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1.- FER CRÉIXER L’ECONOMIA, REPARTIR LA RIQUESA,
CREAR OCUPACIÓ





Crear ocupació

La creació d’ocupació és la nostra màxima prioritat política. A les comarques
tarragonines l’atur registrat és de 57.206 persones, però segons les darreres
dades de l’E.P.A. les persones desocupades a la nostra demarcació superen les
90.000. Per desgràcia, al nostre territori trobem la comarca amb l’índex d’atur més
alt de Catalunya: el Baix Penedès, amb un 22,53% de desocupació.

o

o

La mínima reducció de l’atur en els darrers mesos al nostre territori ha vingut
marcada per la precarització del treball, la temporalitat, la incertesa i les retallades
salarials i de condicions laborals..
Ens els darrers mesos són molts els treballadors i treballadores del nostre territori
que han vist com les empreses, emparant-se en la nova legislació laboral, no han
volgut negociar la renovació dels convenis col·lectius o ho han fet a la baixa,
reduint sous i minvant els drets i les condicions laborals dels treballadors i
treballadores.
El nostre objectiu és recuperar els nivells d’ocupació d’abans de la crisis, orientant
totes les decisions a la creació d’ocupació de qualitat, lliure d’explotació i de
qualsevol discriminació.
Per aquests motius la reactivació econòmica, el creixement i el foment de
l’ocupació han de ser la màxima prioritat del proper govern de la Generalitat i al
Camp de Tarragona els i les socialistes ens comprometem a:


relació entre ambdues parts, retornant la força perduda a la negociació
col·lectiva, i recuperant drets i condicions retallats.
Treballar per una major implicació dels agents socials i econòmics del
Camp de Tarragona que conjuntament amb les administracions locals i el
Govern de la Generalitat (treball, empresa i educació) han de generar
estratègies adequades específiques al territori. I mitjançant la creació d’un
Fons d’Acció Territorial, impulsar accions conjuntes per la creació
d’ocupació.
Crear ’un Servei d’Ocupació públic, fort, de qualitat i gratuït, que
esdevingui l’eina integral que treballadors i treballadores i empreses
necessiten i que col·labori amb el món local i agents socioeconòmics, per
esdevenir un veritable instrument de lluita contra l’atur i de polítiques
actives per a l’ocupació.
Elaboració d’un Pla de Xoc contra l’atur per a joves, majors de 45 anys i
les persones aturades de llarga durada.






Combatrem l’atur juvenil fent especial incidència en la Formació
Ocupacional i en la transició entre la formació i l’ocupació,
recalcant en la col·laboració entre els centres formatius i les
empreses que generen llocs de treball.
En el cas de majors de 45 i de persones aturades de llarga
durada, es potenciarà la formació per reincorporar-les al món
laboral en sectors que generin ocupació.

Posar fi a la figura dels falsos autònoms i les beques que encobreixen
contractes de treball precaritzats.
Situar a les persones, mitjançant un acord social, en el centre de les
nostres prioritats: reformularem el treball protegit i el treball amb suport
per garantir el dret al treball a les persones amb discapacitat, vetllant pel
compliment de la seva quota legal de reserva del 2%, com també per als
ciutadans que tenen més dificultats d’inserció laboral.
Impulsar una Llei d’Usos del Temps i Horaris amb tres objectius centrals:
o
Garantir l’accés laboral en igualtat d’oportunitats a les dones.
o
Fomentar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral de
dones i homes.
o
Adaptar els horaris dels equips i serveis públics a les realitats de
la nostra societat.

Treballar per la derogació de la reforma laboral del PP i aprovar un Nou
Estatut dels Treballadors com a carta de drets laborals que reequilibri la
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Desenvolupar les fórmules i els incentius necessaris per fer compatible la
creació de famílies i el desenvolupament professional, defensant la
progressiva expansió de les baixes maternals i paternals.
Lluitar per l’eradicació de la bretxa salarial, i altres discriminacions, entre
homes i dones: a igual dedicació i responsabilitat, igual salari.
Lluitar contra l’aprovació d’EROS d’empreses que tinguin beneficis i
s’emparin en la nova legislació que permet l’acomiadament de
treballadors i treballadores, i la contractació de nous en condicions molts
precàries.

Turisme i comerç
El turisme és un sector estratègic per al creixement econòmic i social del nostre
territori que arrossega a altres sectors productius generant ocupació, afavorint la
nostra riquesa i el desenvolupament de les comunicacions e infraestructures de
serveis.
Catalunya és una de les principals destinacions turístiques de l’estat amb un gran
volum de la seva població ocupada en la indústria turística. A més, segons l’Atles
del Turisme a Catalunya, “a nivell global s’observa que la despesa realitzada pels
turistes a Catalunya genera un impacte en el conjunt de l’economia catalana de
més de 13.473 milions d’euros. Aquesta xifra suposa que el turisme genera per la
via de la despesa una activitat econòmica en el territori de 36,9 milions d’euros al
dia”.
A nivell més local, el turisme genera entre el 12 i el 15% del PIB territorial,
convertint-se en un element clau de la nostra economia. L’any 2012, el turisme va
tenir un impacte econòmic a la Costa Daurada i a les Terres de l’Ebre d’uns 300
milions d’euros. L’any 2014 el nostre territori va xifrar en quatre milions vuit-cents
mil les arribades de turistes a la nostra província, i va arribar a comptabilitzar més
de divuit milions sis-centes mil pernoctacions .

El nostre territori ocupa una posició privilegiada gràcies a l’ampli ventall d’ofertes
turístiques que disposem; turisme familiar, sol i platja, esportiu, de negocis,
muntanya, interior, gastronomia, cultura, etc.
Els i les socialistes del Camp de Tarragona volem aconseguir un turisme
regulat i de qualitat al nostre territori i ens comprometem a:














Afavorir el turisme familiar, facilitant els serveis necessaris per cobrir les
seves necessitats específiques
Millorar l’experiència a les platges renovant els serveis a les persones,
potenciant aquells per a persones grans i/o amb discapacitats i
potenciant la neteja i la bona imatge
Oferir una carpeta d’activitats d’oci durant tot l’any que ens acosti a la
desestacionalització i a un turisme de 12 mesos
Fomentar el turisme cultural promocionant el patrimoni local de tot el
nostre territori.
Impulsar nous models de turisme explotant al màxim les característiques
de cada municipi com a element diferenciador aprofitant els seus recursos
naturals, històrics, culturals. Rutes del vi, de l’oli, de la vora del riu,...
Invertir en la formació especifica del sector turístic per poder donar un
servei de qualitat.
Invertir en els equipaments turístics com els centres d’atenció als
visitants, centres d’interpretació, etc
Fomentar la contractació de persones del territori, creant borses de treball
en xarxa i de qualitat.
Promoure el turisme d’interior per impulsar aquests municipis i la seva
oferta turística cultural, gastronòmica, patrimonial e històrica. Ruta dels
Castells del Gaià, ruta del Genis i Muntanyes de la Costa Daurada.
Aprofitar l’oferta gastronòmica singular de cada municipi com a targeta de
presentació vers el turista, aconseguint un calendari de propostes anual
que afavoreixi les visites fora de temporada
Invertir i col·laborar en la promoció de l’activitat turística amb la resta
d’administracions públiques i empreses; potenciant nous productes i
mercats. El màrqueting, la comunicació i la difusió de les destinacions
turístiques com a eixos d’aquesta promoció.
Atraure noves línees aèries a l’aeroport de Reus per enllaçar el nostre
territori amb d’altres i la possibilitat d’incrementar el sector millorant la
nostra connexió amb la resta del món.
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Ampliar la promoció dels Jocs del Mediterrani de Tarragona 2017 més
enllà d’un esdeveniment esportiu si no com a una destinació turística que
afavoreix a tot el territori.
Garantir el desenvolupament del complex turístic i d’oci projectat en els
terrenys de Salou i Vila-seca dins de l’àmbit del Consorci Recreatiu i
Turístic per tal de crear ocupació al nostre territori i contribuir a fer de la
Costa Daurada una destinació turística de referència a nivell mundial.






Comerç
La reactivació econòmica, el creixement i el foment de l’ocupació han de ser les
màximes prioritats del proper govern de la Generalitat perquè, malauradament,
aquesta legislatura ha estat perduda. Els darrers anys hem patit un govern absent i
sense iniciativa que no ha sabut aprofitar el potencial de creixement d’aquest
territori, el seu dinamisme i el seu caràcter emprenedor.
Per això creiem que, molt vinculat al sector turístic, veritable motor generador
d’ocupació i d’activitat econòmica, cal apostar decididament per la reactivació i
modernització del nostre comerç.
En aquest sentit ens comprometem a treballar per aconseguir un comerç atractiu i
divers, perfectament integrat en els nostres pobles i ciutats. Un comerç innovador i
adaptat a les demandes dels ciutadans i tant als nous hàbits de consum com als
més tradicionals.
El sector de distribució comercial és un sector fonamental en la vida quotidiana
dels nostres pobles i ciutats, i és un important factor de cohesió social i motor
econòmic. Catalunya és un país en el que el comerç de proximitat ha de coexistir,
modèlicament, amb les grans superfícies comercials.
Per això creiem indispensable reivindicar i actuar per defensar el model comercial
de ciutat mediterrània. Fent compatible el comerç local i tradicional amb altres tipus
de superfícies. La nostra marca d’identitat ens la dóna el comerç tradicional. És el
que ens distingeix i el que ens fa atractius i singulars. Per això cal prendre
decisions per protegir-lo, modernitzar-lo i promocionar-lo.
En aquest sentit, els i les socialistes del Camp de Tarragona ens
comprometem a:



Dedicar un percentatge dels ingressos de l’Impost de Grans Superfícies a
les polítiques de foment de l’activitat comercial en tots els formats, des del
comerç rural fins als mercats municipals.
Promourem la formació i les carreres professional en el sector, la
responsabilitat social, el relleu generacional, l’ús de noves tecnologies,
l’eficiència energètica.
Potenciarem l’associacionisme comercial.
Desenvoluparem les APEU (Àrees de Promoció de l’Economia Urbana),
una fórmula d’espais de participació privada i pública per dinamitzar àrees
urbanes al servei del comerç, entre d’altres ( també per àrees turístiques
o d’activitat econòmica).
Impulsarem campanyes que posin l’èmfasi en els riscos per a la salut, per
l’economia i la convivència en determinades activitats i promourem un
consum més responsable, transparent i segur amb major competència
per garantir una millor oferta.

Medi ambient
Els i les socialistes del Camp de Tarragona estem fermament compromesos amb
la lluita contra el canvi climàtic en tots els seus fronts: tractament de residus,
desenvolupament sostenible, estalvi i reaprofitament de l’aigua, la mobilitat
sostenible, la protecció dels espais naturals del país, etc. I des de les nostres
comarques podem liderar aquesta lluita, convertint-se en un motor econòmic.
També cal millorar la gestió del medi natural, que s’ha de mantenir com a recurs
públic, i en cap cas es pot privatitzar com han fet els governs de CiU. Calen noves
infraestructures de tractament i selecció dels residus, i una major conscienciació
per a augmentar el reciclatge. Atenent-nos a aquestes premisses els i les
socialistes del Camp de Tarragona ens comprometem a:





Acordar amb els ajuntament afectats la constitució del Parc Natural de les
Muntanyes de Prades. Seguir aprofundint en la protecció dels nostres
espais naturals d’incalculable valor mediambiental.
Desenvolupar la preservació dels boscos i les tasques de manteniment
per tal d’evitar els incendis forestals són activitats generadores de
biomassa que es poden aprofitar per a usos energètics. Ens
comprometem a que aquesta biomassa es quedi a les nostres comarques
per tal de ser aprofitada i generar llocs de treball.
Seguir endegant plans de conscienciació ciutadana, aprofitant les
peculiaritats del nostre territori, respecte de la responsabilitat individual i
col·lectiva en el canvi climàtic.
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Vigilar de ben a prop el projecte turístic i d’oci (CRT)b per tal d’assegurar
que el seu desenvolupament s’adequa a la legalitat mediambiental vigent
a Catalunya i compleix amb estàndards avançats de generació, estalvi i
eficiència energètica, emissions i reciclatge
Rescatar el projecte de la desalinitzadora de Cunit.
Executar les inversions, greument abandonades, dels plans de depuració
d’aigües urbanes per tal d’assolir l’objectiu del 100% de la depuració.
Potenciar el tractament de residus que en si mateix és un fi que s’ha de
perseguir per tal d’assolir el màxim reciclatge possible; tot i això és un
sector molt avançat tecnològicament que s’ha de potenciar. Avançant en
les noves tecnologies de tractament de residus lligades al seu
reaprofitament de manera sostenible i seguint promovent la
mancomunització d’aquest serveis entre els municipis.
Impulsar programes de millora del transport públic al Camp de Tarragona
així com, paral·lelament, plans de conscienciació en l’ús d’aquest
transport.
Lluitar i treballar per garantir el cabdal ecològic del riu Ebre que asseguri
la preservació dels ecosistemes i de les activitats que s’hi desenvolupen.
Iniciar la transició cap a les formes de generació d’energies netes. En
aquest sentit volem seguir implantant al nostre territori models de
producció sostenibles per tal de deixar enrere les nuclears a mitjà termini.

Infraestructures, mobilitat i transport públic.

3.- L’estació central del Camp de Tarragona
4.- Tots els trams de l’autovia A-27 fins a Montblanc (incloent aquest
darrer tram)
5.- Negociar amb l'Estat i programar la continuació de la conversió de la
N-340 en autovia A-7 tant en direcció nord (Altafulla-Vilafranca del Penedès) com
en direcció sud (Terres de l'Ebre)
6.- La construcció d’un nou baixador ferroviari a l’àrea de Reus-Bellissens.
Els i les socialistes defensem que cal recuperar la bona feina feta també en
aquesta matèria durant els anys de Govern de progrés que va situar Catalunya al
capdavant de l’Estat en matèria d’inversions executades en infraestructures viàries
i ferroviàries. Només cal recordar, a nivell de Tarragona, l’ampliació de la C-14,
l’inici de les obres de la C-51, el tercer carril de l’autopista AP-7, la continuació de
l’autovia A-7, etc.
Cal recuperar el temps perdut fixant les prioritats bàsiques pensant en la
satisfacció de les necessitats reals dels ciutadans de les comarques tarragonines.
Així, el PSC proposa millorar les connexions diàries de tren entre Tarragona i
Barcelona fins als 40 trens diaris -el que suposa un tren cada 20 minuts en hores
punta i cada mitja hora la resta del dia-. En la mateixa línia, cal que el temps
màxim del recorregut entre ambdues ciutats sigui de 40 minuts.
Els i les socialistes del Camp de Tarragona ens comprometem a:

Les inversions en obra pública i infraestructures són un dels motors de
dinamització econòmica i social del territori. Les retallades del Govern Mas han
tingut també aquí un impacte molt negatiu que ha derivat en un descens de les
licitacions i les obres de construcció de la nostra xarxa viària. La realitat és que des
de 2010 estem en via morta.
En aquest sentit, el PSC defensa la negociació amb el nou Govern de l’Estat a fi i
efecte d’acordar un calendari d’obres amb les prioritats en matèria
d’infraestructures que, amb caràcter irrenunciable, al Camp de Tarragona ha de
contemplar:
1.- El Corredor del Mediterrani
2.- El tercer fil al Port de Tarragona



Condicionar i enllestir de manera definitiva la C-51 entre Valls i el
Vendrell, el que comporta també el pagament de les indemnitzacions
pendents



Fer la doble via de la C-14 entre Valls i Alcover



Desdoblar la carretera entre Reus i Cambrils que ha quedat clarament
antiquada en relació a les necessitats de mobilitat entre dues de les
ciutats més poblades del Baix Camp



Enllestir la malla de vertebració de les sis comarques del Camp de
Tarragona mitjançant la interconnexió dels principals nuclis de població
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Estudiar projectes integrals de millora de la C-241 entre Montblanc i
Santa Coloma de Queralt, de la T-702 a la zona central de la comarca del
Priorat, de la C-44 entre Vandellòs i Mora d’Ebre i de la T-202 entre
Torredembarra i Salomó



La bonificació del peatges de la C-32 per als habitants del Baix Penedès
que són usuaris quotidians d’aquesta via.

Invertir en infraestructures és una garantia de cohesió social, i per això volem
garantir la màxima mobilitat interna i metropolitana de tots els usuaris i
usuàries, viatgers, treballadors i estudiants del nostre territori. Cal impulsar els
sistemes de transport públic amb rutes, freqüències i preus que garanteixin
aquesta mobilitat interna d’una forma eficient i sostenible. En aquest sentit, els i
les socialistes del Camp de Tarragona ens comprometem a:



Revisar les concessions dels serveis de transport rodat de persones,
per exigir uns mínims de qualitat, freqüència i dignificació del servei
que avui no es donen.



Crear una veritable política de tarifes i de preus integrats del Camp
de Tarragona que permeti amb la mateixa targeta utilitzar transport
públic interurbà i urbà.



Crear tarifes per estudiants per permetre la mobilitat entre els
diferents nuclis urbans als milers d’estudiants del Camp de Tarragona
que cada dia s’han de desplaçar.



La creació de carrils bus interurbans que uneixin les ciutats del nostre
territori i que en un futur pot servir com a ruta del TramCamp.



Augmentar i l’adequar la freqüència dels serveis de transport rodat i
ferroviari a les necessitats reals del nostre territori.



Millorar i canviar els trens que donen servei al Camp de Tarragona
per complir amb les necessitats d’accessibilitat de tots els ciutadans i
ciutadanes, ja siguin persones grans o amb necessitats especials.
També millorar els serveis i la neteja d’estacions i vagons.



Elaborar un Pla de millora d’Estacions de Ferrocarril i autobusos, per
condicionar-les i fer-les accessibles a tothom. També s’han de

garantir uns serveis mínims a les mateixes, així com presencia de
personal de les empreses per atendre als usuaris i usuàries i realitzar
els serveis de venda de viatges.



Implementar una veritable xarxa de rodalies al Camp de Tarragona.



Ampliar i adequar els horaris de connexió ferroviària del Camp de
Tarragona amb Barcelona..

2.- UNA AGENDA PER LA IGUALTAT
Famílies i infants
La caiguda de les rentes familiars provocada per l’atur, la precarietat laboral i la
reducció de les prestacions per desocupació, unides a les retallades en polítiques
socials realitzades per l’actual govern de la Generalitat, ha col·locat en risc de
pobresa moltes famílies, que s’han vist desprotegides i maltractades de forma
continuada durant els darrers anys. Les dades són esfereïdores al nostre país:
1.651.100 de catalans i catalanes (21.9%) viuen al llindar de la pobresa, amb
menys de 8.560 euros l’any.
Les famílies són una prioritat pels i les socialistes del Camp de Tarragona, perquè
són la xarxa primera de solidaritat que permet afrontar les situacions adverses que
produeix la crisi. Cal revertir la caiguda en inversió social per famílies i infància a
Cataluña, ja que actualment es situa en un 0,9% del PIB, per sota del que es
destina a la resta d’Espanya que és un 1,4%, i lluny de la mitjana europea que és
del 2,2%.
Els infants esdevenen sens dubte els elements més vulnerables, la taxa de risc de
pobresa infantil arriba al 28’8% amb dades de 2014, 345.800 menors de 16 anys
estan en risc de pobresa. Els infants han d’esdevenir el centre de l’atenció en la
lluita contra la pobresa i això comporta que han de deixar de ser vistos com un
assumpte exclusivament privat dels pares i les mares. La protecció dels infants és
un deure de l’administració pública i el benestar dels infants és una responsabilitat
de social de tots i totes, perquè ells son el present més feble i el futur més
esperançador del nostre país.
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Les situacions de precarietat econòmica comprometen la igualtat d’oportunitats de
totes les nenes i nens, així com les retallades a l’àmbit de l’educació, de la salut,
dels serveis socials i del lleure i la cultura. A Catalunya aquestes s’han visualitzat
en la reducció o eliminació de la inversió en els ajuts i beques d’estudi o de les
llars d’infants, els ajuts per a menjador escolar i per llibres, els programes de
transició escola‐treball, l’eliminació dels programes per activitats de l’alumnat amb
necessitats educatives específiques i les subvencions per a activitats
extraescolars, entre d’altres, el que ha obert una escletxa cada vegada més gran
en les oportunitats dels infants segons la família en la que han nascut. Això no és
tolerable en cap cas i els i les socialistes del Camp de Tarragona hem de garantir
que cap infant quedi desprotegit i desemparat.
Per aquests motius les famílies i els infants són una de les nostres prioritats, i per
això, els i les socialistes del Camp de Tarragona treballarem per aconseguir:


Cap família sense un ingrés digne.

Aprovarem una llei que garanteixi la Renda Garantida de Ciutadania, les
prestacions econòmiques i els itineraris d’inclusió sociolaborals per a les
persones que no disposen de mitjans de subsistència propis.

Tirarem endavant el Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social a Catalunya,
amb estratègies globals d’inclusió activa i mesures orientades a
l’ocupació, els serveis públics i els ingressos mínims.

Promourem un Fons Extraordinari d’Emergència contra l’Augment de les
Desigualtats i la Pobresa amb la participació de l’administració general de
l’Estat, la Generalitat i els ens locals.



Pobresa infantil zero.

Desplegarem activament el Pacte per a la Infància i la Llei dels Drets de
la Infància i l’Adolescència.

Garantirem, a través de la Renda Garantida de Ciutadania, uns ingressos
mensuals per als infants en risc d’exclusió a través d’ajuts específics als
menors, així com l’accés directe als ajuts de suport educatiu, dins i fora
de l’aula i del calendari lectiu.

Garantirem l’habitatge a totes les famílies sense recursos i amb infants.

Ponderar les prestacions socials en funció del nombre de fills menors.
(PIRMI, ajuts socials d’emergència, etc).

Garantirem que tots els infants mengin un àpat com cal al dia: Les beques
menjador esdevindran un dret en funció de la situació econòmica de la
família.





Incorporarem el reconeixement de la tinença de fills a càrrec com a criteri
de prioritat clau a l’hora d’ordenar l’accés de les famílies a les polítiques
d’habitatge social i de protecció social.

Una aliança per la infància.

Apostem per una estratègia integral en favor de la infància que contingui
el següent:

Desenvolupament compromès de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels
drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència.

Garantia d’accés a l’educació infantil.

Garantirem l’accés als llibres escolars i al material escolar bàsic a
l’ensenyament obligatori.

Ajuts compensatoris i beques per a famílies vulnerables en tot el procés
educatiu.

Escola inclusiva, lleure educatiu i escoles d’educació especial adequades
per als nens i nenes amb necessitats educatives especials.

Garantirem l’accés a les activitats escolars de tots infants, creant un pla
d’ajudes per les famílies amb problemes econòmiques que no les puguin
pagar.

Establirem un sistema d’ajuts i beques per a les activitats extraescolars
de reforç.

Impulsarem un programa d’atenció i lluita i pressa de mesures contra
l’assetjament escolar i les discriminacions en l’àmbit educatiu.

Desenvoluparem una ofensiva contundent contra el fracàs escolar.

Establirem mesures perquè el copagament dels medicaments no sigui un
impediment per als infants que els necessitin.

Garantirem l’accés a ulleres i instruments ortodòntics i ortopèdics, en
funció de la renda familiar.

Reforçarem els serveis d’atenció a la salut mental infantil i juvenil perquè
tinguin la freqüència i els tractaments necessaris.

Impulsarem la participació d’infants i joves en el àmbits que els són
propis.

Reforçament de l’autonomia dels i les joves en els sistemes de protecció i
justícia juvenil, programes específics d’emancipació.

Garantirem la qualitat i el control efectiu dels serveis de protecció dels
menors desemparats.

Establirem la Garantia d’accés en temps, qualitat i intensitat d’atenció i al
sistema sanitari i al de salut mental.
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Equipararem de forma real i
efectiva els drets de les famílies
monoparentals a la resta de famílies.

sensibilitat social que han caracteritzat les seves polítiques, especialment al Camp
de Tarragona.

Cap família sense llar, cap llar sense família.

Recuperarem la possibilitat d’expropiar l’usdefruit temporal d’habitatges
per al seu ús com a habitatge social previst a la Llei d’Habitatge que el
Govern de CiU va derogar.

Ampliarem el parc públic d’habitatges, prioritzant polítiques de lloguer.

Incrementarem les ajudes a famílies que no poden pagar el lloguer.

Pactarem amb les entitats financeres una moratòria en els
desnonaments, condicionat a les condicions familiars (fills i filles, gent
gran dependent a càrrec, persones amb discapacitat, etc.).

Ajudarem les entitats que lluiten activament contra els desnonaments.

A la nostra regió, el pressupost en sanitat s’ha reduït en 51 milions d’euros,
passant de 685 milions el 2010 a 634 el 2014. El que ha provocat que la inversió
per càpita a les nostres comarques es situï en els 1062€, per sota de la mitjana de
Catalunya (1095€). També les llistes d’espera han vist com no paraven de créixer
al Camp de Tarragona, situant el temps d’espera també per sobre de la mitjana del
país.

Uns serveis socials des del govern local.

Crearem un nou marc legislatiu per al govern local, sent prioritari:
o Garantir la suficiència financera dels serveis que presten els
ajuntaments.
o Recuperar competències per restaurar la capacitat municipal de
prestar serveis.
o Assegurar que la Generalitat compleixi en el pagament
d’obligacions financeres als ajuntaments i que la col·laboració
econòmica de la Generalitat estigui regulada per contracte
programa.
o Reduir la discrecionalitat en l’adjudicació de contractes.
o Professionalitzar la gestió publica als ajuntaments de més de
20.000 habitants.

Generalitzarem la redacció de les Carteres de Serveis per garantir serveis
públics locals de qualitat.

Incrementarem progressivament els diners destinats al Fons de
Cooperació.

Salut
Després de cinc anys de governs de CiU, primer recalçats pel PP i després per
ERC, els drets en la salut dels catalans i de les catalanes resten greument
lesionats, les retallades lineals i indiscriminades han funcionat com a
privatitzacions encobertes. El Govern d’Artur Mas ha demostrat clarament la poca

No ha hagut cap política sanitària, practicant-se una gestió opaca i caòtica que ha
perjudicat els i les pacients i també als i les professionals sanitaris, que han patit
una precarització creixent, tant en condicions laborals com en els instruments de
treball.
Es prioritari un sistema sanitari al servei de la salut de tots i totes i no al servei dels
interessos d’uns pocs. Per això, garantirem els drets en la salut, ja que és la millor
eina per combatre les desigualtats i reconstruirem aquest servei públic per fer‐lo
un motor d’igualtat i econòmic, en temps de crisi, garantint la universalitat i
l’accessibilitat al sistema públic de salut que ha de ser sostenible econòmicament,
de qualitat, equitatiu social i territorialment.
Els i les socialistes del Camp de Tarragona ens comprometem a:








Augmentar el pressupost de la Regió Sanitària del Camp de Tarragona
(RSCT) per arribar a la despesa per càpita mitjana de Catalunya
Augmentar l’activitat, el serveis i les ràtios de professionals sanitaris en
l’atenció a la salut mental per equiparar la RSCT a la resta de Catalunya.
Unificarem els serveis d’atenció a la salut mental d’aguts als hospitals
generals començant per l’Hospital de Reus en compliment dels mandats
del Parlament de Catalunya.
Convertir l’edifici 112 del Camp en el centre de gestió d’emergències per
a tota Catalunya
Reduir les llistes d’espera de la RSCT per equiparar-les al nivells la resta
de Catalunya i evitar les diferències de temps d’espera que existeixen
entre els diferents centres hospitalaris del Camp de Tarragona.
Establir temps màxims d’espera per a tots els actes sanitaris garantits i
iguals per a tota la població independentment del lloc on visquin
Assolir els nivells de resolució dins la RSCT de l’any 2010, per evitar el fet
que avui anem molt més a Barcelona per ser atesos
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Millorar els temps de resposta del Transport sanitari urgent i no urgent i
garantir la mateixa cobertura horària i els mateix nombre i tipologia de
vehicles que, com a mínim, l’any 2014 en el Transport sanitari urgent
Planificar i reprendre les inversions en equipaments sanitaris,
especialment el Parc sanitari de Joan XXIII i el centre d’alta resolució de
Camp Clar.
Impulsar un pla de xoc per posar al dia les instal·lacions i la tecnologia
dels centres de salut de l’ ICS
Planificar les inversions necessàries en consultoris i ambulatoris locals:
La Canonja, els Pallaresos...
Reforçar la Unitat Docent de l’Hospital Joan XXIII i de l’Institut
d'Investigació Sanitaria Pere Virgili i impulsar el reconeixement al territori
de les unitats de recerca existents.
Blindar el paper de l’Institut Català de la Salut (ICS) com a prestador
públic preferent de serveis sanitaris i no permetrem la convocatòria de
més concursos per a gestionar àrees bàsiques de salut com la d’Alcover
o les Muralles (Tarragona)
Recuperar i enfortir la governança del sistema de salut i impulsarem
mesures de transparència a tot el sector. Reforçarem especialment la
regulació i el control per garantir la no col·lisió d’interessos i per evitar el
risc de desigualtats en el tracte entre centres o institucions sanitàries.
Establir l’obligació del rendiment públic de comptes a tot el sector:
resultats econòmics i en salut, transparència i informació de l’activitat,
serveis, personal, pressupost i retribucions.
Realitzar, a través de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitaria de
Catalunya (AQUAS), una auditoria dels serveis que es presten a la ciutat
de Tarragona, i per extensió a la Regió del Camp de Tarragona, per tal de
determinar si cada centre de salut i Hospital respon a l’activitat
assistencial que té contractada d'acord al seu nivell assistencial i corregir
les desviacions existents.
Unificar els sistemes d'informació de tots els centres sanitàries de la
RSCT
Fer que el servei de referencia territorial d'oncologia del Hospital Sant
Joan de Reus coordini els serveis d'oncologia de l’Hospital Joan XXIII
gestionats per l'Institut Català d'Oncologia i els del Hospital de Santa
Tecla, el Vendrell i Valls
Unificar els laboratoris de l’Hospital Joan XXIII i de Santa Tecla en un únic
laboratori públic de la RSCT







Incorporar els ens locals (Ajuntament i Diputació) als òrgans de govern de
l’Hospital Joan XXIII, de la Fundació Sant Pau i Santa Tecla, de GIPSS i
del Institut Pere Mata.
Promoure la participació de professionals, ciutadania, associacions de
malalts i malaltes i voluntaris i voluntàries al sistema sanitari incorporant
als i les professionals als òrgans de governs de les entitats proveïdores
de salut de finançament públic o creant el Consell de Salut de la ciutat de
Tarragona amb presència de ciutadania, entitats de Malalts, col•legis
professionals i sindicats.
Dotar a la comarca del Baix Penedès i especialment al municipi de
Vendrell de les oficines farmàcia que li pertoquen segons la seva població
Establir plans locals de salut publica per aprofundir en les competències
locals en aquest àmbit i en coordinació amb la Regió sanitària

Serveis Socials d’accés universal per a la justícia social i el
benestar de la població.
Davant la greu situació econòmica i social que continua patint al nostre territori,
com a la resta de Catalunya, és imprescindible una política social àmplia amb la
interacció de tots els agents econòmics, socials, societat civil, partits polítics i per
treballar en la línea de minvar les desigualtats socials que actualment pateixen els
homes i dones de la nostra demarcació tot augmentant la seva qualitat de vida i la
cohesió social.
Al nostre territori hi han 15.000 famílies amb tots els seus membres aturats i sense
cap tipus de prestació. Els i les socialistes del Camp de Tarragona en el nostre
afany de retornar la justícia social ens comprometem a:






Desenvolupar la Llei de Serveis Socials i fer del nostre territori un lloc
on es garanteix efectivament l’estat del Benestar facilitant tots els
recursos econòmics i humans necessaris, per aconseguir-ho
mitjançant la interrelació dels i les professionals, treballadors i
treballadores, gestors i famílies.
Prioritzar les partides pressupostàries d’àmbit social.
Reforçar l’atenció social d’emergència tot atenent i donant respostes
efectives a situacions de desnonaments, fam, pobresa energètica i
d’altres derivades de la crisis.
Millorar l’atenció a la ciutadania amb una gestió de les institucions
públiques al Camp de Tarragona més moderna i adequada a la
realitat de la situació dels ciutadans i ciutadanes.
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En situacions tan adverses és imprescindible la defensa de les persones més
dèbils, per això els i les socialistes del Camp de Tarragona ens comprometem
a:








Millorar l’atenció a les persones amb dependència, mitjançant la
creació d’uns Plans de finançament plurianuals que puguin alliberar a
les famílies de persones dependents, de les càrregues econòmiques
que actualment pateixen i que suposin la protecció de les persones
dependents que preveu la Llei de la Dependència.
Pal·liar les intolerables llistes d’espera en dependència que a les
comarques tarragonines superen les 36.000 persones, mitjançant
l’elaboració d’un Pla Especial d’incorporació de la dependència
moderada i l’atenció a les persones en llistes d’espera
Recuperar els diferents nivells de finançament perduts per les
retallades i l’austeritat dels governs de CiU.
Reduir l’actual dèficit d’equipaments residencials amb la construcció
de nous equipaments públics
Potenciar l’autonomia de les persones mitjançant l’eficaç
desenvolupament de la llei d’accessibilitat a tot el nostre territori

Tercer Sector
A Catalunya existeix un teixit d’entitats del Tercer Sector que es desenvolupa i
s’adapta al ritme de la nostra societat donant resposta a les persones i col·lectius
més vulnerables. El Tercer Sector té una especial rellevància social i al voltant dels
seus objectius interactuen moltes entitats que treballen per avançar en drets
socials, per la igualat i la qualitat de vida de les persones, sense exclusions. Al
temps el tercer sector és un important motor econòmic i de creació de llocs de
treball que cal protegir i valorar.
Més de 2.130.000 persones a Catalunya han sigut destinatàries a alguna de les
entitats que conformen aquest sector. arribant el seu volum econòmic ha
representar el 2,8 % del PIB català. Aquestes dades, reflecteixen, en aquests
moments de greu crisi econòmica i social, el caràcter indispensable d’aquest
sector per al desenvolupament de molts catalans i catalanes
Som conscients de la importància del paper d’aquest sector al nostre territori per
aconseguir, amb d’altres, el desenvolupament econòmic i social necessari per
afrontar la situació actual i ser el motor del creixement i la recuperació de
Catalunya.

Una activitat que desenvolupa i permet la justícia social i el benestar col·lectiu es
prioritària e imprescindible, per això, els i les socialistes del Camp de Tarragona
ens comprometem a:





Treballar per l’estabilitat econòmica de les entitats del Tercer Sector
mitjançant models de convenis més amplis i el compliment puntual
del pagament de les subvencions.
Treballar conjuntament amb aquestes entitats pel millor
desenvolupament de les polítiques socials al territori per arribar a
més ciutadans i ciutadanes.
Ampliar la difusió i la publicitat de les subvencions i ajudes
destinades a aquest sector per tal d’assegurar un accés igualitari.
Reconèixer i donar suport al voluntariat a la nostra demarcació .

Educació, Universitat i Recerca
Estudiar al Camp de Tarragona és cada cop més difícil i la qualitat d’aquest
dret bàsic és més baixa. En els darrers anys l’educació publica del nostre territori
ha patit un atac constant dels governs Espanyol i de la Generalitat i ha vist com els
seus recursos i les seves capacitats es veien minvades. S’ha reduït la plantilla de
professorat, eliminat línies i augmentat les ràtios d’alumnes per aula, aplicant la
seva formula de desmantellament del sistema d’educació, afectant a tots els nivells
educatius. La Generalitat té competències plenes en matèria educativa i les
decisions preses responen clarament a la potenciació d’un model que desatén i
menysté l’escola pública.
Com a resultat d’això, s’ha produït una reducció de la igualtat d’oportunitats dels i
les estudiants i la qualitat de l’ensenyament en tots els seus nivells. També la
inversió en la creació de nous centres educatius s’ha vist minvada, condemnant als
i les alumnes a estudiar en barracots, que en alguns casos no compleixen les
condicions necessàries.
L’educació post obligatòria no s’ha escapat de les retallades del desgovern de
Convergència i Unió, augmentant els preus de les taxes administratives i de
matriculació a la Formació Professional i dels crèdits universitaris.
El Departament d’Ensenyament ha oblidat també el paper clau del professorat en
la construcció de l’escola moderna que volem per a les nostres comarques. Menys
recursos i més alumnes, menys possibilitats de formació permanent i més
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dificultats a l’hora de substituir baixes, menys col·laboració de l’administració amb
els centres educatius i més distància entre l’escola i el municipi, els pares i les
mares.

seva autonomia per a trobar els espais d’estalvi i eficiència i no aplicar
regles universals. Promovent la implicació i coresponsabilitat educativa , i
treball en xarxa educativa, prioritzant la seva actuació educativa.
Incrementarem progressivament la plantilla de professors fins establir les
ràtios professor/alumne del 2010. Incidirem en la millora de l’èxit escolar
duent a terme, entre altres, polítiques d’atenció a la diversitat i la represa
dels Plans Educatius d’Entorn.

L’educació, més que un servei bàsic que es retalla per manca de recursos és un
dret bàsic fonamental, que s’ha de potenciar per a enfortir-nos com a persones,
com a societat i com a país.
Davant aquesta situació i amb l’objectiu d’aconseguir una educació de qualitat,
universal i equitativa, els i les socialistes del Camp de Tarragona ens
comprometem a:




Que el pressupost destinat a Educació no tornarà a baixar ni un exercici
més:
Educació 0-3: Garantir beques i ajuts per llars d’infants, tornar a
finançar amb 1.600 euros/plaça i elaborar un pla econòmic
plurianual per transformar-lo en un servei públic gratuït.
Dotar amb més recursos i més autonomia les escoles per assolir
l’èxit educatiu de tot l’alumnat
Eliminar les taxes dels cursos d’accés a cicles formatius tant de
grau mitjà com de grau superior.
Establirem un model català de beques i crèdits i revisarem la
política de preus i taxes universitàries instaurada pel govern de
CiU. Cal reformar el sistema per fer-lo més eficaç i transparent
però també perquè asseguri els principis d’equitat d’accés,
d’igualtat d’oportunitats i de retenció del talent.
Implementarem les beques menjadors a tota l’educació
obligatòria, tant a primària com a secundària, independentment
del tipus de jornada electiva (partida o intensiva)
Recuperarem la inversió per la construcció dels centres
educatius aturats pel darrer govern convergent a les nostre
comarques.

Escoles Arrabasada i Ponent a Tarragona

Escola Mirades a Torredembarra

Escola Mare de Deu del Roser a Vallmoll

Escola Teresa Godes a la Juncosa de
Montmell
Endegarem un acord amb tots els sectors (direccions, sindicats, AMPA)
per tal d’establir entre tots la manera de passar aquesta època de crisi
amb la menor afectació a l’educació. Cal que els centres exerceixin la



Defensar el principi d’inclusió en els processos d’escolarització dels nens,
nenes i joves amb discapacitat en centres públics i concertats, garantint
les condicions adequades i el respecte a la voluntat de les famílies.
Reforçar els serveis d'orientació i l'oferta formativa per a les persones que
no han assolit els ensenyaments bàsics i per als col·lectius en risc
d’exclusió social. Garantir, que les famílies amb dificultats puguin accedir
als ajuts de menjador



Establir un model d'acollida que contempli les condicions de partida, la
situació d'arribada i les necessitats dels nouvinguts a partir de la
coordinació i cooperació entre les administracions i la societat civil,
afavorint la participació de tots els agents educatius, inclosos els
col·lectius d'immigrants estrangers.



Dissenyar una estratègia educativa d’estalvi energètic en la mobilitat, i els
edificis escolars. Així com l’eliminació de les barreres físiques i de
comunicació dels equipaments.



Plantejarem un model de col·laboració des del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat per millorar la qualitat dels serveis
públics d’educació als municipis.



Exercirem el lideratge territorial per coordinar tots els agents educatius en
el nostre territori, des de les famílies, la xarxa del tercer sector, el món
productiu empresarial, fins les universitats i els focus d’innovació i creació
de coneixement.



Impulsar l’aplicació de correspondències o convalidacions , l’aplicació de
correspondències o convalidacions i exempcions entre la formació
professional del sistema educatiu i els certificats de professionalitat de la
formació per l’ocupació.
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JOVES:

-

-

-

-



Proposarem als i les joves aturats un “Contracte per al futur”
per tal que s’incorporin a la formació professional amb una
beca o crèdit-salari.
Lluitar contra l'abandonament escolar prematur per disminuir
la desocupació juvenil. És necessari millorar els resultats
dels sistemes educatius i de formació i incrementar la
participació de totes les parts implicades, en l'ensenyament
professional i superior, incentivant, si és el cas, el retorn a la
formació, en els casos d'abandonament prematur dels
nostres joves.
Oferir als i les joves, en el termini de quatre mesos des de la
seva inscripció, una oferta formativa o ocupacional adient,
en les condicions previstes en el programa europeu de
“Garantia Juvenil”.
Impulsar espais i projectes de segona oportunitat, que
ofereixin alternatives metodològiques innovadores basades
en l’orientació educativa i personal, per tal que adolescents i
joves s’incorporin de nou al sistema educatiu i ampliïn les
seves possibilitats en el mercat laboral.
Promoure que es fomentin itineraris adaptats i flexibles, i un
acompanyament que facin possible la formació professional
dual entre formació i treball i les aliances estratègiques per a
que les i els adolescents i joves afrontin la seva construcció
personal, incrementin llurs competències professionals i, al
final, millorin la seva opció a l’ocupació.

-

UNIVERSITAT
Una de les claus pel creixement social i econòmic del nostre territori és la ferma
aposta pel desenvolupament de la nostra Universitat com a motor per aportar
creixement en sectors econòmics productius i aconseguir més benestar i l’augment
de les oportunitats dels ciutadans i ciutadanes. Els i les socialistes del Camp de
Tarragona proposem:




PERSONES ADULTES:

-

-

Fer possible el paradigma de la "formació al llarg de la vida"
amb la finalitat de mantenir i crear ocupació. Per fer-ho
possible desplegarem els convenis i els organismes de
participació necessaris per a aquest objectiu, conjuntament
amb les altres administracions amb competències en
educació i formació professional i els agents econòmics i
socials dels territori .
Vetllar per l'acompliment dels compromisos del Govern de la
Generalitat en l'impuls de les actuacions de formació

lingüística per a les persones adultes que encara no
coneguin les llengües oficials, especialment la llengua
catalana, però també la llengua castellana, pels qui no la
tenen com a llengua pròpia.
Atendre la formació i l’aprenentatge al llarg de tota la vida
apostant pels centres de formació de persones adultes.
Treballarem per evitar noves formes d’exclusió amb
l’anomenada escletxa digital, garantint l’accés a la
tecnologia, a la connexió a internet i a l’alfabetització digital
en igualtat d’oportunitats.





Treballar per donar suport actiu a la dimensió social i territorial de la
nostra Universitat amb la complicitat dels sectors productius, les
empreses,
els
professionals,
la
universitat,
els
centres
d’ensenyament, els ajuntaments, les entitats socials i cíviques, els
innovadors i creadors culturals) situant la nostra universitat –en el marc
del sistema català d’Universitats públiques- en els primers llocs de qualitat
europea i mundial.
Augmentar l’equitat en l’accés a la formació universitària convençuts que
la formació és la millor resposta en temps de crisis. Cal desenvolupar un
molt més ampli i ambiciós programa de beques i cercar fòrmules que
complementin les mateixes per a facilitar les possibilitats de totes i tots a
la formació superior, al temps que adequar a la realitat social els costos
de les matrícules universitàries.
Treballar per a la permeabilitat i les interaccions més intenses i fructíferes
entre la Universitat i la Formació i els cicles Professionals.
Desenvolupar programes de suport de la presència activa i dinàmica de la
URV en el conjunt del territori del Camp de Tarragona, mitjançant
l’extensió i aprofundiment de la xarxa d’antenes del coneixement locals.
Consolidar la infraestructura, logística i personal dedicat a la recerca i la
transferència tecnològica en el nostre país, un dels únics sectors que
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malgrat la crisi ha continuat creant ocupació i aportant alt valor afegit als
processos productius..
Impulsar programes de cooperació i relació entre els sectors productius i
les empreses del nostre territori amb la Universitat i els centres de
Recerca, per a facilitar els processos d’innovació, i la captació de
recursos europeus pels mateixos.
Incentivar l’excel·lència amb beques destinades a participar en el món
professional, la recerca, així com la mobilitat europea i internacional de
professorat, investigadors i investigadores i estudiants.
Promoure la participació dels i les estudiants en la vida universitària i en
els seus processos de presa de decisions i reforçarem els Consells
Socials com a eina real de participació en la Universitat.
Articular un model de recerca al voltant dels Parcs científics i tecnològics
descentralitzats, impulsant la configuració de clústers de sectors
productius i desenvolupant al nostre territori la Estratègia Europea
d’Especialització Intel·ligent en Recerca i Innovació (RIS3) i
Contribuir des de les comarques de Tarragona a situar Catalunya en la
mitjana europea de patents registrades per habitant, fomentant que la
universitat es doti d’una oficina pròpia de gestió de patents, per explotarles econòmicament.
Introduir premis i incentius per a empreses que desenvolupin patents
comercials creades per ells mateixos o en col·laboració amb universitats
públiques centres de coneixement, i que siguin desenvolupades
industrial i comercialment a Catalunya.
Establir un model català de beques evitant discriminacions d’entrada a la
universitat per raons econòmiques i garantint la permanència en el
sistema universitari.

Així mateix l'aposta pels festivals culturals del nostre territori ha estat mínima. La
Generalitat ha rebaixat també la seva aportació en Festivals de referència pel país
com l'SCAN a Tarragona, REC, Festival de Cinema de Tarragona; COS de Reus;
Trapezi de Reus; El FICCAT de Roda de Berà; el Festival de Curtmetratges (FEC),
de Cambrils i Reus; El Memorimage de Reus; així com el suport en la programació
d'arts escèniques al territori.
Davant l'abandonament cultural que pateix el nostre territori, els i les socialistes
del Camp de Tarragona ens comprometem a:








3.- LA REGENERACIÓ INSTITUCIONAL I DEMOCRÀTICA
Cultura i llengua



En el darrer mandat, les polítiques culturals han seguit retrocedint. L'elevat IVA
cultural ha perjudicat greument a la indústria cultural i les persones usuàries.
L'Anella Cultural suposava un projecte innovador que facilitava l'oferta cultural
mitjançant l'ús de la xarxa i que s'ha vist disminuït i notòriament retallat.



Treballar al costat de les indústries culturals perquè tinguin el suport
necessari per tal de fer de la cultura i les indústries culturals un pilar
estratègic de la nostra economia. La Cultura és un valor i ha de ser un
motor econòmic.
Posar a disposició de la indústria els recursos en infraestructures per a la
creació.
Crear nous públics apostant per desenvolupar el canal cultural i educatiu
del territori. Consolidant l'oferta de l'anella cultural amb l'objectiu de tenir
més connexió entre ciutats, amb seus permanents i programació diària.
Facilitant l'accés integral als continguts culturals digitals de lliure accés,
amb el patrimoni audiovisual de la Filmoteca de Catalunya, i incrementant
els públics consumidors de productes culturals del nostre territori
reforçant els festivals i fires.
Recuperarem la programació estable de la Filmoteca de Catalunya a
Tarragona i altres municipis.
Construir una gestió cultural cohesionada i potent per tal d'identificar els
potencials culturals de cada territori; elaborant un nou entorn de gestió i
d'objectius en relació amb el patrimoni cultural que n'asseguri la seva
protecció, conservació, difusió i recerca, i que posi en valor els béns
culturals que són referència pel territori.
Fer de l'acció sociocultural una estratègia entre el Departament de Cultura
i els ajuntaments. Cal dissenyar un nou marc de cooperació concertat
amb les administracions locals per evitar duplicitats, concurrència i
superposició de serveis. És més necessari que mai promoure la
coordinació entre institucions, la cooperació a través de les xarxes i la
racionalització de recursos i serveis.
Impulsar el nostre patrimoni cultural i popular. El nostre és un territori ric
en patrimoni i en cultura popular i tradicional (conjunts i festes declarats
Patrimoni de la Humanitat: la Tàrraco Romana, Monestir de Poblet,
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pintures rupestres d'Ulldecona i els castells, així com reconeixement
nacional i comarcal), i cal posar aquest patrimoni al servei de l'interès
culturals de la ciutadania de tot el món.
Reactivar les inversions necessàries en relació a tot el patrimoni cultural
propietat de la Generalitat al nostre territori mitjançant un Pla de xoc
d’inversions plurianual; com per exemple teatre romà,..
Més implicació a la Biennal Castellera i al Concurs de Castells; així com
al Festival Tarraco Viva com a esdeveniment cultural històric més
important d’Europa que ens posiciona com a país.

Política lingüística
Per a nosaltres, la política lingüística va més enllà de la poca acció que ha dut a
terme el darrer govern de CiU, que ha seguit degradant els afers lingüístics a la
Direcció General de Política Lingüística. Nosaltres entenem que la política
lingüística ha de ser eix transversal en la resta de polítiques, traspassant les àrees
de cultura i educació. La llengua suposa i ha de ser un element de cohesió social i
d'igualtat d'oportunitats. Per això apostem per enfortir el Consorci per a la
Normalització Lingüística, per tal que pugui continuar treballant en oferir cursos
que permeten adquirir competències bàsiques en llengua catalana.
A més, tot i que en els darrers mandats de CiU s'hagi fet bandera de la identitat de
Catalunya, no s'ha pensat en la llengua com a element de futur. La política
lingüística del país s'ha de treballar també en diversos punts: la defensa del model
educatiu; la garantia de la formació lingüística de la nostra població adulta, entesa
com un dret social; accions concretes i dialogades amb els diversos sectors per tal
d'aconseguir l'ús normalitzat de la llengua catalana en tots els àmbits; sense
oblidar l'ensenyament reglat i la potenciació de les escoles oficials d'idiomes com a
centres de formació lingüística per a l'adquisició de competències en matèria de
llengües estrangeres.

L’Esport: vida sana i cohesió social
La realització d’esport és una de les activitats socials que han cobrat més
importància en els darrers temps. Són pràctiques amb un component col·lectiu,
social, econòmic i de comunicació de gran transcendència a les nostres societats.
Un sector creador i generador, de salut i benestar, de participació cívica i social, i a
més de llocs de treball, que cada cop aglutina a més catalanes i catalans.

Davant la importància de l’esport com a motor econòmic i social al nostre territori
els i les socialistes del Camp de Tarragona ens comprometem a:










Recolzar el paper prioritari de la pràctica esportiva de base a les
polítiques d’esports.
Crear una confederació de l’Esport Català i ens oposem a la Llicència
Esportiva Única.
Defensar la universalització de la pràctica física-esportiva, potenciarem
els Consells Esportius, i crearem un programa d’ajuts socials destinats a
la pràctica esportiva de base.
Introduir la pràctica esportiva com a mètode terapèutic en determinades
patologies.
Reprendre la línia de treball en suport a l’esport femení, com a generador
d’igualtat.
Fomentar l’esport femení, garantint la pràctica esportiva femenina en
totes les disciplines i categories i recolzant les dones esportistes
professionals.
Promoure la mutualitat esportiva per als menors de 13 anys.
Potenciar el turisme esportiu català com a eina de promoció econòmica.
Activar un pla de xoc econòmic per la recuperació i la remodelació de les
instal·lacions esportives del municipis del nostre territori

A les nostres comarques, la celebració dels XVIII Jocs Mediterranis, on hi
participen bona part dels municipis del Camp de Tarragona, ha de ser l’eix sobre el
qual giri la política esportiva dels propers anys. El foment de l’esport de base i la
millora de les infraestructures existents i la construcció de noves, permetran una
major pràctica esportiva.
Tarragona 2017 va més enllà de l’esfera esportiva, suposa un dels àmbits que
permetran a la nostre província ser el veritable motor del creixement econòmic i
social de Catalunya. Els Jocs Mediterranis ens permetran millorar la cohesió
territorial entre els municipis del Camp de Tarragona i promocionar la segona àrea
metropolitana més important de Catalunya. És per això que els i les socialistes del
nostre territori continuarem donant ple suport a la celebració dels XVIII Jocs
Mediterranis, en tots els aspectes necessaris per aconseguir l’èxit de
l’esdeveniment.
Els Jocs Mediterranis 2017, més enllà de l'esdeveniment esportiu i cultural esperat,
i més enllà també de la visibilitat mediterrània i global que donaran al territori,
suposen també una oportunitat d'accelerar moltes de les lògiques de transformació
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que les nostres comarques tenen pendents. La celebració d’aquest important
esdeveniment ha de ser aprofitada pel Govern de la Generalitat, en consonància
amb els municipis, institucions i actors locals per a impulsar un territori descosit,
ple de mancances, sovint oblidat, però al temps carregat de possibilitats de futur i
amb oportunitats de creixement. Els Jocs han de servir per a potenciar les bases
industrials del territori, internacionalitzar els nostres actius, i per a consolidar una
economia del coneixement, al voltant de les institucions de recerca i transferència
tecnològica pròpies, que potenciï nous sector econòmics dinàmics i emergents
capaços d’aportar alt valor afegit a la producció i activitat econòmica del nostre
territori.

Gent gran activa: vida de qualitat
La població denominada gent gran o major de 65 anys a Catalunya supera el milió
de persones (1.310.000) representant un 18 % de la seva població total i un 16%
de la província de Tarragona. El nostre territori està patint un procés d’envelliment
gradual de la població, en consonància amb el que passa a la resta de Catalunya i
Europa. Aquesta circumstància implica nous reptes per a les polítiques públiques
destinades a uns ciutadans i ciutadanes a una etapa més de la seva vida sense
suposar cap retrocés en els seus drets i facilitant un envelliment actiu.
Els i les socialistes del Camp de Tarragona ens comprometem a:







Garantir el manteniment del poder adquisitiu dels i les pensionistes, i
lluitar per augmentar les pensions més baixes.
Treballar amb les entitats de gent gran perquè en el procés
d’envelliment totes les persones puguin desenvolupar al màxim la
seva independència i autonomia.
Potenciar el voluntariat entre la gent gran i els joves mitjançant
programes intergeneracionals (escoles-instituts-universitat-centres
cívics-casals gent gran) aprofitant la seva expertesa.
Fomentar un envelliment actiu potenciant la pràctica de l’esport i
l’activitat física, els hàbits de la cultura, la formació i les noves
tecnologies.
Tenir especial cura de l’adequat accés de la gent gran als serveis
sanitaris, la seva atenció integral i el seguiment i control complert de
la seva salut física i mental.
Impulsar la creació o reconversió d’espais de gent gran, com a
fòrums per al debat social i polític i la participació ciutadana.





Garantir els drets de les persones grans reforçant els protocols de
prevenció contra el maltractament i l’abús d’aquestes, així com tenir
especial cura dels seus drets com a consumidors i la prevenció i
protecció dels abusos.
Fomentar l’ús del document de voluntats anticipades i
l’acompanyament al final de la vida. Reivindiquem el dret a la mort
digna sense patiments i assistida clínicament.

Joventut: El futur i el present de la nostra societat.
Un dels sectors més afectats per la crisi ha estat el jovent. Els ciutadans i
ciutadanes d’entre 18 i 30 anys han vist com s’han reduït de forma, més que
considerable, les seves oportunitats laborals, per culpa dels governs de dretes dels
últims anys: l’augment de les taxes universitàries i de la Formació Professional,
limitant l’accés dels i les joves a tenir els coneixements necessaris per poder
accedir al mercat laboral és un bon exemple. Així, la taxa d’atur juvenil a Catalunya
es situa al 51,1% (II trimestre 2015, IDESCAT/EPA – De 16 a 25 anys!!!)
Per altra banda, aquells que, d’una manera o d’un altra, aconsegueixen acabar
l’educació post-obligatòria, no aconsegueixen les oportunitats de feina que
anhelen, obligant a molts i moltes joves a emigrar de Catalunya en busca, ja no
d’un futur millor, sinó, simplement d’un futur que a les nostres comarques no
troben.
Els i les socialistes del Camp de Tarragona, coneixem de primera mà les
problemàtiques dels i les joves. Hem vist com els governs de CiU han empitjorat
les seves perspectives de futur, i hi volem posar remei. Vam ser el PSC qui vam
forçar que es celebrés al Parlament de Catalunya un Ple Monogràfic sobre
joventut, on es va aprovar una partida pressupostària per tal de que els i les joves
que havien marxat fora del nostre país aconseguissin tornar per trobar les
oportunitats laborals que fins ara se’ls hi negaven. Però, malgrat això, tant CiU
com ERC han fet cas omís del mandat del Parlament, i han aprovat uns
pressupostos que, en tots els àmbits, obliden als i les joves.
Per tot això, els i les socialistes del Camp de Tarragona ens comprometem a:


Una major implicació i empoderament de les i els joves en la nostra
societat i en la forma de govern, per això proposem el vot als 16 anys
d’edat.
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Donar suport a la joventut obligada a emigrar, que viu a l’exili econòmic,
amb la creació de l’Oficina de Mobilitat Laboral Juvenil per facilitar el seu
retorn.
Crear una Oficina de Treball internacional, per acompanyar els i les joves
que emigren i facilitant-los els tràmits i protegint els seus drets i benestar.
Recolzar al programa ERASMUS i altres beques de mobilitat europea.
Crear plans d’ocupació local per crear llocs de treball per a la gent jove,
donant prioritat especial a la inserció al tercer sector.
Garantir que en les polítiques per a l’ocupació per a joves i adults hi hagi
formació en competències lingüístiques
Apostar per una reducció de la dualitat al mercat laboral, i rebutgem la
proliferació dels contractes temporals per generar precarietat
Incentivar que els i les joves se sentin atrets per romandre al món rural:
formació, plataformes de comerç electrònic, foment de la indústria, més
innovació, recerca i transferència tecnològica.
Reforçament de l’autonomia dels i les joves en els sistemes de protecció i
justícia juvenil, programes específics d’emancipació.

Una aposta contundent per la igualtat de gènere
Les dones catalanes del segle XXI són la generació millor formada de la història.
Necessitem el seu talent per ser més competitius.
Després de les polítiques d’igualtat en l’àmbit laboral que van impulsar els governs
de progrés de la Generalitat de Catalunya, al 2010 la taxa d’ocupació femenina
havia augmentat 15 respecte del 2003 i la contractació indefinida va augmentar en
8 punts.
La crisi i la despreocupació total del Govern de la Generalitat per continuar la tasca
empresa per la Direcció General d’igualtat en el treball han provocat que aquestes
taxes baixin estrepitosament, essent les dones un dels sectors de la població que
més ha sofert la destrucció de llocs de feina.
Creiem que l’empoderament de les dones al sector empresarial és clau per la
solució de problemàtiques com la bretxa salarial o la baixa taxa d’ocupació de les
dones.
Els i les socialistes ens comprometem a vigilar i a fer complir la Llei d’Igualtat
catalana, aprovada recentment al Parlament de Catalunya, prenent espacial

atenció a la composició paritària dels Consells d’Administració, tant de els
empreses públiques com de les privades.
El 2015 està sent un any especialment cruent pel que fa la violència de gènere i
els recursos destinats a la prevenció i als serveis a les víctimes han disminuït de
forma irresponsable.
Els i les socialistes del Camp de Tarragona ens comprometem a reobrir les
cases d’acollida que han tancat durant els darrers governs convergents i a tornar
a dotar programes de prevenció, especialment entres els i les adolescents.

Justícia
La Justícia és un dels pilars fonamentals sobre els que es sustenta
qualsevol Estat de Dret. Els i les socialistes del Camp de Tarragona apostem per
un sistema judicial eficient, àgil, adaptat als nostres temps i resolutiu, que doni
respostes reals a la ciutadania.
La situació en què es troba la justícia a la nostra demarcació és un
exemple clar de l’abandonament que, tant l’Estat Central com la Generalitat, tenen
a la nostra província. Així veiem com partits judicials petits com Falset, Valls,
Gandesa, Amposta o Tortosa estan en una situació de col·lapse i deixadesa
important e intolerable.
Lamentablement, aquests no són els únics problemes que té el sistema
judicial al nostre territori ja que ens trobem amb una falta de mitjans materials i de
personal que provoquen lentitud a l’hora de donar servei al ciutadà, clar exemple,
són les oficines del Registre Civil de Tarragona. Aquesta falta de personal la
podem fer extensiva a la manca de jutges i jutgesses i funcionaris i funcionàries de
justícia a tots els nostres partits judicials, cosa que comporta actualment un servei
públic als ciutadans i ciutadanes del nostre territori lent e ineficaç.
Les partides pressupostaries que, tant el govern Popular com el govern
Convergent, aproven any rere any són clarament insuficients per obtenir un
sistema de justícia eficaç. Aquesta mancança pressupostària fa que el Servei
d’Assistència Jurídica Gratuïta que fan servir molts ciutadans i ciutadanes amb
pocs recursos econòmics es vegi clarament ressentit i tendint de forma clara a la
privatització del sistema d’assistència Jurídica Gratuïta de igual manera que s’ha
intentat fer amb els Registres Civils.
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Davant la situació actual del sistema judicial al nostre territori, els i les
socialistes del Camp de Tarragona ens comprometem a:











Reforçar el Servei d’Assistència Jurídica Gratuïta, que permet i garanteix
que les persones amb major grau de necessitat puguin accedir a la
justícia, augmentant les partides pressupostàries destinades a aquest
servei.
Garantir als ciutadans i ciutadanes que obtinguin el benefici de Justícia
Gratuïta la prestació d’un servei de qualitat, col·laborant de forma activa
amb els diferents col·legis d’advocats i procuradors dels nostres partits
judicials per posar en funcionament un sistema que examini la qualitat del
servei prestat als ciutadans i ciutadanes. Apostem per una justícia
propera a la ciutadania i de qualitat.
Actualitzar el barem de retribucions dels advocats i advocades i
procuradors i procuradores del torn d’ofici per tal de fer que els honoraris
abonats a aquests professionals siguin acordes amb els serveis que
presten a la ciutadania, tot garantint que aquestes retribucions seran
percebudes sense retards injustificats per part de l’Administració.
Dotar de forma adequada amb recursos materials i personals, els jutjats
de la nostra demarcació.
Ampliar l’ús de la firma electrònica i del sistema Lexnet de comunicacions
electròniques per tal d’agilitzar la tramitació d’expedients i facilitar la feina
a tots els operadors jurídics.
Implantar l’expedient digital que suposaria una importantíssim avenç que
comportaria una millora en la forma de treballar dels i les professionals
que redundaria en benefici dels usuaris de la justícia.
Construir la Ciutat de la Justícia a la ciutat de Tarragona. Per els i les
socialistes, aquesta és una de les prioritats en aquest àmbit donat la
importància en nombre de ciutadans i ciutadanes que els jutjats del partit
judicial de Tarragona tenen i la necessitat que aquest sigui un servei
modern, eficaç, àgil i proper a la ciutadania.
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