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GUANYEM UNA NOVA TARRAGONA
Us presentem el programa d’En Comú Podem per a les eleccions municipals a la ciutat de 

Tarragona. Hem elaborat aquest document seguint una metodologia participativa per tal de 
copsar l’opinió de la ciutadania sobre els diferents àmbits de la ciutat. Durant el mes de març 
vam llançar una enquesta que incloïa una valoració de diferents aspectes de la ciutat i alhora 
demanava crítiques i propostes a les persones que la contestaven. Vam rebre 299 propostes 
d’actuació. Al mateix temps vam realitzar dues jornades programàtiques amb diferents taules 
rodones per a impulsar l’elaboració del programa en els diferents apartats que aquí recollim. 
Hem realitzat una anàlisi de les principals polítiques públiques que els ajuntaments més cap-
davanters i més compromesos amb els nostres valors realitzen en tot el territori català i es-
panyol. Per últim, hem sotmès les propostes elaborades a la crítica de diferents experts que 
han contribuït a millorar-ne el contingut. Tot aquest treball, ha donat lloc al programa que us 
presentem a continuació i que inclou més de 100 mesures per millorar Tarragona. No sabem 
si podrem realitzar-les totes però per descomptat hi posarem tot el treball i l’energia per ti-
rar-les endavant. Tant de bo, els resultats electorals ens permetin tenir prou força per poder 
desenvolupar-les. 

Aquest programa dibuixa un futur per a Tarragona com una ciutat urbanísticament més cohe-
sionada, socialment més justa i mediambientalment més compromesa. Una ciutat que posa 
al centre de les propostes a les persones i les seves necessitats, i que deixa enrere la política 
dels grans projectes faraònics que impliquen enormes despeses de fons públics i gairebé no 
tenen repercussió en la vida de la ciutadania. Una ciutat més neta i una ciutat més viva. Una 
ciutat més democràtica que respecti l’opinió de la ciutadania. Una ciutat més lliure on tots i 
totes puguem ser diferents però iguals. Una nova Tarragona que guanyarem entre totes.

Si vols conèixer a les persones del nostre equip clica aquí: https://unanovatarragona.com/
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1. Participació, transparència, democràcia i gestió ciutadana
Perquè volem construir una Tarragona des de baix, que respongui a les necessitats de la ciu-
tadania i que rendeixi comptes de la gestió municipal de forma transparent i directa.

1. Apostem per la creació de Consells de Districte que agrupin les entitats i representants de 
la ciutadania del districte amb representants polítiques i tècniques de l’Ajuntament com un 
òrgan estructural que es reuneixi periòdicament i amb competències decisòries pel que fa 
al pressupost destinat a les millores i manteniment del districte.

2. “Compromís de l’Alcaldessa i regidores”:  les persones regidores participaran de forma 
periòdica en els Consells de Districte i dels altres òrgans de participació previstos per 
explicar els projectes i atendre les necessitats de la ciutadania. L’Alcaldessa participarà 
almenys un cop l’any en cadascun dels Consells de Districte oberts per tal de poder es-
coltar de primera mà les demandes de la ciutadania i retre comptes de l’acció de govern. 

3. Increment de la transparència de l’acció municipal i en les empreses municipals. Posar 
a disposició de la ciutadania de forma telemàtica informació detallada i fàcilment com-
prensible de la gestió dels recursos públics. Publicar l’inventari dels béns de l’Ajuntament 
de forma accessible a la majoria de la població. Publicar els balanços de les empreses 
públiques. 

4. Elaboració dels PAD (Pla d’Acció del Districte) que s’integraran al PAM (Pla d’Acció Muni-
cipal). Aquests plans s’elaboraran a partir de les demandes que sorgeixin en els Consells 
de Districte, l’òrgan de Coordinació i altres fòrums de participació que es puguin establir 
i tindran un pressupost i seguiment anual amb rendició de comptes a la ciutadania sobre 
l’estat de la seva execució. 

5. Consulta ciutadana. Aquelles mesures que siguin estructurals i significatives per a la ciutat 
seran consultades i votades per la ciutadania. 

6. Proposem el reforç i el foment del teixit associatiu i cooperativista independent mitjançant 
la creació d’un òrgan de Coordinació que promogui el treball conjunt entre l’administració 
i les entitats de Tarragona així com promoure que es facin efectives les mesures previstes 
a la Llei d’Associacions de Catalunya. Òrgans Sectorials per a la Coordinació en determi-
nats àmbits (Habitatge, Esport, Cultura...)

7. Publicitat i transparència dels plens municipals. Transmissió en directe dels plens munici-
pals i gravació en vídeo a disposició de la ciutadania a la web de l’Ajuntament.

8. Publicitat i transparència de la nostra acció municipal. Rendiment de comptes de la nostra 
acció municipal. Publicació de l’activitat del grup municipal de forma mensual. Presenta-
cions públiques de les mocions i propostes presentades. 

9. Modificar el Reglament Municipal per tal de possibilitar que les entitats i associacions 
puguin presentar mocions de forma directa al Ple Municipal sense necessitat que les pre-
sentin els partits en el seu nom.

10. Establir l’obligació del govern municipal de retre comptes en el plenari sobre el compli-
ment de les mocions aprovades al Ple.  En el cas que no s’hagin executat serà necessari 
justificar quines mesures s’han realitzat per a executar-les i perquè no ha estat possible.
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2. Defensem el dret a l’habitatge digne
L’habitatge és una de les problemàtiques més greus del municipi i una de les majors preocu-
pacions per la ciutadania. Com a dret constitucional bàsic, proposem mesures urgents per 
pal·liar els efectes negatius de l’augment de preus de lloguer, els desnonaments i la manca 
d’alternatives en habitatge així com reinvertir la deixadesa de l’actual executiu en aquest 
àmbit.

1. Augment del parc públic d’habitatge de protecció oficial. Elaboració d’un nou Pla d’Habi-
tatge Local (PHL), actualment caduc, per definir les estratègies per preveure les necessi-
tats d’habitatge. Increment progressiu durant els 4 anys de mandat del pressupost muni-
cipal destinat a la promoció d’habitatge social.

2. 30 % d’habitatge protegit en noves promocions privades. Implantar la reserva del 30% 
d’habitatge protegit, com ho preveu l’article 17.3 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, 
del Dret a l’Habitatge de Catalunya, de les noves promocions privades d’habitatges. Així, 
el preu del 30% dels habitatges estaran regulats per sota del preu de mercat, sigui de 
compra o lloguer.

3. Auditoria de pisos buits.  Necessitem saber amb exactitud el nombre i estat dels pisos 
buits a Tarragona que segons les fonts poden oscil·lar entre 1.000 (segons l’Ajuntament) o 
7.700 (IDESCAT).

4. L’ajuntament com actor mediador actiu. Creació d’un Consell Municipal d’Habitatge com 
a espai de participació ciutadana (ciutadania, entitats i col·lectius), agents econòmics i 
socials i l’Ajuntament per a debatre i recollir les opinions i propostes sobre les actuacions 
municipals en matèria d’habitatge. Reactivar la borsa de lloguer municipal, fomentant el 
paper d’intermediació de l’Ajuntament per garantir l’habitatge a preus assequibles així 
com la difusió dels solars buits, de titularitat pública o privada, que podrien ser adquirits 
per cooperatives d’habitatge.

5. Multes als grans tenidors que mantenen pisos buits. Fer efectiva la llei 18/2007 de Dret a 
l’Habitatge de Catalunya i multar els grans tenidors que mantenen els pisos buits. Activar 
mecanismes de control per evitar el frau en la titularitat real dels habitatges.

6. Mesures contra els desnonaments. Augmentar els recursos a les oficines d’habitatges 
perquè puguin prevenir els desnonaments i fer acompanyament de les famílies afectades. 
Establir una taula de negociació amb entitats financeres, fons voltors i grans propietaris 
per aconseguir que les famílies que no puguin assumir el pagament de la hipoteca puguin 
quedar-se amb règim de lloguer social. Per una altra banda, fer efectiva la llei 24/2015 “de 
mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energèti-
ca”. 

7. Rehabilitació d’edificis degradats. Potenciar la rehabilitació d’edificis degradats, sobretot 
els que tenen problemes estructurals, així com la millora de l’accessibilitat i de l’eficiència 
energètica mitjançant assessorament municipal.

8. Municipalitzar el servei d’assessorament sobre el deute hipotecari. Fer del Servi Habitat 
de Tarragona, l’organisme encarregat d’assessorar a la ciutadania sobre el deute hipote-
cari. Actualment aquest servei esta concertat al col·legi d’advocats de Tarragona.

9. Cooperatives d’habitatge. Fomentar el suport i la creació de cooperatives d’habitatge que 
puguin realitzar les seves pròpies promocions així com cooperatives per a la realització 
d’espais de Co-housing (habitatges amb serveis comuns).

10. Control dels pisos turístics. Fer un recompte eficaç dels pisos turístics de la ciutat i avaluar 
la seva incidència a la ciutat. Estudiar implementar una normativa que atorgui a cada co-
munitat de veïnes i veïns la capacitat de decidir si es permeten els pisos turístics. Impulsar 
mesures per controlar els pisos turístics il·legals.
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3. Urbanisme i model de ciutat
Treballarem per una ciutat cohesionada urbanísticament i socialment mitjançant un urbanis-
me no extensiu, que prioritzi el reciclatge urbà respectant el patrimoni natural de la ciutat i 
millorarem la mobilitat urbana i interurbana i l’espai públic per fer de Tarragona una ciutat més 
habitable. 

1. Un nou urbanisme. Impulsarem un model d’urbanisme sostenible que es basi en el reci-
clatge urbà i l’aprofitament dels habitatges i dels solars buits com a prioritat. 

2. Rehabilitació d’edificis i pisos. Promourem  la rehabilitació dels edificis i pisos degradats  
mitjançant els ajuts públics .

3. Inventari de solars buits. Promourem un inventari de solars buits a la ciutat per a analit-
zar-ne usos alternatius (foment de les cooperatives d’habitatge, possibles cessions per a 
ús temporal públic, espai de joc, horts urbans...).

4. Una nova mobilitat. Proposem un model de mobilitat sostenible que articuli els diferents 
barris de Ponent a Llevant i Nord a Sud mitjançant carrils bici i rutes per a vianants, segu-
res i senyalitzades.

5. El Francolí com a eix cohesionador. Defensem un model de ciutat cohesionada que impul-
si la ribera del Francolí com un punt de trobada i unió entre els barris de Ponent i el centre 
de la ciutat, proposem un parc fluvial per al Francolí i un espai per a l’esport i el lleure a la 
riba dreta del Francolí (Parc del Francolí II).

6. Un espai públic pensat per a les persones. Promourem un espai públic pensat per a l’ús 
veïnal, amb un mobiliari urbà adequat i suficient (fanals, papereres, bancs...), que sigui 
mantingut i revisat de forma constant i integral. Realitzarem un pla de mesures urgents per 
a la millora de l’espai públic.

7. Increment de les zones per a vianants, guanyar aquests espais per a la convivència i 
promoure la vida al carrer (programa d’activitats musicals, esportives i de lleure al carrer, 
foment del comerç de proximitat i la vida cultural i social a l’espai públic)

8. Realitzar un Pla de millora i de creació de nous parcs infantils, garantint el dret de la infàn-
cia al joc i de gaudir d’entorns segurs i saludables.

9. Millorant la neteja i el manteniment del nostre espai públic. Inspecció i seguiment del 
contracte de la neteja i del manteniment valorant la seva remunicipalització sempre res-
pectant els drets dels treballadors i treballadores dels serveis. Programes integrals amb 
les persones responsables municipals per districte i seguiment mitjançant els Consells de 
Districte. 

10. Augment d’equipaments bàsics. Instal·lació de lavabos públics al carrer i increment dels 
pipicans per a millorar la neteja

11. Una Tarragona Verda. Increment dels espais verds dins de la ciutat  i espais enjardinats 
seguint criteris mediambientals i sostenibles

12. Horts urbans ecològics. Promourem un nou mapa d’horts urbans a disposició de la ciuta-
dania, en coordianció i conjuntament amb les cooperatives locals, per a poder garantir un 
lleure sostenible i avançar en la sobirania alimentària. 
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4. Revolució Verda: Medi ambient i ecologia
Per una autèntica revolució verda a Tarragona. Per una ciutat menys contaminada i contami-
nant que vetlli per millorar la salut i la qualitat de vida de les persones. 

1. Disminuir les emissions en diverses zones de la ciutat promovent una mobilitat alternativa 
i incrementant els espais lliures de cotxes amb el consens dels principals agents afectats 
(veïnat, comerciants). Afavorir els espais segurs i el gaudi de l’espai públic, limitant l’ocu-
pació privada de la via pública per a fer possible un ús recreatiu per a la ciutadania.

2. Promoure un model de mobilitat sostenible: incrementant la connexió amb mitjans de 
transport nets (p. Ex. bicicleta, a peu) amb els barris amb vies segures i ben senyalitzades 
i il·luminades. Modificar la xarxa dels autobusos municipals per fer-la més eficient, es-
curçant trajectes i renovant la flota d’autobusos per incrementar el nombre d’autobusos 
híbrids o elèctrics. Incrementar els vehicles híbrids o elèctrics en els vehicles municipals 
i posar clàusules en les empreses concessionàries dels serveis municipals en el mateix 
sentit per reduir la despesa en combustible i les emissions. Incrementar els aparcaments 
dissuasoris. 

3. Incrementar el nombre i millorar la ubicació dels Punts Verds (de zona, de barri, mòbil, 
escolar, elèctric...) així com la renovació i millora dels contenidors que permetin millorar el 
reciclatge.

4. Augment de zones verdes amb vegetació mediterrània que permeti fer una gestió hídrica 
adequada d’aquests espais. 

5. Defensa del patrimoni natural de la ciutat. Per un urbanisme no expansiu i no invasiu dels 
espais naturals. A favor del reciclatge urbà i d’una ciutat cohesionada i densa. 

6. Trasllat dels equipaments d’emmagatzematge de la CLH. Solucionar l’actual litigi amb la 
CLH i promoure el desplaçament d’aquestes instal·lacions. 

7. Estudi independent sobre  la qualitat de l’aire de la ciutat i de l’entorn dels complexos 
petroquímics. 

8. Promoure l’energia alternativa. Fer els edificis municipals sostenibles energèticament i 
promoure la instal·lació de sistemes d’energia alternatius a les llars i comunitats de pro-
pietaris. Assessorament a la ciutadania i dinamització de la xarxa d’Energia Sostenible Lo-
cal. Incentius fiscals i bonificacions per la instal·lació i la generació d’energies renovables. 

9. Horts socials ecològics. Impuls d’espais d’hort urbà ecològics en parcs o solars no utilit-
zats, en coordinació i conjuntament amb les cooperatives locals.

10. Neteja de la llera del Francolí i condicionament per a l’ús recreatiu. Actualització de la 
gestió dels recursos hídrics. Creació d’un espai per a l’oci i l’esport en la riba dreta del 
Francolí.

11. Promoure l’ús de bosses de paper i envasos reciclables entre la ciutadania i en el comerç 
i la restauració de la ciutat. 

12. Fer de Tarragona una ciutat a l’avantguarda en la lluita contra el canvi climàtic. Aprofitar 
les sinergies que ens ofereix la recerca universitària i el moviment juvenil contra el canvi 
climàtic. Projecte d’educació i sensibilització mediambiental en la ciutadania, començant 
per les escoles i instituts.
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5. Una nova mobilitat
Defensem una mobilitat més sostenible que permeti incrementar els desplaçaments a peu i 
en bicicleta i nous mètodes de mobilitat sostenible, que millori els accessos al centre de la 
ciutat i redueixi les emissions produïdes pels combustibles fòssils.

1. Incrementar el nombre i ubicació dels aparcaments dissuasoris en punts clau dels acces-
sos a la ciutat amb busos llançadora cap al centre, si s’escau.

2. Reformular la xarxa de mobilitat i connexió dels autobusos urbans per fer-la més eficient; 
descongestionant el centre i limitant les emissions.

3. Renovar la flota dels autobusos municipals, i en general dels vehicles de titularitat muni-
cipal, incorporant nous autobusos/vehicles híbrids o elèctrics reduint la despesa en com-
bustible i les emissions produïdes.

4. Incrementar els espais per a vianants, especialment en la zona centre i en els espais amb 
més contaminació per afavorir els espais segurs i el gaudi de l’espai públic, limitant l’ocu-
pació privada de la via pública per a fer possible un ús recreatiu per a la ciutadania.

5. Incrementar el nombre de punts de recàrrega elèctrica de vehicles elèctrics. 
6. Fer la ciutat i els edificis públics realment accessibles. Analitzar l’amplada de les voreres i 

els obstacles existents per assegurar el pas de persones amb mobilitat reduïda. 
7. Recuperar els camins històrics al voltant de la ciutat i descobrir-los a la ciutadania. Poten-

ciar l’Anella Verda. Fomentar les caminades saludables per les rutes clàssiques (camí vell 
des de La Canonja, camí de la Budellera etc)

8. Habilitar rutes segures i ben il·luminades per a les entrades i sortides de la ciutat per l’ús 
de mètodes alternatius al coche (peu, bicicleta, patí elèctric…) que la comuniquin amb els 
barris de Ponent (Ponts dels Francolí i Ctra. N340 i Pont de Santa Tecla i T-11) i amb la zona 
Educacional/Països Catalans i Sant Pere i Sant Pau, N-240).

9. Rehabilitar i millorar el camí paral·lel al riu Francolí cap a Sant Salvador per permetre la 
circulació de persones i bicicletes

10. Incrementar els metres de carril bici dins de la ciutat i pels camins i carreteres que la con-
necten amb els barris fomentant així mateix l’ús de nous mètodes sostenibles de mobilitat 
urbana. 

11. Tarraco Bicing. Estudiar la viabilitat d’oferir un servei públic de mobilitat amb bicicleta. 
12. Posar en funcionament una ruta a peu i en bicicleta que connecti la Universitat Laboral 

amb el centre de la ciutat i amb els barris de Ponent. 
13. Lluitar pel desenvolupament del corredor del mediterrani. Volem promocionar el corre-

dor del mediterrani com a element primordial de desenvolupament econòmic, social i de 
mobilitat sostenible. També volem fomentar les connexions ferroviàries amb Barcelona i 
poder disposar de connexions més ràpides. 
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6. Tarragona ciutat cuidadora:  Igualtat, feminisme,
diversitat i seguretat ciutadana

Necessitem una ciutat igualitària, equitativa, feminista i segura per a totes, per a això propo-
sem la cura com un eix transversal que permeti una agenda que posi al centre de les políti-
ques municipals la sostenibilitat de la vida de totes de les persones.

1. Creació d’una regidoria de feminisme i drets LGTBIQ+. Aquesta regidoria vetllarà pel com-
pliment dels plans d’igualtat de gènere i garantirà el compliment de polítiques públiques 
feministes transversals en el conjunt de la societat. 

2. Assignació d’una quota de reserva per a persones trans per a assegurar la inserció de per-
sones transgènere o transsexuals per a assegurar l’equitat i la igualtat en l’accés al treball 
dins de l’administració pública.

3. Avaluació del compliment de la quota de reserva del 2% a favor de persones amb disca-
pacitat per a assegurar la seva inserció laboral a les empreses de més de 50 treballadors/
es tal i com indica la legislació vigent.

4. Formació municipal en diversitat i igualtat. Establir una formació obligatòria a tot el per-
sonal municipal en “diversitat sexual i de gènere, igualtat i equitat des d’una perspectiva 
feminista” a les àrees d’ocupació, salut, educació i seguretat ciutadana.

5. Elaboració d’un Pla d’Acció Integral i Transversal Feminista que revisi i actualitzi els pro-
tocols actuals en matèria d’igualtat de gènere, violència de gènere, assetjament i abús 
sexual, discriminació a la diversitat sexual i de gènere, conjuntament i amb la participació 
de les entitats feministes i activistes en matèria d’igualtat a Tarragona.

6. Construir una “Guia de bones pràctiques” transversal per als Serveis Socials de Tarragona 
amb una perspectiva de cura interseccional i feminista, que contempli la diversitat sexual, 
de gènere, diversitat funcional i intel·lectual, diversitats ètniques, les diverses sensibilitats 
religioses i espirituals, així com altres trets culturals i socials diversos.

7. Aplicar una lògica d’urbanisme feminista de forma transversal que vetlli per la seguretat 
ciutadana, l’accés igualitari als serveis i espais públics de totes les persones. 

8. Adaptació de la ciutat per a les persones amb necessitats específiques per a la seva mo-
bilitat i l’ús de l’espai públic. Mesures infraestructurals que permetin la mobilitat igualitària 
de totes les persones, atenent especialment a les barreres arquitectòniques de la ciutat.

9. Fer efectives a tots els barris i zones de la ciutat les patrulles de proximitat, tenint com a 
eix una guàrdia urbana cuidadora, orientada a la prevenció i l’acompanyament. Incentivar 
a través d’aquestes patrulles les trobades periòdiques amb associacions veïnals i entitats 
de la zona, per a tenir un coneixement proper de les problemàtiques que afecten la ciuta-
dania.

10. Formació específica i dotació d’eines a les patrulles de proximitat i personal municipal vin-
culat a la seguretat ciutadana per tal que hi hagi una intervenció ajustada a les problemàti-
ques i necessitats més pròximes de la ciutadania. Formacions en matèria d’inclusió social, 
migració i interculturalitat, igualtat de gènere i diversitat sexual, malestars i consum de 
substàncies a l’adolescència, entre altres temàtiques que s’acordaran amb entitats de la 
ciutat.
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7. Atenció a les persones i intervenció social: gent gran, infància i joventut
Volem una ciutat en la qual totes les persones tinguin accés a uns serveis públics i de quali-
tat, i una atenció i cura adaptada. Per una ciutat cuidadora que contempli les necessitats en 
els diferents rangs d’edat (gent gran, infància i joventut), situació social i econòmica, per tal 
d’arribar a un veritable benestar.

1. Generació d’un projecte d’integració social i laboral per al jovent tarragoní i nouvingut 
que asseguri la seva inserció al treball digne i de qualitat, així com a formacions laborals 
específiques adaptades a les seves necessitats, treballant conjuntament amb els serveis 
d’inserció laboral ja existents de l’Ajuntament i amb els comerços, petites empreses i coo-
peratives de la ciutat.

2. “Patis igualitaris” Projecte d’Acció-Participativa destinat a fer dels patis escolars i espais 
de proximitat dels infants espais de promoció de la igualtat i la convivència, amb la parti-
cipació de diverses entitats de Tarragona i el suport econòmic i logístic de l’administració.

3. Ampliació dels programes que treballin qüestions de salut a les escoles i instituts, per tal 
d’atendre la salut de la infància i l’adolescència des d’una perspectiva de la salut física, 
psicològica i emocional, entenent a les problemàtiques biopsicosocials.

4. Formació en hàbits saludables i sostenibles a les escoles i instituts: treballant conjunta-
ment amb entitats i organitzacions per tal que des de la infància i l’adolescència es tingui 
formació bàsica en hàbits saludables per a la salut, formació en primers auxilis, hàbits 
sostenibles i ecològics, entre altres temàtiques d’interès acordats pels AMPAS, l’adminis-
tració i les entitats de la ciutat.

5. Descentralitzar i promoure nous espais culturals i d’oci per al jovent. Activació d’espais de 
trobada, activitats culturals i d’oci, formacions d’interès per al jovent i activitats pensades 
i ajustades a les necessitats de l’adolescència, fent ús dels centres de dinamització cultu-
ral, les adaptacions dels espais verds a la ciutat i altres espais ja existents.

6. Caminant cap a la cura col·lectiva: Fer ús dels espais recuperats (Ex. Banc d’Espanya, Ta-
bacalera) on la gent gran que cuida de la seva canalla pugui tenir un lloc de trobada, cura 
col·lectiva i espai de lleure, amb professionals dinamitzadors.

7. Programa “acompanyament per pars” en matèria de salut i salut mental. Es tracta d’un 
programa que posa en connexió i coordinació a les entitats i associacions de persones 
afectades per diverses malalties o problemes de salut i salut mental, diversitat funcional 
i intel·lectual i els serveis socials. A través de formacions específiques promogudes per 
l’administració es construiran figures amb l’objectiu de fer un acompanyament per a una 
millora de la vida quotidiana i la inclusió  social i laboral. La construcció d’aquestes figures 
suposen, a més a més, una font d’ocupació que promou en si mateix la inserció laboral 
d’aquests col·lectius amb la participació de les entitats i associacions.

8. Desenvolupar el projecte “Hàbitat” basat en el model “Housing-First”d’intervenció indi-
vidualitzada i integral en el qual la llar es converteix en l’eix de la intervenció social. Les 
persones sense sostre necessiten un espai propi per viure i desenvolupar una vida digna. 
Aquest model està encaminat a trobar solucions reals i efectives a llarg termini i no mera-
ment caritatives o pal·liatives. Acompanyant el procés d’inserció laboral i inclusió social 
amb formacions per al desenvolupament d’eines necessàries segon les seves necessitats, 
tenint en compte la seva salut, salut mental i problemes d’addicció, així com altres proble-
mes que puguin ser una barrera per al seu benestar i inclusió social.
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8. Sistema productiu, economia i ocupació
Volem una ciutat que fomenti l’economia i l’ocupació, on les persones tinguin dret al treball i 
salaris dignes i que fomenti l’economia cooperativa. Volem un Ajuntament que administri amb 
eficiència els impostos de la ciutadania i el patrimoni públic. 

1. Auditoria del deute i restructuració del mateix. Realitzar una auditoria del deute de l’Ajun-
tament i negociar, si escau, una reestructuració. L’Ajuntament ha de procurar reduir el 
deute públic, actualment pròxim al 100%. 

2. Impuls al petit comerç i cooperatives locals. Assessorament i suport als petits comerços, 
al cooperativisme local i a les persones emprenedores en la posada en marxa dels seus 
negocis i/o activitat econòmica. Dinamització dels barris i diferents zones de la ciutat. 
Buscar solucions per evitar la desertificació comercial del centre amb incentius fiscals i 
negociació amb propietaris de locals.

3. Transparència i eficiència en la gestió pública. Auditoria de gestió i organització de l’Ajun-
tament i de les empreses municipals o participades per l’Ajuntament. 

4. Simplificació dels tràmits i processos administratius amb l’Ajuntament i de la gestió. Millo-
ra de la qualitat de l’atenció presencial a la ciutadania i a les entitats.

5. Anàlisi de la posada en marxa d’una empresa comercialitzadora elèctrica pública.
6. Impuls a la generació d’energia sostenible a nivell domèstic (assessorament municipal) i 

dels edificis de titularitat municipal o gestionats per l’Ajuntament. 
7. Anàlisi de la possible re-municipalització de serveis assegurant el llocs de treballs i els 

drets laborals. Per exemple, en el cas del contracte de neteja en el marc de la finalització 
del contracte vigent.

8. Seguiment acurat del compliment dels contractes públics per part de les empreses sub-
contractades, incloent el compliment de les diferents normatives laborals i de seguretat i 
salut i de les normes mediambientals.

9. Aplicació de clàusules socials a la contractació pública que garanteixin l’ocupació per a 
les persones del municipi.

10. Incentivació de pressupostos participatius i gestió del pressupost destinat a manteniment 
i millores urbanes a través dels Consells de Districte.

11. Impuls al servei d’ocupació municipal i als plans d’ocupació adreçats a persones de la 
ciutat. 

12. Foment de l’economia cooperativa, per exemple fomentant espais d’emprenedoria coo-
perativa (com coworkings). 

13. Establir un segell de qualitat per a les empreses que compleixin els criteris ètics.
14. Estudi de la viabilitat d’un “hub” vinculat a la indústria local. Recuperació de l’espai de la 

Tabacalera per posar a disposició espais de cooperació i desenvolupament empresarial 
vinculat a les noves tecnologies i a la indústria local. Traslladar, reformular i potenciar l’ac-
tual Viver d’Empreses Pau d’Elclòs.

15. Millora de la mobilitat i de la urbanització dels polígons per atreure més inversions.
16. Promoure la innovació i impulsar la  captació de  fons europeus per a millorar de la com-

petitivitat de les empreses locals. Aliança amb la Universitat i els centres d’Innovació.
17. Accés públic a internet. Garantir un accés públic a internet en especial a les zones centrals 

de barris o districtes amb més dificultats socioeconòmiques per evitar la bretxa digital.
18. Evaluar i regular els preus de l’IBI, actualment un dels més alts de l’Estat. Desenvolupar 

ajudes fiscals per a persones amb escassos recursos econòmics.
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9. Cultura i Patrimoni
Proposem un model de cultura popular, al carrer i aprop de la ciutadania. Impulsarem la de-
fensa i el manteniment del nostre patrimoni cultural i arqueològic, la modernització de la ges-
tió i la utilització d’espais desaprofitats.

1. Impulsar el programa “Anem a les places”. Oferta d’oci, música, dansa, teatre, titelles, 
circ, etc. als carrers de la ciutat per fomentar la vida al carrer i als barris, la cultura assequi-
ble i el comerç local.

2. Diversificació territorial i augment d’actes festius i culturals tots els barris. Impulsar ac-
tivitats culturals i d’oci com per exemple exposicions, concerts i teatre, entre d’altres, a 
demanda de la ciutadania.

3. Augmentar i impulsar els centres cívics com a centres culturals per a tothom. Millorar el 
nombre i les condicions dels centres cívics i fomentar aquest espai com a centre de di-
fusió i creació cultural. Incrementar el seu paper com a espai de trobada de les entitats i 
veïnat de la zona, impulsant els seus usos polivalents (teatre, música, màgia, dansa, circ, 
espectacles infantils, biblioteques, mediateques i espais educatius i de dinamització).

4. Espais per associacions festives i culturals. Garantir que el nostre teixit associatiu cultural 
tingui espais per desenvolupar les seves activitats. 

5. Foment de l’Art local i dels nostres artistes. Generar espais i programes d’actuació i/o 
exposició per a artistes locals. Per ex. El programa “Anem a les Places” per crear cultura 
al carrer, programació cultural als centres cívics, Quinta de Sant Rafel com a sala d’expo-
sicions, entre d’altres.

6. Foment de propostes multiculturals. Potenciar activitats culturals pròpies d’altres territoris 
per a fomentar el coneixement de la realitat d’altres cultures a la nostra ciutat.

7. Estudi i rehabilitació del gran patrimoni cultural i arqueològic de la ciutat. Estudi exhaustiu 
de l’estat del patrimoni cultural de Tarragona. Rehabilitació urgent del patrimoni degradat, 
prioritzant Ca l’Agapito, Circ i teatre romà, Torre del Pretori i Ca la Garsa. 

8. Modernització dels espais patrimonials. Millorar la gestió del patrimoni cultural i  arqueolò-
gic de la ciutat, manteniment preventiu i modernització de la gestió, introduir la digitalitza-
ció i les eines 2.0 en el patrimoni. 

9. Protecció dels espais culturals. Rehabilitar i tenir cura de l’estat de conservació dels tea-
tres i dels espais per a espectacles de la ciutat (Teatre Tarragona, Camp de Mart), mante-
niment preventiu i revisions que en garanteixin el bon estat.

10. Impulsar el Banc d’Espanya com el gran centre cultural polivalent de Tarragona que per-
meti concentrar espais per a exposicions, formació multidisciplinar, sala d’actes, promo-
ció de la lectura, estudi, etc. que permeti descongestionar l’actual biblioteca pública.

11. Reivindicar el finançament i la construcció de la gran biblioteca pública que Tarragona 
necessita. 

12. Impulsarem la creació d’un nou auditori a l’aire lliure que millori els equipaments culturals 
de la ciutat a un cost reduït.

13. Proposta d’impulsar el projecte de desenvolupament global de la Tabacalera però també 
amb alternatives de plans parcials i propostes d’espais autogestionats i cooperativistes 
davant possibles dificultats de finançament integral.

14. Potenciar nous espais per a la ciència. Estudiar la viabilitat de fer una seu permanent del 
museu MMACA (Museu de Matemàtiques de Catalunya).
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10. Equipaments Municipals 
Per una ciutat que aprofiti el seu patrimoni en benefici de la ciutadania i que superi les man-
cances històriques d’equipaments en algunes zones de la ciutat.

1. Realitzar un inventari dels edificis i solars municipals i donar-li publicitat a la web de l’Ajun-
tament per tal que la ciutadania pugui conèixer la realitat del patrimoni públic. 

2. Convertir l’Edifici del Banc d’Espanya en el gran centre cultural i social polivalent de la 
ciutat. Analitzar si és possible una nova ocupació per al projecte de divulgació científica 
“Rambla Lab” previst per l’actual equip de govern en algun altre espai (per ex. Tabacalera). 
Descentralitzar en el Banc d’Espanya alguns espais saturats a l’actual Biblioteca Pública 
del C/Fortuny (sala de lectura de premsa, espai per a estudi i connexió a la xarxa, espai 
de lectura per a infants…)

3. Promoure el desenvolupament del projecte per a la Tabacalera, preveient però usos alter-
natius en el cas que no arribi el finançament previst. Projectar un ús modular de l’edifici 
per poder abastar el projecte de forma esglaonada i més realista. Obrir espais a l’autoges-
tió, el cooperativisme local i a les demandes ciutadanes. 

4. Promoure l’habilitació de centres cívic-esportius a aquells espais de la ciutat més neces-
sitats com per exemple la Part Baixa i a la zona de Llevant 

5. Convertir els centres cívics en centres de dinamització cultural de les seves zones d’in-
fluència. Revisar la dotació, l’equipament, el manteniment i els horaris dels centres cívics 
per ampliar la seva obertura al públic durant el cap de setmana i en horaris no convencio-
nals. Fonamentar la implicació de les entitats del barri en la realització d’activitats cultu-
rals. 

6. Realitzar un conveni amb la Cooperativa Obrera per tal de promoure’n ús públic en els 
moments de disponibilitat però mantenint la seva autonomia i personalitat centenària.

7. Rehabilitar l’espai de la Quinta de San Rafel per convertir-la en un espai d’exposicions per 
a artistes locals amb una cafeteria/restaurant que dinamitzi el Parc de la Ciutat.

8. Promoure un Parc del Francolí 2, una gran zona d’oci, esportiva, familiar i per al jovent 
incloent un espai per a espectacles a l’aire lliure al marge dret de la llera del Francolí que 
esdevingui un nus de connexió amb els barris de Ponent. 

9. Promocionar l’habilitació i construcció d’espais per a les persones grans, centres de dia, 
amb preus públics.

10. Promoure les ludoteques als centres cívics o altres espais de titularitat municipal que per-
metin compartir la cura dels infants i puguin oferir espais de lleure per a la infància dina-
mitzats per professionals.

11. Analitzar la necessitat de noves llars d’infants municipals en funció de la població de 0 a 
3 anys en els anys vinents.

12. Crear un espai de col·laboració i treball de forma periòdica amb els clubs esportius de la 
ciutat per analitzar les seves necessitats i les solucions que pot oferir l’Ajuntament. 

13. Defensar una gestió pública de tots els equipaments esportius municipals, inclosa l’Anella 
Mediterrània, intentant rendibilitzar-los per minimitzar els costos de manteniment asso-
ciats.
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11. Benestar animal
A la ciutat també hi viuen animals. Animals urbans o animals de companyia, tots ells tenen 
dret i necessitats. I som moltes les persones que volem gaudir-los a la ciutat. Volem tirar en-
davant unes polítiques realistes però que tinguin en compte també la seva realitat, que també 
parteixin del coneixement en profunditat de les colònies existents, les diferents espècies amb 
uns bons diagnòstics per promoure una gestió ètica i sostenible. Volem que Tarragona sigui 
pionera en benestar animal i que realment mereixi el títol de ciutat amiga dels gats. I tot això 
cal fer-ho en xarxa amb les nombroses entitats i associacions que ja estan duent a terme 
aquesta feina de forma altruista i solidària.

1. Creació d’una Conselleria de Benestar i protecció animal. Que serveixi com a lloc de coor-
dinació per les accions i amb capacitat d’impulsar les polítiques públiques necessàries. 
Aquesta oficina hauria de vetllar per la protecció i benestar animal del terme municipal. 
Revisió de les Ordenances municipals sobre la gestió dels animals. Compromís municipal 
amb ser una ciutat amiga dels animals. Regulació, intervenció i mediació en casos de greu 
maltractament d’animals de granja que circulin pel terme municipal.

2. Taula de diàleg sobre benestar animal. Espai de trobada per centralitzar informació, gene-
rar un diagnòstic efectiu de la situació i crear conjuntament propostes de millora, format 
per les administracions públiques i també les entitats i associacions animalistes.

3. Formació, dotació de mitjans i protocols d’actuació. Garantir una formació adequada als 
cossos de seguretat municipals en la protecció animal amb majors dotacions en mitjans i 
protocols d’actuació.

4. Regulació de la gestió ètica de les colònies de gats urbans. A partir de la gestió que es 
realitza per part de les entitats, recuperació dels carnets de cuidadores/alimentadores de 
colònies i protecció dels membres de les colònies.

5. Millora de les instal·lacions i gestió de la protectora pública. Que tingui capacitat de ges-
tionar els animals abandonats i promoure la seva adopció.

6. Augment d’efectius per la brigada de protecció animal.  Incrementar el nombre d’efectius, 
actualment molt deficitari.

7. Habilitació d’espais de lleure amb animals. Fer efectiva la determinació d’una platja per 
l’ús amb gossos durant tot l’any. Augment dels pipicans i una millor adequació dels es-
pais. Establir una quota de proximitat a pipicans en funció del nombre d’animals per zo-
nes. Consideració dels pipicans com un equipament necessari per a la convivència dels 
animals a la ciutat. Definició del que ha de tenir un pipican per ser digne (tanques, font, 
bancs...).

8. Gestió ètica dels animals urbans. Millora de la gestió dels estornells més enllà dels alta-
veus, control de la població de coloms amb pinso contraceptiu.

9. Creació del segell de turisme pet friendly. A través d’aquest, promoure que es pugui visi-
tar la ciutat i accedir a comerços, allotjament i restauració amb facilitats per les persones 
propietàries d’animals.

10. Promoure la formació i sensibilització sobre tinença d’animals de companyia. Realització i 
promoció de cursos de tinença responsable, suport per la millora conductual dels animals, 
també necessària per a la millora de la convivència a la ciutat. Augment de les campanyes 
de sensibilització entorn del benestar animal. Promoció de l’adopció enfront de la compra 
i control de la cria d’animals de forma privada amb ànim de lucre.
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12. Turisme 
Volem una ciutat que a la gent li agradi vindre, que es posi en valor el nostre patrimoni històric 
i cultural. Necessitem que el turisme sigui una font d’ingressos per als petits comerços, que 
sigui una via per a millorar l’economia de Tarragona. Volem que el turisme vingui, però sobre-
tot volem que torni per una ciutat segura, diversa, respectuosa, sostenible i amb oferta per 
a tothom. Volem que la ciutat sigui nostra, de la gent, però també volem compartir-la amb la 
resta del món. 

1. Promoció d’un segell de qualitat turística de la ciutat.
2. Volem una Tarragona que millori la seva imatge turística i fomentar el turisme familiar i de 

qualitat, un turisme sostenible i que deixi els beneficis a la ciutat, als seus establiments 
hotelers, i orientat al petit comerç. 

3. Presentar la nostra ciutat des del seu patrimoni històric i cultural, promovent els diferents 
segells de qualitat, a través de la promoció econòmica i/o suport publicitari, que faci que 
Tarragona entri en els circuits més punters del turisme nacional i internacional. Els nostres 
reptes de segell de qualitat són: Pet Friendly, LGTBIQ+ Friendly, Ciutat segura per a les 
dones, Vegan Friendly, Tarragona ciutat accessible per a tothom (ciutat adaptada).

4. Creació d’aliances amb altres destinacions turístiques per oferir packs, tant de proximitat 
(com Priorat Delta de l”Ebre, ruta Cister, etc.) com de la resta del territori nacional i amb 
ciutats amigues internacionals. 

5. Creació d’un centre de recepció de turistes i visitants. Volem un centre que permeti una 
acollida activa, que ofereixi informació util, suport a les persones amb necessitats especí-
fiques i que garanteix-hi una experiència bona i segura de la ciutat. 

6. Millors connexions públiques de zones turístiques. Connexions de la ciutat a  El Mèdol i el 
Pont del Diable en ruta turística amb un bus municipal. 

7. Creació de places d’informadors/es turístiques en temporada alta, mitjançant plans d’ocu-
pació municipals.

8. Promocionar jornades turístiques en packs amb activitats gastronòmiques + estades + 
espectacles, aprofitant el nostre patrimoni i la vida cultural i folklòrica que tenim a la ciutat. 

9. Promoció del Turisme Sostenible. Buscar l’atracció d’un turisme més sostenible i que res-
pecti la realitat del veïnat que viu a  la ciutat,  evitant la massificació. 
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13. Cooperació, Pau i Drets Humans
Defensem una ciutat compromesa amb la pau i els drets humans. Una ciutat acollidora, que 
reivindiqui la memòria històrica i que lluiti contra qualsevol forma de discriminació.

1. Impulsarem el compromís de dedicar un 0.7% dels tributs municipals a polítiques de coo-
peració i justícia global, promovent les polítiques de solidaritat i cultura de pau.

2. Elaborar una estratègia de coherència de polítiques de cooperació, defensa dels drets 
humans i pau de l’Ajuntament que incideixi de manera transversal a totes les unitats i or-
ganismes del consistori.

3. Creació i divulgació de campanyes de sensibilització en els àmbits de l’educació per una 
cultura de pau, el respecte i garantia dels drets humans individuals i col·lectius, l’equitat 
de gènere, la sobirania alimentària, el comerç just, el consum responsable i les finances 
ètiques.

4. “Volem Acollir”. Afavorir polítiques d’inclusió reforçant la col·laboració i la comunicació de 
l’Ajuntament amb tots els actors catalans públics i privats de cooperació per al desenvo-
lupament, la defensa dels drets humans i la pau (Generalitat de Catalunya, Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament i  la Fede -Organitzacions per a la Justícia Global).

5. Donar suport a les iniciatives ciutadanes relacionades amb l’educació i sensibilització en 
temes de migració. Facilitar mediadors especialitzats per tal d’afavorir la convivència en la 
pluralitat cultural a la ciutat, impulsant activitats conjuntes per tal de conèixer-nos i com-
partir  les nostres diversitats. 

6. Ciutat sense vaixells de guerra. Rebutgem qualsevol manifestació d’índole bèl·lica. Dona-
rem suport i ens adherim a les diverses campanyes ciutadanes que afavoreixin la pau, el 
desarmament, els drets humans i la superació de la injustícia i l’explotació.

7. Treballarem per la recuperació de la memòria històrica a la ciutat reivindicant el record de 
la repressió franquista i reivindicant aquelles persones que van patir presó, tortura o que 
van morir en defensa de la democràcia. 

8. Tarragona ciutat de pau. Impulsar i donar suport a projectes que reivindiquin els valors 
de la pau i la no-violència als centres educatius de la ciutat i adreçades al conjunt de la 
ciutadania. 

9. Impulsarem la creació d’un observatori de la discriminació que estigui atent a qualsevol 
cas de discriminació per raons d’ètnia, religió, identitat sexual i del gènere, orientació se-
xual, ideologia, lloc de procedència, etc. denunciant qualsevol forma de fòbia.
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