L’alternativa
comunitària
per encarar els reptes
de forma col·lectiva
Més espai per a les persones
• Reordenació del Rial del Bareu, amb sortida de la
variant cap al nord per descongestionar el centre del
poble.
• Reestructuració de la Riera per una vila menys
densificada, més sostenible i més ecològica.
• Creació de bosses d’aparcament i connexió de les
diferents zones d’Arenys amb bus interurbà.

Més justícia social
• Gestió pública de l’habitatge tant per afavorir la creació
d’habitatge social com per dinamitzar l’accés a pisos
buits.
• Ampliació de la tarifació social regulant les taxes
d’acord amb els recursos de les persones.

Més igualtat

1. Josep A. López. Metge pediatre de professió i
vocació, és el candidat a l’alcaldia d’Arenys de Mar
d’Arenys en Comú. Treballa al Centre d’Atenció
Primària de Calella i al Centre Mèdic Pediàtric i Familiar
d’Arenys de Mar, amb formació MIR a l’Hospital Sant
Joan de Déu. És militant d’ICV i en la seva trajectòria
política cal destacar que va ser regidor a l’Ajuntament
d’Arenys de Mar la legislatura 2011-2015. Va ser
secretari de l’AMPA de l’Escola Sinera durant 8 anys
i entre les seves
aficions hi ha l’esport
no competitiu i la
participació en
maratons.
arenysencomu@gmail.com

Arenys en Comú

@ArenysenComu

@arenysencomu

+ info arenyautes.cat

• Creació d’un punt d’atenció per prevenir i desactivar
qualsevol comportament discriminatori per raó de
gènere o orientació sexual.
• Potenciació de la cohesió social establint mecanismes
de mediació intercultural per a les noves realitats
ciutadanes.

Més cultura
• Compromís per tirar endavant el projecte de la Casa de
les Lletres a les Clarisses.
• Foment de formació continuada i la reinserció al sistema
educatiu per garantir l’accés al mercat laboral.

Més ciutadania
• Creació de la regidoria de Ciutadania per a la
capacitació de les persones i els seus drets.
• Impuls del Consell de Poble amb la participació de
representants veïnals de les diferents zones
i de tècnics i representants polítics.

En Comú
avancem
més

L’equip
2. Ramon Puigvert. Cap de planificació de producció
d’Aretex. Coneix la gestió municipal de prop i té experiència
com a regidor. Vinculat durant anys a associacions com el cau
o l’Escola de Música.
3. Ricard Serradó. Director comercial a una empresa
exportadora de productes sanitaris. Amant dels esports. Ha
estat vinculat a entitats com el cau, la Ràdio i el bàsquet
arenyenc.
4. Estel Martí. Professora de secundària especialitzada en
Geografia i Història. Estudiant de grau de Llengua i Literatura
Catalanes. Vinculada a l’escoltisme i membre del Club de Rem.

11

14

17

9

10
6

16
S2

3

13

7
12

15

5. Mari Rodríguez. Membre del Consell de la Residència
Geriàtrica Municipal i de la Coordinadora en Defensa de la
Sanitat Pública de Mataró i el Maresme. Tècnica en Educació
Infantil.
6. Joan Pagès. Cap de compres d’Aretex. Bon coneixedor de
la vida i les associacions arenyenques, amb les quals sempre
ha col·laborat.
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7. Albert Pizarro. Politòleg amb experiència a l'Ajuntament
com a coordinador de l'Àrea de Serveis a les Persones.
Activista polític amb ideals clars i marcada voluntat de justícia
social.
8. Teresa Baldiz. Jubilada després d’haver treballat com a
administrativa durant 40 anys. Àvia entregada, lectora
experimentada i escriptora aficionada.

13. Teia Montmany. Mestra jubilada. Va treballar 17 anys a l'Escola
Joan Maragall i a altres centres de la comarca. Aficionada a la
lectura i avesada a gaudir de la biblioteca.

S2. Carme Castellano. Mestra i sindicalista. Defensora de
l’Escola pública i laica. Secretària General de CCOO quan
treballava de mestra amb l’emigració, a Suïssa.

9. Judit Puig. Educadora Social. Vinculada al món educatiu a
través d’AMPES i els consells escolars. Coneix de prop el món
del lleure i ha gestionat projectes com l’Estiu Genial.

14. Ricard Martín. Arenyenc nouvingut, arrelat i enamorat del
poble. Vol un ajuntament compromès amb els seus vilatans, honest,
responsable i disposat a escoltar i actuar.

S3. Joan R. Vidal Jota. Llicenciat en Història. Activista en
l’àmbit de la cooperació internacional i de la lluita pels drets
dels més desafavorits. Treballa en el sector de la restauració.

10. Sílvia Soler. Membre de la Coordinadora en Defensa de la
Sanitat Pública de Mataró i el Maresme. Auxiliar de Clínica i
vetlladora. Impulsora d’iniciatives de millora a l’escola inclusiva.

15. Rosa M. Puig. Neboda de Joaquim Puig i Pidemunt, militant
del PSUC i director de la revista ‘Treball’ que va ser afusellat el
1949. Va presentar una querella per les víctimes del franquisme.

S4. Míriam Soler. Realitza treball social en una residència
arenyenca. Voluntària a la Protectora d'Animals i Plantes de
Mataró, col·labora amb l’ONG Arenys amb el Poble Saharaui.

11. Àngel Truñó. Filòleg amb inquietuds culturals i socials.
Considera que la riquesa general d’un poble depèn de la
preservació dels seus espais públics i dels seus béns comuns.

16. Albert de Luis. Doctor en Medicina i especialista en Medicina
Interna. Cap del servei de Medicina Interna de l'Hospital de Calella.

S5. Dídac Rocher. Músic, mestre i sindicalista. Experiència
municipal amb els primers ajuntaments democràtics com a
Regidor de Cultura i Ensenyament. Impulsor de la immersió
lingüística.

12. Jordi Soler. Director d’un centre sanitari especialitzat en
traumatologia. Ha treballat com a tècnic d’escalada i alpinisme.
Ha estat director de l’Escola Espanyola d’Alpinisme.

17. Isabel Roig. Trajectòria com a regidora de l’Ajuntament i
impulsora de diverses iniciatives socioculturals. Comunicadora de
vocació.
S1. Xavier Olivé. Format en Història i Música. Ha tingut
responsabilitats socials en acció sindical, solidaritat i migracions.

S6. Carolina Sánchez. Professional de la psicologia. Activista
per la sanitat pública de qualitat i universal. Professionalment
centrada en el benestar de la comunitat. Treballa a l’Asil
Torrent.

