. Un dels casos més exemplificants a Tarragona és la plaça de damunt de l’aparcament 
Jaume I o la plaça de l’1 de maig, a Torreforta.
— Acabar amb punts negres. Millorar la il·luminació, encetar campanyes per a una millor 
utilització dels espais públics (equipaments esportius diversos als parcs, places i platges). 
Especialment, aquells punts negres que representen un risc per a les dones.
— Denunciar dels projectes d’aparador. Cal denunciar que iniciatives com l’anomenada 
smart city són cosmètiques, i que les intervencions de les polítiques urbanístiques no s’han 
de reduir a una font lucrativa més.
— Respondre contra l’espai de la por. Per exemple, la Part baixa de la ciutat enregistra ca-
sos d’agressions i l’Ajuntament anuncia la instal·lació de sistemes de videovigilància. Aquesta 
gestió de la por cal combatre-la amb un millor urbanisme i amb la millora de l’espai 
públic. Cal combatre el discurs polític municipal que emfatitza la gestió de la por i que predi-
ca la xenofòbia i la criminalització de les classes populars. 
— Construir una ciutat educadora. És necessari integrar aquesta perspectiva a l’urbanisme 
de la ciutat. A les escoles cal facilitar l’aprenentatge i l’ús de l’espai. També, impulsar estudis 
per a rutes infantils.
— Redistribuir els usos culturals i socials de la ciutat, superant el desequilibri entre els 
barris i el centre de la ciutat. Promoure més ofertes en l’àmbit de l’oci, la cultura i el lleure 
(teatres, equipaments, festes majors de la ciutat) per resoldre les escletxes actuals entre el 
centre i la perifèria tarragonina.
— A la Part Alta i a altres punts de la ciutat hi ha edificis gairebé en runes que caldria 
recuperar i rehabilitar per reintegrar-los al patrimoni arquitectònic de la ciutat. A tal 
efecte és necessari fer un llistat d’edificis en mal estat i exigir el deure de la seva conservació 
de la dignitat dels l’habitatges.
— Encarar l’escandalosa problemàtica de les edificacions de titularitat pública que 
estan en desús o infrautilitzades. Ens referim a allò que des de la CUP de Tarragona hem 
batejat amb el nom de «Grans Runes» de la ciutat: plataforma del miracle, Banc d’Espanya, 
antiga comissaria de la Guardia Civil, comissaria del carrer Santiyán o els fortins. En primer 
lloc, cal elaborar un catàleg exhaustiu de tots aquests edificis. El projecte de les «GR» 
de la CUP de Tarragona pot ser un punt de partida. En segon lloc, caldria desenvolupar 
una Taula Ciutadana de discussió al voltant dels diferents projectes que es podrien 
dur a terme als edificis inclosos en el catàleg, incorporant els suggeriments tècnics 
adients.  

 — Impulsar un Pla Local d’Habitatge que incorpori: potenciar l’ús de l’habitatge com a 
llar i no pas com a mitjà especulatiu; aturar els desnonaments mitjançant la intervenció dels 

serveis socials municipals i la mediació entre les entitats bancàries i els afectats per tal d’ac-
onseguir lloguer social; establir un marc de garanties per a l’oferta de lloguer social; aturar la 
venda de sòl públic. Ans al contrari, cal ampliar el sòl públic municipal amb la finalitat satisfer 
la demanda de lloguer social, en cas que fos necessària la obra nova; establir les càrregues 
impositives als habitatges buits, mitjançant l’actualització del Impost de Bens Immobles (IBI) 
i les reduccions al primer habitatge, i les penalitzacions als habitatges buits de llarga durada 
sense oferta d’un lloguer proporcionat o lloguer social; implantar i publicitar el cens d’habi-

tatge posant especial atenció a l’actualització dels titulars per evitar l’evasió d’aquells que els 
han obtingut a través d’execucions hipotecàries, i on es caracteritzin les necessitats d’habi-

tatge i la disponibilitat d’habitatge construït i sòl disponible per a la nova construcció. 
— Els Plans de Barri subvencionats a través de la Llei de Barris a Tarragona només han 

tingut cert efecte a la Part Alta i a Campclar, però deixant de banda altres entorns més dep-
rimits de la ciutat (Sant Salvador, la Part Baixa, la Floresta). Els dos barris esmentats han 

rebut aportacions econòmiques substancioses aquests darrers anys, però sense els resul-
tats desitjats pel que fa a la reducció de l’atur o la millora de la formació professional. Des 
de la CUP proposem uns Plans de Barri des d’una vessant més integral, basats en 
un model realment inclusiu i allunyats de la política de projectes faraònics sense 
incidència social (com per exemple els casos de la Vil·la Olímpica Jocs del Mediterrani, 

l’Espai de Trobada, o la rehabilitació de Ca l’Agapito).
 — Recuperar la plaça Corsini per als veïns i veïnes un cop el mercat recuperi la seva 

ubicació original. Aquesta plaça ha de ser per al veïnat i ha de ser aquest qui decideixi com 
vol que sigui aquesta plaça.

— Obrir el fòrum de la colònia com a zona verda al veïnat. Recol·locar les treballadores 
com a vetlladores del Parc. Es podria tancar a les nits, i proporcionar major protecció a les 

zones més delicades.
— Mercadet: la seva ubicació s’ha de sotmetre a participació entre tots els agents 

implicats (AAVV, paradistes, comerciants, etc.).
— Fer un estudi per tal de dinamitzar tota aquesta zona de la ciutat en base a fer 

zones peatonals entre la Rambla Nova, c/Colom, c/Soler, etc. Amb previsió que es pugui 
arribar a unificar una gran zona que arribi fins al Teatre Romà i les restes romanes que hi ha 
vora l’actual EOI (Charteuse), tot plegat sota la idea de promocionar un nou punt d’interès 

romà.
— Revisar les condicions de la Cooperativa Obrera per tal que sigui un espai per al 

barri, així com emprar el Banc d’Espanya també per a la dinamització de l’espai.

Espais lliures naturals, agrícoles i forestals

— Crear la Regidoria d’Agricultura per dotar d’estructures, assessorament i coor-
dinació per a impulsar la sobirania alimentària a Tarragona, juntament amb l’impuls 

de campanyes en favor de la dieta mediterrània i dels productes de proximitat, així com del 
consum de productes agroecològics.

— Constituir un Banc de Llavors a partir de la recuperació d’espècies autòctones i en 
fomentarem l’intercanvi.
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— Fomentar els horts de barri, així com l’agricultura urbana i periurbana, els horts als 
terrats dels edificis (tan públics com particulars), així com als espais de Terres Cavades i a les 
zones abandonades de l’antiga Horta Gran (Camp Clar, Bonavista...). Esdevindrem els sòls 
agrícoles abandonats en horts urbansE amb un lloguer simbòlic.
— Implantar els menjadors ecològics a les llars d’infants i a les escoles, proveint-los 
d’aliments directament de la pagesia del Camp de Tarragona, i dotarem cada llar d’infants 
d’una cuina per a l’elaboració dels seus menús.
— Potenciar la introducció d’aliments ecològics als hospitals, les llars d’avis, etc.
— Fomentar els mercats de proximitat on la pagesia pugui vendre directament els seus 
productes, així com xarxes de productors i consumidors.
— Potenciar i defensar els mercats municipals (Torreforta, Sant Salvador, Sant Pere i 
Sant Pau, Bonavista, Fòrum, Central).
— Condicionar una zona del parc del Francolí com a zones públiques d’acampada on 
s’ofereixi aigua, llum i serveis.

El model de transport a la ciutat

— Cal que a Tarragona puguem revertir les conseqüències de la distribució urbanística de la 
ciutat amb mesures com la unificació dels barris amb el centre mitjançant una bona 
xarxa viària peatonal, que sigui segura, agradable, acompanyada d’una bona campanya 
per fomentar-ne l’ús. Altrament, una bona xarxa de carrils bici és una mesura per connec-
tar internament els espais urbans fragmentats. Barris com Sant Salvador, Rodolat del Moro, 
Llevant no tenen un camí que els uneix amb la resta de la ciutat.
— Proposar un servei públic de transport plenament municipalitzat amb una final-
itat social. Així, cal facilitar una xarxa de transport municipal integral, que possibiliti que 
les persones puguin arribar als polígons industrials. A més a més, cal invertir la lògica de 
funcionament de l’EMT: el transport municipal ha de ser un servei fonamental en sí mateix. 
L’objectiu en cap cas és obtenir beneficis econòmics. A més, cal aconseguir major transpar-
ència amb la gestió econòmica: bones campanyes, preus molt reduïts, etc. La gratuïtat del 
transport públic hauria d’anar lligada a la renda per fomentar mesures igualitàries.
— Apostar per zones d’intercanvi de línies a les perifèries, per evitar els col·lapses al 
centre. Per contra, caldrà proveir d’una oferta contínua al centre de la ciutat. Facilitar con-
nexions entre els grans espais verds de la ciutat i dels barris.
— Apostar per una connexió real per accedir a tota la ciutat caminant i en bicicle-
ta. Tarragona no és cap port de muntanya inaccessible com erròniament sembla enten-
dre el PMUS. En conseqüència, és possible desenvolupar els serveis i les infraestructures 
necessàries (voreres amples, espais per aparcar bicicletes) perquè a Tarrogona es pugui 
arribar caminant arreu.
— El PMUS preveu iniciatives positives com per exemple un intercanviador, línies i re-
correguts d’autobús més curtes. Tanmateix, aquestes propostes no s’han dut a terme. 
Critiquem que només s’hagi desenvolupat el PMUS en relació a les zones d’aparcament de 
pagament (verdes, blaves i taronges). En canvi, les obres de més pes no s’han dut a terme, 
ni a nivell municipal ni supramunicipal.
— Eliminar el cost per aparcar en zona verda, per afavorir els residents.
— Proposar que els veïns de Tarragona puguin fer servir els pàrquings municipals a un 
preu més assequible equiparant-lo amb altres poblacions properes.
— Atorgar la targeta resident a aquelles persones que treballen a Tarragona.
— Per fomentar l’oci familiar de natura, impulsarem la xarxa de senders a peu i les rutes 
en bicicleta al territori, en col·laboració amb els municipis limítrofs.

Transport públic

— Identificar d’on provenen les mancances en la prestació del servei de transport municipal, 
i com es poden introduir mesures d’estalvi que, alhora, puguin redundar a la millora perma-
nent del servei. Promoció activa del transport públic com alternativa a l’ús del vehi-

cle privat.
— En tant que el servei municipal de transport a Tarragona és un servei públic no s’ha de 

pensar en termes de benefici econòmic, sinó en la prestació eficient d’un servei bàsic. 
— Actualment, per poder gaudir dels abonaments per a aturats, cal que concorrin uns req-
uisits que són gairebé impossibles d’assolir (tot un any consecutiu a l’atur o disposar d’una 

prestació, amb la qual cosa molt poca gent pot accedir a l’abonament). Per això, cal establir 
tarifes reduïdes realment a l’abast de les clases populars.

— La freqüència d’autobusos urbans és insuficient, i especialment deficitària per connec-
tar els barris i el centre de Tarragona. Cal estudiar bé les freqüències en relació amb les 

necessitats de desplaçament de les persones i desenvolupar la connectivitat amb altres 
mitjans de transport.

— Augmentar la freqüència dels trens de rodalies i promoure’n l’ús. 
—Potenciar l’enllaç viari peatonal amb poblacions properes (Vila-Seca, Cambrils, Els 
Pallaresos), així com ampliar el servei de connexió amb transport públic incentivant 

el transport interurbà. Caldrà, per tant, establint acords amb les institucions que pertoquin 
(per exemple, amb l’Ajuntament de Reus), millorar el flux de transport públic.

Equipaments

— Pressionar per descentralitzar les instal·lacions administratives municipals i situ-
ar-los a instal·lacions municipals amb molt d’espai utilitzable potencial, com és el cas de la 

Tabacalera. Descentralitzant els equipaments estem donant més oportunitats a una incidèn-
cia directa de la població dels barris.

— La ubicació de noves grans instal·lacions de transport (trens, autobusos, etc.) haurien de 
situar-se a la zona de Ponent, de manera que s’aconseguís una continuïtat urbanística 

més eficient.
— Facilitar nous espais per a les entitats socials i veïnals per tal d’enfortir les xarxes 

associatives a la ciutat.
— Millorar les instal·lacions de wc públics, i de fonts públiques.

— Dotar d’un Centre Cívic i nous equipaments esportius els barris centrals de la ci-
utat, ja que el Centre Sociocultural de la Part Alta així com el pavelló i la piscina del barri del 

Port són insuficients per a què se’n beneficiïn la totalitat de veïns i veïnes d’aquesta part de la 
ciutat.

— Les noves instal·lacions que siguin necessàries, així com els nous serveis, cal situar-los 
en edificis rehabilitats, reaprofitant els espais i donant exemple d’optimització de 

recursos.
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MEDI AMBIENT, 
MODEL TERRITORIAL 
I MODEL ENERGÈTIC 

Cap a un model final de justícia ambiental, 
superant el desenvolupament sostenible

7
Model energètic

— Impulsar un estudi sobre la qualitat de l’aire a Tarragona davant les evi-
dències cientí fiques del risc per a la salut de les persones que suposa l’alta 
presència al nostre territori de dos compostos tòxics volàtils, el benzè i el 1-3 
butadiè, identificant les corresponents responsabilitats de les empreses implicades. Les 
emissions d’aquests compostos han sigut declarades com a potencials cancerígens per 
organismes de referencia internacional així com l’estudi recent elaborat per la UPC. Les 
emissions estan directament relacionades amb l’activitat industrial del Polígon Nord del 
complex petroquímic de Tarragona.  
— Donar suport a totes les investigacions mediambientals independents per tal 
de determinar l’abast de l’impacte de les emissions atmosfèriques procedents de la in-
dústria petroquímica al Camp de Tarragona, i en especial del Polígon Sud, ja que a hores 
d’ara no hi cap estudi en aquest àmbit.
— Promoure una xarxa col·laborativa entre el teixit associatiu de la ciutat per tal 
de donar suport a la realització d’aquest estudi pendent així com la divulgació 
de les seves conclusions.
— Impulsar l’elaboració de mapes locals per al desenvolupament d’energies ren-
ovables. Cal posar l’accent en la importància de les energies provinents de fonts ren-
ovables. Una primera mesura és el subministrament d’energia eòlica que pot proveir 
d’electricitat el municipi. Cal elaborar mapes locals per al desenvolupament de l’energia 
minieòlica en els municipis, en col·laboració amb universitats, entitats i institucions locals i 
supramunicipals. 
— Impulsar la creació de cooperatives energètiques. La legislació vigent a l’Estat 
espanyol permet que qualsevol persona o entitat pugui esdevenir generadora d’energia 
a partir de fonts d’energia renovables. A més a més, permet que l’energia generada es 
pugui aportar a la xarxa i obliga l’empresa distribuïdora de la zona a comprar l’energia 
produïda a un preu primat que fixa el govern de l’Estat. 
— Promoure la utilització de la biomassa forestal com a font d’energia. Amb l’ob-
jectiu ja expressat d’acostar els centres de creació d’energia a la societat consumido-
ra, cal potenciar l’ús i foment de les energies renovables, el control públic de la gestió 
d’aquests recursos i alhora fer possible una gestió forestal sostenible (respectuosa amb 
el medi i les generacions futures i rendible en l’aspecte econòmic). És imprescindible una 
implicació decidida dels ajuntaments en l’aprofitament d’aquests recursos. 

— Potenciar la instal·lació de panells solars (situats sobretot a les teulades dels 
edificis públics) i petits aerogeneradors (previ estudi sobre les condicions mete-

orològiques i idoneïtat de la zona) per obtenir electricitat (edificis privats, empreses, 
instal·lacions municipals i enllumenat públic), o bé, aigua calenta i calefacció (en funció de 

l’opció instal·lada). 
— Promure l’ús d’energies renovables per tal d’aconseguir esdevenir Tarragona en un 

municipi autosostenible energèticament i que segueixi els principis de la generació distribuï-
da. Impulsarem que els equipaments municipals de Tarragona puguin nodrir-se d’energies 

renovables en aplicació del principi d’autosostenibilitat.
— Reduir la contaminació lumínica de la ciutat sense menystenir la seguretat dels 

carrers. 
— Potenciar que la rehabilitació d’edificis es faci seguint criteris d’eficiència i estal-

vi energètic com es preveu pels edificis de planta nova. 
— Exigir l’aplicació i el compliment de les normatives existents (codi tècnic de l’edifi-

cació, decret d’eco-eficiència, etc.) en els edificis de nova construcció.
— Instal·lar xarxes elèctriques d’última generació (allà on sigui possible) que permetin 

conèixer al detall i a través d’internet, el consum dels abonats. 
— Potenciar les auditories energètiques a l’abast de tothom, amb la finalitat de 

millorar l’eficiència energètica. Per oferir les solucions més adequades a cada llar cal 
oferir serveis i auditories energètiques a preus baixos i reduïts i, si cal, de manera gratuïta en 
el cas de persones amb ingressos baixos i d’entitats sense ànim de lucre. A partir d’aquí cal 

informar de les mesures a adoptar: aïllaments tèrmics, augment de l’eficiència en il·luminació, 
hàbits sostenibles de consum, optimització de calderes i bombes de refrigeració, etc.

— Incentivar la concessió de crèdits tous i ajuts per a famílies (sobretot aquelles amb 
menys recursos) per tal de potenciar mesures d’estalvi energètic i poder posar-les en marxa. 

En aquest sentit cal combatre des del municipi el fenomen dels “pobres energètics”. 
— Posar mitjans per facilitar la feixuga tramitació i el sistema de primes vigent, ja que 
actualment dificulten la implementació d’alternatives de generació distribuïda, en favor de la 

centralitzada.
— Fer assessorament i conscienciació de la importància de la reducció de les emissions 

per part d’indústries i comerços, tot implementant millores per tal de reduir les emissions a 
l’atmosfera. 

— Promoure l’autosuficiència energètica a les indústries, desenvoluparem sistemes de 
subministrament, principalment solar i tèrmic, però també d’altres sistemes com ara la bio-

massa, l’ús de gas metà mitjançant la cogeneració, en aquells indrets on no es faci. Aquesta 
és una de les fórmules per reduir la dependència de combustibles fòssils. Cal la col·laboració 

i coordinació amb d’altres administracions.
— Promoure les campanyes municipals de sensibilització/conscienciació ciutadana 

per tal de promoure les bones pràctiques energètiques.
— Encetar campanyes municipals d’informació a la població en relació als ajuts i de-

scomptes per a l’adquisició i instal·lació d’elements i equipaments d’estalvi en-
ergètic.

— Promoure al nostre municipi l’estudi i la millora dels biocombustibles i la intro-
ducció real de vehicles elèctrics o híbrids, alhora que pressionarem perquè el ferrocarril 

es converteixi d’una vegada per totes en el mitjà de transport del segle XXI, un mitjà ràpid, 
econòmic, eficient i que equilibra i cohesiona el país territorialment.
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Transport de persones i mercaderies

— Accessibilitat als serveis bàsics i dret a la mobilitat vs. dret a la infraestructu-
ra. La mobilitat de les persones és un dret. Les diferents administracions, i especialment 
la municipal, han de garantir aquest dret. L’assoliment d’aquest dret no passa per l’ho-
mogeneïtzació del dret a la infraestructura, sinó que ha d’adaptar-se a les capacitats i a 
la vocació de cada territori. 
— Adequació a les necessitats de cada territori. L’estratègia de desenvolupament 
territorial ha de partir d’aquesta redefinició del paper dels diferents espais, estratègia en 
la qual la mobilitat esdevé un element bàsic i cohesionador. La planificació no pot en cap 
cas estar deslligada d’aquesta estratègia territorial que permeti un funcionament eficient 
en xarxa.
— Integrar l’eficiència com a principi de les polítiques públiques, no només per una 
qüestió de restricció pressupostària sinó per a la desaparició del balafiament. Això signifi-
ca controlar de forma eficaç i durant tot els procés constructiu els projectes vigents per 
evitar la despesa excessiva, i repensar l’execució de les infraestructures a mig construir 
en el marc d’una nova priorització de les inversions en l’actual context, tenint en compte 
la capacitat d’adaptació de la infraestructura.
— Configurar de nuclis de població compactes i relativament densos, que ja és 
defensable en termes de minimitzar el consum de sòl, es justifica també per les oportuni-
tats de desplaçaments a peu i en transport públic, en especial el ferroviari, la dotació de 
la qual demana una massa crítica suficient per a una explotació amb costos raonables. 
Aquesta compacitat dels nuclis urbans també afavoreix altres aspectes com la impulsió 
del comerç, la rendibilització dels equipaments, l’eficiència en la gestió de les infraestruc-
tures urbanes i els serveis i la cohesió social.
— Dissenyar la ciutat, barri o municipi a escala humana, és a dir, cal localitzar 
habitatges, equipaments, zones de serveis, d’oci i esportives, espais naturals o zones 
verdes, zones amb comerç i d’activitat econòmica a unes distàncies adequades per tal 
que siguin accessibles per a la població. Tots aquests espais s’haurien d’ubicar en radis 
inferiors a 1,5 km.
— Defensar una intensificació de les xarxes de transport públic comarcals i 
intercomarcals. Noves xarxes de ferrocarrils no radials i la connexió en transport públic 
eficient de tots els municipis d’una mateixa comarca són reivindicacions que cal posar 
sobre la taula de manera immediata. Cal apostar pel tren de mercaderies, ja que el trans-
port per carretera és actualment insostenible des del punt de vista ecològic.

L’ordenació del sistema d’espais lliures: des dels espais periurbans i 
agraris fins als espais naturals protegits

— Introduir el concepte de biodiversitat en la planificació i el tractament dels es-
pais lliures urbans. Per fer-ho cal que en la gestió i ordenació del nostre territori, preval-
guin els principis de preservació i millora del funcionament ecològic de la matriu territorial 
entesa com un conjunt.
— Permeabilitzar i desfragmentar del territori. És important mantenir la permeabili-
tat ecològica del territori, evitar la formació de barreres i prevenir els processos de 
fragmentació de la matriu territorial. En aquest sentit cal realitzar un pla de connectors 
biològics i de vianants per tal de completar l’Anella Verda de Tarragona, tallada avui per 
dues carreteres i la via del tren, i cal redactar-ne el Pla Director.
— Definir i legislar els espais agraris, forestals i periurbans mitjançant plans especials 
que facilitin l’establiment i l’aplicació d’estratègies de conservació, gestió i in-
tervenció. Això evitarà que quedin com a zones marginals, a l’espera de ser engolits per 
futurs processos urbanístics, tal com pregona el planejament i marc legislatiu actual.

— Garantir la conservació, en xarxes d’espais lliures i espais protegits, de mostres 
suficients i ecològicament viables de la diversitat d’ecosistemes, hàbitats i es-

pècies, i dels àmbits de connexió necessaris per a la dispersió de les espècies. 
— Mantenir i millorar la identitat i la qualitat paisatgística dels ambients rurals i 
urbans. Cal fixar uns objectius de qualitat paisatgística per a tots els tipus de paisatge 

presents en el territori i protegir les mostres i els elements més excepcionals i els que donen 
identitat al territori. Cal ampliar l’EIN del Bosc de la Marquesa i també de la Platja Llarga fins 

a la Savinosa i conservar, però no asfaltar, el Camí del Llorito.
— Cercar noves fórmules de cooperació municipal i formular plans urbanístics en 

l’àmbit supramunicipal.  Aquesta col·laboració és bàsica per fer la gran anella des del Gaià 
fins al Francolí. En aquest sentit, caldrà fer extensiu l’EIN desembocadura del riu Gaià al roc 
del preventori de la Savinosa. El preventori hauria de ser un espai social que no s’hauria de 

privatitzar ja que podria tenir mots usos potencials (escola de natura, escola de mar, etc).
— Recuperar els masos dispersos arreu de l’Anella Verda - molts protegits ja en l’ac-

tualitat - com a equipaments socioambientals i, en especial, reconstruir i rehabilitar el Mas 
Grimau com a equipament públic de referència per a l’espai protegit del Bosc de la Marque-
sa i l’Anella Verda globalment, esdevenint un immillorable ecomuseu i centre d’interpretació, 

equipat amb un jardí botànic situs a la nau adjunta –on s’hi conserva la savina litoral més 
gran de Catalunya, catalogada a tal efecte com a monumental per la Generalitat-, recuper-
ant la torre de defensa annexa com a mirador paisatgístic i punt de guaita contra incendis, 

podent acollir tanmateix l’oficina de gestió de l’espai, i una estació biològica.
— Adquirir com a sol públic la globalitat de la finca del Bosc de la Marquesa a la 

Punta de la Móra, per a poder gestionar lliurement els seus espais naturals (ecosistemes 
forestals i agrosistemes) i, tanmateix restaurar Mas Grimau com a equipament socioambien-

tal emblemàtic per a TGN. 
— Elaborar els necessaris Plans de Gestió de tots els espais naturals protegits mu-

nicipals i els pertinents Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal amb Objectiu Protector 
arreu dels boscos de Tarragona, de forma que, mitjançant aclarides selectives de pins i altres 

espècies piròfites de brolla, es potenciï eficaçment la maduració dels boscos del municipi 
vers alzinars, o bé màquies i rouredes, les comunitats vegetals inherents del país, i molt més 

estables i resistents apertorbacions com els incendis forestals, ventades o les plagues de 
processionària.

— Recuperar paisatgísticament, ajardinant amb planta autòctona rarificada local-
ment, els espais lliures entre els grans nusos de comunicació i arreu de les vores i 

talussos de carreteres, aplegant certament centenars d’hectàrees.
— Restaurar els ecosistemes riberals del Francolí aigües amunt del seu pas pel nucli 
urbà, mitjançant la reforestació dels boscos de ribera estructurats en comunitats forestals 

d’albereda, salzeda, baladrar, tamarigar, etc., la creació d’àrees de tranquil·litat per a la fau-
na, bassals, illes i platgetes fluvials, posaders i talussos de nidificació, etc., paral·lelament a la 

disposició equipaments d’educació ambiental integrats.
— Naturalitzar coherentment les riberes del Francolí al seu pas confrontat amb la 

ciutat, tot millorant-ne paisatgísticament el seu entorn, amb aportació de substrat intersticial 
a les esculleres, el seu recobriment amb malles geotèxtils i sembra d’herbàcies autòctones, 

l’estaquillat amb espècies helofítiques, arbustives i arborescents pròpies dels ecosistemes 
riberals fixant i estabilitzant els marges riberencs. 
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— Naturalitzar el Bosc Naixent de Sescelades, recuperant el projecte inicial de res-
tauració ecològica mitjançant la implementació dels hàbitats propis de màquia i d’alzinar, 
disposició de tanques arbrades per a recer estratègic del vent, rocalles semisoterrades de 
refugi i hivernada per la microfauna, derives de l’escorrentia superficial conformant estanyols 
temporals pels amfibis, plantació de plantes comestibles per la fauna, de refugi i nidificació, 
plantes rarificades localment, instal·lació i manteniment de caixes-niu i menjadores, retolació 
com a aula de natura, arranjament d’itineraris, etc. 
— Recuperar els Fortins de Sant Jordi i de la Reina com a equipaments socioam-
bientals, endegant-hi l’anunciat projecte d’ecomuseu de la Mediterrània, ajardinant l’entorn 
amb espècies autòctones.
— Compatibiltzar la conservació de l’entorn natural del Morrot de la Rabassada-Savi-
nosa-Cala Romana amb un ús social, ordenant i recuperant ambientalment i paisatgística 
tot l’espai, preservant com a àrea amb serveis de restauració alguna de les edificacions en la 
part arbrada més interior. 
— Conservar íntegrament l’entorn natural de la Platja Llarga de Tarragona. Ni a la Platja 
Llarga, ni al Bosc de la Marquesa, s’ha de possibilitar l’accés motoritzat. Per anar a 
qualsevol espai natural cal caminar sobre el terra natural, i poder gaudir de trepitjar directa-
ment el sòl... Tot i que sí que cal arranjar urgentment els senders i accessos per ordenar l’ús 
al Bosc de la Marquesa, però de manera molt minimalista i integrada. 
— Impulsar el Parc Natural de les Terres del Gaià, consolidar la preservació de la 
conca del riu, tot assolint el seu cabal i règim ecològic.
— Ésser garants de la preservació dels sistemes agroforestals més enllà de l’Anella 
Verda de Tarragona fins la resta de la comarca, al Tarragonès nord.
— Recuperar els diversos trams abandonats de l’antiga carretera del Pont d’Armen-
tera, proppassat Sant Pere i Sant Pau, com a miradors paisatgístics vers les muralles de la 
ciutat i la mar Mediterrània, el paratge de les Coves del Llorito.
— Preservar el paratge de les Coves del Llorito i el seu entorn, un extens espai natural 
que acull valors significatius tant naturalístics, com paisatgístics, històrics i socials. 
— En general, i en qualsevol planejament urbanístic, conservar les àrees de sòl fèrtil de 
potència significativa, com els comellars, concentrant-ne les transformacions urbanís-
tiques a les parts de terreny més magre, com, sobre les pedreres del Llorito, sobre antics 
abocadors... A tal efecte cal conservar la part baixa del comellar de Terres Cavades com a 
gran Zona Verda del pertinent Pla Parcial, i amb la funció de nexe d’unió principal per a les 
persones de la zona del Llorito -i de l’Anella Verda en general- vers la pròpia ciutat: una zona 
verda lineal a modus de corredor verd ciutat-camp de forma directa.

La gestió de l’aigua

— Analitzar la transparència de dades i la seva publicació, actualitzada i entenedora.
— Assegurar el bon estat de les instal·lacions de les infraestructures d’abastiment.
— Participar en els processos públics duts a terme en compliment de la normativa de la 
Directiva Marc Europea.
— Potenciar l’associació amb altres municipis amb els quals es comparteix una conca 
hidrogràfica. En aquest sentit és interessant estudiar el cas de l’ASAC (Associació de Serveis 
d’Aigua de Catalunya).
— Potenciar la gestió pública de l’abastiment d’aigua. En aquest cas és interessant 
estudiar el cas del GIAC (Gestió Integral d’Aigües de Catalunya).
— Potenciar la formació en matèria d’aigües dins del que coneixem com la «nova cultura 
de l’aigua».
— Potenciar la recuperació d’espais naturals amb alt nivell d’impacte i fomentar la 
creació d’espais de lleure que permetin gaudir de la natura amb moderació i sense mal-
metre-la. Cal assegurar, amb la seva neteja, una xarxa de fonts suficients en tots els espais 
naturals amb trànsit de persones. Cal senyalitzar les fonts amb aigua no tractada sense més.

— Fomentar mesures de minimització de consums.
— Potenciar la gestió pública de l’aigua.

Residus municipals: cap al residu zero 
i la implantació de recollides porta a porta

— Estudiar la implementació d’un sistema municipal de recollida de residus porta a 
porta i la viabilitat de programes-pilot a determinats barris de la ciutat, com la Part Alta o el 

Serrallo.
— Dotar-se de capacitat municipal de compostatge. 

— Aplicar taxes de pagament de residus per generació (en el marc d’una recollida 
porta a porta) per tal que pagui més qui més residu barrejat faci. La fórmula més fàcil-
ment aplicable és amb una taxa de brossa amb una part fixa i una de variable que es pagui a 
través de la compra de bosses estàndard per a la recollida de la resta i els envasos lleugers, 
que són les dues fraccions que interessa reduir. En el cas dels grans productors, la taxa de 

pagament per generació també és aplicable a través de les bosses i en funció del nombre de 
buidades de contenidors de cada comerç.

— Promoure alternatives de reducció de residus. A més de les típiques promocions 
de les bosses reutilitzables i les carmanyoles, cal fer una aposta forta per la promoció de la 

venda a doll en els establiments comercials d’alimentació, drogueria, etc. 
— Investigar en reciclatge del rebuig. 

— Prohibir productes no reciclables. Com que un municipi no té aquestes atribucions 
només queda l’opció de promoure una iniciativa legislativa de producció reciclable, perquè 

es prohibeixi els materials que efectivament no es puguin reciclar.
— Recuperar de materials dels abocadors. Els coneixements i la tecnologia desenvo-

lupada en el centre d’investigació sobre el rebuig permetran aprofitar bona part del material 
que s’ha anat depositant als abocadors, de manera que es convertirà en una nova font de 

matèries primeres i en un altre sector important d’activitat i creació d’ocupació.
— Fomentar els mercats de bescanvi gratuït i d’altres iniciatives no mercantils per difon-

dre i estendre la cultura del reciclatge i la reutilització contra la obsolescència programada.
— Fer campanyes de conscienciació i sensibilització sobre la reducció de la generació 

de residus.

Drets dels animals

— Promoure la defensa dels animals especialment, en relació amb la venda am-
bulant i fixa dels mateixos, prohibint-la i/o exigint uns nivells molt alts de garantia del seu 
benestar. Fomentar que la protectora exerceixi les funcions amb plena garantia de benestar 

dels animals. 
— Promoure la regulació en ordenances de la protecció dels animals, d’acord amb 
el que la llei permeti. Per exemple, amb la regulació de les colònies de gats, l’esterilització 
d’animals per a evitar la seva excessiva procreació i el control, de la manera més sostenible 

possible de les plagues a la ciutat. 
— Promoure campanyes de sensibilització i educació en relació amb el dret animal. 
— Impulsar polítiques que potenciïn la conscienciació en relació amb el maltracta-

ment animal. 
— Mantenir i crear nous espais en els que els animals puguin concorre-hi. Per exem-

ple, amb l’habilitació de platges per al seu ús amb gossos o altres animals. 
— Implantació efectiva del Projecte sobre colònies felines.

— Crear un centre públic d’adopcions felines amb convenis de col·laboració amb les 
entitats animalistes. 
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— Assumir un protocol de gestió de centres de recollida i acollida d’animals urbans, i 
que aquest sigui de compliment obligat per tots els centres de Tarragona i el seu terme mu-
nicipal. Cal realitzar el preceptiu concurs públic per accedir a la gestió de la protectora.
— Impulsar programes de formació obligatòria per aquelles persones i/o centres re-
sponsables d’animals. 
— Crear establiments públics d’adopcions. 
— Crear un carnet d’adoptant. Drets i deures, formació en la seva cura i característiques i 
primers auxilis. 
— Impulsar un programa de recuperació per animals rescatats.
— Impulsar un programa de regulació i limitació de la compravenda d’animals de com-
panyia. Incentius fiscals i ajuts pels comerços que formin part de la xarxa social del carnet 
d’adoptant.
— Impulsar un programa de control de la caça amb gossos.
— Accedir amb animals als espais públics de l’administració i incentivar la seva ad-
missió als establiments públics de titularitat privada. 
— Instal·lar més papereres a la ciutat per tal que els responsables d’animals no hagin de 
recórrer grans distàncies per dipositar els excrements. Efecte dissuasiu de la brutícia urbana. 
— Dotar-se d’un projecte de Control ètic de la sobrepoblació de coloms, basat en la 
planificació de la natalitat mitjançant el mètode anticonceptiu. 
— Mesures socials d’ajuda als animals i els seus responsables legals: creació d’una Unitat 
Mòbil d‘Esterilització (UME); creació d’un servei veterinari públic per a les persones 
amb carnet d’adoptant. 
— Les persones amb risc d’exclusió social no podran ser discriminades als centres 
públics per fer-se acompanyar per un animal. Creació d’un espai amb pinso, aigua i una 
superfície neta. S’hauran d’habilitar aquests espais en tots els centres socials referits a les 
polítiques públiques de benestar social. 
— Difondre públicament alternatives alimentàries ètiques i respectuoses amb els animals. 
Que en tots els menjadors públics de les escoles es contemplin les diferents opcions ali-
mentàries existents a la nostra societat. Promoció del veganisme segons els dictàmens 
de la ONU i la FAO. 
— Formar de manera especialitzada els tècnics en protecció animal.
— Prohibir de l’ús d’animals en espectacles, siguin tradicionals, o no, o atraccions al 
terme municipal.

                               Producció i socialització de béns culturals

— Prioritzar les associacions i els col·lectius locals en l’agenda cultural dels espais 
destinats a allotjar les activitats culturals.

— Generar dinàmiques de col·laboració entre les entitats fomentant el treball en xarxa i 
les relacions de solidaritat entre les diverses associacions.

— Potenciar l’assemblearisme urbà en democràcia directa i transparència com 
única mediació del govern i apoderament en la gestió cultural pública, ni polítics ni 

empreses ni associacions.
— Donar suport obert a la col·lectivització, autogestió, iniciatives individuals i col·lec-

tives, i associacionisme sense ànim de lucre i/o de plantejament comunitari, i als 
equipaments i serveis públics no externalitzats, per a l’avenç d’una economia de-

mocràtica, social i solidària en detriment del pes i domini de les indústries i de la mercantil-
ització cultural.

— Expandir i acostar la festa major a tota la ciutadania, perquè tothom se la senti 
seva.

— Promoure la cultura popular i tradicional a les escoles per aconseguir que els infants 
en siguin un element clau, que se’n sentin protagonistes.

— Facilitar els equipaments culturals a les associacions de la ciutat, de manera que 
no hagin de pagar per utilitzar-los.

— Crear mitjans de comunicació local per facilitar la difusió d’activitats i la tasca de les 
entitats.

— Potenciar la realització d’activitats culturals al carrer.
— Potenciar l’activitat cultural en espais destinats a altres finalitats més enllà dels 
equipaments culturals; espais permanents o efímers que s’adaptin per l’acolliment d’una 

activitat cultural o artística.
— Controlar de forma democràtica les manipulacions de la subjectivitat i sobreex-

plotació que crea el turisme.
— Impulsar obertament l’autoorganització social i l’associacionisme, mitjançant l’allibera-

ment d’espai urbà per aquestes activitats, hotels d’entitats, la supressió de l’espec-
ulació i l’increment de les rendes.

— Garantir formació individualitzada i per petits grups en el sistema educatiu pú-
blic: música, creació plàstica, creació digital, creació videogràfica i sonora, espectacle en viu 
i expressió corporal, ràdio i tenir les possibilitats d’aprenentatge des de les edats més primer-

enques.
— La lluita contra l’especulació urbanística i d’habitatge i locals és la millor mesura per a 

la disposició d’espais urbans per a la cultura.
— Gestionar uns pressupostos participatius en cultura amb 

les assemblees de barri.
— Gestionar els serveis públics culturals d’acord amb programes i projectes culturals 

focalitzats en la participació ciutadana que impliqui el teixit productiu cultural que 
garanteixi que les seves propostes entraran en les bases.

— Implicar la societat civil en la defensa de la cultura catalana.

CULTURA I LLENGUA 
Eines de convivència i llibertat8
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Defensa de la llengua

— Crear una Conselleria de Política Lingüística: adscrita a Alcaldia tindrà com a missió 
l’impuls, dinamització i aprenentatge del català en tots els àmbits de l’administració i els de 
competència municipal. També s’ocuparà del contacte amb les altres llengües, particular-
ment les de la immigració. En aquest aspecte, és necessari establir mecanismes d’acollida 
i integració i cohesió social amb aquests nous parlants, juntament amb el Consorci per a la 
Normalització Lingüística (CPNL). Alhora, cal seguir potenciant el Reglament per a l’Ús de la 
Llengua Catalana (RULC).
— Realitzar campanyes estables i continuades de promoció i dinamització de l’ús 
de la llengua.
— Enfortir la relació amb les organitzacions que ja treballen en la dinamització i 
normalització de la llengua catalana arreu dels Països Catalans: CAL, FOLC, Plataforma 
per la Llengua, Joves per la Llengua de les Illes, federació Escola Valenciana…
— Tenir en compte que, tot i ser l’eix principal i identificador de la nació, no hem 
d’identificar automàticament llengua i nació: hi ha moltes persones catalanes que se 
senten o es poden sentir partícips de la construcció d’aquest país, però que la seva llengua 
d’origen i de referència en sigui una altra.
— Prendre mesures per garantir el compliment dels Reglaments d’usos lingüístics, 
com ara amb la creació comissions de compliment amb competències per intervenir en ca-
sos d’incompliments o facilitant l’acció de controls externs, com ara el del Consorci per a la 
Normalització Lingüística (CPNL).
— Assegurar que el català sigui la llengua per defecte en la primera atenció al 
públic per part dels funcionaris i treballadors, inclosa la guàrdia urbana i els treballadors del 
transport públic, sens prejudici de l’ús de les altres llengües si escau en cada ocasió o en 
l’adequació a la conversa. Cal assegurar que un ciutadà que s’adreci a l’administració en 
català sempre sigui correspost i atès en aquesta llengua i en cap cas l’hagi de demanar. Així 
mateix la primera atenció per defecte per part del personal ha d’ésser en català, especial-
ment si es desconeix la llengua del ciutadà.
— Promoure iniciatives de motivació i formació en la gestió lingüística en el person-
al tècnic dels ajuntaments, consells comarcals, diputacions o ens públics en què participen 
que contribueixin al benestar del personal en l’ús de la llengua catalana i a la superació dels 
prejudicis sobre els usos lingüístics per raó d’origen social o geogràfic.
— Exigir que les empreses concessionàries tinguin uns usos lingüístics homologables 
als del personal públic, sotmetent-se als mateixos procediments de control, en compliment 
de l’article 31 de la llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.
— Usar el català com a llengua normal en la documentació interna dels ajuntaments, 
consells comarcals, diputacions o ens públics en què participen.
— Vetllar perquè la documentació contractual amb tercers sigui, com a mínim, en 
català (contractes, factures...), especialment quan els ajuntaments, consells comarcals, 
diputacions o ens públics en què participen exerceixin de clients.
— Optar per la versió doblada o subtitulada en català en la projecció de documen-
tals i pel·lícules en esdeveniments, festivals o activitats de lleure municipals o de subvenció 
o suport municipal.
— Condicionar la concessió d’espais publicitaris a l’ús, com a mínim, del català 
en els anuncis que s’hi exposin o projectin amb l’objectiu de desenvolupar allò que preveu 
l’article 35.2 de la llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística pel qual: “El Govern de la 
Generalitat i els ens locals han d’afavorir, estimular i fomentar amb mesures adequades l’ús 
del català en la publicitat, especialment la de la via pública, amb l’objectiu que sigui la llengua 
d’ús normal del sector”.

— Consumir productes etiquetats en català i serveis en llengua catalana d’acord a 
l’article 30.1 de la llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. Això vol dir que cal que 

siguin com a mínim etiquetats en català els productes venuts en dependències municipals i 
també pel que fa als productes servits en actes i esdeveniments esportius, culturals o fes-

tius que depenen dels ajuntaments o de les empreses que en gestionen o exploten serveis 
municipals.

— Exigir a les empreses fabricants la presència, com a mínim, del català en els 
productes que s’encarreguin de manera especial per al servei públic o intern en 

compliment de l’article 30.1 de la llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística; com ara 
les aplicacions per a mòbils, els llocs web o el programari específic de gestió i que estigui així 

mateix instal·lat per defecte.
— Impartir normalment en català tant la formació interna dels ajuntaments, consells 

comarcals, diputacions o ens públics en què participen podent-hi fixar les excepcions corre-
sponents en els casos de cursos d’idiomes.

— Garantir el dret dels ciutadans de rebre els cursos o accions formatives de tit-
ularitat municipal o comarcal en català. Els ciutadans han de poder rebre en català les 

diferents formacions de titularitat municipal o comarcal com ara les classes en piscines i 
gimnasos públics, els cursos en serveis d’ocupació o assessorament a l’emprenedoria o les 

escoles de música municipals.
— Convocar premis per promoure l’ús del català en la ciutadania o en determinats 

col·lectius, ja sigui a nivell local o comarcal.
— Impulsar mocions en favor del cinema en català que es comuniquin a les em-

preses exhibidores, en representació de la voluntat popular.
 

Foment de la memòria històrica

— Apostar per un canvi de nomenclatura, ja que és més encertat parlar de «recu-
peració històrica» que no de «memòria històrica».

— Recuperar, també, la memòria local, tot i que el discurs dominant tan sols fa referència 
a la recuperació de la memòria a escala nacional.

— Afavorir la recuperació d’una part central de la història dels catalans: la tradició 
obrera, revolucionària i col·lectivista. 

— Promoure la recuperació històrica per aconseguir explicar tot el que va representar el 
franquisme: tots el tipus de víctimes que va generar (econòmiques, culturals, intel·lec-

tuals, nacionals, personals i familiars).
— Fer un exercici constant d’explicar el present a partir del passat, un passat que 

encara s’ha d’explicar bé i de manera rigorosa. Per exemple, cal explicar com es con-
formen les grans fortunes actuals i el repartiment de poder actual.

— Aprofundir en aquelles visions per evitar la simplificació de la Guerra Civil, també 
quan s’explica el bàndol republicà.

— Recuperar la memòria rebel tarragonina: dignificació de carrers i espais, recuperació 
de lluites i episodis de contestació social (com per exemple les lluites de les obreres de 
la Tabacalera) o de figures emblemàtiques en defensa dels drets socials i la cultura popular 
(com per exemple Juan Gabriel Knafo, Josep Maria Yago).

L’espai públic com a espai de commemoració i memòria

— Promoure itineraris temàtics i històrics, incidint en l’explicació dels fets tal com van 
ser, que eviti visions superficials i itineraris mediàtics. Casos significatius a la nostra ciutat, 

com són la presó de Pilats, el convent de les Oblates, les fosses comunes…
— Promoure el patrimoni industrial per explicar el paper de la classe obrera i les 

seves condicions de vida i laborals (La Tabacalera, descarregadors del port…).
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— El patrimoni com a element funcional, per això cal valorar si el patrimoni es pot reconver-
tir o no en altres usos i pot patir transformacions, i per fer-ho és important comptar amb la 
participació ciutadana i valorar les percepcions de la ciutadania. Reobertura preservació i 
millora dels refugis antiaeris, i les fortificacions de la costa tarragonina.
— Democratitzar els criteris de catalogació, per tal que des de la societat civil es pugui 
intervenir en la política de catalogació del patrimoni. Això implica la difusió dels criteris de 
catalogació patrimonial.
— Impulsar unes ordenances d’afectació del patrimoni, per aconseguir que la gestió del 
patrimoni obtingui la importància que es mereix. 
— Eliminar la presència en l’espai públic de símbols i noms vinculats a la negació 
dels drets individuals i col·lectius. Cal tenir en compte que quan la simbologia a eradicar 
té valor patrimonial es complica la decisió; per això cal valorar cada cas i ésser molt sen-
sibles als debats que això pugui generar.  Casos paradigmàtics representatius a la ciutat 
serien: el carrer de Lepant, Trafalgar, Pau del Protectorat, passeig de la Independència, la 
muntanya de Gurugú…
— Les relacions entre universitat i municipis a través de convenis per a recerques, 
tenint en compte que les entitats també poden jugar un paper important a l’hora de promo-
cionar i protagonitzar recerques.
— Democratitzar els sistemes de reconeixements públics a les persones (medalles 
d’or, fills il·lustres, noms a carrers…). La societat ha de ser la protagonista a l’hora de propo-
sar i emprendre aquests reconeixements.

Suport al teixit associatiu
— Elaborar un Pla Municipal de Cultura que prevegi que tota la política cultural de l’ajun-
tament ha d’obeir a un projecte comú municipal i ciutadà i no s’ha de limitar a parcel·les 
autònomes (el teatre, les arts visuals, les lletres, les festes) tal com és ara, sense contacte 
els uns amb els altres i sense cap mena de directriu comuna ni de coordinació. No s’ha de 
subjugar la política cultural als objectius administratius.
— Desenvolupar, actualitzar i dur a terme el Pla Local d’Equipaments Culturals de 
Tarragona. Cal garantir l’ús, optimització, cessió i preservació dels equipaments públics per 
part de qualsevol agent cultural que en necessiti. És fonamental evitar la degradació d’espais 
com la Casa de la Festa, Ca l’Agapito, la Tabacalera, teatres, etc.
— Crear el Servei Municipal de Biblioteques: les biblioteques són centres culturals que 
ajuden a disminuir diferències socials, entre persones i barris; i que tenen una gran reper-
cussió positiva en la cohesió social.
— Potenciar l’Arxiu Municipal: és un servei bàsic en tant que és el dipòsit de la memòria 
col·lectiva. S’hi conserven els documents escrits, però ara també els fotogràfics, video-
gràfics, els registres orals del nostre passat. En aquest sentit, també caldria preveure la 
municipalització d’equipaments culturals: el fons de l’antiga hemeroteca de Caixa Tarragona 
no hauria d’estar en mans de Catalunya Caixa, sinó del municipi.
— Crear un sistema escènic coordinat que, en el cas de Tarragona, hauria de comprendre 
els dos teatres municipals i el Camp de Mart, més la sala Trono (de propietat municipal) i la 
Sala El Magatzem (en conveni amb l’ajuntament), més els teatres dels centres cívics (com 
per exemple els de Torreforta, St. Pere i St. Pau i St. Salvador). Aquest sistema no implicarà 
una direcció i gestió úniques: cada teatre es gestionarà autònomament, però coordinada-
ment amb la resta. Des d’aquest ens es crearia una Escola d’Art Dramàtic municipal que 
impartiria estudis reglats de teatre i atorgaria un premi-beca d’estudis d’arts escèniques 
municipal.

— Protegir els espais històrics del nucli urbà: preservar els masos i zones periurbanes 
com a patrimoni històric de la ciutat, més enllà de les restes romanes que, també, cal seguir 
protegint. Es proposa la creació d’un Servei Municipal de Protecció del Patrimoni, format per 

arqueòlegs i arquitectes. Ha de vetllar tant pel patrimoni propi de l’ajuntament com pel que 
està en altres mans, reglamentant-lo. Com ara són: els masos fortificats del Gaià, les con-

struccions de pedra seca, patrimoni hídric, els antics municipis com Tamarit, els Mongons i 
Ferran.

— Impulsar experiències d’autogestió, com les dutes a terme pels diferents col·lectius 
socials i culturals de la ciutat, i promoure mecanismes de coordinació del teixit associatiu 

cultural de la ciutat.
— Política de subvencions: la despesa ha d’anar dirigida a projectes d’activitat con-

cretes, no únicament a l’entitat en sí. Cal barrar el pas al clientelisme cultural i promoure 
una bona política de subvencions que sigui clara, neta, transparent i democràtica, que gar-

anteixi que totes les persones i entitats interessades puguin optar-hi. 
— Superar la bretxa espacial/cultural: necessitat de promocionar la cultura a les escoles 
i centres cívics com a vertebradors de la societat. A Tarragona no hi ha interès en apropar la 

cultura als Barris de Ponent.
— Evitar externalitzar la gestió cultural i assumir-la des de les infraestructures 

municipals tot diferenciant les activitats que provenen del sector associatiu de les que són 
estrictament comercials.

— Establir campanyes a les escoles per apropar la cultura popular i els continguts 
culturals locals en general.

— Potenciar l’àmbit de les lletres amb projectes de dinamització i difusió. Un exem-
ple d’aquesta dinamització és la represa del projecte d’Escriptors del Camp de Tarragona 

(ESCAT).
— Fer accessible, adequada i menys burocràtica la programació cultural, social i 
lúdica de tot tipus a la via pública i en d’altres espais. No es pot renunciar a l’espai 

comú de tota la ciutadania. Cal revisar l’ordenança cívica i les fiscals, que apostin per una 
cultura que tothom gaudeixi i la generi.

— El Centre d’Art de Tarragona ha de comptar amb la participació i incorporació 
dels artistes de la ciutat.

— Dur a terme sinèrgies culturals amb altres municipis del Camp de Tarragona, que 
permetin un enriquiment i intercanvi cultural recíproc i permanent; en aquest sentit, els pro-

jectes culturals tindrien més recorregut i difusió.
— L’agenda cultural del municipi ha d’obrir les portes a la participació dels col·lecti-
us locals i les entitats, es parla de recolzar mecanismes de democràcia directa i transpar-

ència. L’administració ha de tenir un paper col·laborador i facilitador i no entorpidor.
— Recuperar el Festival d’Estiu, esdeveniment que s’ha externalitzat a empreses i que es 

gestiona en funció de criteris mercantils.
— Preservar i promoure el festival de recreació i divulgació històrica Tarraco Viva, 

més enllà de l’exhibició militarista.
— Cal que l’ajuntament cregui en els centres de música i dansa que finança i els potenciï. 

Actualment són les escoles de música privades les que actuen a totes les activitats program-
ades des de l’ajuntament.

— Cal reforçar i potenciar la diversitat cultural al centre i als barris de la ciutat, però 
no només durant la temporada estival, sinó també la resta de l’any. Així com les activitats 

adreçades a la infància, com el Parc de Nadal, la programació per a gent gran i a persones 
amb diversitat funcional, amb la potenciació d’iniciatives com Festa per a tothom.

— No demanar finançament extern provinent d’empreses que no tinguin una políti-
ca empresarial ètica. Empreses que precaritzin laboralment, insostenibles mediambiental-

ment, polítiques de gènere inadequades, o qualsevol altre tipus de discriminació.



de llevant a ponent, 
bufa un nou vent!


