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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
estenent la tarifació social, és a dir, que tothom pagui pels mateixos
serveis en funció de la seva renda.

Benestar i Cohesió Social
Garantir el benestar de tots els arenyencs i arenyenques és la base per
arribar a ser una vila cohesionada socialment. Aquest treball s’ha de fer
des de l’Ajuntament però sempre en col·laboració amb totes aquelles
persones i col·lectius que de manera desinteressada treballen cada dia.
Entre tots hem d’aconseguir objectius com el de garantir uns ingressos
mínims per a tothom, el dret a l’alimentació i els subministraments bàsics,
garantir l’atenció a les persones sense llar, el dret a la cura i a l’autonomia
personal o donar suport a la tasca de les cuidadores familiars i dels i les
nostres professionals.
Establir i reforçar canals d’ajuda a les persones que ho necessitin
promovent l’intercanvi de productes o objectes per exemple a través
d’un espai a la xarxa o amb l’organització de fires d’intercanvi
temàtiques o habilitant espais a través de les entitats on poden donar
allò que no necessitem i que d’altres poden utilitzar.
Recolzarem i donarem suport a aquelles entitats i col·lectius que
treballen la igualtat, la solidaritat i la diversitat: al voluntariat
social, banc del temps, bancssolidaris, xarxes d’intercanvi solidari,
cooperatives de consum, projectes comunitaris socioeducatius).
Tarifació social: ampliar-la a altres serveis, com el Casal d’Estiu, UFEC,
Escola de Música, Escola d’Adults, i també sobre alguns impostos i
taxes municipals.
Pla d’ajudes a la gent amb necessitats econòmiques, mantenir la
cobertura de les demandes de menjador escolar i materials didàctics.
Destinar una bossa del pressupost pels que no poden pagar impostos,
taxes, serveis,…
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Pla de rescat: cap arenyenc sense aigua, llum, gas ni transport.
Lluitarem contra la pobresa energètica (volem destinar una oficina per
atendre totes les demandes sobre pobresa energètica i que informi
sobre el consum. Suport per la tramitació del Bo Social de la llum i per
realitzar els informes de vulnerabilitats pels subministraments.
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Impulsar el menjador social, amb un canvi de model si cal, en moltes
ocasions els usuaris ho són no per necessitats econòmiques i poden
pagar part del servei. Amb aquests diners es podria organitzar un
servei de recollida per qui tingui problemes de mobilitat.
Arenys lliure de desnonaments, pla local d’habitatge, parc de lloguer
social. Volem una oficina real que se’n cuidi d’aquests temes.
Ampliarem l'equip humà de Serveis Socials que es troba desbordat,
per seguir donant un servei professional i de qualitat.

Inclusió
És prioritari elaborar, aprovar i executar un pla municipal d’accessibilitat,
Arenys en Comú apostem per un municipi 100% accessible.
Programa Apropa Cultura. Accés a la cultura per a les persones amb
diversitat funcional. Adherir-se al programa a nivell de Catalunya.
Crear un espai de treball amb persones que tenen limitacions
motores per adaptar carrers i espais on tenen més dificultats.
Cultura per a tothom. 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.
Salut i esport: esports adaptats a la diversitat funcional. Un treball
basat en la coordinació entitats, ajuntament i CAP.

Gent gran activa

Igualtat

TERRITORI I
TRANSFORMACIÓ
URBANA

Qualsevol persona que senti que se l’està discriminant per raó d’identitat
de gènere o orientació sexual ha de poder acudir a l’administració perquè
aquesta respongui davant de qualsevol possible vulneració de drets.
Creiem que l’Ajuntament ha d’establir els mecanismes de prevenció i
desactivació de qualsevol comportament discriminatori per raó de sexe,
gènere o orientació afectiva

Urbanisme i mobilitat
Sostenibilitat ambiental,
ecologia i patrimoni natural
Promoció econòmica i
dinamització comercial
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Polítiques LGTBI. Ens adherirem a la xarxa de municipis LGTB+.
Acompanyament i punt d’atenció. Campanya de Comunicació.
Formació del personal de l’Espai Jove. La tasca primordial es realitzarà
en adolescents, moment en el que la persona defineix la seva identitat
de gènere i orientació sexual.

Vigilar i modificar si s’escau les imatges utilitzades en l'àmbit
municipal per donar resposta i visibilitat a la diversitat (famílies
monoparentals, homosexuals,...). Els materials de difusió que edita
l’Ajuntament han de reflectir les diferents realitats existents a la societat.
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La igualtat basada en el respecte a la diversitat. Introduir als
formularis municipals les diferents opcions d’identificació de gènere
(home/dona/no binari). Lavabos a espais municipals: estudiar
classificació existent i fer lavabos mixtes on es pugui.
Violència de gènere: elaborar un programa formatiu en la matèria a
diferents treballadors municipals que ho puguin necessitar (policia,
serveis socials,...).
Accions d’igualtat en l’educació. Fer un treball constant amb les
escoles per tal d’introduir el tema de la igualtat (gènere, origen,
creences,...) en l’àmbit curricular de manera continuada i més enllà
dels dies commemoratius concrets.
Espai d’assessorament dels drets de les dones, especialment en
l’àmbit laboral.

Diversitat
Som un poble divers i això implica superar el paradigma de la integració,
per passar als drets de ciutadania. Els arenyencs i arenyenques hem de
poder viure plenament al poble, sense discriminacions, sense exclusions i
sense renúncies. Reconèixer els drets de ciutadania vol dir reconèixer les
persones com iguals, reconèixer que poden participar en espais de decisió,
apoderar-les.
Reconeixerem i valorarem la riquesa que suposa la diversitat
lingüística. Incorporarem llibres i materials en diverses llengües a la
biblioteca pública i fomentarem projectes extraescolars que
reconeguin llengües i cultures de famílies migrades residents al nostre
poble.
Impulsarem un Pacte per la Convivència democràtica, fonamentat
en la laïcitat, generant espais de diàleg i desenvolupant mesures
d’interlocució i mediació per a la prevenció de conflictes en l’espai
públic.
Elaborarem un registre i detecció de les noves realitats ciutadanes
i les noves necessitats (treballadores de la llar de diferents orígens,
cuidadores,...) per poder oferir posteriorment serveis i
acompanyaments que donin sortida a les seves necessitats i
inquietuds. Un treball que s’ha de dur a terme amb les entitats i
professionals del tercer sector.

Establirem coordinació en matèria de voluntariat per donar
cobertura a noves necessitats i poder arribar a noves persones
(acompanyament lingüístic, social, cultural,...) que canalitzi les
necessitats del voluntariat i les posi en contacte amb els potencials
voluntaris.
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Mediador Intercultural. Establirem visites setmanals i
l’assessorament continuat.

Solidaritat
Crearem un observatori de drets humans al municipi que, a partir de
la Carta de Salvaguarda dels drets humans, elabori un informe anual
sobre la situació dels drets humans a Arenys.
Donarem suport al teixit social. Treballarem per difondre els seus
esforços, mitjançant exposicions, conferències, fires, tallers per tal que
la ciutadania conegui el millor possible la tasca desenvolupada per les
associacions que lluiten i treballen per la justícia social.
Establirem i reforçarem canals d’ajuda a les persones que ho
necessitin promovent l’intercanvi de productes o objectes per
exemple a través d’un espai a la xarxa o amb la organització de fires
d’intercanvi temàtiques o habilitant espais a través de les entitats on
poden donar allò que no necessitem i que d’altres poden utilitzar.
Potenciar les classes que es duen a terme a l’Espai Jove per a
infants i joves que ho necessitin establint vincles a través del
voluntariat implicant especialment als joves.

Béns comuns i fiscalitat justa
Subvencionarem el 80% de l’impost de béns immobles (IBI) per
aquells propietaris que reformin habitatges buits i els destinin al
mercat de lloguer amb un preu de mercat no superior a l’índex de
referència de preus de lloguer de Catalunya.
Farem de l’educació una prioritat de les nostres polítiques
municipals, perquè sabem que l’educació és la porta d’entrada a molt
d’altres drets, hem de defensar-la com un bé públic i comú, al servei de
la llibertat i la justícia social.
Generalitzarem la tarifació social en els preus públics de l’escola
bressol.
Subvencionarem fins el 50% de la quota líquida de l’impost de
béns immobles (IBI) per a les persones vídues de 65 anys o més
propietàries o llogateres, amb una renda bruta inferior a 1,5 vegades
l‘IRSC, que siguin propietàries, o llogateres del seu habitatge habitual.
Estendrem la tarifació social a altres serveis municipals com poden
ser els equipaments esportius (UFEC) per tal d’afavorir a les
economies familiars més fràgils.
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Participació
Crearem la Regidoria de Ciutadania com a espai de treball més directe
amb les persones. Aquesta nova àrea suposa un espai on treballar drets i
deures i que pot englobar algunes de les regidories ja existents com
igualtat i participació. Entenem que el treball en matèria de
l’empoderament de les dones i la ciutadania ha de ser transversal i ha de
tenir un impacte directe a la resta d’àrees municipals. Alhora creiem que
ha d’estar concentrat en un espai sensible i obert a les noves realitats de
la nostra vila i la nostra societat. D’altra banda aquesta ha de ser una àrea
viva que respongui als canvis que de manera continuada i, en molts casos
a gran velocitat, vivim. Hem de treballar nous espais que permetin arribar
a decisions més consensuades i participades.
Revisarem i regenerarem els Consells ja creats per fer-los més
efectius tot entenent que és una manera efectiva que el polític (entès
com a gestor de la cosa pública) pugui donar resposta a les necessitats
i inquietuds dels diferents sectors de la població
Crearem el Consell de Poble. Amb l’elaboració d’un reglament es
proposa la creació d’un consell amb representants de les diferents
zones d’Arenys (que prèviament s’hagin presentat i hagin estat
escollits pel veïnat a través d’una votació). Aquest òrgan es reunirà
mensualment amb el govern (amb la participació de tots els regidors
acompanyats dels tècnics que es cregui necessaris) per escoltar les
propostes i donar resposta a les preguntes enviades prèviament a la
reunió. Els integrants del Consell de Poble tindran obligació de
convocar i reunir-se amb els seus veïns i veïnes per transmetre les
respostes i recollir noves inquietuds de cara a una nova trobada del
Consell amb el govern.
Crearem nous consells temàtics (Consell de Creadors i
Emprenedors,...) i taules de treball permeables i transversals que
permetin que ciutadans a títol individual que se senten interpel·lats per
la temàtica en qüestió puguin participar-hi.
Pla de mandat i actuació municipal treballada i debatuda amb la
ciutadania i entitats. Pla d'Acció Municipal (PAM) i rendició de comptes
(amb avaluacions periòdiques del PAM)

Comunicació
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L’evolució de la societat demanda nous espais de comunicació. Aquests
canvis fan que s’hagi de repensar i reorganitzar aquesta àrea municipal.
Un treball que perquè sigui efectiu i normalitzat s’haurà de fer comptant
amb actors de la professió.
Potenciarem les xarxes cíviques i socials independents i la
generació de pensament crític en els nous suports de comunicació.
Establirem Audiències Públiques trimestrals amb la participació de
polítics i tècnics de l’àrea per tal de transmetre de manera directa la
informació que el govern cregui rellevant.
Estudi i reorganització de l’àrea i els serveis de comunicació
municipal donant entrada a noves eines de comunicació (full
setmanal i informatiu que arribi a les cases, informacions de serveis
rebuts al mòbil,...)

Convivència i civisme
El ciutadà que manté el poble net ha de veure que el seu bon
comportament és respectat. Aquests ciutadans poden col·laborar a avisar
d’aquells punts crítics que requereixen que s’hi faci una neteja o es retirin
escombraries que suposen una situació d’insalubritat. S’estudiarà posar en
funcionament una app on l’usuari pujaria la fotografia i automàticament
es geolocalitzaria i es generaria un avís a la brigada perquè aquesta hi
anés, com a equip d’intervenció immediata. Si no es pot desenvolupar una
app doncs un sistema actiu i eficaç de gestió de les comunitats creades a
les xarxes socials que ja realitzen tasques semblants.
Per un Arenys més net. La figura d’un agent cívic que informa és
clau. A través de Plans d’Ocupació de la Diputació o bé locals, s’han de
continuar les contractacions d’agents cívics que difonen les normes
bàsiques de civisme i comportament a la via pública. A la vegada han
de prendre nota d’aquelles zones crítiques i posteriorment la Policial
Local ha de fer les sancions necessàries per frenar les conductes
incíviques.
Crearem l’App Un Arenys Net o un sistema similar d’avís de zones
brutes que necessiten intervenció immediata de la Brigada de Neteja.
Repartirem ampolles d’aigua reutilitzable als propietaris de gossos
que els tinguin censats i xipats.
Treballarem per incentivar el reciclatge “premiant” aquells carrers
que millor ho facin. Per exemple, dotant al carrer d’algun bé, un extra
a la festa del carrer, un espectacle de dissabte a la tarda per a infants,
etc. Visibilitzant que aquest carrer recicla correctament i que per
aquest motiu rep aquest reconeixement. Això pot incentivar i fer
visible que qui millor ho fa té recompensa.

Potenciarem la figura del Mediador Intercultural establint visites
setmanals i l’assessorament continuat
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Reconeixem i valorem la riquesa que suposa la diversitat
lingüística i cultural i apostem pel coneixement d’aquesta
diversitat com a eina de convivència fonamental. Incorporarem
llibres i materials en diverses llengües a la biblioteca pública i
fomentarem projectes extraescolars que reconeguin llengües i cultures
de famílies migrades residents al nostre poble.

Salut
Defensem un concepte de la salut que supera el marc biomèdic d’absència
de malaltia, entenem la salut com una forma de vida autònoma i ho
considerem un dret fonamental per a totes les persones. Apostem per una
política transversal de la salut 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, sense exclusions.
Creació d’una Taula de Sanitat on professionals, usuaris,
associacions, etc. tinguin un espai de trobada i treball per defensar el
dret a la Sanitat pública, i on es pogués fer feina per promocionar la
salut que sí és una competència municipal.
Apostem per una Finestreta única en matèria de sanitat per recollir
totes les reclamacions o suggerències respecte a l’atenció primària i
hospitalària a través de l’OAC. És una manera de tenir constància i fer
seguiment entre altres coses de les llistes d’espera.

Impuls cultural

Posarem els desfibril·ladors en llocs visibles i accessibles.

Esports

Reducció de cotxes. Treballarem per la sanitat preventiva fomentant
el transport públic i els desplaçaments a peu o en bicicleta.

Infància i joventut
Gent gran activa
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Volem que Arenys sigui un poble educador on tots els seus membres
siguin conscients del seu potencial educador, i treballin conjuntament per
portar fins al límit les potencialitats de cada veïna o veí. Farem de
l’educació una prioritat de les nostres polítiques municipals, perquè sabem
que l’educació és la porta d’entrada a molt d’altres drets, i que enfront
d’una onada neoliberal i conservadora, hem de defensar-la com un bé
públic i comú, al servei de la llibertat i la justícia social.
Transformarem el Consell Escolar Municipal en Consell Educatiu, i
en farem el màxim òrgan propositiu de la ciutadania on intervenen tots
els agents educatius de la ciutat tant en la denominada formació
reglada com la no reglada.
Establirem convenis o acords perquè qualsevol infant o jove pugui
tenir accés a classes d’anglès fora de l’horari lectiu que li permetin
l’aprofundiment en la llengua anglesa i el seu perfeccionament. Des
de Serveis Socials, establir mecanismes per identificar aquelles
famílies que no poden permetre’s classes d’anglès per als seus fills. A
través d’un preu públic, realitzar aquesta activitat a mode extraescolar
i amb l’acompanyament de l’administració local.
Potenciarem les classes que es duen a terme a l’Espai Jove per a
infants i joves que ho necessitin establint vincles a través del
voluntariat implicant especialment als joves.
Dotar l’escola d’adults d’un espai i d’una oferta estable de cursos
que respongui a les necessitats de la població. Treballarem per fer
realitat el concepte de Formació permanent.
Activitats i tallers als centres educatius públics i col·lectius amb
risc, vinculats també a Drets Civils.
Treballem a l'escola els valors d'una societat i un poble viu i
solidari. Des de les escoles tractar temes com la recollida selectiva, el
civisme en relació a la tinença de gossos,...
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Incrementar 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. Organitzar
tallers o xerrades sobre diferents temes adequats a cada edat, des de
temes d’higiene, d’alimentació, de comportament cívic, prevenció de
drogues, educació emocional, campanyes antirumors, i vinculades a
Violència Gènere i LGTBI, autoestima,...
Apostem per un Institut-Escola a l’Escola Sinera per
descongestionar Els Tres Turons.

Inclusió

Posarem en valor el patrimoni nàutic en l’àmbit educatiu.

Igualtat

Estendrem la iniciativa dels Patis Oberts a l’Escola Sinera.

Diversitat
Solidaritat
Béns comuns i fiscalitat
justa
ACCIÓ COMUNITÀRIA
Participació
Comunicació
Convivència i civisme

Ampliarem la tarifació social als serveis educatius: Escola de
Música, Escola d’Adults, Cursos Català…
Vetllarem per l’augment de places d’Escola Bressol que seran
necessàries per donar resposta a la demanda en un futur immediat,
mitjançant la municipalització de l’Escola Bressol Maricel.
Manteniment de la cobertura de les demandes de menjador escolar
o materials didàctics, sense discriminacions.

Esports

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. Combatre el fracàs escolar, creació d’un pla i de nous
programes per la transició escola-treball (PFI), programes de suport a
la formació professional per tal que aquesta tingui major dignificació i
qualificació.

Infància i joventut

Programes de suport i reconeixement de l’educació en el lleure.

Salut
PROMOCIÓ I
CAPACITACIÓ DE LES
PERSONES
Educació
Impuls cultural

Gent gran activa
TERRITORI I
TRANSFORMACIÓ
URBANA
Urbanisme i mobilitat
Sostenibilitat ambiental,
ecologia i patrimoni natural
Promoció econòmica i
dinamització comercial

Impuls cultural
Volem manifestar un principi: la cultura ens permet impulsar, garantir i
generar condicions de transformació social, de generació d’imaginari
compartit, de centralitat en la política social d’inclusió, de llibertat
individual i col·lectiva, de generar ciutadania activa, lliure i crítica, de crear
el discurs entre el nosaltres i el jo. En definitiva, de construir poble. En
aquest sentit reafirmem que la cultura és una inversió i no una despesa.
Casa de les Lletres a les Clarisses: Biblioteca, Centre Espriu,
adaptada al model de Biblioteques del segle XXI: bibliolab, espais de
creació, exposició, cafè literari, aules d’estudi individuals i col·lectives.
Darrera fase del Teatre Principal: espatller del teatre i reforma
d'espais Societat Coral l’Esperança.
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Apostem per potenciar i recuperar les tradicions arenyenques: Nit
de Naps i Cols, Mare de Déu Fumadora….
Treballarem per tirar endavant una nova sala d’exposicions.
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Consolidació del Consell de Cultura participat. Hem de fer realitat
aquest espai on les entitats i la gent, esdevenen protagonistes també
de les polítiques culturals. Cal treballar per crear espais transversals i
col·laboratius.
Posar 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.
Recolzar les entitats en la línia de la corresponsabilitat i el
conveni.
Entenem també la cultura com impulsora de la convivència i la
dinamització econòmica. Fer de la cultura un element estratègic de
desenvolupament i projecció de la vila. Un reclam per al turisme de
qualitat.
Posarem sobre la taula el Pla d'equipaments arenyenc, treballant
per les potencialitats de tots i cadascun dels equipaments culturals
públics o privats.
Cal treballar amb 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...).
Hem de facilitar 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.
Treballarem per cercar nous públics i adequar els horaris dels
equipaments a les noves realitats. (Per exemple: horari de la
Biblioteca).
Posarem en marxa un pla estratègic 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
perquè tots els llenguatges artístics hi tinguin presència i
recorregut.
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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.
PROGRAMA ELECTORAL
MUNICIPALS 2019
DRETS SOCIALS I
COHESIÓ VEÏNAL
Benestar i cohesió social
Inclusió
Igualtat
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Participació
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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.
Facilitarem 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..
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. Farem un cens de creadors de
la vila.
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.(Donar a conèixer els treballs
premiats que fan els estudiants).

PROMOCIÓ I
CAPACITACIÓ DE LES
PERSONES

Promocionarem la creació feta a Arenys. Incorporar creacions
arenyenques en circuits i xarxes, en esdeveniments d'altres municipis.

Educació

Potenciarem el vessant educatiu de la cultura. Tots els projectes
culturals iniciativa de l’Ajuntament incorporaran un vessant educatiu
per apropar la cultura a diferents públics, en un marc d’aprenentatge al
llarg de la vida.

Impuls cultural
Esports
Infància i joventut
Gent gran activa

Esports

TERRITORI I
TRANSFORMACIÓ
URBANA

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, escoles 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.

Urbanisme i mobilitat
Sostenibilitat ambiental,
ecologia i patrimoni natural
Promoció econòmica i
dinamització comercial

Impulsar el Consell d’Esports com el principal espai de decisió de
l’acció de les polítiques esportives arenyenques i la promoció de
l’esport en tots els àmbits. Un Consell d’Esport funcional, que sigui
l’eina clau de l’esport local.
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Reorganització de la regidoria d’Esports amb l’objectiu prioritari de
millora del servei i l’atenció de les entitats i clubs esportius. Pensar
amb els esports que no són de club. Aprofitar el gran moviment de
famílies i persones entorn de la pràctica esportiva per generar turisme
i promoció econòmica d’Arenys.
PROGRAMA ELECTORAL
MUNICIPALS 2019
DRETS SOCIALS I
COHESIÓ VEÏNAL
Benestar i cohesió social
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Igualtat
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Salut

Democratitzem l’esport estenent la tarifació social als
equipaments esportius. Apostem per facilitar l’accés a equipaments i
serveis com la UFEC. Recolzem i donem suport a aquelles entitats i
col·lectius que treballen en la igualtat, la solidaritat i la diversitat.
Adequar espais d’Arenys per l’esport no federat (rutes de running
senyalitzades, ….Integrar la pràctica de l’esport al projecte Rials de pas.
Recuperació dels Rials de Pas i manteniment de rutes verdes i espais
naturals on practicar esport. Circuits poliesportius a la platja tot l’any.
Condicionament i manteniment d’espais a la platja on practicar esport
de manera individual o en família.
Fomentar les escoles esportives d’estiu.
Salut i esport: esports adaptats a la diversitat funcional. Un treball
coordinat entre entitats, Ajuntament i CAP.
Esport i educació: apostem per l’esport com un espai educatiu i de
foment de valors cívics i solidaris. Un treball coordinat entre entitats,
centres educatius i Ajuntament a través del Consell d’Esports.
Pistes poliesportives i escolars obertes en festius i vacances.

PROMOCIÓ I
CAPACITACIÓ DE LES
PERSONES
Educació
Impuls cultural
Esports
Infància i joventut
Gent gran activa
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TRANSFORMACIÓ
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Promoció econòmica i
dinamització comercial
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Treballarem per resoldre la deixadesa actual del pavelló, amb
consergeria i millor manteniment.
Vetllarem per una bona relació entre les entitats esportives i les
escoles.
Reconduir les subvencions esportives. Farem que arribin
puntualment a les entitats que tinguin dret.
Actualitzar el MIEM (Mapa d’Instal·lacions i Equipaments Esportius
d’Arenys de Mar)

Infància i Joventut
Impulsarem Plans municipals de drets i oportunitats de la infància i la
joventut. Apostem per una visió transversal, facilitadora de la coordinació
entre els diferents serveis que s’hi adrecen i basada en les figures de
referent únic per aquells infants i joves amb alguna problemàtica
sociofamiliar. Les polítiques d’infància i joventut han de ser transversals
per donar resposta a les seves necessitats. Potenciar el Consell d’Infants i
el Consell de Joventut i establir espai de trobada intergeneracional i de
diferents edats.

Farem realitat els bucs d’assaig per a formacions i grups de joves.
Replantejarem en el model d’activitat i espais la franja
d’adolescents i joves. Establir mecanismes per tirar endavant
activitats autogestionades pels mateixos joves.
PROGRAMA ELECTORAL
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Ampliarem l’activitat del Consell de Joves i que no quedi només
restringida a l’oci i al lleure.
Afavorirem els espais lúdics pels infants. Cal crear un espai ludoteca
fixe. Utilitzar una part de la placeta pels nens més petits.
Facilitarem que el Centre Obert Tallaferro s’adapti al nou model SIS
(Serveis d’Intervenció Socioeducativa) donant cabuda també als
adolescents.
Treballarem amb els joves per normalitzar l’acollida dels menors
que migren sols que hi ha al Centre Estela Nova. A l’escola, a l’Institut,
des de les entitats, al carrer.
Treballarem per implicar els col·lectius joves en la participació
ciutadana local en temes transversals. Afavorirem trobades
periòdiques en un espai del poble perquè es creï més vincles entre els
joves. També donarem suport a l’associacionisme juvenil oferint, per
exemple a les entitats d’educació en el lleure espais dignes.
Democratitzem l’accés a la cultura i l'esport pels infants i joves a
través de la tarifació social. Apostem per polítiques socials, als
serveis i equipaments, defensa dels serveis públics.
Cap infant en la pobresa. Crear plans i programes municipals per
donar resposta urgent a totes les situacions de pobresa infantil.
Dotarem 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. I omplirem de
contingut l'Espai jove del Calisay
Plans educatius d’entorn amb la participació i implicació de les
entitats de lleure com agents educatius que són.
Ocupació jove. Crearem una línia de polítiques d’ocupació per a joves
que abandonen els estudis aviat, o joves que no troben sortides
laborals a les seves formacions. Acompanyament en la recerca de
feina. Establint lligams amb el Consell Comarcal perquè sigui possible
aquesta orientació o possibilitat de realitzar convenis de pràctiques.
Model de la Quàdruple hèlix: Involucrar-hi empresa, institucions,
centres acadèmics i ciutadania.
Desenvoluparem el concepte de sòcio-cultura i crearem espais de
trobada i desenvolupament de les aptituds dels infants i joves
posant-les en comú sota la mirada de monitors que els ajudin a gaudir
del lleure aprenent. L’esport és un element socialitzador que facilita
aquesta entesa.

Gent Gran activa
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Garantir el dret a participar de la gent gran i promoure un envelliment
actiu. Volem que la gent gran continuï sent ciutadania de ple dret com en
altres etapes de la vida i que els siguin reconeguts els seus drets i la seva
dignitat. (Col·laborar amb les entitats organitzant cursos o sessions)
Envelliment actiu. 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.
Apostem per l’habitatge tutelat amb espais comunitaris per a gent
gran. Actualment, no tenim massa gent gran que visqui de lloguer (la
majoria té el seu pis-casa pagat) però d’aquí a 20 anys molta de la gent
que viu de lloguer, serà gran i llavors hi haurà dificultats per pagar un
lloguer amb les pensions. Per tant es podria pensar que una part de
l’habitatge de lloguer es destini a gent gran.
Millorem la Residència Geriàtrica: donar tot el suport al programa
ACP (Atenció Centrada en la Persona) i ajudar a acabar de
desplegar-lo, amb molt bona acollida pels usuaris i pels professionals.
A mitjà termini es podria pensar en disposar d’alguna plaça de
sociosanitari, per aquells arenyencs donats d’alta d’un centre d’aguts
però que requereixen cures intermitges, sobretot per part d’infermeria,
com nafres, ictus en procés de rehabilitació,... A llarg termini: obrir el
debat sobre si caldria un nou edifici per a la Residència Geriàtrica
Municipal.
Estendrem el projecte Radars. Combatre 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.
Democratitzarem 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.

TERRITORI I
TRANSFORMACIÓ
URBANA

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

Urbanisme i mobilitat

Programar un festival de la gent gran, on puguin mostrar les
activitats que realitzen i els espectacles que preparen durant l’any.
La gent gran ha de poder mostrar el que fa igual com ho fan altres
col·lectius que tenen més facilitats per crear mostres o espectacles
artístics i pluridisciplinaris.

Sostenibilitat ambiental,
ecologia i patrimoni natural
Promoció econòmica i
dinamització comercial
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TERRITORI I
TRANSFORMACIÓ
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De l’Arenys que tenim a l’Arenys que volem. Facilitar un espai de trobada
en el que puguin participar professionals i ciutadania en general per
començar a dissenyar l’Arenys del futur (nous equipaments, reordenacions
dels espais municipals,...). En aquest sentit cal proposar per exemple un
replantejament de la Riera prioritzant els espais de vianants i repensar els
carrils i aparcament ara que la C-61 ja forma part del municipi.

Urbanisme i Mobilitat
Apostem per l’habitatge dotacional públic: pels joves, pels grans, per
assolir una reducció del preu de lloguer. Possibilitat de pisos compartits

Comunicació

Crear una empresa d’Urbanisme Municipal que gestioni el tema de
l’habitatge i de la planificació urbanística

Convivència i civisme

Revisar el Pla especial del Port aprovat al maig del 2013.

Participació

Salut
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Treballarem per la recepció d’urbanitzacions.
Modernitzarem el sistema de treball: el sistema informàtic GIS és
una gran base de dades en que a cada finca hi ha les dades
acumulades de qui viu, en quines condicions, etc... i això milloraria la
gestió i l’eficiència de qualsevol actuació.
Plantejar l’edificació d’espais comuns per facilitar l’emancipació de la
gent jove, espai per a la gent gran amb assistència.
Cal establir un espai de treball per recollir les propostes per
reformular espais. Tenim espais com l’Edifici Cassà que no és de
propietat municipal, però es poden buscar acords d‘us, com espai de
formació, escoltisme, escola d’adults,...
Reordenarem del poble. Apostem per donar sortida per la part de dalt
del Rial del Bareu aconseguint així la reducció de la circulació pel
centre del poble i millorant i fent segurs els camins escolars. Aquesta
aposta ens permetria repensar la Riera eliminant alguns dels carrils.
Reducció de cotxes lligada al bus urbà. Amb la reducció de cotxes
reduïm pol·lució i soroll i millorem també la salut i el benestar.
Estimularem les rondes i redefinirem vials com Pompeu FabraPresentació- Bareu o Professor Castelló- Pla dels Frares.
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Reforçarem la Policia de Proximitat i crearem un dipòsit per treure
de la via pública els vehicles abandonats o mal aparcats.

Sostenibilitat ambiental, Ecologia i Patrimoni
Natural
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Promourem polítiques per la prevenció de residus, la lluita contra el
malbaratament alimentari, extensió dels compostadors domèstics,
campanyes educatives per fomentar compra de productes a granel o
sense packaging addicional, etc. Potenciarem les polítiques educatives i de
sensibilització en matèria de residus apostant per la figura dels i les
agents mediambientals a peu de carrer. 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.
Reformularem els espais verds. Estimularem les rutes pels rials i
millorarem l’accessibilitat a les platges amb transport públic o carrilet.
Treballarem per fer realitat el camí fins a Caldes.
Apostem per les energies renovables.
Millorarem la bonificació de l’impost sobre vehicles de tracció
mecànica pels vehicles elèctrics. I també instal·larem punts de
càrrega d’aquests vehicles i també de les bicicletes elèctriques.
Generalitzarem el sistema de recollida de porta a porta corregint els
punts negres i augmentant els nivells i percentatges de recollida
assolits. Ampliarem àrees d'emergència controlades.
Ens adherirem al Pacte Social i Institucional per l’Aigua impulsat
per l’Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública (AMAP) i
Aigua és Vida, reafirmant el seu compromís per una gestió pública,
integrada i participativa del cicle integral de l'aigua, així com a
associar-se com Ajuntament a l’AMAP
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 del
Maresme. Volem 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 les platges, i analitzar l’impacte en
l’ecosistema marí, com la desaparició de petxina lluenta, recessió
d’alguers o els arts de pesca.

Promoció Econòmica i dinamització comercial
Desenvoluparem zones taronja per incentivar el comerç. Amb una
hora i mitja de temps per anar a comprar. Després el vehicle s’hauria
de retirar.
Repensarem i reforçarem el Mercat municipal promocionant el
producte de proximitat i obrir-lo a fer altres activitats (venda de
productes no alimentaris, altres negocis,…). Per això cal revisar el
reglament del mercat municipal que data del 1999. Cal agilitzar els
tràmits per quan es vol fer un traspàs d’una parada, per tal d’evitar
que es vagin tancant a mesura que els seus propietaris es jubilen.
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Apostem pel Consell del Port com a motor econòmic, de turisme,
d’activitats esportives,… Que intenti coordinar totes les activitats que
des dels diferents àmbits es fan al port. Donarem impuls a les
activitats dirigides a la formació professional dintre del mateix port i
per tal motiu l’Ajuntament, juntament amb Ports de la Generalitat,
hauria d’habilitar un espai dins del mateix port.
Impulsarem el Viver d’empreses: per tal de donar ús a l’espai ja creat
volem incentivar empreses destinades a un àmbit, com podria ser la
cultura local, com a element cohesionador, sense tancar la possibilitat
d’altres tipus d’empreses. Fomentar l’Economia Social i Solidària en
que el producte final és aprofitable per tota la ciutadania.
Promocionarem el turisme cultural i esportiu, aprofitant les estades
de famílies que vénen a fer esport a la vila per tal que coneguin la
nostra oferta gastronòmica i cultural.
Promourem l’acompanyament a les persones aturades. Des de la
regidoria de Promoció Econòmica s’ha de fer un acompanyament
personal a cada aturat, fins que se li pugui trobar una feina.
Regularem les fires que se celebren a la població i si cal farem un
nou reglament.
Aixequem Persianes. A Arenys de Mar hi ha establiments tradicionals
que tanquen les seves portes perquè no troben un relleu generacional
que vulgui agafar les regnes del negoci. Crearem una borsa d’aquests
establiments perquè persones en situació d’atur i amb possibilitats de
capitalitzar-lo s’hi puguin interessar. Assessorar-los en la reobertura
del negoci o, si és possible, evitar-ne el tancament, afavorint-ne el
traspàs entre les parts. Establir condonacions de taxes d’escombraries,
IBI, clavegueram, etc. per a aquests negocis que mantenen el comerç
de proximitat viu.

