#somhiarenys
La nostra alternativa,
la força de les persones
Aquest programa electoral és fruit de mesos intensos de treball per recollir les
necessitats, reivindicacions i preocupacions dels nostres veïns i veïnes i que
alhora respon a una voluntat de fer una política diferent, basada en la
participació i la transparència. Tenim un programa participat, fent amb la
col·laboració d'entitats i col·lectius i moltes persones , pensem que molta gent
hi pot veure's i sentir-se reflectida.
Les sortides #apeudecarrer, amb la campanya #1001idees per «Somiar com
volem Arenys i fer-lo possible», les més de 30 trobades amb entitats i
persones de la vila i les desenes de qüestions plantejades a les nostres xarxes
socials han estat la base sobre la qual es fonamenten els principals eixos del
programa.
«Les idees no viuen sense organització» ho deia Gramsci i s'ha repetit
molts cops sovint sense entendre bé el que volia expressar. Parlava de la
generositat, no d'autoritat, de treball en equip. L'Organització, en majúscula,
vol dir treball i acció col·lectiva. I així és com ICV Arenys hem treballat el nostre
programa. Amb suggeriments, denúncies, pensaments i propostes diverses que
hem recollit al carrer i a les trobades i reunions que hem estat fent de forma
continuada des d'inicis de 2014. En aquest document les trobareu remarcades
amb l’etiqueta #1001idees.
Han estat molts mesos de treball per fer possible una #alternativa2015.
Així n'hi vàrem dir, i aquesta és la il·lusió que ens mou i que hem volgut
encomanar a tothom amb qui ens hem trobat. Tot un seguit d'accions, des de la
definició prèvia d'un marc programàtic al juliol de l'any passat (i que trobareu al
final del programa) a un procés de primàries per confeccionar la candidatura el
passat mes d'octubre de 2014. I un conjunt d'actes i trobades que s'han anat
encadenant aquest hovern passat per recollir idees pel programa... Tot aquest
treball per demostrar que creiem en noves maneres de fer política i, sobretot,
aconseguir engrescar a més persones a implicar-se en aquest compromís.
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La primera gran recompensa, abans de cap resultat electoral, ha estat veure la
predisposició de la gent per explicar i proposar i també, immediatament per
incorporar-se a treballar.
Al programa, hi trobareu els 5 eixos bàsics que hem treballat, amb una selecció
#1001idees incorporades.
El nostre compromís, és el nostre programa:
•
•
•
•
•

L'alternativa, una nova política. Fem d'Arenys un espai de democràcia
deliberativa i directa.
L'alternativa, una nova economia. Treballem per una nova economia,
socialment responsable, verda i cooperativa.
L'alternativa, la justícia i la igualtat. Compromís per garantir la Justícia
Social i els Drets Socials sense exclusions.
L'alternativa, l'ecologia. Un Arenys compromès amb la sostenibilitat
ambiental i territorial.
L'alternativa comunitària. Arenys com a espai de solidaritat i convivència
en la diversitat.

Hem demostrat treball i responsabilitat quan hem estat al Govern i, aquests
darrers quatre anys a l’oposició, hem seguit treballant constructivament fent
propostes i control de la gestió municipal. Hem fet un programa per seguir
aplicant les idees i els valors de l'esquerra a la política local. Tenim un gran
equip, tenim moltes propostes, tenim alternatives per a fer-les possibles.
Seguim amb el compromís ferm de fer política d'una altra manera, propera,
transparent, a peu de carrer i tocant de peus a terra, amb la mateixa intensitat
i il·lusió que el primer dia.
La nostra força, les persones. Som-hi Arenys!!!
Isabel Roig i Casas
Cap de llista d’ICV i candidata a l’Alcaldia d’Arenys de Mar
maig de 2015.
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L'alternativa, una nova política.

Fem d'Arenys un espai de democràcia deliberativa i directa.
Superada ja l'època de la participació ciutadana només entesa com una trobada puntual per decidir a
on destinar una petita part dels nostres diners, obrim una nova etapa amb espais reals de participació i
decisió en l’esfera pública. Considerem que tots els veïns i veïnes han de poder participar directament
en les decisions polítiques que l'afecten i s'ha de garantir la transparència de l'acció municipal. Cal una
aposta ferma i decidida per la celebració de referèndums en decisions importants a nivell local.
Volem un Govern amb parets de vidre i amb participació real: rendiment de comptes, control
retribucions electes, pressupostos participatius, Consell de Vila... Pla de mandat i acció municipal
treballada i debatuda amb la ciutadania i entitats.

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. Cal una aposta ferma i
decidida per la celebració de referèndums en decisions importants a nivell local.
Audiències públiques i facilitar la participació directa als plens.
#1001 Que l’Ajuntament compti amb la opinió dels veïns quan
ha de fer obres públiques (queixen de l’obra de plaça Mare Paula
Montalt i de la zona d’oci a la Riera).

Els principals plans i programes d’Arenys han de fer-se contemplant un procés de participació
ciutadana.
#1001 Que totes les decisions amb participació ciutadana
adquireixin el caràcter de vinculant per l'equip de govern.
#1001 creació o posta en marxa d'un pla i reglament de la
participació ciutadana.

Ampliar els serveis de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) amb horaris de tarda, proximitat i
descentralització i coordinació amb el servei de comunicació municipal.
#1001 Que el local que l’Ajuntament té al carrer Doedes
serveixi també per fer tràmits, que tingui registre d’entrades,
almenys una vegada a la setmana. I inclús que una treballadora
social atengués en algun moment per tal de fer tràmits de
l’àmbit dels Serveis Socials.

Foment de les TIC i incorporació del sistema de comunicació municipal en els processos de
participació ciutadana.
#1001 Publicar al web municipal totes les dades del pressupost
i les de la seva execució actualitzades.
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Un Govern transparent i amb participació real: rendiment de comptes, control de les
retribucions dels electes, pressupostos participatius, Consell de Vila...
#1001 A cada carrer un voluntari (rotatiu) que participi a
l’Ajuntament i comuniqui les necessitats del barri.
#1001 Posar en marxa un Consell de Vila, efectiu.

Pla de mandat i actuació municipal treballada i debatuda amb la ciutadania i entitats. Pla d'Acció
Municipal (PAM) i rendició de comptes.
#1001 Evaluacions periòdiques del compliment del PAM
#1001 Afavorir els contactes amb els pobles veïns, i
especialment Arenys de Munt, per nous projectes o serveis
actuals que poden donar beneficis comuns, sigui de gestió
econòmica o pel propi potencial de sumar en comú.

Reforçar a tota l’administració la cultura del servei a la ciutadania, concretada a partir de les
Cartes de Serveis, que contemplarà els deures, drets i responsabilitats de la ciutadania,
recollint-se els estàndards mínims de qualitat del servei, els indicadors i instruments per a
mesurar-la, el règim econòmic aplicable, amb indicació de les taxes i preus públics que siguin
aplicables i la forma d'avaluació permanent.
#1001 Implicar a les persones i adequar tècnicament
l'Ajuntament per ser cada cop més transparent
#1001 Les grans decisions municipals (però també les petites)
que siguin debatudes en espais on hi siguin representats la
societat civil (ciutadans individuals i associacions),
l'administració (tècnics municipals, funcionaris i polítics), el
sector privats (empreses i professionals) i els especialistes
(tècnics independents, especialistes, científics....).
#1001 Col·laborar amb l’Observatori Ciutadà Municipal
#1001 Impulsar un grup de treball específic d’acord amb la idea
de la Plataforma Ciutadana contra el Deute, un grup orientat a
fer el seguiment de les finances municipals i de com es gestiona
el pressupost

Acció integral contra la corrupció. La corrupció no és inevitable. Explorarem totes les accions a
l’abast per impedir casos de corrupció. Elaborarem codis ètics dels càrrecs públics locals i de
l’Ajuntament i exigirem que els processos, procediments i polítiques públiques municipals es
desenvolupi seguint principis de governança ètica institucional local.
Independentment d’això, els càrrecs públics d’ICV ens comprometem a regir-nos pel principi
d’exemplaritat que es concreta, entre d’altres, en el codi ètic dels càrrecs públics locals d’ICVEUiA-E.
Entre d’altres mesures:
• La creació de l’Estatut dels representants locals, on es regularan els seus drets i deures.
• Els regidors i regidores que es troben a l’oposició gaudiran d’una regulació específica
perquè puguin exercir les seves funcions de fiscalització i control en els contractes i
adjudicacions.
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• Major control de la contractació d’obres i serveis de llarga durada (aigua, residus) a través
de la seva aprovació obligatòria pel Ple Municipal independentment de la quantia.
• No contractar empreses i particular condemnats per corrupció, així com amb aquells qui
operin o tinguin sucursals en paradisos fiscals
#1001 Codi ètic ( regidors electes i ajuntament )
#1001 Acció i denuncia de la corrupció

Deixem de parlar de participació per fer participació, establint un diàleg constant amb
cada uns dels agents socials coneixedors de les diferents àrees municipals.
Creació del Consell de Cultura on els agents i les entitats culturals liderin el camí cap a una
cultura transversal i compatida. No perdre de vista el full de ruta que ja tenim marcat amb el
Pla d'Acció Cultural a mig i llarg termini
#1001 Activar un Consell de Cultura
#1001 Impulsar una plataforma on es posin en contacte i arribin
a acords les mil associacions culturals de la vila.
#1001 Treballar per posar en un mateix full de ruta l'acció
cultural arenyenca i, sobretot, trobant un acord entre les entitats
històriques i també la planificació d'equipaments culturals,
públics i privats

Creació d'una Taula de Sanitat on els professionals de la sanitat i els usuaris comparteixin
informació i sigui un canal per l'Ajuntament de la situació real que es viu, marcada per les
retallades constants. Un espai de trobada i treball que ha de servir per fer un font comú i
mantenir i defensar aquest dret bàsic.
#1001 Crear un espai a la web de l’Ajuntament per temes de
sanitat, on es podrien anar penjant diverses informacions o
enllaços sobre el tema
#1001 Ajuntament d'Arenys en suport i coordinació a la lluita
per evitar el tancament de serveis, la reducció d'horaris, i la
privatització de serveis.
#1001 Que els metges i les associacions de malalts (Fatiga
Crònica, Aprenem…) tinguin més relació de cara a millorar el
servei, fer un anàlisi de les queixes rebudes i canalitzar els
temes més preocupants, buscant solucions conjuntes entre
professionals i usuari.

Reorganitzar i obrir ampliament a la participació alguns dels espais ja creats com els Consells
d'esports, de benestar social, de la residència geriàtrica, del Museu, de Ràdio Arenys...
#1001 Crear espais de participació real. Des d'un consell de
poble amb veïns de les diferents zones, activar els consells ja
existents fent-los operatius i creant-ne de nous com el de
cultura o sanitat.
#1001 Un Consell d’Esport funcional, que sigui l’eina clau de
l’esport local
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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 nacional han estat sempre una mateixa
cosa. ICV, en el marc de la coalició amb EUiA, ens hem compromès fermament amb el dret a
decidir. Hem contribuït a què la reivindicació democràtica, el dret a decidir lliurement el futur
polític de Catalunya, sigui el nexe d’unió, més enllà dels projectes nacionals de cadascú; hem
garantit el protagonisme del Parlament i la pluralitat; hem estat l’únic vincle de la tradició
federal amb el dret a decidir. Hem aportat, també, l’únic suport d’una força parlamentària de
l’Estat, IU, dels Verds Europeus i del Fòrum de Sao Paulo, que agrupa l’esquerra
llatinoamericana. I mai hem intercanviat dret a decidir per retallades, per donar suport a la
política del Govern.
ICV rebutgem el manteniment de la situació actual, clarament lesiva per als interessos de
Catalunya. A partir de la voluntat de sobirania expressada, la darrera Convenció Nacional
va fer la proposta d’un nou acord amb l’Estat en base a una relació bilateral i no tanca la
porta a la independència de Catalunya, com a demòcrates, si la societat catalana així ho
manifesta de forma majoritària i, com a catalanistes, si persisteix el tancament a modificar la
situació actual i continua el procés de recentralització i buidatge de l’autogovern.
El grup municipal d’ICV va votar a favor de l’adhesió de l’Ajuntament d’Arenys de Mar a
l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i mantindrà el proper mandat aquesta
adhesió.
ICV forma part de la Plataforma Arenyenca per la Independència (PAI). El nostre grup municipal
ha donat suport als diversos posicionaments que s’ha 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, el document presentat per l’Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) que
ratifica el compromís de seguir treballant en el mateix sentit en aquest proper mandat.
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L'alternativa, una nova economia.

Treballem per una nova economia socialment responsable,
verda i cooperativa.
Volem que els agents econòmics es corresponsabilitzin en l’impuls de nous models de
desenvolupament local i que l’Ajuntament sigui un protagonista actiu en l’impuls de polítiques
transversals en ocupació i formacio professional, promoció empresarial, suport a la indústria,
el comerç i el turisme.

El moment de crisi ens demana a l’Ajuntament posar per davant dels criteris econòmics
les prioritats socials i això ens obliga a treballar en la cerca de nous recursos i
racionalitzar el conjunt de serveis públics per fer-los més eficients
Proposem la reestructuració del cartipàs municipal aprimant la despesa sense perdre eficàcia i
reorientar o eliminar d'àrees que actualment han perdut el seu sentit.
#1001 ”Menos gastos inútiles”.
#1001 Reduir la despesa de comunicació i protocol i orientar-la
usos més directes vinculats a l'educació i els serveis culturals i
socials.
#1001 Analitzar els costos de llicències de programari i valorar
altres alternatives a aquestes. Impulsar l'ús de programari lliure
a l'Ajuntament per la garantia que dona l'ús d'estàndards oberts.
Formar àmpliament el personal municipal en l'ús TIC.

Els serveis municipals han de ser públics i de qualitat i rebutgem la seva privatització:
▪ Proposem la (re)municipalització del servei de l'aigua
#1001 Retornar a la gestió pública el servei d'aigües

▪ Revisar concessions de les zones blaves d'aparcament (COMSA) i plantejar el seu rescat.
#1001 Vull que el preu de la zona blava sigui més barat.
#1001 Abaixar força els preus dels abonaments del pàrking del
Xifré. Està desaprofitat perquè és caríssim i és absurd que hi
hagi tantes places lliures amb el problema d’aparcament que hi
ha al poble.

Pla d'Actuació Municipal: Una gestió eficaç comença per definir i prioritzar els projectes de gestió.
El govern ha de definir un Pla d’actuació municipal (PAM) que cal fer públic i sotmetre’l a consulta
ciutadana. Exposició pública i consulta ciutadana. Rendició de comptes, cada any.
#1001 Publicar al web municipal totes les dades del pressupost
i les de la seva execució actualitzades.
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Avançar en Plans d’eficiència, reducció de la intensitat energètica incorporant la promoció de les
energies renovables. Promoure l'autosuficiència energètica del municipi.
Suport a les empreses que aposten per les energies renovables i suport a nous projectes i la
implantació d’empreses d’aquest sector al municipi. Potenciar les cooperatives de consumidors
d’energia que fomenten la implicació dels seus usuaris sobre l’ús de l’energia.
No col·laborarem amb les ETT, ni empreses de serveis integrals, ni agències de col·locació amb ànim
de lucre en les contractacions municipals.

Impulsarem un Ajuntament actiu i promotor amb els sectors privats del
desenvolupament econòmic local. Cal evolucionar les polítiques d’ocupació cap a la
dinamització i el desenvolupament socioeconòmic. Cal desenvolupar una visió
emprenedora de les polítiques d’ocupació que posi accent, també, en la promoció
econòmica, en la creació i consolidació d’empreses, en la cultura emprenedora, en
l’emprenedoria social, en la responsabilitat social, en polítiques de conciliació i nous
usos del temps en la millora i revalorització dels espais d’activitat econòmica i en el
suport a noves iniciatives.
Aposta ferma per un servei de promoció econòmica i desenvolupament local amb polítiques
actives d'ocupació i de serveis a l'emprenedoria i empresa. Un servei complet de suport i
acompanyament
#1001 Molta més proximitat de l'Ajuntament amb el poble. Que no es vegi una cosa
allunyada.
#1001 la contractació de personal per campanyes informatives, o per les jornades
electorals,...puguin ser una sortida pels arenyencs en situació d'atur.
#1001 Vetllar per l'immoble que ocupa l'edifici Xifré; fer-ne un espai útil i amb una o
unes funcions específiques; ens caurà a sobre si badem una mica més..

Programar més plans d'ocupació – municipals o amb finançament extern- i invertir recursos i
esforços en les polítiques d'ocupació. Treballant conjuntament amb les indústries locals i amb els
diferents agents socials.
Promoure accions de formació adreçades als aturats de llarga durada, a les causes de
l’abandonament prematur dels camins formatius per part del joves i a formar les persones que
volen millorar la sevaqualificació, tant si estan a l’atur com en actiu.
Fer un Pla pel Comerç local que sumi les accions actuals i noves propostes en aquest ambit.
Promoure campanyes de comerç local i mantenir un canal de diàleg continuat amb els comerç.
Coordinar i planificar el sistema de fires i mostres al carrer i dotar-les d’un reglament. Proposem
impulsar un distintiu comercial local de producte de proximitat.
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Impulsar l'activitat i la promoció del Mercat Municipal i l'ocupació de les seves parades.Reforçar-lo
amb un servei de suport i programació d'activitats complemetàries. Impulsar el Mercat com a
referent de la promoció i la venda de producció de proximitat i ecològica.
#1001 “Activar el comerç de la plaça del Mercat; una llàstima
que no s’hagin ocupat les moltes parades que han quedat
buides”.
#1001 “impulsar els productes km.0 i els ecològics”
#1001 “Seguir fent fires comercials però prioritzant els
comerços locals, a l’estil de les que es fan al mercat municipal”.

En el context del que s’anomena turisme responsable afavoriem la creació de petites, mitjanes i
microempreses que promouen turisme i allotjaments de qualitat, activitats de turisme actiu,
educatives i de descoberta del territori (senderisme, cicloturisme, activitats nàutiques i
subaquàtiques, educació ambiental, etc.), valoritzar els productes agroalimentaris, l’artesania i la
creativitat artística, el patrimoni, el producte i la cuina local.
#1001 Obrir la vila al turisme cultural aprofitant els valors i
actius que tenim. Impulsar projectes econòmics i empreses
vinculades al món cultural.
#1001 posar en un mateix full de ruta l'acció cultural arenyenca
i, sobretot, trobant un acord entre les entitats històriques i
també la planificació d'equipaments culturals, públics i privats.

Considerem el Port, un punt estratègic i motor econòmic de la vila. Des de l'àmbit de la pesca als
serveis i la indústria nàutica. Proposem l’impuls de noves activitats econòmiques entorn al port,
apostant pels oficis i valors artesanals, la sostenibilitat i les energies renovables i posant en valor
el nostre patrimoni cultural i història nàutica.
#1001 Avui passejant per la platja m’he adonat del mal estat de
la zona on hi havia el “merendero” Martínez. Penso que és un
espai fantàstic en un gran entorn i que només netejant les
herbes i aplanant la terra n’hi hauria prou per adecentar-lo i més
tenint en compte que a l’estiu hi va la Biblioplatja.
#1001 Can Martínez? De qui és? No es pot fer quelcom?
#1001 Port abandonat ple de xarxes abandonades, la gent les
trepitja i cau.
#1001 Possibilitat de crear una línia de beques en estudis
marins.
#1001 Obrir el port a les escoles, concretament tot el que fa
referència a l'esport nàutic.

Cooperativisme col·laboratiu des de l'habilitat i l'experiència comuna. Impulsar la creació d’un
ecosistema financer local. Estudiar i impulsar la creació d’una moneda local electrònica i la creació
d'una entitat de crèdit o institució similar per donar suport a l'economia local. Donar suport al Banc
del Temps i crear un banc de creadors, d'empreses i iniciatives compartides.
#1001 Adequar una sala més ben equipada on donar sortida a
nous creadors
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L'alternativa, la justícia, la igualtat i l'autonomia.

Compromís per garantir la Justícia Social i els Drets Socials
sense exclusions.
Ens toca viure temps difícils i molts arenyencs i arenyenques passen cada vegada més dificultats
econòmiques però també d’accés a serveis bàsics com la salut i l’educació, o tenen problemes per
atendre les necessitats bàsiques com l’alimentació o el dret a un treball i a un habitatge digne. Hem de
ser sensibles i saber reaccionar, lluitant contra aquesta situació, prioritzar l’atenció a aquells que més
ho necessiten, potenciar els serveis socials municipals i les entitats del tercer sector que treballen amb
aquest objectiu comú. Volem garantir la igualtat de possibilitats 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.

Benestar i cohesió social
Recolzar i donar suport a totes les entitats i col·lectius que treballen a favor de la igualtat, la
solidaritat i la diversitat
#1001 Potenciar el voluntariat social: Banc del Temps, convent
dels caputxins…
#1001 Fomentar i donar suport al banc del temps, bancs
solidaris, xarxes d'intercanvi solidari, cooperatives de consum,
projectes comunitaris socioeducatius

Impulsar la tarifació social a tots els serveis municipals que pugui aplicar-se. Afavorir polítiques
socials, als serveis i equipaments, en defensa dels serveis públics
#1001 Aplicar la tarifació social a l’Escola-bressol i a l’Escola de
Música.
#1001 Cultura i esport subvencionat per a aturats.
#1001 Quota subvencionada 50% per ajuntament en piscina i
gimnàs municipal en horari matí per aturats.

Prioritzar la defensa dels sectors més vulnerables. Una fiscalitat justa on paguin més els qui
més tenen.
#1001 Pla d’ajudes a la gent amb necessitats econòmiques.
Augmentar la cobertura de les demandes de menjador escolar o
materials didàctics.
#1001 Destinar una bossa del pressupost per als que no es
poden fer càrrec de temes cabdals (impostos, taxes, serveis…)
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Generar més llocs de treball a través de plans d’ocupació. Portarem a terme un pla de xoc contra
l’atur juvenil i per aquells col·lectiu aturats de llarga durada. Farem polítiques actives d’inserció
amb itineraris d’orientació, suport i acompanyament a persones i col·lectius amb dificultats
d’inclusió laboral.
#1001 Plans d’ocupació local
#1001 Establir contactes amb els diferents agents econòmics
locals per tal de possibilitar futurs llocs de treball
#1001 Contractar persones en situació d’atur per les obres de
caire menor que es facin a l'Ajuntament, o la contractació de
personal per campanyes informatives, o per les jornades
electorals...
#1001 Que es facin cursos de formació gratuïts. Classes
gratuïtes d’idiomes per a joves aturats, per donar-los la
oportunitat de trobar una feina.

Millorem la comunicació entre Ajuntament i les entitats per donar suport a les accions que duen
a terme i afavorir un augment del voluntariat social. Potenciarem el treball en xarxa. Facilitem
que els areneyencs i les arenyenques que disposen de temps i ganes puguin dedicar-se a
aquells que més ho necessiten.
#1001 Millorar la informació per Serveis Socials, amb cartells
informatius. No tothom te accés a les xarxes socials.
#1001 Coordinar la feina entre l’Ajuntament, el Defensor del
ciutadà i el Tercer Sector.
#1001 Unificar les feines i treballs de les entitats socials. Que
treballin conjuntament.
#1001 Facilitar que totes les entitats que treballen en l'àmbit
social tinguin els recursos i mitjans per fer les seves tasques i
implicar-se directament en facilitar la seva entesa.
#1001 Fomentar el voluntariat per combatre alguns dels
problemes amb els que es troben col·lectius en risc com les
persones grans o les persones nouvingudes. Posar en contacte
associacions que poden fer de suport o fins i tot poden servir de
pont per establir intercanvis. En la mateixa línia reforçar el Banc
del Temps

Impulsar mesures polítiques i iniciatives conjuntes del món local per pressionar en matèria
normativa tant de l’Estat com de la Generalitat per assegurar aquest subministrament mínim.
Pla de rescat: procurarem que cap arenyenc estigui sense aigua, llum, gas, ni transport.
#1001 Treballem intensament per lluitar contra la pobresa
energètica i la renda mínima garantida.
#1001 Garantia de subministraments bàsics. Promourem Plans
contra la pobresa energètica que estableixi mínims de consum
energètic garantits per les persones i famílies
#1001 Comprometre's de manera clara com a consistori per
acabar amb la pobresa energètica
#1001 Pla de rescat, concretant, i fent realitat drets bàsics
garantits: cap arenyenc sense aigua, llum, gas,
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transport... Ordenances fiscals per garantir els drets bàsics. Cal
analitzar i auditar cada servei públic objecte de taxes o preus
públics, revisant els criteris de les exempcions, i /o
bonificacions, adequant-los a les noves necessitats.
#1001 Crear un grup per formar a les famílies sobre les
factures: aigua, llum, gas; per poder estalviar al màxim.

Garantia d’ingressos mínims per prevenir situacions de pobresa. Exigir el reconeixement del dret
a accedir a una renda garantida de ciutadania, on els serveis municipals tinguin la possibilitat
d’implicació i de gestió molt rellevant.
#1001 Fer possible la Renda Garantida ciutadana

Garantir l’autonomia alimentària. Garantir el dret a l’alimentació bàsica de totes les persones
#1001 Menjador social per les persones que el necessitin, amb
una atenció digna
#1001 Menjador social per tothom, no només per majors de 65
anys.
#1001 Posar en marxa el programa Arenys no llença menjar
#1001 Negociar amb els supermercats com fer la recollida
d’aliments a punt de caducar per tal d’afegir-los al banc
d’aliments.

Un Govern municipal implicat contra els desnonaments. Proposem impulsar mesures polítiques i
iniciatives conjuntes del món local per pressionar en matèria normativa tant de l’Estat com de la
Generalitat. Incrementarem el suport jurídic i la intermediació hipotecària. Ampliarem els
recursos municipals adreçats al suport i orientació jurídica de les famílies.
#1001 Accés habitatge social, de lloguer, mediació i mesures
antidesnonaments.
#1001 Apostem per la recuperació i l’enfortiment dels
programes de prestacions públiques adreçades al pagament del
lloguer o la hipoteca de l'habitatge habitual.
#1001 Arenys, lliure de desnonaments. Pla manteniment
d'habitatge i prevenció de desnonaments. Dret a l'habitatge en
situació d'emergència. Pla local d'habitatge, parc de lloguer
social, sancions als bancs.
#1001 Fomentar el lloguer social.

La gent gran, ciutadania de ple dret
Democratitzem la cultura i l'esport per la gent gran a través de la tarifació social. Polítiques
socials, als serveis i equipaments, defensa dels serveis públics
#1001 Vull un Arenys amb ajuts per a la gent gran i
discapacitats.
#1001 Suport especial per a les vídues.
#1001 Activitats per la gent gran gratuïtes.
#1001 Reduir els preus de la residència geriàtrica municipal.
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Donem valor a la gent gran tot afavorint les relacions intergeneracionals com a oportunitat de
compartir, aprendre i enriquir-se a través de l'intercanvi.
#1001 Aprofitar i enriquir-nos de la gent gran i que ells se
sentin útils.

Tarificació social dels serveis d’atenció domiciliària que alliberin de les càrregues de cura a les
persones.
Combatrem la soledat en la qual es poden trobar moltes persones grans, a través de programes
d’acompanyament i voluntariat, d’activitats i d’incentivar la seva participació social
#1001 Persones grans soles a casa. Atenció no només per al
que té una discapacitat reconeguda.
#1001 Crear un equip de voluntaris que acompanyin al metge a
pacients grans que viuen sols.

Garantirem el dret a participar de la gent gran i promourem un envelliment actiu. Volem que la
gent gran continuïn sent ciutadania de ple dret com en altres etapes de la vida i que els siguin
reconeguts els seus drets i la seva dignitat.
#1001 Cursos d’alfabetització per la gent gran.
#1001 Organitzar sessions gratuïtes amb un monitor de tai-chi
o similar per a gent gran. Podria ser a la balconada o les
terrasses del Xifré, a la primera platja o a la Plaça de la Sardana.
#1001 Seu social millorada per a la gent gran.
#1001 Mejorar el esplai, estamos muy descontentos, que en
todos los pueblos va bien menos en Arenys. ¡Estamos
indignados!

Els infants i la gent jove ha estat i són un col·lectiu especialment afectat per la crisi d’aquests
darrers anys, per això des d’ICV defensem el treball amb i per la infància i la joventut des d’una nova
perspectiva amb drets i deures. Apostem per una visió transversal, facilitadora de la coordinació entre
els diferents serveis que s’hi adrecen. Cal elaborar Plans Integrals d’Infància i Joventut on ells en siguin
els protagonistes i hi participin activament en l’elaboració.
Democratitzem l’accés a la cultura i l'esport dels infants i joves a través de la tarifació social.
Afavorir polítiques socials, als serveis i equipaments, en defensa dels serveis públics.
1001 Cobriment d’unes pistes a les escoles o instituts.
1001 Més recolzament a l’Escola de Música des de l’Ajuntament.

Cap infant en la pobresa. Crearem plans i programes municipals per donar resposta urgent a
totes les situacions de pobresa infantil.
Treballem a l'escola els valors d'una societat i un poble viu i solidari.
#1001 Tornar a treballar a l’escola, com un joc, la recollida
selectiva. Explicant als nens/es la seva importància per portar-la
a terme; implicant així les seves famílies. Amb un apartat inclòs:
la relació gos i persones al carrer (comportament)
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Donarem suport a l’associacionisme juvenil

#1001 Oferir a les entitats d’educació en el lleure espais dignes,
necessitem espai per fer esplai.

Implicarem els col·lectius joves (o consells de joventut existents) en la participació ciutadana
local en temes transversals.
#1001 Recuperar la proposta d'un projecte viu orientat als joves
i la creació a la Raureta i que resolgui la seva lamentable
situació al costat mateix de l'IES Els Tres Turons.

Dotar de sales d’accés a noves tecnologies gratuïtes i públiques, dotació amb equipaments
informàtics i serveis audiovisuals els espais per a joves, així com habilitar els serveis de préstec.
#1001 Fer possible que tots els alumnes i estudiants arenyencs
tinguin Internet de banda ampla a les seves cases a un preu
assequible d'acord a la seva renda. Facilitar l'accés a equips
informàtics i una connexió a Internet econòmica.

Plans educatius d’entorn amb la participació i implicació de les entitats de lleure com agents
educatius que són.
#1001 Obrir tots els patis dels centres escolars, amb educadors
que ho dinamitzin

Incrementarem l’acció d’informació i assessorament juvenil als centres de secundària en temes
de formació, orientació laboral, educació sexual, llibertats sexuals. Realitzarem campanyes de
prevenció i sensibilització entorn les relacions abusives.
#1001 Educador Social per les escoles de secundària
#1001 A l’institut formar grups amb una assignatura
complementària: comportament ciutadà. On puguin adreçar-se a
les persones al carrer i explicar-la
#1001 Oferir una programació de tallers, xerrades, jornades
dirigides a tota la població escolar i a les seves famílies,
organitzades transversalment des de diverses regidories, per tal
de treballar aspectes com hàbits saludables, educació per la
salut, alimentació , prevenció de drogues, educació emocional i
autoestima...
#1001 Per poder prevenir primer s’ha de formar. Treballar a
l’escola educació pel bon viure; amb tallers amb explicacions i
pràctiques a continuació per assimilar allò après. Començant de
ben petits. Higiene, exemple: com rentar-se les dents
correctament, col·locació correcta de l’esquena, exercicis senzills
de relaxació, menús fàcils i anar ampliant-lo a mesura que els
nens/es es van fent grans. És una manera segura de prevenir
malalties. La millor manera de gaudir de la vida, estalviant
tothom
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Cobrirem totes les necessitats del cicle 0-3. Impulsarem equipaments i programes de suport per
atendre les totes les necessitats existents en aquesta edat. Volem que la titularitat, el
finançament i la gestió de l’Escola Bressol Els Colors sigui pública, i amb corresponsabilitat local
i supralocal, com garantia de qualitat, equitat i accés lliure i gratuït per totes les famílies que ho
demandin.
#1001 Que habiliten el patio de l’escola bressol municipal, más
estructuras naturales y menos plástico!
#1001 Més llocs d’esbarjo per als nens. Millorar els patis de les
escoles

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.

Defensem la salut com una acció política transversal present en totes les regidories, amb
avaluació d'impacte en salut en totes les accions de l'administració i amb comissions de seguiment i
revisió d'aquestes. Actuarem per prevenir la desigualtat en la salut i garantir l’accés als serveis de
salut en condicions d’equitat i sense exclusions
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 CAPs, a les privatitzacions de
serveis, de les immorals llistes d'espera i de les condicions laborals i salarials indignes.
#1001 Que s’allargui el temps que els metges tenen per cada
visita
#1001 Ajuntament d'Arenys en suport i coordinació a la lluita
per evitar el tancament de serveis, la reducció d'horaris, i la
privatització de serveis.
#1001 Que a les ambulàncies torni a haver sanitaris i no només
tècnics.
#1001 Que hi hagi prou infermeres que sàpiguen utilitzar el
material tècnic de que es disposa com perquè en tot moment es
pugui reaccionar a una urgència.
#1001 Que els malalts crònics tinguin garantida la medicació
quan que ells no puguin assumir-ne el cost.
#1001 Dotar el CAP de prou professionals especialistes
(fisioterapèutes, psiquiatres, ginecòlegs, oftalmòlegs…) perquè
els metges de família no hagin d’assumir tasques que no els hi
corresponen.

Actuarem per prevenir la desigualtat en la salut i garantir l’accés als serveis de salut en
condicions d’equitat, sense exclusions.
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Garantirem els programes i les actuacions específiques per a una vida saludable, els programes
específics pera les persones i les seves famílies en l’àmbit de la salut mental, nutrició i
patologies derivades.
#1001 Educació en la salut com a prevenció i benestar.

Salut i drets sexuals i reproductius. Promourem programes d’educació en la salut sexual i
reproductiva des d’una perspectiva de coneixement del propi cos i per una sexualitat lliure.
Participació ciutadana, professional i municipal en les polítiques públiques de salut. Consells
Municipals de Salut on hi participin proveïdors locals, l'ajuntament, els professionals, les entitats
i la ciutadania. I impulsar programes comunitaris propis dels centres d'atenció sanitària que
esdevinguin un espai participatiu dels ciutadans en la salut comunitària.
Vetllarem per la participació de les persones i grups en la millora de la salut, mitjançant el
Consell Municipal de Salut i la recuperació dels Governs Territorials de Salut.

#1001 Plans de salut. Implicar als agents socials, entitats
veïnals i esportives en la creació d’un pla de salut, plans
educatius, de planificació de l’entorn, de prevenció, etc
#1001 Coordinació i treball en xarxa entre els metges i les
associacions de malalts (Fatiga Crònica, Aprenem…). Fer un
anàlisi de les queixes rebudes i canalitzar els temes més
preocupants, buscant solucions conjuntes entre professionals i
usuaris.
#1001 Posar un desfibril·lador al Calisay i instruir als
treballadors municipals en Reanimació Cardiopulmonar

Farem que tenir animals de companyia, no sigui un problema per a la resta d'arenyencs. Ho
aconseguirem amb civisme i amb responsabilitat.
• Solucions cíviques als excrements d’animals. Increment cens i control de gossos mitjançant
els xips.
• Espais habilitats per a gossos.
#1001 Pipi-can per als animals al nucli urbà.. Ara hi ha moltes
zones descontrolades.
#1001 Una platja amb permís per gossos.

Seguiment de plagues i proliferació d’animals. Zoonosi. Hem de fer-ho de manera ecològicament
sostenible i amb el màxim de respecte cap els mateixos animals.
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L'alternativa, l’ecologia.

Un Arenys compromès amb la sostenibilitat ambiental i
territorial.
Volem un Arenys més verd i net, que recicli bé. Una vila més accessible i sostenible , compromesa en la
defensa del territori i el nostre entorn natural: els nostres rials, penyes, parcs i platges.
Arenys, ha de disposar d'un parc d'habitatge públic que cobreixi les necessitats reals del nostre
municipi. Apostem per un nou ecologisme de la quotidianitat, i per això defensem una nova cultura de
l'aigua, dels béns públics i volem la seva gestió pública. Treballem per una mobilitat més segura i
menys contaminant. La prioritat, les persones: volem passejar 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,
Reconduïrem la recollida selectiva a tot el municipi, corregint els punts negres i augmentant els
nivells i percentatges de recollida assolits.
Adoptarem les solucions més raonables a casa veïnat i urbanització.
Augmentarem les campanyes informatives i de sensibilització.
Treballarem amb l'objectiu clar de minimitzar la generació de residus com a element bàsic per a
la seva reducció. Arenys, recupera, reutilitza, i redueix.
#1001 Apostar de manera clara i decidida per la recollida
selectiva porta a porta tenint clar que l'èxit rau en la complicitat
amb els vilatans i això passa per escoltar les opinions de tothom
i prendre decisions tenint en compte les necessitats concretes
de cada zona (la galleda funciona molt bé al carrer de la Font
amb moltes cases de poble, però no té sentit a la Torre
d'Arenys).
#1001 Crear un equip de Voluntaris Mediambientals coordinats
per la regidoria i formar-los perquè s’ocupin de les tasques
necessàries per preservar el territori (prendre l’exemple de Sant
Boi de Llobregat)
#1001 Aunque estoy de acuerdo con el reciclaje y cumplo con
las nuevas implantaciones, no veo bien que tan cerca del colegio
se coloquen los contenedores ya que en 100 metros hay 12
contenedores y 8 subterráneos, cuando en esa zona vive mucha
menos gente que en la zona que rodea el supermercado Bon
Preu.
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Apostem per l'eficiència energètica i les energies renovables.

Pla de gestió energètica a tot el municipi. Estalvi en l'enllumenat públic i eficiència energètica a
tots els espais municipals.
#1001 Sobre la contaminació lumínica. Posava com exemple el
carrer Bonaire on hi ha mig milió de fanals i massa potents.
Menys fanals i menys potència dóna com a resultat una
il.luminació més tenue, més càlida, més suggerent... i això
correspon a més respecte pel medi ambient i més economia en
el manteniment.

Introducció de polítiques d'estalvi i eficiència energètica en totes les actuacions municipals.
Actuacions en l'enllumenat dels edificis municipals, on encara hi ha un ampli recorregut de
millora, especialment en la tecnologia LED.
El consum elèctric municipal sera 100% procedent de fonts d'energia renovables, electricitat
verda amb garantia d'orígen. Potenciarem les cooperatives de consumidors d'energia.
#1001 Podem fer possible que l'energia elèctrica que
consumeix la xarxa els edificis públics arenyencs sigui 100%
d'origen renovable? No totes les companyies poden garantir-ho
però sí que l'Ajuntament pot exigir-ho. Revisar el contracte
elèctric municipal per garantir un consum d'energia verda (100%
renovable). Integrar l'ajuntament com a membre de la
Cooperativa SOM Energia.

Impulsarem el parc municipal de vehicles elèctrics, incloses les bicicletes existents. Promoció de
punts de recàrrega. Impulsarem una fiscalitat favorable a l'economobilitat.
Pla i accions per controlar la contaminuació visual (cartelleria, senyalitzacions, publicitat...)

Aigua, bé comú, n'hem de gestionar el servei.
Gestió pública de l'aigua. Desenvoluparem la #iniciativamunicipal2015 del pacte social per
l'aigua pública, com a compromís local per a una gestió pública, integrada i participativa del cicle
integral de l'aigua.
#1001 Millorar la qualitat de l'aigua potable, de vegades quan
obres l'aixeta, fa una olor molt forta a lleixiu. No tothom es pot
permetre comprar l’aigua.

Protegim el nostre patrimoni natural
Recuperació ambiental i paisatgística de les zones de platja, rials, penyes i zones verdes.
Millorar la neteja dels nostres rials i la seva conservació. El paisatge també és patrimoni cultural
i històric.
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Recuperem el projecte de Rial de pas. Millorem l'estat dels nostres rials, el nostre patrimoni
natural.
#1001 Rials d’Arenys. Millora de l’arbrat i tenir un bon sistema
d’arreglar els rials després de les pluges.
#1001 Neteja dels Rials, sobre tot el del Bareu, no es normal
que quan plogui s'acumuli tanta brossa, i això fa que la Riera
baixi molt plena d'aigua i brutícia, considero que és perillós, pels
alumnes de l'escola Sinera i l'escola bressol. Dificulta a les mares
i pares que van amb cotxet, a recollir els nens.
#1001 Protegir i restaurar el tram del rial del Bareu, entre
l'escola bressol i el camí del Mormo, com un traçat històric i
d'interès local. Refer la seva amplada original i les tàpies.
Desdoblar la circulació en un nou camí que doni continuïtat a
l'actual carrer, encara que sigui de sorra i en una propietat
privada.
#1001 Millorar els parcs infantils. Més segurs i variats.

Realitzarem el projecte d’horts urbans com a eina social inclusiva i d’educació mediambiental.
Disposarem de solars municipals sense ús i els parcelarem en petits espais de lloguer.
#1001 Al Rial del Bareu, recuperar les feixes i horts del lateral i
la finca propietat del Patronat d'Antoni Torrent i oferir-los en
sistema d'horts de gestió comunal. Podes sostenibles.

Consideren la recuperació del projecte medi ambiental de la Platja del Cavaió.
Podes de l'arbrat sostenibles i mantingudes. Potenciar la plantació d'espècies autòctones.
#1001 Avaluar l’arbrat a cada veïnat tinguent en compte
aspectes com el pugó i les al·lèrgies (Hort del Bisbe, Til·lers).
#1001 Polígon Valldegata-Draper: més respectuós amb el medi
ambient.

Pla de gestió i millora dels nostres parcs, i espais verds, com a espai de trobada, lúdics, més
verds, nets i segurs.
#1001 Pulmons verds arenyencs: Parc del Lurdes, Parc del Mal
Temps, Parc Fèlix Cucurull, Parc de l'Asil Torrent.

Les platges, i els seus accesos, amb manteniment durant tot l’any. Ens oposem a la regeneració
de la platja de la Musclera amb el sistema del dragat del fons marí. Tampoc el volem a la resta
d’El Maresme.
#1001 Millorar la platja, de la Picordia.
#1001 El “llac” inundat de l’accés a la Musclera sempre està
inundat!

19 @icvarenys

eix 4

#somhiarenys

#1001 Accessibilitat platges mobilitat reduïda. Passeres més
llargues.
#1001 WC’s a les platges més repartits, no calen tan a prop de
les guinguetes.
#1001 Promoure un estudi ampli de l'impacte que ha tingut la
transformació del litoral maresmenc des de la construcció del
port d'Arenys a les regeneracions de platges- i analitzar
l'impacte en l'ecosistema marí (desaparició de petxina lluenta,
recessió d'alguers o els arts de pesca). Possibilitat de crear una
línia de beques en estudis marins.

Arenys una vila més neta, més amable i acollidora.
Treballarem per assolir l'excel·lència en la neteja urbana, amb més implicació ciutadana i
d'agents socials en el manteniment de l'espai públic.
#1001 Trobo el poble molt fred / Poc caliu / Poc verd / Molts
cotxes / Poques zones verdes /
#1001 Falten iniciatives per fer del poble “un poble maco”.

Caldrà establir circuits de neteja permanents i de manteniment a tot el terme (nucli urbà i fóra
vila).
Reforçar de la neteja en temporades de vacances, i en actes d'assistència massiva. Establiment
de retén de brigada caps de setmana i també per esdeveniments concrets i urgències.
Adaptar la maquinària, el mobiliari i els utillatges de neteja de la via pública a cada veïnat, i
sense molèsties ni sorolls.
#1001 Que hi hagi més papereres.
#1001 Que no em despertin els operaris amb els bufadors de
fulles a les 7 del matí els dies de festa.
#1001 Neteja de voreres amb aigua a pressió. Buscar algun
sistema que fos sostenible i que no fos sorollós per evitar
molestar els veïns.

Volem més participació i comunicació en l'àmbit del Territori
Afavorir la màxima participació ciutadana en l'àmbit urbanístic, des de la informació de la
planificació al detall de la proposta d'obres i sobretot el seu seguiment i execució. Crear una
cultura urbanística i aprofitar i potenciar el coneixement ciutadà i l'experiència dels més grans i
els professionals.
Gestionar els interessos territorials d'Arenys amb autonomia local empoderada. Reclamar a
altres administracions competents que compleixin amb els projectes i obres programats a la
nostra vila, amb seguiment des de l'Ajuntament.
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Exigir solucions i compliment de compromisos a les administracions que els pertoca:
• Generalitat de Catalunya: Departament de Territori i Sostenibilitat: solucions definitives als
col·lectors de clavegueram i abocaments d'aigues a la platja, Variant de Valldegata,
Connexió vianants fins a Arenys de Munt. Passeig fins a Canet.
• Ports de la Generalitat: Pla Especial de Port, i espigó platja de la Picòrdia.
• Demarcació de Costes del Ministeri de Foment: deixadesa a la Plaça de les Palmeres.
• Ministerio de Medio Ambiente: camí fins a Caldes d'Estrac.
#1001 Refer el camí a peu o amb bici amb Caldetes veient què
han fet a la Costa Brava!!!

L'espai públic participat, pensat i amb i per als veïnats. Cal un projecte de consens i participat
amb els veïns que doni una solució segura i adequada al Rial del Bareu i la seva urbanització.
#1001 Un Bareu acondicionat (que no soterrat). En 23 anys que
hi porto vivint no recordo que ho asfaltessin mai... a part de
renovar el clavegueram (si us plau!)

Potenciarem el seguiment de l'obra pública, les obertures i tancaments de carrers a càrrec de les
companyies de serveis, i el compliment dels plecs de clàusules de totes les obres coordinades o
gestionades per l'Ajuntament.

Arenys ha de diposar d'un parc d'habitatge públic que cobreixi les necessitats del
municipi .
Promourem el Pla local d’habitatge, que ha d’incloure les necessitats reals i una planificació que
s’ajusti a la realitat de la nostra vila.
Promourem la Taula local d’habitatge, com un espai real de participació i útil per les necessitats
derivades de les persones que estan en processos d’execució hipotecària. Pisos tancats.
Negociar pisos socials, o lloguers assequibles. Fent promocions d'habitatge municipal
especialment de lloguer. Promovent convenis d'ús públic d'habitatges buits, incentivant
econòmicament la posada en el mercat de lloguer d'habitatges buits.
Ampliació d’el parc públic d’habitatges per emergències socials.
Arenys lliure de desnonaments, pel canvi de la llei hipotecària i habitatge social digne. Des de
l’ajuntament treballarem i lluitarem perquè l’habitatge sigui un dret.
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Compliment dels acords presos en el govern, multar als bancs que posseeixin habitatges buits i
modificar la llei de plusvàlua, bonificant al 100% tots els habitatges de primera residència.
#1001 Constitució del Patrimoni Municipal del sol.
#1001 Implantació del Registre Municipal de solars sense
edificar.
#1001 Habitatge social al Bareu.

La Riera, és l'eix principal de la vila, però també cal pensar en els carrers i les
urbanitzacions.
Urbanització del tram nou cobert de la Riera, des del carrer de Santa Clara al carrer de l’Arxiprest
Rigau.
#1001 Projecte d’urbanització nova zona coberta Riera. Tipus
Mare Paula. Zones enjardinades.
#1001 Espai per a les persones no per als cotxes.

Donar continuitat al projecte d'urbanització del tram de la Riera entre l'Olivar i el Calisay.
Cal pacificar el trànsit de la Riera, amb la posada en marxa de la Variant de Valldegata.
#1001 Una zona a la Riera amb coses per als nens, perquè la
gent gran faci gimnàstica i moltes més flors.
#1001 Zona lúdica a la part alta de la Riera. Per als infants i la
gent gran.
#1001 Més senyalització i més passos de vianants.

La Riera, ha de prioritzar les persones, amb un carril bici segur fins a Arenys de Munt.
#1001 Una Riera per a les persones i no pels cotxes, amb un
carril bici de dues direccions per un dels cantons (us deixo triar
quin) i a l'altre aparcament en bateria hi cap més cotxes. I a la
part alta treure una de les dues carreteres, la que us molesti
més.
#1001 Repassar les lloses antigues perquè la gent hi cau molt.
#1001
Repassar llambordins calçada Plaça Església i
Ajuntament. (els camions els han fet malbé).
#1001 Proposta concreta: Espai per a vinants entre Olivar i Rial
de Sa Clavella. I mentre no estigui feta la Variant de Valldegata,
afavorir activitats en aquest tram.
#1001 Ajardinament a més zones Riera.
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Pla de carrers i urbanitzacions contundent i urgent: carrers més accessibles, amb prioritat per a
vianants, sense voreres, i amb entorns amables.
#1001 Rial de Sa Clavella/ 5 Cantons. Reforma i també voreres
altes en amunt.
#1001 Parc dels Països Catalans i plaça 11 de Setembre
(palmeres), més zones d’ombra.
#1001 Arreglar el carrer Canalies, no es pot caminar, ni passar
amb cotxets, ni amb carretons, i les persones grans tampoc. Si
algú ens fa cas ho estarem molt agraïts tota la zona!!! Ple de
forats.
#1001 Sant Rafael: quan plou piscina. Baixa aigua de Vil·la
Betània i baixa amb més força, per això es fan forats als 5
Cantons.
#1001 Millorar la Plaça Sa Boada. Tema il·luminació i jardins.
#1001 Arreglar el carrer Malgrat

Pla de clavegueram i manteniment dels serveis a tota la vila.
#1001 Platja Casà Nacional II fins a Caprabo, hi falta llum i les
fonts no van mai.
#1001 L’aigua bruta que arriba al mar. Arreglar bé el
clavegueram.

Donarem prioritat a accions públiques per a vianants, ciclistes i transport públic per
aconseguiruna millor mobilitat i més segura.
Ampliar els circuits de transport públic urbà i interurbà per arribar a més nuclis urbans aïllats
(com el Pla dels Frares o Sant Elm) i les urbanitzacions.
Comunicació segura a peu o amb bicicleta, amb els municipis veïns
#1001 Carril bici a tota la riera. Promoure l’ús de la bicicleta.

Revisar i ampliar el projecte camins escolars, segurs i amables per anar peu a l'escola.
#1001 Camins escolars senzills i segurs.
#1001 Punts negres camins escolars (RIal/Bonaire/Cinc
Cantons, Perera)
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Cal posar al dia l'Arenys inaccesible: normativa, elements tècnics, barreres arquitectòniques
(tant al sector públic com al privat), i fer més segura la senyalització viària vertical i horitzontal.
#1001 Està molt aturada l’accessibilitat del poble.
#1001 Millorar la senyalització vial, molt millor amb semàfors,
els passos de vianants no estan
prou clars i és perillós creuar.
#1001 Carrers accesibles. Sense Voreres
#1001 Carrer de la Perera per a vinants.

Aparcar a Arenys és una operació difícil, i cara.
Cal replantejar el mapa de zones blaves, verdes i d'aparcaments.
Proposem renegociar les clàusules del servei d'aparcament de zones blaves i de parking i
treballar per el seu rescat.
#1001 Deixar de prioritzar l’aparcament de cotxes mitjançant
zones blaves i parkings p privats!!! zones d’aparcament per als
residents
#1001 Abaixar els preus de la zona blava o eliminar-la.
#1001 Zones blaves buides a la part alta. Redistribuir les zones
d’aparcament.
#1001 Aparcament públic i gratuït.
#1001 Limitar l’estacionament de vehicles aparcats a la riera.

Un Arenys més segur, i tranquil
Incrementar les patrulles de Policia de proximitat a tot el terme:
#1001 Un Arenys segur! Que tots puguem viure sense la
inseguretat ciutadana dels darrers temps.
#1001 Más vigilancia policial a punts negree: Plaça del Casino.
Zona estació tren i platja Cassà.
#1001 Los que transitan en patín tendrían que tener unas
normas por la seguridad ciudadana.
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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 i la cultura. Per viure en llibertat i
en comunitat. Volem un Arenys acollidor, 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

La cultura planificada i participada.
Consolidarem la participació en l'àmbit cultural. Les entitats i la gent, protagonistes també de les
polítiques culturals.
#1001 “Promoure una cultura participativa i no de lluïment”
#1001 “Que les diferents entitats culturals d’Arenys col·laborin
entre elles amb activitats transversals”

Promourem la participació i la corresponsabilitat entre Ajuntament i el teixit associatiu.
Posarem en marxa el Consell de Cultura participat, un organisme de debat i de decisió sobre
l'estratègia cultural de la vila. Un espai de coordinació i treball conjunt entre les entitats.
#1001 “Crear una comissió cultural entre les entitats i
l’Ajuntament per salvaguardar totes les tradicions del poble,
potenciar-les i difondre-les”

Posarem al dia el Pla d'Acció Cultural d'Arenys de Mar (PAC) per seguir treballant en la línia de
planificació, i consens a llarg termini.
#1001 «El PAC era un bon ful de ruta, que ha quedat tancat en
un calaix».

Recolzar les entitats en la línia de la corresponsabilitat i el conveni.
#1001 Donar prioritat a les diferents associacions a l’hora
d’organitzar actes i activitats culturals establint així una font de
finançament justa per a les entitats i prioritzant la cultura local,
sense tancar-nos però sabent aprofitar i valorar el que tenim a
casa”

25 @icvarenys

#somhiarenys

eix 5

La cultura com impulsora de la convivència i la dinamització econòmica.
Fer de la cultura un element estratègic de desenvolupament i projeccció de la vila.
#1001”Vendre i explotar la cultura arenyenca”

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...)
Farem de la cultura i el patrimoni un reclam per al turisme de qualitat, evitant la mercantilització i
banalització però aprofitant l’atractiu que tenen.
#1001 “Que la presencia a la Xarxa de Municipis Indians també
sigui una oportunitat per aprofundir en la historia dels
arenyencs que van fer les amèriques, els actuals llaços
existents i també els aspectes més foscos i poc estudiats del
passat d’aquests prohoms, en especial, el relacionat amb les
fortunes i hisendes que van aconseguir”

Facilitarem la instal·lació del sector creatiu al municipi a través de programes actius de promoció
econòmica i vivers o laboratoris culturals, apostant per nous models de treball en xarxa, coworking i
per l’economia social.

Els equipaments culturals, protagonistes de la realitat cultural, i amb grans
potencialitats de futur.
Posarem sobre la taula el Pla d'equipaments arenyenc, treballant per les potencialitats de tots i
cadascun dels equipaments culturals públics o privats.
#1001 “Cal descongestionar el Calisay, millorant-lo tècnicament
i dinamitzant l'espai d'entitats».

Treballarem per fer possible el projecte de La Casa de les Lletres, des de la perspectiva de sumar la
Biblioteca. L'Arxiu Històric, i els centres de documentació d'autors locals, com a referent de cultura i
coneixement.
#1001 “Cal desencallar el problema generat entorn al Convent
de les Clarisses: una llàstima!! amb tacte, potser es podria
arribar a un acord”
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Treballarem per cercar nous públics i adequar els horaris dels equipaments a les noves realitats.
#1001 “Que la biblioteca obri matí i tarda, de dilluns a dissabte”

Majors usos, més diversificats i més accesibles a tota la ciutadania.
#1001 “Millorar la gestió del Teatre Principal; obert al municipi,
als centres escolars, a les entitats… rendibilitzar l’equipament
oferint una programació més ampla i diversa d’actes”

Posarem en marxa un pla estatègic al Museu d'Arenys, per seguir dinamitzant el seu treball, amb una
aposta clara per posar en valor les puntes d'Arenys.
Potenciarem la difusió de les activitats i serveis de l'Arxiu Municipal i del Centre de Documentació i
Estudis Salvador Espriu.

Cultura per una ciutadania lliure i crítica
Cultura per a tothom. Desenvoluparem una programació cultural de qualitat i estratègies per a que tots
els llenguatges artístics hi tinguin presencia i recorregut.
Treballarem per eliminar totes les barreres d’accés a la programació. Col·laborarem amb entitats que
treballen en l’àmbit de l’exclusió, de les dificultats físiques, psíquiques i sensorials per tal de garantir
l’accés normalitzat de totes les persones en l’activitat cultural del municipi.
Cultura de proximitat amb tothom i per a tothom. Polítiques d’extensió de la cultura a tot el municipi i a
tots els equipaments, incorporant els agents des d’una mirada on la ciutadania és l’actiu i protagonista
de la mateixa.
Faciliar l'accés a la cultura a les persones nouvingudes, com a element per reforçar la cohesió social.
Reforçarem la programació per a públic familiar, el programa de parelles lingüístiques, activitats
d'intercanvi cultural.
#1001 Recolzar les festes populars al llarg de l’any
#1001 Millorar la implicació de l’Ajuntament en festes icòniques
i úniques d’Arenys com la Nit de Naps i Cols i la Mare de Déu
Fumadora (en la seva nova versió
#1001 “Més música en viu”

5. Foment de la creativitat local, amb presència dels artistes del municipi en les programacions on hi
hagi possibilitats i en els centres educatius, incentivant el diàleg creatiu amb persones creadores
d’altres indrets. Oportunitats i espais per a la nova creació impulsant espais i tallers, cessió d’espais en
desús.
#1001 “Fer un cens de creadors de la vila”
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Apostem per la cultura científica. Promocionar-la com una marca d'identitat i projecció. Publicar els
treballs de recerca i crear un premi per donar sortida a les investigacions.
#1001 “A les escoles d'Arenys hi ha sempre molts estudiants
premiats. Perquè no podem conèixer els seus treballs? ”

Promocionarem la creació feta a Arenys. Incorporar creacions arenyenques en circuits i xarxes, en
esdeveniments d'altres municipis.
Potenciarem la vessant educativa de la cultura. Tots els projectes culturals iniciativa de l’Ajuntament
incorporaran una vessant educativa per apropar la cultura a diferents públics, en un marc
d’aprenentatge al llarg de la vida.
Cultura en l’educació, en la salut, en el medi ambient, en l’economia i en els valors. La cultura ha
d’incidir en els aspectes claus comunitaris i d’inclusió; en aquest sentit l’increment de competències, la
millor capacitació, la connexió amb l’entorn i el patrimoni arquitectònic, arqueològic, documental,
natural, industrial; l’art i la salut, l’ocupació, el lleure o el turisme han d’impregnar-se de les polítiques
culturals.
#1001 “Dur a terme treball intergeneracional, com per exemple,
amb Els Pastorets”

Protecció del patrimoni. Activarem controls i inspeccions per tal que el patrimoni arqueològic, industrial
i arquitectònic es preservi, s’investigui i se n’eviti la destrucció. Fomentarem la preservació documental
i posarem les tecnologies al servei de l’extensió del coneixement patrimonial aprofitant les avantatges
de la interactivitat.
#1001 “Que se senyalitizin els itineraris i rutes del patrimoni i
d'autors”

Recuperar espais públics i privats per a la cultura.
#1001 “Descobrir racons, edificis i històries de la vila. Facilitar la
visita d'espais desconeguts i poc utitlitzats”

Exigirem i difondrem les bones pràctiques. La transparència, els criteris públics, els drets i deures de la
ciutadania, la garantia de les bones condicions laborals dels treballadors i treballadores de la cultura
formaran part de la nostra forma de treballar i gestionar la política cultural pública.
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Arenys, una vila educadora

Enfortir la comunitat educativa del municipi. Garantint el bon funcionament del Consell Escolar
Municipal. Defensarem el dret a l’educació de tots els infants, sense segregació ni escoles elitistes que
separin alumnes pel seu gènere.
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.
#1001 Facilitar l'anglès al joves, no solament amb cursos. Ser
un poble mes internacional .
#1001 Més ajuts als estudiants.
#1001 Fer possible que tots els alumnes i estudiants arenyencs
tinguin internet de banda ampla a les seves cases a un preu
assequible d'acord a la seva renda. Facilitar l'accés a equips
informàtics i una connexió a Internet econòmica.

Educació generadora de cohesió social.
Augmentarem la cobertura del Centre Obert Tallaferro i de les demandes de menjador escolar o
materials didàctics, sense discriminacions.
Defensem el sistema educatiu públic contra les retallades, ens oposem al tancament de centres
educatius, a l’augment de ràtios i dels convenis amb escoles d’elit.
Promourem la tarificació social a l’Escola Bressol i a l’Escola Municipal de Música.
#1001 Manteniment de les ajudes a les escoles bressol.

Volem que els adolescents expulsats pel sistema en la fase final de la seva escolarització obligatòria
puguin trobar segones oportunitats per reintegrar-se al sistema educatiu, i accedir a titulacions que
permetin la seva promoció acadèmica o professional.
#1001 Combatre el fracàs escolar. Creació d’un pla i programes
per la transició escola – treball (PQPI).
#1001 Programes de suport a la formació professional per tal
que aquesta tingui major dignificació i qualificació.

Dret a l’educació al llarg de la vida i per a tothom.
#1001 Escola d’adults; ara que ha celebrat el 30 aniversari,
dignificar-la. Dotar-la d’un espai, d’una oferta estable de cursos
que respongui a les necessitats de la població...
#1001 Edifici Cassà com espai educatiu
#1001 Pla local de formació permanent. Escoles d’adults, cursos
de català i formació en el treball.
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Impuls dels programes de coeducació a les escoles i a altres espais d’educació no formal a la vila, que
fomentin la relació entre iguals des de la infància i que reconegui l’igual valor de la diferència, i les
aportacions de les dones a la història, a la cultura, a la ciència...
Programes de suport i reconeixement de l’educació en el lleure.
#1001 Espais adients i en bones condicions per les entitats
(CSFEM i AEG Flos i Calcat)

Un Arenys que garanteixi els drets civils i les llibertats
Apostem per la diversitat i la convivència. Volem que les polítiques públiques que es
desenvolupin es basin en la diversitat sexual, social i cultural i el laïcisme, afavorint la
creació d’expressions culturals compartides entre persones d’orígens diversos. Volem
una política municipal que combati l’homofòbia, la xenofòbia i els discursos feixistes i
que fomenti el respecte a la diversitat de tot tipus, tant sexual i afectiva, com ètnica i
cultural.
Impulsar el concepte de Drets civils i proposar la creació d'una regidoria sota aquest
concepte per referir-se als espais i agrupar les tasques relacionades a Ciutadania,
Igualtat, Gent Gran...
Arenys un poble fet entre tots, la participació com a eina de convivencia.
#1001 “Donem veu als veïns obrint la porta a les aportacions
que ens fan, canalitzant les seves demandes i resolent els seus
neguits.
#1001 Afavorir la màxima participació ciutadana en l'àmbit
urbanístic, des de la informació de la planificació al detall de la
proposta d'obres i sobretot el seu seguiment i execució. Crear
una cultura urbanística i aprofitar i potenciar el coneixement
ciutadà i l'experiència dels més grans i els professionals.

Arenys un poble cívic, drets i deures.
#1001 “Facilitar la gestió des de l’Ajuntament amb altres
institucions per una bona defensa dels drets dels ciutadans.
#1001 Les multes no solucionen els conflictes, els empitjoren.
Diàleg, diàleg...
#1001 Crear la figura de l’Agent Cívic per acabar amb l’incivisme
dels adults.
#1001 Crear reglas para el civismo en el pueblo.
#1001 Comprometre's de manera clara com a consistori per
acabar amb la pobresa energètica. Establir una col·laboració
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entre totes les entitats que treballen amb les persones que
pateixen les dificultats econòmiques severes per dur les
gestions necessàries per garantir els serveis mínims.

Arenys un poble per tothom, conèixer per comprendre
#1001 Que s’acabin els prejudicis que té gent del nucli antic
envers la gent de la part nova; es referien a que hi ha gent que
encara pensa que aquesta és una zona conflictiva.
#1001 Aprofitar i enriquir-nos de la gent gran i que ells se
sentin útils
#1001 Defensar i promoure el debat i l'execució de projectes i
posicionament en l'àmbit dels bens comuns.
#1001 Recolzem i donem suport a aquelles entitats i col·lectius
que treballen la igualtat, la solidaritat i la diversitat.
#1001 Dur a terme treball intergeneracional, com per exemple,
amb Els Pastorets.
#1001 Donem valor a la gent gran tot afavorint les relacions
intergeneracionals com a oportunitat de compartir, aprendre i
enriquir-se a través de l'intercanvi.
#1001 Crear espais lúdics a on convisquin gent grans i infants:
parcs, espais de gimnàs a l’aire lliure,…
#1001 [Pla dels frares] Fomentar la participació conjunta dels
veïns nous i dels antics en certes activitats (festa de carrer,…)

Arenys un poble educat, a l’escola construim un present per tenir un futur
#1001 Treballem a l'escola els valors d'una societat i un poble
viu i solidari.
#1001 A l’institut formar grups amb una assignatura
complementària: comportament ciutadà. On puguin adreçar-se a
les persones al carrer i explicar-la.
#1001 Per poder prevenir primer s’ha de formar. Treballar a
l’escola educació pel bon viure; amb tallers amb explicacions i
pràctiques a continuació per assimilar allò après. Començant de
ben petits. Higien, exemple: com rentar-se les dents
correctament, col·locació correcta de l’esquena, exercicis senzills
de relaxació, menús fàcils i anar ampliant-lo a mesura que els
nens/es es van fent grans. És una manera segura de prevenir
malalties. La millor manera de gaudir de la vida, estalviant
tothom.
#1001 Educador Social per les escoles de secundària
#1001 Oferir una programació de tallers, xerrades, jornades
dirigides a tota la població escolar i a les seves famílies,
organitzades transversalment des de diverses regidories, per tal
de treballar aspectes com hàbits saludables, educació per la
salut, alimentació , prevenció de drogues, educació emocional i
autoestima...

Arenys un poble solidari, l’intercanvi com a font de riquesa
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#1001 A nivell personal o de veïnatge: A mi m’agradaria que els
polítics locals, en una paraula l’Ajuntament, el percebéssim més
propers. Per exemple: Ara que s’està fent el cobriment de la Riera
just davant d’on visc, m’hagués agradat que alguna persona de
l’Ajuntament, no cal l’alcalde, hagués reunit els veïns uns dies
abans del començament per explicar les petites coses que ens
podien afectar: durada, canvis de circulació, aparcament etc. Ja sé
que hi havia cartells i que a la revista de l’ajuntament se n’havia
parlat, i que segurament l’assistència seria minsa, però almenys
es farien callar els típics comentaris que no se’ns té per a res
#1001 Fomentar i donar suport al banc del temps, bancs
solidaris, xarxes d'intercanvi solidari, cooperatives de consum,
projectes comunitaris socieducatius.
#1001 Reduir despeses fent brigades de treball voluntari per
part de gent del poble.
#1001 Fomentar el voluntariat per combatre alguns dels
problemes amb els que es troben col·lectius en risc com les
persones grans o les persones nouvingudes. Posar en contacte
associacions que poden fer de suport o fins i tot poden servir de
pont per establir intercanvis. En la mateixa línia reforçar el Banc
del Temps.
#1001 Crear un equip de voluntaris que acompanyin al metge a
pacients grans que viuen sols.

Arenys un poble que parla, la comunicació indispensable per l’entesa.
#1001 Reorganitzar la despesa i serveis de comunicació i
orientar-los a usos més directes vinculats a l'educació i els
serveis culturals i socials.
#1001 Formar a personal municipal per poder seguir de prop
qualsevol ajuda que es pugui posar a l'abast tant del propi
ajuntament com de les entitats arenyenques, per entitats
públiques supramunicipals o per entitats privades. Assessorant i
ajudant en els tràmits a aquelles entitats que ho necessitin.
#1001 A nivell de barriades: Fa poc conversava amb uns veïns
dels pisos del Pla dels Frares. En són veïns des del primer dia,
per tant van anar-hi relativament joves i ara en canvi se’ls fa
feixuc pujar i baixar. No hi hauria alguna solució? Preguntaven.
Comprenc que és difícil de resoldre. Ni un telefèric ni unes
escales mecàniques són possibles, però escoltant-los
es
podrien trobar petites millores. No ho sé, però un petit bus
encara que fos una vegada al dia o només el dissabte per anar
al mercat? Crec que agrairien el detall de ser, almenys,
escoltats. I els de Sant Elm?
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Arenys, vila que fomenta l’esport per a tothom

Considerem l’esport més enllà d’una atribució assignada a una regidoria i creiem que ha
de ser present i una aposta global de l’acció municipal. Cal entendre l’esport més enllà
de la gestió dels pavellons i les instal·lacions esportives. I proposem treball en comú,
entre entitats i clubs, consens i imaginació per resoldre les demandes. Treballarem
intensament amb l’esport federat però també tenim molt present l’esport, cada cop més
habitual, com una acció individual que cal donar-li suport.
Impulsar el Consell d’Esports com el principal espai de decissió de l’acció de les polítiques esportives
arenyenques i la promoció de l’esport en tots els àmbits
#1001 “Un Consell d’Esport funcional, que sigui l’eina clau de
l’esport local”

Reorganització de la regidoria d’Esports i de la gestió dels equipaments amb l’objectiu prioritari de
millora del servei i l’atenció de les entitats i clubs esportius.
#1001“Que la regidoria d’esports recolzi tant les proves
esportives que fan els de casa com les que venen a fer aquí
gent de fora”
#1001“Que s’aprofiti el gran moviment de famílies i persones
entorn de la pràctica esportiva per generar turisme i promoció
econòmica d’Arenys”.
#1001“Renovació dels aparells de gimnàstica, hi ha que no es
poden fer servir per la seva dificultat”
#1001“Pensar amb els esports que no són de club”
#1001“Espai esportiu a l’aire lliure, de lliure accés, ubicat en un
lloc allunyat (contraposat) de l’espai actual que hi ha a la plaça
Mare Paula Montalt”
#1001“Més espais esportius gratuïts”

Recolzem i donem suport a aquelles entitats i col·lectus que treballen en la igualtat, la solidaritat i la
diversitat
#1001“Més“Fomentar l’esport col·lectiu de la gent gran “
#1001 “Subvencionar els clubs esportius i associacions
(AMPA’s...) que demostrin que donen servei a nens de famílies
que no poden pagar les seves quotes”

Democratitzem l’esport a partir de la tarifació social
#1001““Que la UFEC ofereixi taxes especials per aturats”

33 @icvarenys

#somhiarenys
Esport a tot arreu
Treballarem de manera planificada el MIEM (Mapa d’Instal·lacions i Equipaments Esportius d’Arenys de
Mar): pista poliesportiva coberta per acabar amb la massificació del pavelló, millora de les pistes
d’atletisme...
#1001“Vull una piscina municipal com la que teníem abans”
#1001“Més instal·lacions esportives”

Estudiar noves zones de la pràctica de l’esport. Platges equipades i dsiponibles tot l’any per l’aciviat
esportiva. Adecuar espais d’Arenys per l’esport no federat (rutes de running senyalitzades, …).
Integrar la pràctica de l’esport al projecte Rials de pas.
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MARC PROGRAMÀTIC PER UNA #ALTERNATIVA2015
DOCUMENT APROVAT A L'ASSEMBLEA OBERTA D'ICV DEL 19 DE JULIOL DE 2014

L'alternativa, una nova política. Fem d'Arenys un espai de democràcia deliberativa i
directa.
Superada ja l'època de la participació ciutadana només entesa com una trobada puntual per decidir a
on es destinen una petita part dels nostres diners, obrim una nova etapa amb espais reals de
participació i decisió. La població ha de poder participar directament en les decisions polítiques que
l'afecten i s'ha de garantir la transparència de l'acció municipal. Cal una aposta ferma i decidida per la
celebració de referèndums en decisions importants a nivell local.
Volem un Govern amb parets de vidre i amb participació real: rendiment de comptes, control
retribucions electes, pressupostos participatius, Consell de Vila... Acció i pla de mandat treballada i
debatuda amb la ciutadania i entitats. Pla d'Acció Municipal i rendició de comptes.
Deixem de parlar de participació per fer participació, establint un diàleg constant amb cada uns dels
agents socials coneixedors de les diferents àrees municipals.
Creació de la Taula de Cultura on els agents i les entitats culturals liderin el camí cap a una cultur a
transversal i compatida. No perdre de vista el full de ruta que ja tenim marcat amb el Pla d'Acció
Cultural a mig i llarg termini.
Creació d'una Taula de Sanitat on els professionals de la sanitat i els usuaris comparteixin informació i
sigui un canal per l'Ajuntament de la situació real que es viu, marcada per les retallades constants. Un
espai de trobada i treball que ha de servir per fer un font comú i mantenir i defensar aquest dret bàsic.
Fer funcionar -i que funcionin bé- alguns dels espais ja creats com els Consells d'esports, de benestar
social, de la residència geriàtrica, del Museu, de Ràdio Arenys...
Cultura i educació, vertebradores de la cohesió social.

L'alternativa, una nova economia. Treballem per una nova economia socialment
responsable, verda i cooperativa.
El moment ens demana posar per davant dels criteris econòmics els criteris socials, però sense perdre
de vista que la crisi que vivim ens obliga com a administració a racionalitzar els recursos que tenim per
fer-los més eficients.
Reestructuració del cartipàs municipal aprimant la despesa sense perdre eficàcia. Eliminació d'àrees
que actualment han perdut el seu sentit.
Creiem que també els serveis municipals han de ser públics i de qualitat i rebutgem la seva
privatització. (Re)Municipalització del servei de l'aigua i revisar concessions fetes com les zones blaves
d'aparcament.
Reorganització de l'àrea d'esports donant així compliment a les necessitats reiterades per la majoria
dels clubs esportius.
Obrir la vila al turisme cultural aprofitant els valors i actius que tenim.
Treballar per aconseguir més plans d'ocupació -que poden ser propis- i invertir recursos i esforços en
les polítiques d'ocupació. Treballant conjuntament amb les indústries locals i amb els diferents agents
socials.
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El Port, punt estratègic i motor econòmic. Aposta pels valors artesanals, la sostenibilitat i les energies
renovables. Des de l'àmbit de la pesca als serveis i la indústria nàutica. Impuls de noves activitats
econòmiques entorn al port, posant en valor el patrimoni cultural i la història nàutica.
Cooperativisme col·laboratiu en projectes arenyencs des de l'habilitat i l'experiència comuna. Banc del
Temps. Banc de creadors, d'empreses i iniciatives compartides.

L'alternativa, la justícia, la igualtat i l'autonomia. Compromís per garantir la Justícia
Social i els Drets Socials sense exclusions.
Avançar en aspectes com la tarifació social i fer-ho al costat dels agents socials que treballen -molt i
bé- de manera constant i amb una vocació indefallent.
Democratitzem la cultura i l'esport a través de la tarifació social. Polítiques socials, als serveis i
equipaments, defensa dels serveis públics.
Prioritzem la defensa dels sectors més desfavorits. Volem una fiscalitat justa on paguin més els qui
més tenen.
Deixem de parlar d'igualtat perquè aquesta s'ha de veure en cada una de les nostres accions i en totes
les àrees, destinant els recursos humans i econòmics actuals en les accions en sí.
Millorem la comunicació entre Ajuntament i les entitats per donar suport a les accions que duen a
terme i provocar un augment del voluntariat social.
Treballem intensament per lluitar contra la pobresa energètica i la renda mínima garantida.
Accés habitatge social, de lloguer, mediació i mesures antidesnonaments.

L'alternativa, l’ecologia. Un Arenys compromès amb la sostenibilitat ambiental i
territorial.
Reconduïm la recollida selectiva reforçant la vigilància i suspenent la recollida sistemàtica per part de la
Brigada Municipal per tornar als nivells inicials d'èxit.
Interpel·lem a les administracions competents per exigir les seves responsabilitats sobre la Riera
d'Arenys, rials i les seves lleres.
Treballem per aconseguir l'Arenys per les persones ampliant els camins escolars, fent pels vianants
part de la Riera i donant protagonisme al carril bici.
Millorem l'estat dels nostres Rials, el nostre patrimoni natural.
No renunciem al projecte medi ambiental de la platja del Cavaió.

L'alternativa comunitària. Arenys com a espai de solidaritat i convivència en la
diversitat.
Donem veu als veïns obrint la porta a les aportacions que ens fan, canalitzant les seves demandes i
resolent els seus neguits.
Treballem a l'escola els valors d'una societat i un poble viu i solidari.
Recolzem i donem suport a aquelles entitats i col·lectius que treballen la igualtat, la solidaritat i la
diversitat.
Donem valor a la gent gran tot afavorint les relacions intergeneracionals com a oportunitat de
compartir, aprendre i enriquir-se a través de l'intercanvi.
Arenys de Mar, 19 de juliol de 2014
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