Úrsula Subirà Carrasco
Nascuda a Reus el 1979 soc
llicenciada en Història de l’Art
per la UB, màster en Estudis
Culturals Mediterranis per la
UB i especialista universitària
en gestió cultural.
Documentalista i investigadora
en l’àmbit de la memòria
històrica he treballat en
diversos projectes
memorialístics i socials. Des de
2007 treballo com a gestora a
Òmnium Cultural.
Des de la meva formació marxista i tradició familiar republicana i
independentista presento la meva candidatura amb el ferm
convenciment que Primàries és la opció més clara per construir una
societat més justa des de la base de la transversalitat ideològica i la
participació ciutadana.
Defensaré, per a la seva inclusió en el programa electoral de
Primàries Reus, el següent decàleg:
1. Afavorir la unitat d’acció de les forces independentistes a
l’ajuntament
2. Constituir un pacte antifeixista de les forces democràtiques de la
ciutat
3. Fomentar la transparència mitjançant la publicació única, pública
i conjunta de tots els processos de contractació de l’ajuntament i els
seus òrgans associats i subcontractats.
4. La elaboració d’un pla de xoc contra el tancament de PIMES i
petits comerços incloent ajuts per als comerços històrics i
tradicionals, la regulació dels usos preferents en les zones comercials
i el diàleg constant amb les associacions d’empresaris i comerciants.

5. Promoció del turisme de qualitat. Si bé la ciutat cada cop rep més
turistes és evident que la seva presència no afavoreix la major part
dels seus habitants ni comerços que acaben desplaçant-se a centres
comercials. Cal implementar mesures de prestigi patrimonial i de
difusió de la ciutat començant per un espai d’interpretació obert on
els visitants puguin adreçar-se i on s’informi de les singularitats de la
ciutat.
6. Racionalització de l’espai festiu i cultural. Cal fer arribar la festa,
amb qualitat, a tota la ciutat. La vivència de la festa per als veïns de
determinats punts de la ciutat ha esdevingut insostenible i, per
contra, els barris no se senten partícips de la vida cultural de la
ciutat. Ens calen: un pla d’usos dels espais municipals que tracti amb
igualtat de condicions de programació tots els barris; fomentar l’oci
alternatiu especialment entre el jovent (replantejament de les
Barraques, foment de la participació cultural dels joves, programació
juvenil); desmassificar els festivals mitjançant la programació de
diverses activitats allunyades en parallel; replantejar el format i
contingut de les festes de barri; crear d’una Casa de la Festa
permanent; dignificar dels espais museístics amb espais permanents
d’exposició que recorrin la totalitat del patrimoni existent i el lliguin
amb rutes ciutadanes (especialment urgent é la renovació de la
collecció arqueològica del Dr. Vilaseca). Programació d’activitats
culturals durant els caps de setmana, moment en que la gent hi pot
assistir.
7. La reactivació del Consell de Solidaritat com a òrgan consultiu i de
participació ciutadana
8.Sensibilització i acció per la biodiversitat. Establir l’ús preferent de
vegetació autòctona en l’enjardinament municipal, la reducció de la
despesa en aigua i l’aplicació de pesticides en la neteja i el

manteniment de l’enjardinament i les fonts públiques de la ciutat.
Crear un pla de protecció per a les espècies autòctones i un servei
municipal al qual els afectats per conflictes amb animals es puguin
adreçar i que vetlli pel seu benestar.
9. Fomentar la igualtat i prevenir la violència de gènere mitjançant el
reforç i coordinació dels diversos agents implicats. Creació d’una
taula antiviolència amb la participació de tots els partits i
administracions competents i execució de les mesures proposades
per aquest organisme en prevenció i sensibilització.
10. Avaluar

mitjançant un procés participatiu l’ordenança de

civisme per tal que la seva aplicació (horaris, soroll, neteja) sigui
efectiva i, si cal, efectuar la seva modificació.

