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ELECCIONS MUNICIPALS 2011: 
PROGRAMA POLÍTIC

La Candidatura d'Unitat  Popular apostem decididament per una política 

local transversal que treballi per a tota la ciutadania i per al medi, que es 

comprometi amb els ciutadans a contribuir a la millora del seu benestar, 

impulsant des del govern valors i actituds de convivència i potenciant la 

cohesió i la participació social. 

En  aquest  sentit,  defensem  el  treball  col·laboratiu  amb  xarxa,  tot 

prioritzant la participació democràtica ciutadana en assemblees, consells 

ciutadans, consells d'infants i de joves, consultes populars etc. 

Les propostes i anàlisis que es recullen en el document són fruit del treball 

efectuat durant aquest primer any tant de forma interna com també amb 

persones i col·lectius del nostre poble. 

El treball ha estat organitzat en quatre eixos:

1. Territori i mobilitat

2. Economia de proximitat

3. Cohesió social

4. Independència dels Països Catalans
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Tot seguit trobareu l'anàlisi de l'estat actual del nostre poble i les propostes 

que desenvolupa el programa municipal de la CUP.

1. TERRITORI I MOBILITAT

S'ha aprovat el Pla d’Ordenació Urbanística, el POUM que permetrà seguir 

trinxant el nostre territori. 

S'ha augmentat el trànsit a la Riera. 

Queden desateses zones d’Arenys respecte al transport públic. 

S'ha perdut el control i la gestió de l’aparcament en espai públic quan és 

aquest un dels problemes més complexes que tenim a la vila. 

La  CUP volem preservar  el  territori  i  el  defensarem.  Considerem que 

l'equilibri entre habitatges, zones verdes, espais públics, equipaments és la 

clau per contribuir a la cohesió social,  com també al nostre creixement 

comercial,  cultural  i  associatiu  d'una  manera  més  harmònica  i 

autosostenible.

• Limitarem el creixement urbanístic extensiu perquè apostem per un 

poble cohesionat i respectuós amb l'entorn natural. Cal  legislar els 

espais agraris, forestals i periurbans tenint en compte estratègies de 

conservació i de gestió que promoguin la qualitat d'aquests espais i 

no a la seva degradació.
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• Defensarem l'ampliació  del  Parc  Montnegre-Corredor  per  la  Torre 

dels  Encantats  i  ens  oposarem  fermament  a  la  construcció  dels 

laterals de l'autopista. També defensarem la desaparició dels peatges 

de l'autopista. 

• Eliminarem els punts de risc i dignificarem els espais públics oberts 

(places, parcs, zones de passeig, platges, zones verdes, rials, camins i 

carrers)  i  millorarem la  qualitat  de l'entorn físic  amb la  neteja,  el 

mobiliari, la il·luminació perquè siguin espais més nets, acollidors i 

segurs. És sabut que amb la millora del nostre entorn, també millora 

la nostra qualitat de vida i a més es reforça el vincle emocional amb 

el nostre poble.

• Protegirem la poca horta que ens queda així com declararem Arenys 

territori lliure de transgènics.

• Reurbanitzarem la 3a Platja seguint un model naturalitzat amb espais 

delimitats pel lleure, pels vehicles, per la vegetació i pels banyistes.

• Ens oposarem fermament a la draga.
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• Reduirem el trànsit i fer de vianalització preferent el centre de la vila 

(carrer Ample, C/ Església, C/ de la Torre, C/ Sant Zenon,  C/ Sant 

Francesc, C/ de la Font, C/ Sant Joan).  Prioritzem els sistemes de 

transport  sostenibles:  anar  a  peu,  amb bicicleta  o  transport  públic 

col·lectiu.

• Potenciarem  el  transport  públic  col·lectiu  com  alternativa  a  la 

mobilitat alhora com a mesura per potenciar el comerç de proximitat 

a l'eix comercial de la Riera. El recorregut anirà des de llevant fins a 

ponent, passant per la Riera (Plaça del Mercat, Ajuntament, estació 

de RENFE, cementiri,  piscina, CAP, jutjats, Escola Joan Maragall, 

Olivar, Pla dels Frares, escola Sinera, N-II, 3a i 1a platja a l'estiu, 

port). Aquest transport haurà de ser subvencionat per tal de que sigui 

gratuït per als jubilats, aturats i mainada. 

• Recuperarem i  habilitarem aparcaments  dissuasius  fora  del  centre 

vila. Aparcament a l'antic edifici de Peixos Jaume.

• Els vehicles de les zones d'aparcament poden ser regulats per una 

rellotge horari.

• Inventariar els usos del edificis municipals; cal aclarir què s’està fent 

a cada lloc i què s’hi pot fer realment.
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2. ECONOMIA DE PROXIMITAT

L'Ajuntament  ha  externalitzat  serveis  públics  (cuina  geriàtric)  = 

precarització.

També ha construït habitatges socials quan és molt més barat i sostenible 

rehabilitar habitatges buits.

Encara no s'ha creat el viver d'empreses al Xifré i la Promoció Local no 

s'ha enfocat com una regidoria transversal. 

Han  hagut  de  passar  4  anys  per  començar  a  visualitzar  un  intent  de 

rendibilitzar  el  patrimoni  (ecològic,  urbanístic,  arqueològic,  literari, 

tradicional, gastronòmic...) com a reclam turístic.

Pensem  que  s’ha  d’aplicar  una  economia  productiva,  de  proximitat  i 

realment sostenible amb el territori i el teixit socioeconòmic de la vila. 

• Defensarem un govern auster és per això que reduirem les regidories 

de  l'Ajuntament,  ampliant  la  responsabilitat  de  cadascuna,  tot 

promovent  el  treball  integral  i  transversal.  També  reduirem  els 

càrrecs de confiança i els sous dels regidors/es.

• Defensem la gestió pública dels serveis públics que sigui propera als 
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ciutadans i ciutadanes i que ens faci partícip a tothom. És per això 

que aturarem les privatitzacions que estiguin en procés.

• Farem una forta política d'ocupació que es basi en:

✗ Informar i  orientar per la recerca de feina. Les persones que 

estan a l'atur s'han d'acompanyar.

✗ Facilitar formació ajustada a les necessitats de les persones i de 

la societat.

✗ Fer campanyes de sensibilització per captar gent emprenedora.

✗ Promocionar  la  creació  d'activitat,  ajudant  a  fer  plans 

d'empreses (cooperativisme, treball autònom etc.)

• Promocionarem el cooperativisme com a eina de transformació de 

l'actual model econòmic capitalista. Les cooperatives són un model 

empresarial basat en valors i actituds democràtiques.

• Defensarem el petit comerç, fent prospecció d'empreses i  crearem 

una cooperativa de productors i consumidors al mercat municipal. 

• Recolzarem les iniciatives d'autofinançament, per exemple un petit 

bar en el local de les entitats per propiciar l'autonomia econòmica.

• Promocionarem l'agricultura de proximitat i ecològica que garanteixi 

productes frescos i de qualitat, tant en el poble com en les residències 
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geriàtriques i en els menjadors escolars.

• Crearem el viver d'empreses al Xifré. L’Ajuntament aporta un espai 

amb lloguers més baixos que el mercat i les empreses mancomunen 

serveis.  Les  empreses  retornen  amb  projectes  l’ús  d’aquest  espai 

(troc).

• Prioritzarem les empreses arenyenques en la contractació per obres o 

serveis municipals.

• Defensarem la municipalització del servei de zones blaves i així els 

beneficis podran ser destinats a la promoció del transport públic i a la 

millora d'altres serveis.

• Farem un cens d'habitatges buits i de persones amb problemes per 

accedir a un habitatge. Aquest és un pas essencial per conèixer les 

necessitats d'habitatge i planificar els recursos necessaris.  

• Afavorirem  la  rehabilitació  d'edificis  per  resoldre  la  manca 

d'habitatges  socials.  L’Ajuntament  ha  de  gestionar  una  borsa 

d’habitatges  de lloguer  i  afavorir  que aquells  que estan  buits  s’hi 

incorporin, tot regulant-ne el preu i sent garant de responsabilitat.
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• Farem convenis amb propietaris d'habitatges buits per tal de garantir 

un  habitatge  digne  i  assequible,  com  també  la  protecció  de 

l'habitatge.  Aquesta  alternativa  beneficiarà  als  propietaris,  als 

llogaters i de retop també a la vila perquè millorarem la fisonomia 

del poble i el dignificarem. 

• Crearem la Marca d’Arenys: la certificació de tot el produït a Arenys 

(horta,  pesca,  artesanal,  cultural).  És  per  això  que  potenciarem  i 

recuperarem productes que identifiquin la nostra vila a fora.

• Rendibilitzar el patrimoni com a reclam turístic. 

• Crearem una escola d'Arts i Oficis.

• Potenciarem l'autonomia  energètica  a  tots  els  edificis  municipals: 

aigua de pluja, aigües grises, solar, eòlica, biomassa.

3. COHESIÓ SOCIAL

L'Ajuntament  parla  d'adquirir,  comprar,  nous  edificis  quan  no  ha 

rendibilitzat els que ja  tenim. No s’ha potenciat el Calisay com un hotel 

d’entitats  viu  i  accessible:  punt  de  trobada,  recurs  i  motor  del  teixit 

associatiu.
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S'ha deixat de banda el jovent, que només se’l té en compte per organitzar 

barraques. S’hagués hagut de prioritzar la participació del consell de joves 

a  la  taula  permanent  amb  representants  del  món  associatiu,  educatiu  i 

laboral arenyenc.

No  s'ha  cooperat  suficientment  amb  l'administració  per  no  perdre  una 

sanitat de proximitat i de qualitat.

La  CUP volem forjar  una  vila  integradora  i  socialment  igualitària  per 

cohesionar i augmentar el benestar de les persones.

• Crearem consells de ciutadans i la figura del regidor de zona.  Cal 

recuperar  la  proximitat  i  la  comunicació  entre  els  arenyencs  i  les 

arenyenques i l’Ajuntament.

• Farem  més  fàcil  l'accés  als  serveis  de  l'Ajuntament,  reduint  la 

burocràcia i responent de manera ràpida. Facilitarem l'atenció directe 

amb el càrrec polític.

• Practicarem  la  democràcia  participativa:  presa  de  decisions 

compartida  en  tots  els  processos  municipals  que  sigui  possible. 

Volem que els arenyencs se sentin escoltats, que les seves propostes 

es treballin i  es valorin,  que se sentin identificats  en els diferents 

espais, en les decisions i actuacions que es portin a terme en el poble.
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• Organitzarem assemblees i  consultes populars garantint la màxima 

participació de tots els ciutadans i ciutadanes.

• Crearem  l'hotel  d'entitats,  facilitant  els  mecanismes  per  a  la 

producció i exposició dels seus projectes, tot promovent la relació i 

la coordinació de les diferents entitats.  Donarem tot el suport que 

necessitin les entitats  i  associacions perquè volem una forta xarxa 

social per tal de garantir un poble viu i participatiu.

 

• Defensarem la sanitat pública gratuïta de qualitat i de proximitat. És 

per això que si Arenys ha tingut un augment de població i els metges 

del CAP tenen un excés d'usuaris demanarem i exigirem a l'ICS que 

ampliïn  el  servei  amb  més  metges,  com  també  l'ampliació  de 

l'atenció domiciliària. Mediarem amb l'administració per aconseguir 

que els metges de capçalera puguin retornar al seu origen, fent un 

treball  més  humà,  que  coneguin  els  seus  usuaris  i  puguin  ser  els 

metges de família que tant trobem a faltar.

• Destinarem  els  recursos  necessaris  per  millorar  la  residència 

geriàtrica municipal. Cal que la residència es vagi transformant cap a 

un model  de  servei  més  sòciosanitari  i  no  només  assistencial.  La 

millora ha de facilitar la rehabilitació, l'augment de privacitat i  de 

llibertat de les persones que hi viuen.
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• Potenciarem  que  totes  les  residències  del  nostre  poble  treballin 

coordinades  i  en  col·laboració  per  fomentar  la  qualitat  des  de  la 

persona i no des de l'organització. Cal un treball en xarxa amb les 

residències,  serveis  socials,  l'àrea  bàsica  de  salut  i  els  serveis 

necessaris  per  la  gent  gran.  No  pot  ser  que  deixem en  mans  de 

l'economia de mercat les residències de gent gran i que es converteixi 

en un negoci rentable sense cap control.

• Apostem per  convertir  l'Asil  Torrent  en una residència  municipal. 

Està situat en un entorn molt privilegiat, pràcticament en el centre del 

poble,  això permet que la gent gran pugui conviure al carrer amb 

persones conegudes.

• Impulsarem el  pla  educatiu  integral  on  es  desenvolupin  propostes 

concretes  a  partir  del  treball  en  xarxa  i  col·laboratiu  entre  els 

diferents  agents  que  influeixen  en  el  benestar  i  en  el  creixement 

personal i social dels infants i dels joves (centres educatius, de salut, 

de serveis socials, de justícia, de lleure...)

• Organitzarem  activitats  i  espais  pels  infants  i  joves  on  puguin 

expressar les seves opinions i  propostes,  implicant-los en el poble 

perquè vagin desenvolupant actituds i  valors com la creativitat,  el 

diàleg, la cooperació, la responsabilitat i el compromís del civisme 
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actiu. 

• Impulsarem programes d'educació ambiental i cívica, tant en l'àmbit 

general com en l'educatiu.

• Afavorirem l'intercanvi entre centres educatius i la seva participació 

al poble. Facilitant l'intercanvi amb altres pobles i viles de la resta de 

Països Catalans.

• Contribuirem en la  qualitat  dels  centres  educatius  públics,  donant 

suport i aportant els recursos que necessitin.

• Garantirem l'obertura de les instal·lacions en horari no lectiu per a la 

realització d'activitats esportives i culturals.

• Garantirem  que  l'horari  de  la  biblioteca  sigui  l'adequat  a  les 

necessitats dels arenyencs i arenyenques.

• Crearem un hort urbà a les feixes del Xifré i afavorirem la creació 

d'altres horts al costat dels centres educatius. Aquesta activitat és una 

eina potent de cooperació entre diferents generacions (joves i gent 

gran) i d'integració social de col·lectius amb risc d'exclusió social.

• Promourem el  treball  cooperatiu  entre  els  ciutadans  i  ciutadanes, 
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creant un bossa de voluntaris d'intercanvi gratuït de serveis (banc del 

temps).

4. INDEPENDÈNCIA DELS PAÏSOS CATALANS

S'ha fet una política d'amagar el cap sota l'ala pel que fa a l'ús institucional 

dels símbols nacionals.

Des de l’administració local s’hi pot fer molt perquè aquest país camini 

fermament cap a la independència.

• Portarem el  quadre del  rei  espanyol  a cal  fuster i  la  bandera a la 

bugaderia.

• Garantirem l'aprenentatge del català i vetllarem perquè els cursos es 

facin en els horaris necessaris perquè la gent que treballa hi pugui 

accedir.

• Redactarem la informació del municipi en català (pla d'acollida al 

municipi). Garantint la plena catalanització de l'Ajuntament.

• Contribuirem a  la  creació  de  l'Assemblea  de  regidors  dels  Països 
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Catalans.  Hem  d’assumir  la  responsabilitat  de  constituir  aquesta 

assemblea  com  a  pas  previ  cap  a  la  constitució  d’un  estat 

independent.

• Defensarem la veu d'Arenys al Consistori que amb un 96,4% va dir 

SÍ a la independència. 
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cuparenys@gmail.com

http://arenysdemar.cup.cat/

facebook.com/CUPArenysdeMar

16

mailto:cuparenys@gmail.com
http://arenysdemar.cup.cat/

