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drogoaddicció, especialment entre els més joves, mitjançant campanyes específiques als centres 

educatius. Reforçarem els centres de suport als drogoaddictes i els programe

laboral juntament amb les agències d’ocupació.

i dependències a través de programes específics.

 

d) Cultura, EducacióCultura, EducacióCultura, EducacióCultura, Educació, Esport i Oci, Esport i Oci, Esport i Oci, Esport i Oci

 

La cultura i el coneixement són els pilars bàsics per al desenvolupament dels ciutadans i 

progrés harmònic d’una societat que vulgui esdevenir lliure, justa i solidària.

persones, no pas l’administració

una estratègia per a la consecució d’objectius polítics ni tenir una voluntat homogeneïtzadora.

contrari, han de fomentar les diferents manifestacions culturals des del respecte i sense finalitat 

política. La promoció de la qualitat dels productes culturals ha d’esdevenir una prioritat, juntament 

amb el desenvolupament de programes per a la pràctica de l’esport i la formació musical.

banda, avui dia la cultura no roman, ni pot fer

hem de destinar recursos per tancar el llast social que significa la 

d’oportunitats en l’accés a la cultura, als serveis i al món laboral.

 

• BiblioteBiblioteBiblioteBibliotequesquesquesques. . . . Promourem noves instal·lacions als barris per fer

modernitzarem la xarxa de 

a centres d’estudi i formació i

accés a Internet. 

 

• CCCCentres cívicsentres cívicsentres cívicsentres cívics. . . . Els centres cívics han d’apropar la cultura als ciutadans i han d’oferir

possibilitat que siguin ells els protagonistes. Per a això, cal promoure que facin ús de les sales per a 

les seves activitats i tallers ja que els ciutadans no són només consumidors sinó que també són 

part actora de la cultura. Fomentarem el centre cívic com a punt de trobada dels veïns

els horaris oels oferirem activitats culturals que fomentin la convivèn
 

• CentrCentrCentrCentreeees socials autogestionas socials autogestionas socials autogestionas socials autogestiona

centres socials autogestionats en funció del’aport

situats, sempre i quan compleixin uns determinats requisits pel que fa al temps d’ocupació, estat 

de l’’immoble, relació amb el propietari, activitats, estat sanitari, etc.
 

• FomentFomentFomentFoment    de la qualitatde la qualitatde la qualitatde la qualitat. . . . Introdu

per a la concessió d’ajuts i subvencions públiques

subvencions i una limitació d’aquestes a una quantitat raonable que eviti la competència deslleial, 

el dirigisme cultural i el clientelisme po

 

• NNNNoves tecnologiesoves tecnologiesoves tecnologiesoves tecnologies. . . . Treballarem activament per enfortir la creativitat i la difusió de la cultura dins 

el nou model de consum que han propiciat les noves tecnologies i el farem compatible amb els 

models tradicionals.Esten

estacions de transport públic.

formatius orientats a aquells sectors de la població més necessitats.
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especialment entre els més joves, mitjançant campanyes específiques als centres 

educatius. Reforçarem els centres de suport als drogoaddictes i els programe

laboral juntament amb les agències d’ocupació. Pararem atenció als nous problemes d’addiccions 

i dependències a través de programes específics. 

, Esport i Oci, Esport i Oci, Esport i Oci, Esport i Oci. . . .  

i el coneixement són els pilars bàsics per al desenvolupament dels ciutadans i 

progrés harmònic d’una societat que vulgui esdevenir lliure, justa i solidària.

persones, no pas l’administració. Les polítiques en l’àmbit de la promoció cultura

una estratègia per a la consecució d’objectius polítics ni tenir una voluntat homogeneïtzadora.

contrari, han de fomentar les diferents manifestacions culturals des del respecte i sense finalitat 

la qualitat dels productes culturals ha d’esdevenir una prioritat, juntament 

amb el desenvolupament de programes per a la pràctica de l’esport i la formació musical.

banda, avui dia la cultura no roman, ni pot fer-lo, al marge de les noves tecno

hem de destinar recursos per tancar el llast social que significa la bretxa digital

d’oportunitats en l’accés a la cultura, als serveis i al món laboral. 

urem noves instal·lacions als barris per fer-les accessibles a tota la població, 

de biblioteques existent en ampliar els seus horaris i 

a centres d’estudi i formació i, per tal de prevenir l’exclusió digital, les dotarem amb ordinadors i 

Els centres cívics han d’apropar la cultura als ciutadans i han d’oferir

possibilitat que siguin ells els protagonistes. Per a això, cal promoure que facin ús de les sales per a 

activitats i tallers ja que els ciutadans no són només consumidors sinó que també són 

Fomentarem el centre cívic com a punt de trobada dels veïns

activitats culturals que fomentin la convivència. 

s socials autogestionas socials autogestionas socials autogestionas socials autogestionatttts. s. s. s. Proposarem una regulació temporal, selectiva cas per cas, dels 

centres socials autogestionats en funció del’aportació sociocultural al barri en el qual estigui

situats, sempre i quan compleixin uns determinats requisits pel que fa al temps d’ocupació, estat 

de l’’immoble, relació amb el propietari, activitats, estat sanitari, etc. 

Introduir el criteri de qualitat dels productes culturals 

per a la concessió d’ajuts i subvencions públiques, practicar un repartiment equitatiu de les 

subvencions i una limitació d’aquestes a una quantitat raonable que eviti la competència deslleial, 

el dirigisme cultural i el clientelisme polític. 

Treballarem activament per enfortir la creativitat i la difusió de la cultura dins 

el nou model de consum que han propiciat les noves tecnologies i el farem compatible amb els 

tendrem la connexió lliure a Internet als edificis públics, parcs, places i a les 

estacions de transport públic.Fomentarem l’ús de les noves tecnologies mitjançant cursos 

formatius orientats a aquells sectors de la població més necessitats. 
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especialment entre els més joves, mitjançant campanyes específiques als centres 

educatius. Reforçarem els centres de suport als drogoaddictes i els programes de reinserció 

ararem atenció als nous problemes d’addiccions 

i el coneixement són els pilars bàsics per al desenvolupament dels ciutadans i per al 

progrés harmònic d’una societat que vulgui esdevenir lliure, justa i solidària.La cultura la fan les 

moció cultural mai han d’obeir a 

una estratègia per a la consecució d’objectius polítics ni tenir una voluntat homogeneïtzadora.Ben al 

contrari, han de fomentar les diferents manifestacions culturals des del respecte i sense finalitat 

la qualitat dels productes culturals ha d’esdevenir una prioritat, juntament 

amb el desenvolupament de programes per a la pràctica de l’esport i la formació musical.D’altra 

lo, al marge de les noves tecnologies de la informació: 

bretxa digital, que minva la igualtat 

les accessibles a tota la població, 

nt en ampliar els seus horaris i en potenciar l’ús com 

s dotarem amb ordinadors i 

Els centres cívics han d’apropar la cultura als ciutadans i han d’oferir-los la 

possibilitat que siguin ells els protagonistes. Per a això, cal promoure que facin ús de les sales per a 

activitats i tallers ja que els ciutadans no són només consumidors sinó que també són 

Fomentarem el centre cívic com a punt de trobada dels veïns, ampliarem 

sarem una regulació temporal, selectiva cas per cas, dels 

al barri en el qual estiguin 

situats, sempre i quan compleixin uns determinats requisits pel que fa al temps d’ocupació, estat 

ir el criteri de qualitat dels productes culturals com a únic requisit 

practicar un repartiment equitatiu de les 

subvencions i una limitació d’aquestes a una quantitat raonable que eviti la competència deslleial, 

Treballarem activament per enfortir la creativitat i la difusió de la cultura dins 

el nou model de consum que han propiciat les noves tecnologies i el farem compatible amb els 

Internet als edificis públics, parcs, places i a les 

Fomentarem l’ús de les noves tecnologies mitjançant cursos 
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• PatrimoniPatrimoniPatrimoniPatrimoni    històrichistòrichistòrichistòric    cultural. cultural. cultural. cultural. 

i ciutats. Establirem vincles amb la societat civil com a part activa en la seva protecció. 

Organitzarem activitats culturals de manera regular en llocs culturals protegits, amb 

cap a la seva integritat. Promourem la difusió i el coneixement del patrimoni històric, artístic, 

arquitectònic, cultural i natural en l’àmbit municipal.

museus històrics i científics, tant 

millora de la quantitat i qualitat del patrimoni de les nostres col·leccions en museus i arxius per 

atraure un major nombre de visitants i assolir un major grau d’excel·lència.

 

• Guia de carrers i inscGuia de carrers i inscGuia de carrers i inscGuia de carrers i inscripcions públiques.ripcions públiques.ripcions públiques.ripcions públiques.

de les denominacions històriques dels carrers i l’eliminació d’aquelles dedicades a persones o 

entitats que hagin difós idees racistes o xenòfobes.

plaques que retin homenatge

bandes armades, comès crims o delictes econòmics.

informatives col·locades en elements del paisatge

realitat històrica. 

 

• EscEscEscEscoles infantils i escoles municipalsoles infantils i escoles municipalsoles infantils i escoles municipalsoles infantils i escoles municipals

universalització i gratuïtat de l’educació pública 

específics per tal que els fills de les famílies amb menys recursos tinguin accés a aquest 

compromís essencial. Exigirem

aquest tema i dotarem amb els recursos necessaris el consistori.

sistema públic d’educació en dotar

activitats extraescolarsque afavoreixin els alumnes en funció de la seva situació econòmica i 

social, i pararem especial aten

 

• ZonZonZonZoneeees escolars. s escolars. s escolars. s escolars. Eliminarem la zonificació escolar y crearem unsistema basa

igualtat d’oportunitats i en l’elecció i l’accés als centres 

convivència alhora que evitarem l’establiment de 

    

• Activitats extraescolarsActivitats extraescolarsActivitats extraescolarsActivitats extraescolars

realització d’activitats extraescolars al servei de la comunitat educativa i l’obertura de les 

instal·lacions esportives dels centres d’ensenyament públics i establir acords amb els concertats.

 

• EEEEsportsportsportsport. . . . Promoció de l’esport base com a element d’educació integral de la persona, amb 

programes estables d’activitats extraescolars que generin espais d’integració i incorpori

de disciplina, esforç, superació i treball en equip.

persones amb discapacitati les dotarem amb personal qualificat que les atengui i amb programes 

específics en col·laboració amb les associacions i entitats.

 

De manera conjunta al de

bicicleta com a element esportiu i de transport, 

saludables de passeig i de 
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cultural. cultural. cultural. cultural. Vetllarem per salvaguardar i defensar el patrimoni dels nostres pobles 

irem vincles amb la societat civil com a part activa en la seva protecció. 

activitats culturals de manera regular en llocs culturals protegits, amb 

a seva integritat. Promourem la difusió i el coneixement del patrimoni històric, artístic, 

arquitectònic, cultural i natural en l’àmbit municipal. Promourem les visites als centres culturals i 

s i científics, tant per part de visitants com de residents de

millora de la quantitat i qualitat del patrimoni de les nostres col·leccions en museus i arxius per 

atraure un major nombre de visitants i assolir un major grau d’excel·lència. 

ripcions públiques.ripcions públiques.ripcions públiques.ripcions públiques.Establirem com a prioritat la conservació o recuperació 

de les denominacions històriques dels carrers i l’eliminació d’aquelles dedicades a persones o 

entitats que hagin difós idees racistes o xenòfobes. De la mateixa manera

plaques que retin homenatge a personatges històrics que hagin incitat a l’odi, hagin format part de 

bandes armades, comès crims o delictes econòmics.La informació continguda en totes les plaques 

informatives col·locades en elements del paisatge urbà haurà d’ajustar

oles infantils i escoles municipalsoles infantils i escoles municipalsoles infantils i escoles municipalsoles infantils i escoles municipals. . . . En les escoles infantils el nostre objectiu és aconseguir la 

universalització i gratuïtat de l’educació pública de 0 a 3 anys i, per a això, reclamarem 

específics per tal que els fills de les famílies amb menys recursos tinguin accés a aquest 

Exigirem l’escrupolós compliment de la normativa de la Generalitat sobre 

aquest tema i dotarem amb els recursos necessaris el consistori. Desde l’Ajuntament millorarem el 

sistema públic d’educació en dotar-lo amb majors recursos, amb flexibilitat en els horaris i amb 

activitats extraescolarsque afavoreixin els alumnes en funció de la seva situació econòmica i 

social, i pararem especial atenció en aquells que necessitin un tracte singular.

Eliminarem la zonificació escolar y crearem unsistema basa

tat d’oportunitats i en l’elecció i l’accés als centres fonamentada en criteris de proximitat i de 

ivència alhora que evitarem l’establiment de guetos.  

Activitats extraescolarsActivitats extraescolarsActivitats extraescolarsActivitats extraescolars. . . . Promourem l’ampliació dels horaris dels centres públics per a la 

realització d’activitats extraescolars al servei de la comunitat educativa i l’obertura de les 

instal·lacions esportives dels centres d’ensenyament públics i establir acords amb els concertats.

de l’esport base com a element d’educació integral de la persona, amb 

programes estables d’activitats extraescolars que generin espais d’integració i incorpori

de disciplina, esforç, superació i treball en equip. Afavorirem l’accés a aquestes activitats a les 

persones amb discapacitati les dotarem amb personal qualificat que les atengui i amb programes 

específics en col·laboració amb les associacions i entitats. 

De manera conjunta al desenvolupament de la xarxa de carrils-bici i la p

bicicleta com a element esportiu i de transport, s’afavorirà l’ús dels vials més adients per 

de running i aconseguir, d’aquesta manera, una reducció d
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alvaguardar i defensar el patrimoni dels nostres pobles 

irem vincles amb la societat civil com a part activa en la seva protecció. 

activitats culturals de manera regular en llocs culturals protegits, amb total respecte 

a seva integritat. Promourem la difusió i el coneixement del patrimoni històric, artístic, 

urem les visites als centres culturals i 

del municipi. Defensem la 

millora de la quantitat i qualitat del patrimoni de les nostres col·leccions en museus i arxius per 

 

irem com a prioritat la conservació o recuperació 

de les denominacions històriques dels carrers i l’eliminació d’aquelles dedicades a persones o 

De la mateixa manera, es retiraran totes les 

a personatges històrics que hagin incitat a l’odi, hagin format part de 

inguda en totes les plaques 

urbà haurà d’ajustar-se rigorosament a la 

les escoles infantils el nostre objectiu és aconseguir la 

i, per a això, reclamarem ajuts 

específics per tal que els fills de les famílies amb menys recursos tinguin accés a aquest 

l’escrupolós compliment de la normativa de la Generalitat sobre 

l’Ajuntament millorarem el 

flexibilitat en els horaris i amb 

activitats extraescolarsque afavoreixin els alumnes en funció de la seva situació econòmica i 

ció en aquells que necessitin un tracte singular. 

Eliminarem la zonificació escolar y crearem unsistema basat en la llibertat i la 

en criteris de proximitat i de 

urem l’ampliació dels horaris dels centres públics per a la 

realització d’activitats extraescolars al servei de la comunitat educativa i l’obertura de les 

instal·lacions esportives dels centres d’ensenyament públics i establir acords amb els concertats.    

de l’esport base com a element d’educació integral de la persona, amb 

programes estables d’activitats extraescolars que generin espais d’integració i incorporin els valors 

cés a aquestes activitats a les 

persones amb discapacitati les dotarem amb personal qualificat que les atengui i amb programes 

la potenciació de l’ús de la 

l’ús dels vials més adients per a rutes 

una reducció del trànsit rodat, 
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que serà regulat en funció

 

Es fomentarà la pràctica esportiva 

i s’adaptarà el carril-running

 

Es farà difusió i es conservaran convenientment els camins de Tarragona com a patrimoni natural i 

per a l’ús dels ciutadans. 

 

• JoJoJoJoventuventuventuventutttt. . . . Crearem un òrgan consultiu amb la finalitat de vetllar perquè les iniciatives municipals 

tinguin en compte les necessitats espec

personal, ideològica i religiosa pel que fa a 

cultura, salut, esport i oci.

dels instituts de les nostres ciutats puguin traslladar a l’ajuntament el resultat de la seva anàlisi i 

posada en comú dels aspectes de la ciutat que més els afecten.

 

• Oci. Oci. Oci. Oci. Regularem les activitats lúdiques

compatibles amb l’ús col·lectiu de l’espai públic i el descans dels veïns.

desenvolupament de la vida social dels ciutadans mitjançant la dinamització i la diversificació 

d’activitats de l’espai públic.

 

o Oci nocturnOci nocturnOci nocturnOci nocturn: : : : Potenciar le

manera que, tal i com s’ha explicat al paràgraf anterior, siguin compatibles amb l’ús 

col·lectiu de l’esp

Port Esportiu de Tarragona ja que, a causa de la seva proximitat

habitat, és el lloc idoni per a l’oci de la nostra ciutat.

 

o MúsicaMúsicaMúsicaMúsica: Promoure la programació de concerts i actuacions de música en directe als 

locals d’oci. Fomentar les a

l’Auditori del Camp de Mart, Passeig de les Palmeres, etc.

    

    

2. 2. 2. 2. FomentFomentFomentFoment    de l’economia i l’ocupacióde l’economia i l’ocupacióde l’economia i l’ocupacióde l’economia i l’ocupació

    

 

Tot i que el creixement econòmic i la creació d’ocupació és una política que l’Estat ha de realitzar 

conjuntament amb les comunitats autònomes, C’s considera que des dels municipis i ciutats també es pot 

contribuir, dins el seu àmbit competencial, a dinamitzar l’economia i crear ocupació afavorint la recuperació 

econòmica, ajudant els emprenedors i les pe

comerç de barri, impulsant el turisme, consolidant el teixit productiu local, 

per a l’establiment de nous negocis i afavorint la implantació de noves form

col·laboradora. 

 

Amb la premissa que no considerem eficiència la millora d’un servei mitjançant l’empitjorament de les 

condicions laborals dels seus treballadors, podem treballar en quatre línies principals:
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funció de la promoció de la mobilitat a peu i en bici. 

Es fomentarà la pràctica esportiva a la ciutat amb circuïts d’exercicis físics en llocs adients i parcs, 

runninga l’Arrabassada, Rafael de Casanovas, Miracle i

difusió i es conservaran convenientment els camins de Tarragona com a patrimoni natural i 

 

un òrgan consultiu amb la finalitat de vetllar perquè les iniciatives municipals 

tinguin en compte les necessitats específiques de suport a la joventut i que respectin la llibertat 

personal, ideològica i religiosa pel que fa a l’educació, el transport, la 

cultura, salut, esport i oci. Realitzarem anualment una Audiència de Joventut perquè els alumnes 

dels instituts de les nostres ciutats puguin traslladar a l’ajuntament el resultat de la seva anàlisi i 

posada en comú dels aspectes de la ciutat que més els afecten. 

les activitats lúdiques d’oci, especialment en horari nocturn, de manera 

amb l’ús col·lectiu de l’espai públic i el descans dels veïns.

desenvolupament de la vida social dels ciutadans mitjançant la dinamització i la diversificació 

d’activitats de l’espai públic. 

Potenciar les activitats lúdiques i d’oci nocturn de la ciutat i regular

manera que, tal i com s’ha explicat al paràgraf anterior, siguin compatibles amb l’ús 

iu de l’espai públic i el descans dels veïns. Per a això, es fomentarà l’oci no

sportiu de Tarragona ja que, a causa de la seva proximitat, però lluny

lloc idoni per a l’oci de la nostra ciutat. 

ure la programació de concerts i actuacions de música en directe als 

omentar les actuacions musicals en espais públics emblemàtics com 

l’Auditori del Camp de Mart, Passeig de les Palmeres, etc. 

de l’economia i l’ocupacióde l’economia i l’ocupacióde l’economia i l’ocupacióde l’economia i l’ocupació    

xement econòmic i la creació d’ocupació és una política que l’Estat ha de realitzar 

conjuntament amb les comunitats autònomes, C’s considera que des dels municipis i ciutats també es pot 

contribuir, dins el seu àmbit competencial, a dinamitzar l’economia i crear ocupació afavorint la recuperació 

econòmica, ajudant els emprenedors i les petites i mitjanes empreses, formant els treballadors, protegint el 

me, consolidant el teixit productiu local, suprimint els obstacles burocràtics 

per a l’establiment de nous negocis i afavorint la implantació de noves formes de l’anomenada economia 

a que no considerem eficiència la millora d’un servei mitjançant l’empitjorament de les 

condicions laborals dels seus treballadors, podem treballar en quatre línies principals:
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la ciutat amb circuïts d’exercicis físics en llocs adients i parcs, 

ael de Casanovas, Miracle i el Far. 

difusió i es conservaran convenientment els camins de Tarragona com a patrimoni natural i 

un òrgan consultiu amb la finalitat de vetllar perquè les iniciatives municipals 

i que respectin la llibertat 

la promoció professional, 

una Audiència de Joventut perquè els alumnes 

dels instituts de les nostres ciutats puguin traslladar a l’ajuntament el resultat de la seva anàlisi i 

nocturn, de manera que siguin 

amb l’ús col·lectiu de l’espai públic i el descans dels veïns. Afavorirem el 

desenvolupament de la vida social dels ciutadans mitjançant la dinamització i la diversificació 

ques i d’oci nocturn de la ciutat i regular-les de 

manera que, tal i com s’ha explicat al paràgraf anterior, siguin compatibles amb l’ús 

er a això, es fomentarà l’oci nocturn al 

però llunyania del centre 

ure la programació de concerts i actuacions de música en directe als 

ctuacions musicals en espais públics emblemàtics com 

xement econòmic i la creació d’ocupació és una política que l’Estat ha de realitzar 

conjuntament amb les comunitats autònomes, C’s considera que des dels municipis i ciutats també es pot 

contribuir, dins el seu àmbit competencial, a dinamitzar l’economia i crear ocupació afavorint la recuperació 

tites i mitjanes empreses, formant els treballadors, protegint el 

suprimint els obstacles burocràtics 

es de l’anomenada economia 

a que no considerem eficiència la millora d’un servei mitjançant l’empitjorament de les 

condicions laborals dels seus treballadors, podem treballar en quatre línies principals: 


