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L’alternativa,  
una nova política
Fem d’Arenys un espai de democràcia 
deliberativa i directa

Un compromís ferm per garantir la transparència 
de l’acció municipal i la participació directa de la 
població en les decisions polítiques que l’afecten. 
Un Govern amb parets de vidre i amb participació 
real: rendiment de comptes, control de les 
retribucions d’electes, pressupostos participatius, 
Consell de Vila…

Pla de mandat i acció municipal tre-
ballada i debatuda amb la ciutadania i 
entitats. Rendició de comptes periòdi-
ques i aprofitament de nous recursos 
com l’Observatori Ciutadà.

 Audiències públiques i facilitar la participació 
directa als plens municipals.
	Ampliar	els	serveis	de	l’Oficina	d’Atenció	al	Ciuta-
dà (OAC) amb horaris, proximitat i coordinació.

 Creació del Consell de Vila amb participació dels 
veïnats.

 Creació del Consell de Cultura on els agents i les 
entitats culturals liderin el camí cap a una cultura 
transversal i compartida.

 Creació d’una Taula de Sanitat on els professio-
nals de la sanitat i els usuaris comparteixin infor-
mació i sigui un canal de la realitat dels serveis.

 Reorganitzar i obrir a la participació espais ja cre-
ats com els Consells d’esports, de benestar social, 
de la residència geriàtrica, del Museu, de Ràdio 
Arenys…

 Acció integral contra la corrupció. Elaborarem 
codis ètics dels càrrecs públics locals i de l’Ajunta-
ment i exigirem que els processos, procediments 
i polítiques públiques municipals es desenvolupin 
seguint principis de govern ètic.

El projecte nacional d’ICV. 
Una Catalunya sobirana per un país 
just, net i lliure

ICV és una força política que prové d’una tradició, 
la del catalanisme popular, la del PSUC i l’ENE, per 
la qual l’emancipació social i l’alliberament nacio-
nal han estat sempre una mateixa cosa. ICV ens 
hem compromès fermament amb el dret a decidir.

El nostre grup municipal ha donat suport als di-
versos posicionaments que s’han fet i votat al Ple 
en	el	darrer	mandat	fins	arribar	a	la	consulta	del	
passat 9N. Els membres de l’actual candidatura 
van signar, aquesta diada de Sant Jordi, els do-
cuments presentats per l’Assemblea Nacional de 
Catalunya (ANC) i la Plataforma Arenyenca per la 
Independència	(PAI)	que	ratifiquen	el	compromís	
de seguir treballant en el mateix sentit en aquest 
proper mandat.



L’alternativa,  
una nova economia
Treballem per una nova economia 
socialment responsable, verda i 
cooperativa

Volem aconseguir corresponsabilitzar tothom en 
l’impuls del desenvolupament econòmic local i 
que l’Ajuntament sigui un protagonista actiu amb 
polítiques transversals d’ocupació i formació labo-
ral, promoció empresarial, suport a la indústria, el 
comerç i el turisme.

	Recursos	municipals	més	eficients.

 Proposem la reestructuració del cartipàs municipal 
aprimant	la	despesa,	sense	perdre	eficàcia.	Els	
serveis municipals han de ser públics i de qualitat i 
rebutgem la seva privatització.

 (Re)municipalitzar el servei de l’aigua, revisar les 
concessions de les zones blaves d’aparcament 
(COMSA) i plantejar el seu rescat.

 Un servei de promoció econòmica i desenvolupa-
ment local que acompanyi i doni suport. 

 Programar més plans d’ocupació —municipals o 
amb	finançament	extern—	i	invertir	recursos	i	es-
forços en les polítiques d’ocupació conjuntament 
amb les indústries locals i els agents socials.

Accions de formació adreçades als aturats 
de llarga durada i als joves, amb atenció 
especial a les causes de l’abandonament 
prematur dels camins formatius.

 Fer un Pla pel comerç arenyenc que obri un canal 
de diàleg continuat amb el sector i crear un 
distintiu comercial local “Fet a Arenys”.

 Apostem pel Mercat Municipal com una plataforma 
de promoció comercial, obert a noves activitats i 
referent de la promoció i la venda de producció de 
proximitat i ecològica.

 Afavorir la implantació d’empreses i l’impuls del 
turisme responsable que promou turisme i allot-
jaments de qualitat, activitats de turisme actiu, 
educatives i de descoberta del territori.

El Port és un punt estratègic i motor 
econòmic de la vila, des de l’àmbit 
de la pesca als serveis i la indústria 
nàutica. Proposem noves activitats 
econòmiques que apostin pels oficis i 
valors artesanals, la sostenibilitat i les 
energies renovables i posin en valor el 
nostre patrimoni cultural i nàutic.

 Estudiar i impulsar la creació d’una moneda local 
electrònica i la creació d’una entitat de crèdit 
per donar	suport	a	l’economia	local.	Donar	suport	
al Banc del Temps i crear-ne un de creadors 
i d’empreses	i	iniciatives	cooperatives.	

L’alternativa, 
la justícia i la igualtat
Compromís per garantir la Justícia Social 
i els Drets Socials sense exclusions

Vivim	moments	de	dificultats	econòmiques	i	també	
d’accés a serveis bàsics com la salut i l’educació. Priori-
tat a l’atenció dels qui tenen problemes per atendre 
necessitats bàsiques com l’alimentació o el dret a un 
treball i a un habitatge digne. Actuem per atendre 
aquells que més ho necessiten, potenciant els serveis 
socials municipals i les entitats del tercer sector que 
treballen amb aquest mateix objectiu. 

Volem garantir la igualtat de possibi litats 
per l’accés a tots els serveis municipals 
implantant la tarifació social. És a dir, que 
tothom pagui pels mateixos serveis en 
funció de la seva renda.

 Exigim el reconeixement del dret a accedir a una 
renda garantida de ciutadania i que els serveis mu-
nicipals tinguin una capacitat d’implicació i de gestió 
molt rellevant. 

Volem un Govern municipal implicat con-
tra els desnonaments que incrementi els 
recursos adreçats al suport i orientació 
jurídica de les famílies.

	Donem	valor	a	les	persones	grans	tot	afavorint	les	
relacions intergeneracionals. Volem que continuïn 
sent ciutadania de ple dret i que els siguin recone-
guts els seus drets i la seva dignitat.

 Combatrem la soledat en la qual es poden trobar les 
persones grans amb programes d’acompanyament i 
voluntariat, d’activitats i d’incentivar la seva partici-
pació social.

 Universalització dels serveis d’atenció domiciliària 
que alliberin de les càrregues de cura a les persones.

 Cap infant en la pobresa. Crearem plans i programes 
municipals per donar resposta urgent a totes les 
situacions de pobresa infantil.

 Totes les necessitats del cicle 0-3 ateses. Impulsa-
rem	equipaments	i	programes	de	suport	suficients	
per atendre totes les necessitats existents en 
aquesta edat. 

 Incrementarem l’acció d’informació i assessorament 
juvenil als centres de secundària. 

 Omplirem de contingut l’Espai jove del Calisay i 
planificarem	el	nou	equipament	de	la	Raureta	com	a	
Centre de Creació i Coneixement per a Joves.

 Compromís i defensa del sistema públic de salut, 
amb equitat en l’accés i de qualitat. Ens oposem a 
les retallades, al tancament i reducció d’horaris dels 
CAP, a les privatitzacions de serveis.

 Farem que tenir animals de companyia no sigui un 
problema per a la resta d’arenyencs. Ho aconsegui-
rem amb civisme i amb responsabilitat. 



L’alternativa 
comunitària 
Arenys com a espai de solidaritat 
i convivència en la diversitat

Volem un nou Arenys per garantir l’accés a l’educació, 
la cultura i l’esport. Per viure en llibertat i en 
comunitat. Volem una vila acollidora, on es puguin 
realitzar tots els projectes de vida, on sigui possible 
la igualtat entre dones i homes, l’emancipació de la 
gent jove, l’autonomia de les persones amb diversitat 
funcional	i la	dignitat	de	les	persones	grans.

Les entitats i la gent, protagonistes també 
de les polítiques culturals! Des del Consell 
de Cultura, volem impulsar el Pla d’Acció 
Cultural (PAC) en la línia de planificació i 
consens a llarg termini.

 Suport als creadors i impuls de vivers o laboratoris 
culturals, apostant per nous models de treball en 
xarxa, pel coworking i per l’economia social. Promoció 
de la creació artística feta a Arenys.

 Els equipaments culturals (públics i privats) 
protagonistes de la realitat cultural i amb grans 
potencialitats de futur. Considerem els espais privats 
de cultura en viu com a aliats per a la difusió cultural, 
establint acords en la programació cultural i facilitant 
l’acompliment	de	les	normatives	(Ateneu,	Seràfics...).

 Apostem per La Casa de les Lletres, des de la perspec-
tiva de sumar la Biblioteca, l’Arxiu Històric i els centres 
de documentació d’autors locals, com a referent de 
cultura i coneixement.

Defensem el sistema educatiu públic contra 
les retallades, ens oposem al tancament de 
centres educatius, a l’augment de ràtios. 
Municipi lliure de LOMCE (“llei Wert”) i 
promourem l’equitat en l’accés, la qualitat, 
la immersió lingüística i la participació de la 
comunitat educativa.

 Facilitar l’accés a la cultura a les persones nouvingu-
des, com un element de cohesió social. Reforçarem 
la programació per a públic familiar, el programa de 
parelles lingüístiques i activitats d’intercanvi cultural.

	Apostem	per	la	cultura	científica.	Promocionar-la	com	
una marca d’identitat i projecció. Crear un premi per 
fomentar els estudis i treballs de recerca i facilitar la 
seva publicació.

L’educació, generadora de cohesió social. 
Augmentarem la cobertura del Centre 
Obert Tallaferro i de les demandes de 
beques menjador o materials didàctics, 
sense discriminacions. 

 Obertura dels patis dels centres escolars fora de 
l’horari lectiu. Promourem camins escolars amables i 
segurs per anar a l’escola. 
	 Impulsarem	el	concepte	de	Drets	civils	i	proposarem	
la creació d’una regidoria sota aquest concepte per 
referir-se als espais i agrupar les tasques relacionades 
amb Ciutadania, Igualtat, Gent Gran, Cooperació…

 Volem polítiques públiques que garanteixin 
la diversitat	sexual,	social	i	cultural	i	el	laïcisme,	
afavorint la creació compartida entre persones 
d’orígens diversos. Arenys contra l’homofòbia, 
la xenofòbia	i	el	feixisme!	Una	vila	que	fomenta	la pau,		
la cooperació i la solidaritat internacional. 

Impulsarem el Consell d’Esports com el 
principal espai de decisió de l’acció i la 
promoció de l’esport en tots els àmbits. 
Reorganitzarem la Regidoria d’Esports 
i la gestió dels equipaments per millorar 
el servei i l’atenció de les entitats i clubs 
esportius.

 Entenem l’esport més enllà de la gestió dels equi-
paments esportius. Treballarem intensament amb 
l’esport federat però sense perdre de vista l’esport 
escolar, de base i la pràctica lliure de l’esport. 

	Treballarem	de	manera	planificada	el	MIEM	(Mapa	
d’Instal·lacions i Equipaments Esportius): pista po-
liesportiva	coberta	per	acabar	amb	la	massificació	del	
pavelló, millora de les pistes d’atletisme, platges tot 
l’any, espais públics…



L’alternativa, 
l’ecologia 
Un Arenys compromès amb 
la sostenibilitat ambiental i territorial

Volem un Arenys més verd i net, que recicli bé 
i reutilitzi. Una vila més accessible i sostenible, 
compromesa en la defensa del territori i el nostre 
entorn natural. Arenys ha de disposar d’un parc 
d’habitatge públic que cobreixi les necessitats 
del nostre	municipi.	

Treballarem per una mobilitat més segura i menys 
contaminant. La prioritat, les persones: volem pas-
sejar tranquil·lament i anar a l’escola a peu. 

Augmentar l’eficàcia del sistema de 
recollida selectiva i minimitzar el 
seu impacte, prioritzant la recollida 
de residus porta a porta. Implicar de 
forma continuada a tota la ciutadania 
en aquest procés; Arenys recupera, 
reutilitza i redueix residus.

	Apostem	per	l’eficiència	energètica	i	les	energies	
renovables. Pla de gestió energètica a tot el 
municipi.

 Recuperar el projecte de Rial de pas. Millorem l’es-
tat dels nostres rials, el nostre patrimoni natural. 

 Projecte d’horts urbans com a eina social inclusiva 
i d’educació	mediambiental.	

 L’espai públic participat, pensat amb i pels veïnats. 
Al Rial del Bareu li cal un projecte de consens i 
treballat amb els veïns que doni una solució segura 
i adequada i garanteixi la seva urbanització.

 Exigim solucions i compliment de compromisos a 
les administracions que els pertoca: donar soluci-
ons	definitives	als	col·lectors	de	clavegueram	de	la	
Riera i abocaments d’aigües a la platja, la variant de 
Valldegata, la connexió de vianants cap a Arenys 
de	Munt,	el	passeig	fins	a	Canet,	el	Pla	Especial	de	
Port, la Plaça de les Palmeres, l’espigó de platja i la 
Riera	o	el	camí	de	mar	fins	a	Caldes	d’Estrac…	

Arenys ha de disposar d’un parc d’habi-
tatge públic que cobreixi les necessitats 
del municipi. Promourem el Pla local 
d’habitatge com a espai de participació 
tècnica i ciutadana i la negociació de 
pisos socials i lloguers assequibles. 

 La Riera és l’eix principal de la vila i també ho són 
tots	els	carrers	i	les	urbanitzacions.	Cal	pacificar	el	
trànsit al nucli antic i urbanitzar els trams pendents 
de la Riera. Prioritat als vianants i un carril bici 
segur	fins	a	Arenys	de Munt.	

Aquesta publicació és un resum de les nostres 
propostes. Trobareu el programa sencer a:

  www.arenyautes.cat/icvarenys

  www.fb.com/ICVArenysdeMar

  @icvarenys 

  647 600 929 

Contacteu-nos a: arenysdemar@iniciativa.cat

Som la força d’ICV Arenys

Som joves · Som madurs 
Som estudiants · Som cambrers 

Som periodistes · Som comercials 
Som metges · Som aturats 

Som mestres · Som artistes 
Som jubilades · Som de veïnats  

i som de la vila

Som lluita i som d’esquerres

Tenim il·lusió, tenim ganes  
i tenim experiència

Tenim l’ànim infatigable del novell  
i el realisme pràctic de la veterania

Tenim empenta · Tenim ideologia  
i tenim idees

Tenim programa  
i tenim alternativa

Tenim compromís · Tenim ètica i valors 
Tenim passat, present i futur 

 Tenim memòria

 Volem que les persones  
siguin importants

Volem igualtat · Volem educació,  
habitatge i sanitat per a tothom 

 Volem justícia social · Volem un  
Arenys Viu · Volem canviar les coses

Volem participació  
i transparència 

 Volem dir prou · Volem rebel·lar-nos 
Volem guanyar 

Hem somiat com volem Arenys  
i el farem possible!


