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Ara és l’hora d’una gestió més transparent, innovadora i 
eficient al nostre Ajuntament. Volem millorar el present
i construir un futur més pròsper. 
Des d’Esquerra Republicana de Catalunya i Moviment 
d’Esquerres treballarem per tenir un municipi cohesio-
nat, amb igualtat d’oportunitats i justícia social. Com 
a republicans que som entenem la política només si és 
al servei del bé comú. Teniu el nostre COMPROMÍS 
de treballar per l’accés a la cultura i a l’ensenyament 
públic i de qualitat; de fomentar el turisme cultural, 
esportiu i de lleure; de fer costat als qui viuen de la 
terra i el mar, del comerç i la indústria, de vetllar pel 
medi ambient...
Per fer-ho, tenim la sort de comptar amb un grup de per-
sones joves, compromeses, formades i treballadores. Por-
tem a dins les ganes de treballar per Arenys, la força per 
encarar la feina, la capacitat per organitzar i implementar 
el que ens proposem, l’estima per Arenys i pel país.  
Portem a dins la lluita continuada i persistent per la 
independència de Catalunya. Volem un Arenys de Mar 
compromès amb el Dret a Decidir i des de l’Ajuntament 
defensarem els valors republicans en la construcció del 
nostre nou país, un país amb tants anys d’història. 

Feu-nos confiança: per Arenys i pel país. 

PERQUÈ HO PORTEM A DINS 

HO PORTEM A DINS TENIM PROJECTE Sòlid, pensat per a Arenys,  un projecte 
a curt i llarg termini, amb les PERSONES com a centre de 
les polítiques que implantarem. 

RESPONSABILITAT Som persones treballadores i empre-
nedores, de moltes professions i oficis. Posem la forma-
ció i l’experiència al servei del projecte col·lectiu, amb 
rigor i responsabilitat.  

FEM POBLE Som persones nascudes aquí i vingudes 
d’altres indrets. Estimem Arenys i ens hem proposat 
millorar-lo! Som gent vinculada a la vida associativa, 
educativa, cultural i esportiva. Volem deixar als nostres 
fills i filles un municipi millor per viure, treballar i gaudir.

PARTICIPACIÓ DE TOTHOM La política és cosa de tots, cal 
que obrim la democràcia de manera que les opinions de 
tothom siguin escoltades i respectades i que les decisions 
tinguin el més ampli consens  de la ciutadania. 

EFICIÈNCIA Aprofitarem els mitjans i els recursos exis-
tents i buscarem noves oportunitats. Farem una gestió 
dels serveis municipals amb eficàcia i respecte pel medi 
ambient, social i patrimonial. 
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