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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 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. 

• 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 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. 

• 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.

• 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, la 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.
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