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PROGRAMA ELECTORAL MUNICIPALS 2011 DE LES JERC 
ARENYS DE MAR 

 
Habitatge  
 
L’habitatge propi és un element nuclear en l’emancipació dels joves i les joves, i 
actualment l’accés a ell es troba molt lluny de les possibilitats del jovent català. 
En aquest sentit, des de les JERC hem d’apostar de forma inequívoca pel 
foment de l’habitatge de lloguer o de protecció oficial per damunt del de 
compra.  
La majoria de joves amb voluntat d’emancipar-se encara no han assentat del 
tot l’estructura del seu projecte de vida i, per tant, han de deixar una porta 
oberta als canvis que es puguin esdevenir. A més, la societat d’avui en dia és 
molt dinàmica i exigeix una mobilitat constat. Per tant, l’opció de compra, al 
marge de ser insostenible a nivell social, és un element que lliga amb excés el 
jovent en una etapa de definició personal. 
 

• Fomentar la construcció d’habitatge protegit en espais urbans i dedicats 
fonamentalment al lloguer. En aquest sentit, prioritzarem l’actuació 
conjunta del sector públic, les cooperatives d’habitatge i les fundacions. 
Així mateix, cal impulsar contractes de masoveria urbana que permetin 
assolir acords entre propietaris d’habitatges que no estan en condicions 
òptimes i joves que durien a terme tasques de rehabilitació del mateix, 
així com també en casos de discapacitats física. 

• Cal que l'Ajuntament adquireixi una posició d'intermediari en les 
relacions del mercat privat amb joves, actuant en l'ajuda als joves que 
volen emancipar-se, possibilitar condicions especials pel jovent, etc. 

• Fomentar l’ús del mètode de l’aval-lloguer a càrrec de l'administració 
local en cas d'incompliment d'altres administracions superiors, per tal de 
minimitzar la necessitat d’avals bancaris pel que fa al lloguer d’un 
habitatge, així com estudiar la possibilitat d'establir una sèrie d'ajudes 
per fomentar l'emancipació juvenil, i que poden servir per fer reformes, 
canviar mobiliari, etc. 

• Donar accés a informació i formació de les condicions del mercat 
immobiliari i en l'àmbit de les subvencions. 

• Consolidar el model de viles i ciutats compactes, sostenibles i socialment 
integrades. Fomentar la rehabilitació d’habitatges que contribueixin a la 
eficiència energètica, minimitzin la necessitat de nou sòl, tot recuperant 
els centres històrics degradats, millorant-ne les condicions d’habitabilitat, 
etc. 

• Incentivar les polítiques d’innovació en la rehabilitació i construcció 
d’habitatge, especialment en els sistemes d’eficiència i estalvi energètic. 
Els habitatges construïts i rehabilitats han d’avançar en l’objectiu del 
consum energètic zero (plaques solars, recollida d’aigües pluvials i 
grises, etc). 

 
Mobilitat  
 
Les problemàtiques entorn de la mobilitat també afecten de forma específica la 
gent jove, de manera que esdevé una problemàtica específica tant a l’hora 
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d’emancipar-se com de participar en la societat. Per aquest motiu, cal estudiar 
diferents fórmules que ajudin la gent jove a desplaçar-se amb facilitat, 
autonomia, seguretat i sostenibilitat mediambientalment. 
 

• Potenciar l’ús del transport públic partint de gratuïtats i/o semigratuïtats 
per a joves en aquells serveis per tal de disminuir la sinistralitat, l’emissió 
de substàncies contaminants, la despesa en transport privat i el col·lapse 
de les vies de transport.  

• Cal treballar per aconseguir un bus nocturn de la comarca. L'ampliació 
de l’oferta de transport públic nocturn per facilitar la mobilitat dels joves i 
les joves durant la nit a través d’una oferta de transport públic adaptada 
a les seves necessitats. 

• Cal fer esforços des de l'Ajuntament per aconseguir l'eliminació de les 
hores fantasmes del transport públic. 

• Cal establir una taxa que fixi un preu més barat de la tarifa estàndard 
adreçada a estudiants i joves en situació d’atur a través, per exemple, 
d’una targeta jove del transport. A més, per a les zones on el sistema és 
el tarifari integrat, cal crear una tarifa única integrada per als estudiants 
universitaris i joves a l’atur, i que es diferenciï del criteri actual de les 
corones. 

• Afavorir l’ús de vehicles no contaminants, com ara les bicicletes, a través 
de la creació i potenciació d’una xarxa de carrils bici coherent amb rutes 
funcionals connectades entre elles, aparcaments per a bicicletes i amb 
un lloguer públic de bicicletes. De la mateixa manera, cal promoure, a 
través de la creació d’una borsa de mobilitat, els sistemes per compartir 
vehicle privat per tal d’estalviar desplaçaments innecessaris i afavorir la 
disminució de l’emissió de substàncies contaminants. Així, cal fomentar 
l’hàbit de compartir cotxe privat entre persones que realitzin un mateix 
trajecte. 

• Promoure els desplaçaments a peu dins el nucli antic i bona part de l’eix 
comercial de la riera, per tal de facilitar la mobilitat al municipi i estalviar 
desplaçaments innecessaris que provoquen el col·lapse circulatori en 
hores punta. 

 
 
Formació  

 
La formació és el foment del creixement i enriquiment individual de les 
persones a través del desenvolupament de coneixements i habilitats, fet que 
comporta que puguin emancipar-se lliurement amb tota garantia en l’àmbit 
laboral, però també en la salut, la convivència i la socialització plena. 
Destaquem la rellevància de la formació com a nucli de l’emancipació, perquè 
és l’acció que permet a la gent jove desenvolupar-se lliurement, créixer com a 
persones, i ciutadans i bons professionals per tal de poder crear una societat 
políticament justa i econòmicament igualitària. En aquest sentit, prioritzem la 
formació en coneixements, habilitats, actituds i valors, els quals volem vincular 
amb la gestió de l’administració partint d’aspectes com la responsabilitat i la 
codecisió. 
Per això, des de la secció local d’Arenys de Mar i amb el recolzament de les 
JERC del Maresme i Barcelonès Nord plantegem un seguit de propostes que 
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ens ajudaran a fer assolible una formació de qualitat per a la joventut, per a la 
qual destaquem com a prioritari els següents objectius:  
 

• Aconseguir urgentment l’inici de les obres de la nova biblioteca (casa de 
les lletres) al convent de les Clarises per tal de fer-ne un lloc d’estudi i 
recerca del coneixement adequat i destacat de la comarca. 

• Ampliació i adequació dels horaris  de la biblioteca a les necessitats del 
jovent estudiantil. 

• Creació d'aules d'estudi pel jovent del poble, amb especial coordinació a 
l'època d'exàmens. 

• Coordinació dels centres cívics i dels cursos de formació amb les 
necessitats del jovent. 

• Assessorament d'aptituds acadèmiques i potenciació de la formació 
professional. 

• Revaloritzar i funcionalitzar els Delegats de cursos, els Consells de 
Delegats, Consells Escolars per tal de dotar-los de més veu i 
representació davant dels diferents organismes. 

• Formació al jovent dels drets sindicals i condicions laborals i dotar-los 
d’eines útils per fer front al neoliberalisme que s’està imposant arreu dels 
Països Catalans i d’Europa. 

 
 
 
Treball  
 
El jovent del nostre país estem patint fortament les conseqüències del que 
possiblement sigui la pitjor crisi de l’economia capitalista des dels anys trenta 
del segle passat. Una crisi d’abast global i d’origen financer, que per altra 
banda no resulta suficient per explicar de manera completa la situació en la que 
ens trobem actualment. 
El jovent dels Països Catalans hem vist agreujada una situació de per si difícil a 
nivell internacional, en base a dos qüestions importants: la primera, es 
conseqüència de l’esgotament d’un model productiu basat en l’horitzó del curt 
termini, que centrava el creixement econòmic en sectors de caire especulatiu, 
que focalitzava la seva competitivitat en base als costos i amb un baix valor 
afegit i que restava recursos a l’economia productiva, la innovació i el 
coneixement. Pel que fa a la segona d’aquestes causes específiques, és 
conseqüència bàsicament de l’existència d’un dèficit fiscal sense paradigma a 
Europa, que juntament amb la manca de poder polític suficient, han dificultat de 
sobremanera la possibilitat de fer front a la crisi econòmica com caldria. 
A tot això li hem de sumar l’existència de diferents xarxes i vies que estan a la 
disposició dels ciutadans i que a la vegada no són prou conegudes i no se’ls 
treu el rendiment que seria òptim, per això plantegem uns objectius que 
preveuen la millora del sistema actual impulsant noves polítiques i marcant fites 
d’aprofitament dels recursos ja existents:  
 

• Creació i potenciació de les borses joves de treball, conjuntament de la 
global facilitant i agilitant l'accés a través de la xarxa. 

• Treballar  pel compromís de les empreses locals en l'ocupació del jovent 
local, a través de la creació d'un sistema d'incentius perquè les 
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empreses del municipi utilitzin els recursos ocupacionals de 
l'Ajuntament, i en especial del jovent a l’atur i/o en formació.  

• Creació de plans de treball i de places de pràctiques, tant a l'Ajuntament 
com a les empreses del poble, així com en les empreses concursants. 

• Dotar al Xifré de recursos suficients per fer-hi cursos de formació 
temporals i diversificats. 

• Ajudar als joves emprenedors que vulguin engegar o consolidar els seus 
negocis. Fomentar-ne les cooperatives.  

• Fomentar el turisme juvenil i demanar que es faci d’Arenys ciutat 
gayfriendly. 

 
 
 
Salut juvenil  
 
En els darrers anys tot i la facilitat per accedir a la informació relacionada amb 
l’educació sexual i haver millorat les polítiques de salut juvenil ha incrementat 
tant el nombre d’embarassos no desitjats com el nombre d’avortaments, a més 
també s’observa un clar augment del consum de drogues, en aquest context el 
jovent te un clar i fàcil accés a la informació. El jovent independentista de les 
JERC proposem: 
 

• Xerrades sobre la sexualitat als centres educatius, incloent-hi els privats. 
• Creació d'una consultoria jove al CAP. 
• Promoure el repartiment gratuït i informació a l'Oficina Jove de condons, 

compreses i tampons. 
• Fomentar els tallers sobre salut juvenil en general i les campanyes en el 

respecte de la diversitat sexual en concret.  
 
 

Civisme  
 

En un context en que molts consistoris del Maresme i el Barcelonès Nord han 
aprovat una ordenança de civisme o estan a punt de fer-ho, les JERC entenem 
que és del tot necessari que el jovent participi d’unes ordenances que sovint els 
exclouen i a més treballar juntament amb les associacions del poble per a que 
aquestes disposin de material i espais necessaris per a publicitar i dur a terme 
les seves activitats. A la vegada és del tot necessari que aquestes ordenances 
no es redactin com a revulsius als col·lectius de nouvinguts. 
 

• Cessió del material municipal a les entitats i associacions registrades per 
a l'ús en actes i campanyes de les mateixes en el municipi. 

• Increment de les cartelleres i espais per a la informació de les entitats i 
associacions. 

• Cessió de més espais municipals per a les entitats 
• Revisió participada pel jovent de les ordenances de civismes, a partir de 

diferents eines. 
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Medi ambient  
 
Actualment les comarques del Maresme i el Barcelonès Nord pateixen un greu 
problema mediambiental i un deficitari estalvi energètic, en primer lloc existeix 
un problema significatiu a les platges a causa dels ports esportius que 
deformen les platges i disminueixen el volum de sorra, a més cal afegir que els 
grans temporals, sobretot a l’hivern, provoquen que el col·lector de residus es 
trenqui i els aboqui al litoral. 
  

• Actuar per a la millora dels accessos a les diferents platges del poble a 
peu i en transport públic o en carrilet durant l’època d’estiu i fomentar els 
aparcaments al parquing del Xifré. 

• Utilització de material reciclat a l'Ajuntament. Engegar una campanya per 
al comerç i a nivell familiar. 

• Implantar completament el reciclatge porta a porta a la resta del 
municipi. 

• Formació en sensibilitat medi ambiental i pel no malbaratament de 
recursos a la ciutadania. 

• Iniciar el debat i buscar una solució per al col·lector. 
 
 
Cultura  
 
La cultura és un concepte molt ampli, ja que no només es limita als aspectes de 
creació i artístics, sinó que també entenem per cultura totes aquelles 
característiques que defineixen la societat. Arenys de Mar tenim un teixit 
associatiu cultural molt ric i ampli, sobretot de cultura popular, per aquest motiu, 
hem d’adequar el nostre projecte cultural al model social que volem que 
existeixi en el nostre poble i país i que actualment encara queda molt allunyat 
de la normalitat cultural de la nostra societat. 
 
En l’àmbit juvenil, ens trobem que molts joves tenen dificultats alhora d’accedir 
a les ofertes culturals. És per això que ens hem de marcar aquesta 
problemàtica com uns dels principals objectius. D’altra banda, aquestes 
dificultats es veuen agreujades davant l’absència d’una oferta cultural pública 
atractiva per al jovent.. 
 

• Millorar les relacions i fomentar el treball amb les associacions de cultura 
popular del poble, i dotar-los d’un espai social suficient per la seva 
activitat ordinària.  

• Creació d’una blog/web participatiu de programació cultural  amb la 
participació de totes les entitats i associacions del municipi. 

• Creació de la Programació Jove dedicada als joves i amb venda 
anticipada i a preu reduït per els seus usuaris. 

• Creació de la Taula de Cultura, vinculant amb la Regidoria, amb 
representació del jovent a través de l’associacionisme juvenil i cultural 
del poble, i on s’hi puguin fer aportacions externes a títol individual.  
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Dona 
 
Les desigualtats encara existents entre dones i homes justifiquen que, també, 
des de l’acció municipal es tingui en compte la perspectiva de gènere i de les 
dones. Incorporar aquesta perspectiva no és més que un exercici d’eficiència 
de les polítiques públiques ja que hem d’assegurar que tothom té accés als 
recursos en igualtat. Des dels diferents eixos d’aquest programa electoral hem 
tingut en compte la integració d’aquesta realitat aportant propostes des de tots 
els àmbits que permetin superar les desigualtats entre dones i homes. Tot i 
això, existeixen algunes propostes que poden fer-se per tal d’impulsar les 
polítiques de dones i assegurar la transversalitat de gènere a les polítiques 
municipals. 
 

• Creació d’un Centre de la Dona d’atenció sociosanitària amb 
especialistes d’ambdós àmbits, en coordinació als Centres d’Atenció 
Primària. 

• Creació i promoció d’un Consell de Dones amb representació del teixit 
associatiu i d’entitats local que vetlli per la presencia de les dones i les 
polítiques d’igualtat en l’activitat i òrgans municipals. 

 
Joventut  
 
Tot i la manca de competències, i en molts casos les dificultats econòmiques de 
molts municipis, són moltes les actuacions que es poden dur a terme en 
diversos àmbits per ajudar a l'emancipació juvenil en moments de crisis. El 
model d'ajuntament que defensem Esquerra i les JERC comporta un 
ajuntament que treballa pels seus joves, que compta amb ells per prendre les 
decisions i que situa la problemàtica de l'emancipació juvenil en el centre de 
l'agenda política municipal. El moment de crisi actual no pot ser una excusa per 
aplaçar les polítiques d'emancipació, sinó que precisament fa que aquestes 
siguin més necessàries que mai. 
 

• Fomentar la participació i dinàmiques del Punt Juvenil dotant-lo d’una 
estructura organitzativa i de representació. 

• Cal que l’Ajuntament es comprometi a garantir l’aplicació del Pla de 
Joventut municipal. 

• Cal que des dels òrgans municipals i supramunicipals d’atenció al joves 
s’ofereixin serveis gratuïts i individualitzats  d’assessorament acadèmic, 
formatiu, laboral i de salut per tal de promoure l’emancipació del jovent. 

• Elaboració de campanyes de difusió especialitzades per als usuaris 
joves per tal de donar a conèixer els recursos que l’Ajuntament posa a 
l’abast del jovent. 

• Creació i promoció d’un Carnet Jove amb tendència comarcal, i en 
coordinació amb el Consell Comarcal, que doni accés a tarifes reduïdes i 
avantatges en cultura, transport, formació, oci i d’altres serveis d’interès 
juvenil. 
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• Cal que l’Ajuntament estudiï quin és l’horari compatible amb la vida 
acadèmica i laboral del jovent per oferir els seus serveis públics 
destinats als usuaris joves. 

 
 
Participació  
 
 
Des de la perspectiva republicana i socialista que ens caracteritza, les JERC 
entenem la participació com la eina bàsica que una administració pública com 
un ajuntament ha de fomentar per garantir la qualitat democràtica de les seves 
decisions. Així mateix la ciutadania ha d’esforçar-se en intervenir els processos 
de decisió ja que és la seva responsabilitat com a ciutadans. 

 
• Tendir als pressupostos participatiu de forma paulatina, en temàtiques 

com a la Festa Major, posar una part dels pressupostos municipals a 
discussió popular ja sigui per votació, ja sigui per grups de debat ajuda a 
que l’ajuntament tingui més compromisos directes amb la ciutadania i 
que aquesta sigui més conscient del que costa portar el dia a dia a de la 
gestió pública de qualitat. 

• Compromís amb la participació ciutadana activa, fent consultes de les 
temàtiques principals. Cal que ens assegurem que en aquells temes que 
suscitin més interès hi haurà processos participatius on el jovent i la 
resta de població hi podrem dir la nostra, ser escoltats i atesos. 

• Canviar el concepte i l’ubicació de l’Hotel d'Entitats o cessió de locals per 
a les entitats. Un espai on totes les entitats del poble hi puguin disposar 
d’un espai on desar el material, on realitzar les seves reunions i activitats 
ordinàries sense privilegis ni horaris, és la garantia clau per a que 
l’associacionisme tingui èxit: que tingui on esdevenir-se i créixer. 

• Promoure l'experiència de l'Ajuntament Jove, com ja s’ha fet dues 
vegades a Llavaneres, la organització d’un procés on els joves del poble 
simulen tot el procés electoral, formant candidatures i programes, fent 
unes eleccions i un ple municipal. Aquest taller es demostra com una 
eina molt eficaç a l’hora implicar als joves les dinàmiques de 
l’ajuntament. 

• Crear i potenciar Consells Locals de Joventut, ampliant i fent vinculants 
les seves decisions, un òrgan extern a l’administració on les entitats o els 
joves a títol individual puguin realitzar els seus intercanvis sobre el poble 
i decidir quin municipi volen i quines necessitats han de ser ateses. 

• Suport d'un Espai Jove en el programa de la Festa Major amb 
participació directa de les entitats i associacions. 

 
Esports  

 
Mens sana in corpore sano és una norma que hauríem de recuperar molt més 
en el nostre dia a dia. La practica de l’esport és un gran actiu social no només 
per la millora que suposa en la salut dels que ho practiquen i per la integració 
que facilita als nouvinguts a un municipi. 

 
• Inscripció i quotes reduïdes als equipaments públics i privats pel jovent a 
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partir del Carnet jove, o d’altres modalitats. 
• Obertura dels espais públics a l'utilització ciutadana. 
• Obertura nocturna dels equipaments públics. 
• Creació d’una pista pública 24h. 

 
Immigració  
 
Catalunya sempre ha estat un país d’acollida i encara més la nostra comarqua 
però en els darrers mesos hem vist com partits de dretes, nous i no tant nous, 
fan bandera d’una política d’immigració que ratlla el racisme, davant d’aquest 
creixement les JERC no podem romandre impassibles, cal que el jovent 
independentista ens oposem frontalment a unes polítiques totalment 
discriminatòries. És del tot necessari que les JERC duguem a terme unes 
polítiques inclusives. 
 

• Inserir la perspectiva intercultural a les polítiques de joventut. Aquestes 
han d’estar adreçades al conjunt de la població jove, però ja que la 
societat està canviant és important que tot el conjunt de la població es 
senti identificat amb les ofertes, serveis, programes, etc. 

•  Fomentar un teixit associatiu que sigui un espai de convivència i 
participació on hi puguin tenir cabuda les persones migrades, per tal de 
facilitar i millorar la cohesió social.  

• Crear una Taula Rodona d’Immigració vinculant, on les associacions 
d’immigrants també puguin implicar-s’hi. 

• Potenciar el teixit associatiu com a eina per trencar els estereotips 
racistes a totes les franges d’edat. 

• Potenciar la creació de programes transversals per tal d’afavorir la 
convivència social, i que donar una resposta integrada i comunitària a 
les necessitats de les persones joves de la nostra societat, com poden 
ser els plans educatius d’entorn. Així com també potenciar el paper de la 
mediació cultural al poble per tal de tractar els problemes de convivència 
de forma personalitzada i constructiva. 

• Que l’ajuntament faci accions per tal de trencar els estereotips racistes, 
rumors i falses afirmacions, aportant informació clara i transparent sobre 
els serveis públics al conjunt de la ciutadania. 

• Fomentar el treball dels ajuntaments amb els mitjans de comunicació 
local per tal d’evitar tractaments racistes i xenòfobs ens els missatges 
mediàtics. 

• Elaborar plans d’actuació entre l’escola, les famílies, el teixit associatiu i 
l’ajuntament per tal de poder millorar l’oferta formativa, la participació i la 
comunicació, i alhora detectar les mancances dels programes de 
convivència existents. 

• Promoure campanyes municipals de convivència, tolerància, respecte, 
així com també vetllar perquè els serveis d’atenció ciutadana tinguin 
incorporada la perspectiva intercultural. Les persones que gestionen les 
polítiques relacionades amb immigració, cal que estiguin formades, 
sensibilitzades en les diversitats necessitats de la ciutadania i que 
tinguin incorporada la perspectiva intercultural. 
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• L’ajuntament haurà de garantir pressupostàriament les polítiques 
públiques relatives a la millora de la convivència al poble i prioritzar la 
seva cobertura. 


