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✓ Participació de la ciutadania als Plens
municipals.
✓ Escola de participació ciutadana per donar
suport i recursos a l'associacionisme.
✓ Pressupostos participatius.
✓ Implantació del portal de transparència i
increment en compliment d'indicadors.
✓ Millora dels canals de comunicació amb la
ciutadania: Telegram i nou Pregoner.
✓ Implantació
de
l'aplicació
Benicarló
Connecta per a notificar incidències i consultar
agenda d'esdeveniments.
Més recursos municipals i més eficàcia al Servei d'Atenció Domiciliària.
Accés als serveis de ludoteca i escola d'estiu als xiquets/es amb discapacitat: més
recursos destinats.
Establir de manera continuada unes jornades formatives per a pares i mares: Coses de
família.
Programes d’Inserció Sociolaboral.
Implantació de la nova Renda Valenciana d’Inclusió.
Creació del nou laboratori social de l’àrea urbana Benicarló-Vinaròs.
Increment d'un 30% del personal tècnic del Centre Social Municipal.
Establir mesures d’emergència social, com garantir el subministre d’aigua i energia a
les famílies en risc: increment partida pressupostària emergència, aprovació nova
reglamentació i ajudes per pobresa energètica.
Biblioteca inclusiva i adaptació espais municipals.
Potenciació de noves campanyes de prevenció i promoció social: campanya antirumors
de persones migrants, campanya sobre la diversitat sexual, campanya per la
vvisibilització de la discapacitat.
elaboració del Pla Municipal d'Inclusió i Cohesió social.
Aprovació del primer Pla d'Igualtat Municipal.
Contractació de figura professional específica per la promoció de la igualtat: Agent
d'igualtat municipal.
Aprovació protocol Viogen per a la coordinació i efectivitat en la intervenció en violència
de gènere.
Programa Benicarló Ciutat de Valors per difondre i reivindicar els drets de tots els
col·lectius socials.
Intensificació de les campanyes de sensibilització sobre igualtat no només al 8M i 25N:
accions més visuals i col·lectives al carrer, relacionades amb els mitjans de
comunicació o amb les noves masculinitats.

✓ Recopilació de l’oferta formativa municipal en el programa Forma`t.
✓ Cursos per al funcionariat per a l'ús de llenguatge no sexista i redacció de manual
específic.
✓ Coordinació de voluntariat per crear el Punt violeta d'informació i atenció a dones que
han patit assetjament sexual als espais lúdics i de festa.
✓ Implantació de campanyes de "no és no" als principals esdeveniments festius de
Benicarló amb campanyes gràfiques als mitjans de comunicació.
✓ Cursos per a la policia local i per al funcionariat sobre la violència de gènere i la igualtat
dins del Pla de Formació intern de l'Ajuntament.
✓ Coordinació amb els centres d'educació secundària per tal de fer intervenció dins dels
centres i que l'alumnat participe de les campanyes i actes que organitza l'Ajuntament.
✓ Creació del primer Premi per la Igualtat a les
Falles de Benicarló.
✓ Declaració de Benicarló ciutat acollidora de
persones refugiades.
✓ Millora de l’accessibilitat als espais públics.
✓ Instal·lació desfibril·ladors als edificis municipals
i cursos de formació per a la ciutadania.
✓ Jornades esportives per a gent gran.
✓ Instal·lació de parcs de cal·listènia al nucli urbà.
✓ Construcció de parc de salut a la plaça
Constitució.
✓ Campanya
"Benvingut
a
casa"
amb
recomanacions de salut, criança i tràmits per a
dones embarassades.
✓ Senyalització de rutes saludables pel terme de Benicarló.
✓ Campanya Viu actiu (el professional del centre de salut "recepta" exercici físic per
millorar determinades patologies).
✓ Obrir els espais esportius escolars fora d'horari lectiu per a l'ús de la ciutadania
✓ Fira de la Joventut.
✓ Suport a l'associacionisme juvenil.
✓ Cursos dirigits a la joventut gestionats pel CIAJ.
✓ Implantació de programes d'ocupació de la GVA dirigits a persones menors de 30 anys:
Avalem joves.
✓ Nova pàgina web de joventut.
✓ Pla local de Joventut: fase de diagnosis i de participació pública.
✓ Fòrums anuals de Participació Juvenil (Play Jove – Fòrum IVAJ Participació Juvenil)
✓ Subvencions Joventut per al desenvolupament de projectes socials i d’integració juvenil
(en procés).
✓ Ampliació horària del servei d’informació i assessorament juvenil.
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Festival Art&xoc.
Impulsar la Ràdio Municipal com a servei públic d’informació i potenciador cultural
Promoció art urbà.
Premis Literaris Ciutat de Benicarló.
Curs de valencià per al funcionariat orientat al llenguatge administratiu i llenguatge
inclusiu.
Promoció i difusió de la toponímia benicarlanda.
Preparació i avaluació del nivell A1 de la JQCV i difusió de les convocatòries de totes les
proves de la JQCV i recursos per a la seua preparació.
Promoure l’ús social del valencià mitjançant iniciatives de dinamització dins l’àmbit
comercial, infantil, festiu o familiar.
Campanya etiquetatge en valencià al Mercat.
Campanya per difondre els drets lingüístics.
Promocionar el valencià com a eina d’integració per a immigrants i adults que no el
parlen: cursos de valencià per a dones àrabs.
Edició del Manual d'estil de llenguatge administratiu de l'Ajuntament de Benicarló.
Programa Escola Canta: millorar convivència i integració a través de la música.
Programa Escola Fa Ràdio: apropar a l'alumnat al funcionament de la Ràdio Municipal.
Campanya «Benvinguda a casa» per a la promoció del valencià dins l’àmbit familiar.
Implantació Xarxa Llibres.
Implantació del programa Edificant per a la remodelació i modernització dels centres
educatius.
Nou protocol de coordinació per a previndre l’Absentisme escolar amb participació de
centres educatius, policia i serveis socials.
Coordinació amb els centres de secundària per participar en els principals
esdeveniments de conscienciació social.
Creació de l’Escola Oficial d’Idiomes del Maestrat.
Remodelació i ampliació dels parcs infantils i
zones de jocs infantils amb gronxadors inclusius.
Afavorir l'ús de la bicicleta al nucli urbà:
implantació ciclocarrers i zones 30.
Increment d'aparcaments de bicicletes.
Prolongació del carril bici fins a Peníscola.
Control de plagues amb mitjans ecològics amb la
instal·lació de caixes nius per a falciots.
Implantació del contenidor marró per recollida
de residus orgànics en comerços i escoles.
Regulació de 2 platges per a gossos.
Implantació del projecte CES per al control i
gestió de les colònies urbanes de gats de carrer.

✓ Campanyes de conscienciació al carrer sobre reciclatge i punt verd.
✓ Campanyes d'ús i consum responsable d'aigua a les escoles.
✓ Contractació d’empreses que produeixen energia a partir de fonts renovables per a
l'abastiment de instal·lacions municipals.
✓ Substitució de l’enllumenat públic per il·luminació LED sostenible i de baix consum.

Les polítiques de participació tenen molta importància perquè afavoreixen la
proximitat a les nostres institucions.
Cal apostar per implicar i comprometre a la societat civil en l'acció política, afavorint
el seu dret a participar activament en la conformació de polítiques que milloren la seua
vida.

➢ Reconéixer el dret de totes les persones a
intervenir activament en el procés de
presa de decisions en la gestió dels
assumptes públics locals, mitjançant la
creació d'espais efectius de participació i
diàleg.
➢ De manera periòdica, organitzar jornades
de participació ciutadana per a
conscienciar a la gent de la importància
de la participació ciutadana. Fomentem
el canvi progressiu a la ciutadania de la
mentalitat d'entendre’s com a usuària de
serveis a entendre’s com aquella amb plens drets i deures, avançant així cap a una
cultura de la participació activa que fomente el desenvolupament de polítiques que
milloren la seua qualitat de vida.
➢ Crear subvencions destinades a entitats i associacions que promulguen la consciència
medi ambiental, associativa, social i participativa. (Bases i objectius de l’Agenda 21)
➢ Implantar la figura del Defensor del Veí.
➢ Consolidar l’àrea de Participació Ciutadana amb el personal necessari i redefinir les
competències incorporant la gestió íntegra de l’associacionisme i la gestió de la
transparència.
➢ Elaborar el manual de processos participatius
➢ Realitzar processos participatius i consultes quan s’haja de prendre una decisió
municipal que afecten un percentatge alt de la població.

➢ Ampliar la web de pressupostos participatius com a portal de Participació Ciutadana
(similar a la pàgina web de joventut) amb espai per a les entitats locals, fòrums de
participació, informació, consultes i votacions, informació dels consells sectorials
municipals i les seues convocatòries, convocatòries d’ajudes i subvencions exclusives
per a associacions i entitats...
➢ Fomentar la implicació interdepartamental de l'administració local en les accions i
execucions dels processos participatius. Donem visibilitat als diferents procediments
administratius.

Les associacions i grups constituïts per a la
defensa dels interessos generals de la
ciutadania, o de defensa i impuls de polítiques
sectorials, constitueixen la base de la
participació ciutadana, donat el seu paper
fonamental com a dinamitzadors i motor
social, cultural, esportiu, d'una societat.
➢ Reforçar el paper de les dones com a
membres de les directives.
➢ Reforçar
el
teixit
social
per
al
desenvolupament
d'iniciatives
d'interès
general, especialment dels grups que es
troben en pitjor situació d'interlocució social, i promovent la participació de col·lectius
en risc d'exclusió o especial protecció.
➢ Revisar i actualitzar del registre d’associacions de Benicarló.

Els òrgans de participació municipal són òrgans de deliberació i assessorament de la
Corporació de caràcter col·laboratiu, dels quals formen part agents socials, entitats i
col·lectius locals. Cal que les estructures faciliten la participació i no siguen una barrera.
➢ Actualitzar, millorar els reglaments i omplir de contingut els Consells Municipals
Sectorials i crear aquells que encara no s’han constituït

➢ Constituir el Consell de la Infància i formant des d’edats primerenques en la
participació. Incorporar els seus punts de vista i afavorint la seua intervenció en els
debats, propostes, queixes i presa de decisions respecte a polítiques dirigides a la
infància i joventut, i també sobre tots aquells temes de la localitat que repercuteixen en
la vida social i col·lectiva, considerant la seua plena capacitat d'opinió i expressió.

➢ Fomentar la creació del Consell Local de Joventut, que cree espais de debat i
comunicació bidireccional entre l'administració i la població juvenil. Afavorir que la
joventut aporte la seua visió de les necessitats i solucions respecte als assumptes de la
localitat.
➢ Elaborar plans de treball en conjunt amb la població infantil i juvenil que definisquen
les polítiques del municipi dirigides a aquests col·lectius de manera transversal a totes
les àrees de gestió.

La transparència permet a la ciutadania
conéixer el funcionament intern de les
institucions i com es gestionen els fons que
aquestes reben. Sense transparència no hi
ha participació.
➢
Publicar la informació d'una manera
clara, estructurada, accessible, senzilla i
comprensible per a les persones.
➢
Fomentar entre la ciutadania l'accés
a aquesta informació i afavorir que
s'implique en els assumptes públics per a
avançar cap a l'apoderament ciutadà i la democràcia participativa.
➢ Articular accions formatives específiques destinades als òrgans municipals
competents en transparència.
➢ Fer que la transparència guie totes les decisions municipals tant polítiques com per
part del personal municipal.

➢ Fer que tota la informació publicada o posada a disposició serà reutilitzable i

accessible, sense necessitat d'autorització prèvia i de forma gratuïta, llevat que en ella
es faça constar expressament el contrari.

Per tal d’aconseguir l’accés universal a la informació, hem d’aconseguir que tota la
ciutadania dispose dels mitjans per obtindre-la. Cal garantir la igualtat d’oportunitats en
l’accés a la informació:
➢ Implantació de zones d’accés WIFI lliure en espais públics i zones obertes del municipi.
➢ Creació de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania a la planta baixa de l’edifici administratiu
del carrer Dr. Pera, des de la qual efectuar els tràmits físics amb l’Ajuntament.

➢ Simplificació de la burocràcia dins l’àmbit municipal per facilitar l’accés als recursos
amb el desenvolupament complet de l’administració electrònica dins l’Ajuntament per
oferir un servei més àgil a la ciutadania.
➢ Implantació del Butlletí d’Informació Municipal, en mitjà físic i telemàtic, com a eina de
transparència i de participació i per fer arribar a la tota la ciutadania la informació de
rellevància municipal

Totes les persones som iguals en drets, per això apostem per polítiques que
garantisquen la integració de dones i homes de totes les e dats, procedències i
diversitats dins una societat justa i inclusiva. Posem a les persones al centre de
tot el sistema, per garantir els seus drets i oferint una atenció continuada al
llarg del seu cicle vital, amb l’acompanyament de professionals.
➢ Millora i impuls dels serveis socials generals a través d'un major desenvolupament i
implantació de les prestacions bàsiques dels programes i la dotació en personal que
correspon segons la nova Llei Valenciana de Serveis Socials Inclusions l’equip
professional del Centre Social Municipal.
➢ Increment de la qualitat tècnica dels serveis amb la millora dels temps de resposta i la
simplificació dels tràmits de gestió.
➢ Crear una carta de serveis, prestacions i recursos de benestar social.

➢
Garantir l’atenció i la intervenció
necessàries per a la gestió de la Renda
Valenciana d’Inclusió o de qualsevol renda
que ajude a cobrir necessitats bàsiques.
➢
Atenció a totes les situacions de
precarietat amb les ajudes econòmiques
necessàries mitjançant actuacions ràpides i
eficaces.
➢
Millorar l’accés a la informació de
totes les persones, en especial a aquells
col·lectius en situació o risc d’infoexclusió,
evitant situacions de bretxa digital.
➢ Establir mecanismes de coordinació entre Serveis Socials i l’Agència de Col·locació
Municipal per posar en marxa protocols de col·laboració que tinguen en compte tant les
necessitats de les persones en risc d’exclusió social, com les necessitats del mercat
laboral.
➢ Millorar l’accés normalitzat a l’habitatge al municipi mitjançant l’Oficina d’Habitatge
Municipal.

➢ Programa per detecció precoç, prevenció i resolució de les necessitats d’aquelles
persones que viuen soles, sobretot en l’àmbit de la gent gran.
➢ Remodelació i ampliació del Centre Geriàtric Sant Bertomeu. Projectar la connexió amb
la nova biblioteca municipal projectada, l’Edifici Irta i el Centre de Convivència de la
Gent Gran.
➢ Habilitació, amb coordinació amb la
Conselleria de Polítiques Inclusives,
del Centre de Dia 9 d’octubre en l’antic
Convent
de
les
Mares
Concepcionistes Franciscanes. El
canvi d’ubicació permetria augmentar
les places disponibles, reduir les
llistes d’espera i garantir un recurs
necessari a aquelles famílies que el
necessiten.
➢ Ampliar l’actual el Centre de Respir
per a persones amb Alzheimer
estudiant el seu trasllat al Convent del
les
Mares
Concepcionistes
Franciscanes.
➢ Ampliació dels recursos ja existents en el Servei d’atenció domiciliària per tal de
garantir l’autonomia personal de les persones dins del seu àmbit familiar i social.
➢ Coordinació de recursos professionals i de voluntariat per a la creació d’un programa
per complementar el Servei d’Atenció domiciliària, per tal de acompanyar les tasques
que aquest realitza i dedicar més temps i atenció a les persones que ho necessiten i
emprendre el problema de la solitud, amb una incidència especial respecte a les
persones grans.
➢ Creació, en coordinació amb la Generalitat, de recursos d'atenció per a persones amb
malalties mentals: centres de dia, habitatges tutelats, centres de mitja estada,
residències, Centres de Rehabilitació i Inserció social (CRIS).
➢ En l'atenció a persones amb diversitat funcional, i en coordinació amb la Generalitat,
impulsar la creació i ampliació d’habitatges tutelats, centres ocupacionals, tallers
d'inserció, centres especials d'ocupació i es fomentarà la contractació i el treball
cooperatiu amb les empreses d’inserció sociolaboral.
➢ Fomentar programes d’envelliment actiu mitjançant l’estratègia de l’educació entre
iguals i amb perspectiva d’actius per a la salut i determinants socials de saluT.
➢ Continuar desenvolupant el Pla d’Accessibilitat al municipi de Benicarló marcant com a
prioritat l’eliminació de barreres arquitectòniques en totes les instal·lacions de la
ciutat.

➢ Promoure programes per al tractament integral de la capacitat diversa, per tractar
vessants com la de l’ocupació, l’oci, l’associacionisme i la integració plena d’aquestes
persones.

➢ Impuls de l'associacionisme dins totes les etapes vitals de la vida i col·lectius socials:
gent gran, dones, joves i persones migrades.
➢ Promoure mesures per a la millora de la coordinació de les entitats socials del municipi
així com per informar i difondre les activitats i programes que realitzen.
➢ Desenvolupament de programes sensibilització i visibilització de les realitats dels
col·lectius de persones migrants: campanyes anti-rumors.
➢ Afavorir la normalització de la presència de persones migrants en els diferents sectors
o recursos de caire socioeconòmic, corporatiu, lúdic-educatiu, d’oci i esbarjo,
associatiu i participatiu, sindical, mitjançant campanyes de conscienciació ciutadana
per aturar els rumors i reduir els estereotips.
➢ Desenvolupar el voluntariat com una acció global i coordinada en l’àmbit social de la
ciutat.
➢ Reforçar els d'òrgans de participació ciutadana.
➢ Reconversió del Consell de Benestar Social en el Consell d’Inclusió i Cohesió Social amb
més contingut, competències i àmbits d’intervenció.
➢ Promocionar i donar suport a les accions que els agents socioeconòmics i la societat
civil promoguen per avançar en l’eradicació de l’homofòbia i la transfòbia en els centres
de treball.

➢ Millora del servei de ludoteca i
programes d’oci infantil que permeta la
conciliació laboral i familiar. Trasllat del
servei a un espai cèntric del municipi per
afavorir l’ús del programa per part de les
famílies.
➢ Promoció d'equips d'intervenció
familiar amb menors i altres col·lectius
en crisi.
➢ Fomentar programes d'acolliment
familiar de menors.
➢ Optimització
del
programa
d’absentisme escolar amb el treball
coordinat de la comunitat educativa, l’àrea de Serveis Socials i la intervenció
especialitzada de la Policia Local

➢ Aprovar el I Pla Municipal d’Infància i crear el Consell Municipal d’Infància. Òrgans
bàsics per formar des d’edats primerenques en la participació, incorporar els seus
punts de vista i afavorir la seua intervenció en els debats, propostes, queixes i presa de
decisions respecte a polítiques dirigides a la infància i també sobre tots aquells temes
de la localitat que repercuteixen en la vida social i col·lectiva, considerant la seua plena
capacitat d'opinió i expressió.
➢ Aconseguir el segell CAI que atorga UNICEF i fer que Benicarló siga Ciutat Amiga de la
Infància)
➢ Impulsar programes intergeneracionals per promoure la interacció i convivència entre
població infantil, juvenil i gent gran dins dels espais proposats anteriorment ( Convent
de les Mares Concepcionistes Franciscanes i Edifici Irta)
➢ Impulsar, juntament amb la comunitat educativa, programes educatius per a la
infància per conèixer la realitat de les persones majors o dependents.
➢ Disseny i implementació de programes d'Aprenentatge-Servei (APS) intergeneracionals
en les èpoques festivals (vacances d’estiu, vacances Pasqua i Nadal)

Vivim en un moment històric del feminisme, en el qual les dones, a través de les xarxes
i les connexions globals, estan generant un canvi, una revolució que no té marxa enrere
i que ho ha d’impregnar tot. Desenvoluparem les polítiques d’igualtat, mitjançant
accions dirigides a promoure la igualtat a tots els nivells i en totes les fases de
planificació, execució i avaluació.

➢ Vetllar
pel
compliment
i
desenvolupament del Pacte d’Estat i
el Pacte Valencià contra la Violència
de Gènere i Masclista.
➢ Vetllar pel desenvolupament del I Pla
d’Igualtat d’Oportunitats intern de
l’Ajuntament de Benicarló.
➢ Elaborar el Pla d’igualtat entre dones
i homes intern de l’Ajuntament de
Benicarló per garantir la igualtat en
drets laborals, de formació, de
promoció i de conciliació a totes les
persones
que
treballen
en
l’administració local.
➢ Tindre present la perspectiva de
gènere
en
l’elaboració
dels
Pressupostos Municipals.
➢ Desenvolupar el Consell Municipal d’Igualtat de l’Ajuntament de Benicarló.

➢ Portar a terme un estudi sobre la inseguretat de les dones als carrers de la ciutat i
desenvolupar plans urbanístics amb perspectiva de gènere per fer del nostre municipi
una ciutat segura i inclusiva
➢ Equilibrar el reconeixement social a dones i homes als elements urbanístics (carrers,
places, edificis públics...) de manera que quede garantida la visibilitat de les dones que
han tingut un paper destacat en la història. Recuperació de la memòria de dones i
col·lectius benicarlandes, fomentant projectes d'investigació que resulten en
l'actualització dels noms dels carrers de la ciutat.
➢ Impulsar l’ampliació de la xarxa d’habitatges per a víctimes de violència masclista.
➢ Incorporar la perspectiva de gènere en el disseny de la ciutat fa que es convertisquen
en importants les activitats de cura, siga qui siga qui les acabe desenvolupant.
➢ Creació de canviadors de nadons, independents del lavabo de dones, en els edificis
públics, així com fomentar-ho en espais privats.

➢ Increment del temps de ludoteca i
dels espais d'oci per a menors, oferint
així aquest servei en les activitats i
espais de participació, perquè totes
les persones hi puguen participar,
independentment de la càrrega
familiar.
➢ Traslladar la Ludoteca Municipal a la
casa de «Doña Fidencia», de manera
que siga més senzill l’accés a aquest
recurs de conciliació familiar i laboral.
➢ Campanyes de conscienciació pel repartiment equitatiu i igualitari de les tasques de
cura i treball reproductiu, de la corresponsabilitat en els permisos de maternitat i
paternitat, i contemplant els diferents models de família que existeixen i de les
condicions laborals dignes per a les feines de cura de persones dependents. Aquestes
campanyes han d'anar acompanyades d'informes que permeten impulsar mesures
concretes per afrontar les necessitats.
➢ Implantar mesures per millorar la conciliació familiar i l'accés de les dones al treball:
reforçant espais d'oci per a menors de l'Ajuntament, ampliant l’horari d’atenció al
públic de l’ Ajuntament també en horari de vesprada o implantant la seu electrònica per
fer els tràmits de manera telemàtica.

➢ Realització d'informes anuals sobre tots
els tipus de violència masclista a la
localitat. Aquests, han de contemplar
les totes les violències que sofreixen les
dones només pel fet de ser-ho, i que
ocorren més enllà de l'àmbit de la
parella. Aquests informes serviran per a
implementar posteriorment mesures
preventives.
➢ Oferir formació específica per al
professorat per a l’atenció dels fills i filles dels casos de violència masclista.
➢ Augmentar les mesures que penalitzen la violència de gènere i d'identitat sexual a
l'espai públic, incloent-hi la violència simbòlica, com els aparadors, la publicitat...
➢ Vetllar per l’aplicació dels criteris no sexistes per a la publicitat de la ciutat fixats al Pla
d’Igualtat d’Oportunitats, tant la realitzada per l'Ajuntament com en la que aquest és
col·laborador.
➢ Potenciar els Punts Violeta, garantir la seua presència en tots els esdeveniments
festius públics i dotar-los amb més recursos materials i formatius.

Creació d'un Pla de Coeducació Municipal amb el qual garantim que la diversitat sexual, la
identitat de gènere i els diferents models de família siguen respectats, explicats i
normalitzats en els diferents àmbits educatius. Inclouria entre d’altres, les següents
mesures:
➢ Visibilitat de les dones en els currículums escolars, reconeixent les desigualtats que
han sofert i sofreixen, afegint els condicionals d'origen, edat, classe, religió i opció
sexual.
➢ Distribució dels patis de les escoles, superant la lògica androcèntrica que actualment
existeix, així com incentivar el joc mixt.
➢ Impulsar tallers de sensibilització i formació als centres educatius del poble.

➢ Formació al funcionariat i personal públic en matèria de drets LGBTI, per poder detectar
casos d'LGTBIfòbia
➢ Treballar conjuntament amb el Centre d’Atenció Primària de Benicarló perquè la
política sanitària siga respectuosa amb les persones LGBTI, i no tracte la seva condició
com a patologia, siga directa o indirectament. DRETS LGBTI

➢ Treballar perquè no es perpetue la discriminació de gènere i/o opció sexual en el conjunt
de l'Ajuntament de Benicarló i entitats dependents.
➢ Fomentar que les entitats treballen per garantir els drets de les persones LGBTI.
➢ Superar l'esquema binari, i reconèixer la identitat de gènere i no sexual en la
documentació oficial.

➢ Fomentar l’associacionisme de les dones per impulsar activitats que fomenten la
igualtat.
➢ Bonificar i reduir les taxes i preus públics per a famílies monoparentals (allà on ja tenen
beneficis les famílies nombroses) i les dones supervivents de violència de gènere
➢ Donar visibilitat a les dones dintre de la programació cultural
➢ Creació d’un concurs artístic (ball, pintura, teatre, fotografia, etc.) dirigit a joves d'entre
12-29 anys i amb premi econòmic, el qual fomente els valors de la igualtat i escape de
la connotació que atorga el gènere

➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢ Promoure el disseny de polítiques d'ocupació
específiques per a la inclusió de les dones en general i
de les dones amb especials dificultats i/o afectades per
discriminació múltiple en particular i, amb major
èmfasi, les dones joves.
➢ Impulsar també actuacions específiques dirigides
a la reducció de la bretxa salarial i la segregació
horitzontal, així com a les destinades a promoure
l'ocupació de les dones en sectors d'innovació, alta
competitivitat i internacional.
Donar suport a l’elaboració de Plans d’Igualtat per part de les empreses
Fomentar la cultura emprenedora entre les dones.
Adaptar la formació empresarial per a les dones, cap al desenvolupament de
competències, formació permanent i formació professional.
Orientar a les emprenedores i les empresàries cap a sectors amb majors oportunitats i
revitalitzar els sectors en els quals han treballat tradicionalment les dones.
Incentivar la cooperació empresarial.
Promoure la participació de les dones en els espais de poder.

La joventut ha de tindre la garantia de poder definir i construir el seu projecte
vital, individual i col·lectiu, en igualtat d’oportunitats, considerant el seu origen,
situació social i context. Per respondre a a quest objectiu apostem per unes
polítiques de joventut integrals, que consideren a les persones joves com a
subjectes des de totes les dimensions: educativa, laboral, emancipadora, d’oci
i de salut.
➢ Unificació de serveis dirigits a la
joventut a l’Edifici Irta, per
formar
un
Casal
Jove
autogestionat pel jovent.
➢ Concloure i desenvolupar el Pla
Local de Joventut, que coordine
les mesures de totes les àrees
de l’ajuntament adreçades a
joves.
➢ Creació del Consell Sectorial
Municipal amb representants
polítics,
entitats
socials,
professionals i joves que incorporen la perspectiva de Joventut en les polítiques
municipals. Fomentar la creació i figura de la persona delegada de classe per tal que
puga formar d’eixe òrgan de participació.
➢ Regular el pressupost de joventut a l'1% del pressupost municipal, tal com recomana
l'IVAJ i l'INJUVE per garantir unes polítiques de joventut dignes. Dotar de la partida
pressupostària adequada el Consell Local de Joventut
➢ Municipalització i canvi de model a gestió pública dels serveis dirigits a la joventut que
actualment ofereix l’Ajuntament de Benicarló: Centre Assessorament i Informació
Juvenil i programa Generacció.
➢ Creació de la plaça de Persona Tècnica de Joventut i d'Informador i Assessor Juvenil per
al CIAJ a l’organigrama i Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament per tal d’assumir la
municipalització dels serveis juvenils amb recursos propis.
➢ Ampliació de l’horari del Centre Juvenil per tal d’afavorir la millor atenció a la joventut.
➢ Creació d’una Agenda Jove com a eina d’informació per a la Joventut
➢ Establiment de mínims en les Delegacions de Joventut: espais, professionals,
pressupost propi i mecanismes per al foment de la participació de joves.
➢ Incorporació de la perspectiva de Joventut en les polítiques municipals.
➢ Fomentar la participació juvenil amb les convocatòries de Fòrums participatius.
Generar espais no formals de comunicació, coordinació i intercanvi entre les

➢

➢

➢

➢

administracions públiques, entitats socials, professionals de Joventut i la Joventut,
sempre des d’una perspectiva jove.
Foment de programes preventius i de desenvolupament personal: promoció de la salut,
la diversitat afectiu-sexual, defensa de les minories, contra la intolerància, contra el
racisme i la xenofòbia.
Organitzar programes d’intercanvi juvenils amb altres poblacions del País Valencià o de
l’Estat espanyol amb els quals compartir experiències, bones pràctiques, altres
cultures...
Establir un catàleg de bones pràctiques en l’àmbit local per conèixer totes les iniciatives
d’intervenció amb joves dels centres educatius, associacions, entitats… que puguen
servir d’exemple i model de polítiques efectives dirigides a la joventut.
En coordinació amb els programes inclosos dins del Laboratori Social de BenicarlóVinaròs, promoure la creació de la figura de tècnic o tècnica en recerca, innovació i
desenvolupament. Facilitar la creació d'espais públics per al desenvolupament de
projectes de recerca, innovació i desenvolupament i generar xarxes d'intercanvi i
suport. Promoure programes de recerca, innovació i desenvolupament a escasla local
a través de l'acció conjunta de la població, les associacions i l'administració.

➢ Increment dels programes destinats a la Formació per a l’autoocupació.
➢ Creació d’un Observatori de l’Ocupació Jove dins del marc dels Pactes Territorials per
l’Ocupació, per a evitar la precarietat i afavorir la incorporació al món laboral de dones
joves.
➢ Impuls de programes locals de reincorporació laboral de joves amb titulació, per tal
d’evitar la fugida de “cervells”.
➢ Desenvolupar els actuals itineraris formatius cap a diverses especialitats i depenent de
la situació del jovent i amb col·laboració d’altres departaments, com a ajuda a l’inici i/o
continuïtat del desenvolupament personal del jove : Itinerari d’ocupació, Itinerari
formatiu, Itinerari social, itinerari associatiu....

➢ Beques de transport als universitaris que van
a l'UJI i a la URV. Conveni amb autos
mediterrani per tal de crear un bo per als i les
joves que viatgen per estudis a Vinaròs
➢ Participació activa dels ajuntaments en les
meses territorials de seguiment i aplicació de
la Formació Professional Dual per tal d’afavorir
la connexió entre el món educatiu i el món
empresarial del municipi i/o la comarca.

➢ Afavorir l’associacionisme estudiantil en centres d’educació secundària.
➢ Desenvolupar campanyes d’educació en valors a les aules
➢ Creació d’un programa de promoció dels treballs de final de màster i final de grau de la
joventut benicarlanda amb la participació dels sectors relacionats amb eixos treballs
per tal d’iniciar projectes de col·laboració.
➢ Crear uns PIJ (Punts d’Informació Juvenil) als IES

➢ Afavorir la interacció creativa entre diferents col·lectius i artistes.
➢ Apostar per la creació cultural per part de la joventut local i comarcal, i afavorir la seua
presència en l’oferta cultural i festiva local i comarcal.

➢ Impulsar l’associacionisme lúdic juvenil.
➢ Promoció de les instal·lacions esportives entre la població jove, i facilitació de l’accés a
grups de joves, entitats i col·lectius per a desenvolupar activitats i projectes en elles.
➢ Creació d’un servei de transport nocturn que connecte Benicarló amb la resta de pobles
de la comarca i afavorisca la mobilitat juvenil i els desplaçaments dels joves a les festes
dels municipis de la comarca (amb un finançament conjunt per part dels ajuntaments,
Diputació de Castelló i Generalitat)
➢ Obertura i cessió d’espais i equipaments municipals a entitats juvenils i grups de joves
que desenvolupen activitats, reunions i projectes en el seu temps lliure.
➢ Expedició del Carnet Jove al Centre Juvenil i establir descomptes i avantatges al Mercat
Municipal i al comerç local de proximitat.
➢ Posar en valor les Penyes com l’espai d’associacionisme lúdic juvenil de referència,
dotant el pressupost municipal d’una partida pressupostària pròpia per donar suport i
col·laborar en la gestió de la programació
penyera anual.

➢ Foment del voluntariat amb la creació d’un
pla local de voluntariat o un pla local de
voluntariat juvenil. Programes municipals
de formació del voluntariat, amb posteriors
experiències pràctiques.
➢ Afavorir,
econòmicament
i
infraestructuralment,
la
constitució
d’associacions de tota classe dins del
municipi. Augment de la dotació per a
subvencions a entitats juvenils.

➢ Afavorir a les associacions juvenils i grups de joves la cessió de locals municipals.
➢ Acompanyar i facilitar recursos, espais i ajudes econòmiques a associacions juvenils i
grups de joves que desenvolupen projectes socials autogestionats que afavorisquen la
participació, l’associacionisme i la implicació de la joventut en la vida del municipi.

➢ Desenvolupar programes municipals de lloguer social per a la joventut, impulsats des
de la nova l’Oficina d’Habitatge Municipal

Creiem en la transformació social a través de la millora dels drets culturals de
la ciutadania, de l’expressió, de la participació i de la construcció de les
identitats individuals i col·lectives. Pensem també que en la innovació i la
productivitat de la cultura perquè comporta un valor afegit a la nostra ciutat i
genera llocs de treball de qualitat.

➢ Creació d’un Pla Estratègic

➢

➢
➢
➢
➢

Cultural, comptant amb tots
els agents culturals de la
ciutat, que garantisca l’accés
a la cultura de totes les
persones i introduint les
perspectives
de
gènere,
diversitat funcional i totes les
diversitats
culturals,
fomentant
així
la
democratització de la cultura.
Afavorir la dinamització del
Consell Municipal de Cultura
com a òrgan de participació
activa de tot el teixit cultural de la ciutat, tant professionals com associacions.
Posar en valor el nostre patrimoni i la seua difusió.
Creació de línies de subvenció per a la conservació del patrimoni, que complementen
d’altres institucions per a la seua recuperació, manteniment i difusió.
Coordinar les accions culturals dins de l’àmbit educatiu, afavorint la creació de públics.
Fomentar la Biblioteca Pública Municipal com un servei social bàsic en la vida cultural
de les persones, reforçant la funció social i el paper que desenvolupa com a servei
igualitari, cohesionador i democràtic en l’accés a la informació, i apostant,
especialment, per l’alfabetització informacional (capacitació digital) dels majors de 55
anys.

➢ Dotar la Biblioteca Municipal amb els recursos personals necessaris per atendre un

➢
➢

➢
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➢
➢
➢

horari ininterromput diari habitual i ampliacions a caps de setmana i horari nocturn en
època d’exàmens i proves selectives.
Fomentar el paper actiu de les biblioteques com a centres de foment de la lectura i de
prescripció literària, amb diversos programes: club de lectura, concursos literaris, etc.
Ampliació dels Premis Literaris Ciutat de Benicarló amb modalitats atractives que
puguen augmentar la popularitat i participació com ara narrativa curta, poesia o
microrelats. Exposició dels treballs participants en instal·lacions centre històric a
l'abast de tota la ciutadania.
Optimitzar l’ús i cessió i ús dels espais del Casal Municipal, mitjançant el Reglament
d’ús de la instal·lació per tal de garantir el dret a un espai de trobada i reunió a totes les
entitats o col·lectius que vulguen fer ús.
Jornades «la Vida del Poblat Iber»: creant unes jornades estables al voltant d’aquesta
temàtica: representacions, cursos, tallers, xerrades...
Creació d’un Cicle de teatre infantil dins l’horari escolar.
Potenciar concerts de música en valencià
Establir una programació d’espectacles d’animació pel centre històric de Benicarló
Potenciar als i les artistes locals en la programació de la Nit en Vetla.
Continuar el desenvolupament del projecte de Museu d’Art Urbà al carrer, ampliant el
nombre de façanes amb intervenció artística.

L’educació és la millor eina per
transformar la societat, generar
oportunitats i ajudar a reduir les
desigualtats. Els recursos educatius
s’han d’adequar a la pluralitat de la
nostra societat i trobar les respostes
als reptes que se’ns plantegen.
Les polítiques lingüístiques han de
potenciar l’ús social del valencià, fent
que siga una llengua viva a la nostra
ciutat. Aquestes polítiques han de ser
transversals a tota la gestió municipal
i implementades des de diferents
departaments.

➢ Incloure, en els projectes que
desenvolupen
els
museus,
les
biblioteques, ludoteques, les escoles
esportives, amb espais... accions en les
quals participen els centres escolars de
la localitat.
➢ Implantació del projecte Pinta Escola,
que implique a tota la comunitat
educativa en la pintura de murals als
patis i murs de les instal·lacions
educatives.
➢ Implantació dels patis coeducatius:
espais igualitaris oberts per jugar,
conviure..
➢ Continuar fent costat a la comunitat
educativa com a motor d’una societat
més justa.
➢ Aprofundir en el funcionament real i pràctic del Consell Escolar Municipal, com l’òrgan
col·legiat de presa de decisions de l’àmbit educatiu.
➢ Foment de l'ús i aprenentatge de les noves tecnologies: aules d'informàtica, connexions
en xarxa, accessos de correu, bases de dades, accessos a internet i altres.
➢ Afavorir la conciliació familiar i l’accés al treball de les dones amb ajudes municipals a
les famílies per fer front a les despeses dels Centres d’Educació Infantil.
➢ Millora i garantia de l’accessibilitat plena dels centres educatius de primària i
secundària.
➢ Amb coordinació amb la comunitat educativa, promoure projectes didàctics, sortides i
visites guiades per conèixer el patrimoni de Benicarló (cultural, artístic, medi
ambiental...)
➢ Planificar noves edicions del programa l’Escola Fa Ràdio, per apropar el món dels
mitjans de comunicació, la informació i la Ràdio Municipal a les escoles.
➢ Creació d’itineraris escolars segurs facilitar la mobilitat a tots els centres educatius de
Benicarló. Promoure el voluntariat per regular les entrades i sortides als centres, així
com l’ús dels itineraris escolars habilitats.
➢ Donar suport econòmic i institucional als projectes educatius i d’innovació que es
duguen a terme als centres de Benicarló
➢ Demanar a la Conselleria d’Educació la creació de la figura d’educador/a social dins els
centres educatius per dur a terme les tasques d’intervenció i atenció de la convivència,
hàbits saludables i habilitats socials.

➢ Assegurar la correcta dotació de material infantil i juvenil a la Biblioteca Manuel Garcia
i Grau, prestant especial atenció a llibres i revistes en valencià.
➢ Fomentar la creativitat de l’alumnat benicarlando amb premis organitzats des del
mateix Ajuntament i donar suport a aquells reconeixements impulsats per centres
educatius o associacions.
➢ Promoure la formació per a gent gran:
o Facilitar l’accés a nous aprenentatges
o Promoure l’ús de dispositius tecnològics i altres productes de suport als entorns
domèstics perquè s’incorporen a la vida diària de la gent gran.
o Dissenyar iniciatives per intercanviar coneixements sobre l’ús de les TIC, l’accés a
xarxes socials, etc.
o Impulsar cursos de valencià.

➢ Potenciar l'ús del valencià en la
retolació pública
➢ Impuls de campanyes de promoció de
l’ús social del valencià dins de tots els
sectors poblacionals.
➢ Requerir la formació i coneixements
adequats de valencià al funcionariat
per tal d’assegurar els drets lingüístics
de les persones valencianoparlants
que es relacionen amb l’administració
local.

Apostem perquè l’esport siga un element de cohesió social, reductor de desigualtats i
generador de salut.
Defensem la promoció de la salut com a model útil i necessari per a protegir i millorar
el benestar de les persones, i volem reforçar en els entorns de vida, estudi, oci i treball
aquells recursos i actius que contribuïsquen a mantindre la salut individual i
col·lectiva.

➢ Continuar treballant en estreta col·laboració amb les associacions esportives locals.
➢ Fomentar la participació de les diferents associacions esportives en esdeveniments
públics per tal de donar a conéixer les seues accions.
➢ Continuar impulsant l’esport escolar i impulsar una lliga esportiva amb l’enfocament
del projecte “Juga Verd Play” que s’allunya dels models escolars purament competitius,

➢
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i presenta una forma innovadora de treballar l’esport en edat escolar posant els valors
i les actituds en el centre de l’acció educativa. El JVP és una forma original de fomentar
l’esportivitat de totes les persones implicades en el joc: entrenadors, jugadors, àrbitres
i el públic.
Incentivar i afavorir la pràctica d’esport per tota la població, posant al seu abast totes
les instal·lacions i serveis auxiliars necessaris. Així mateix, millorar al màxim la gestió i
la utilització de totes les instal·lacions disponibles en la localitat, fins i tot les escolars:
o creació i dinamització de parcs saludables
o permetre l’accés lliure a les Pistes d’Atletisme
Creació de la Guia d’activitats Esportives Municipals com a punt d’informació sobre la
planificació esportiva anual per tal que la pràctica esportiva es fomente a tots els
nivells.
Redacció i execució del Projecte de Ciutat
Esportiva de Benicarló, situant-la al nou
PGOU. Ubicar gradualment totes les noves
instal·lacions dedicades a l’esport dins de
l’emplaçament dedicat a este fi, amb
l’objectiu d’assolir en un futur una Ciutat
Esportiva totalment dotada.
Municipalització del servei de gestió de la
Piscina Municipal de Benicarló.
Redactar el projecte de construcció d’una
nova piscina coberta amb carrers de 50
metres.
Construcció d’un trinquet a l’IES Ramón Cid amb els recursos econòmics del Pla
Edificant.
Optimització dels espais participatius relacionats amb l’esport: modificació dels
estatuts del Consell Consultiu d’Esports per fer-lo més participatiu (nova periodicitat i
composició ) i creació de les taules participatives d’esports.
Donar suport institucional a la pràctica d’esports minoritaris, especialment a la pilota
valenciana.
Retolació de les instal·lacions esportives en valencià.
Potenciar l’Escola de Vela de Benicarló com a eina educativa per afavorir l’ús lúdic de la
mar, la navegació i els esports nàutics.
Gestionar l’accés lliure d’embarcacions al Port de Benicarló mitjançant una rampa
pública.
Creació del Circuit de Travessies Populars de Benicarló amb la finalitat de potenciar la
celebració de les tradicionals proves de natació a la mar augmentant el nombre de
participants.

➢ Modificació de les bases del Circuit de Curses de Benicarló per ampliar les categories
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➢

➢
➢
➢
➢

amb la participació de menors i crear la categoria de majors de 65 anys. Reorientar la
participació popular.
Creació de noves subvencions per a Esportistes d'elit i per a activitats esportives de
lleure.
Potenciació de l’Oci Inclusiu, com a millora de la qualitat de vida de les persones amb
discapacitat.
Creació d’un mapa “Metro Minut” de Benicarló, plànol per als vianants amb l’estètica
d’un tradicional plànol de metro. Marca alguns dels rumbs que es poden realitzar a peu
a Benicarló, indicant la situació dels principals elements de mobilitat.
Convertir a les persones que caminen en les protagonistes dels espais públics apostant
per nous models de ciutat on la circulació no pot estar per damunt del dret a la salut i a
l’espai públic i propiciar l’adhesió de l’Ajuntament de Benicarló a la «Xarxa de ciutats
que caminen».
Impulsar celebració d’efemèrides relacionades amb l’esport i els hàbits saludables per
conscienciar i sensibilitzar a la ciutadania: Setmana Europea de l’Esport , Dia Mundial
de l’Activitat Física, Dia Mundial de la Salut, Dia de la Bicicleta, Dia Mundial de la
Dansa...
Utilitzar la Ràdio Municipal com la plataforma per difondre una programació estable
relacionada amb l’esport, la salut, els hàbits saludables, plans d’entrenament...
Impulsar l’esport femení i denunciar qualsevol tipus de pràctica discriminatòria
garantint, per exemple, que els premis de les competicions amb fons públics siguen
equitatius.
Modificació de les Bases de la Gala de l’Esport amb l’ampliació de les categories dels
premis diferenciant esportistes masculins i femenins, equips, esport adaptat,
diferenciar trajectòria esportiva i entrenador o gestor i empresa promotora en l’àmbit
esportiu. S’establirà un nou sistema d’avaluació (1 vot per membre i premi).
Construcció d’una zona d'escalada «boulder» afavorint per les seues característiques
la participació per part de totes les franges d'edat.
Augmentar les zones de pràctica esportiva a totes les platges de Benicarló.
Fomentar i afavorir el disseny de l’espai urbà per al foment de l’activitat física.
Impulsar i potenciar la formació dels tècnics i les directives esportives de Benicarló

➢ Programar activitats específiques dirigides
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a la salut, principalment de la gent gran.
➢ Impulsar campanyes per a la conscienciació
de la importància de mantenir hàbits saludables.
Programar activitats específiques dirigides a la
salut, principalment de la gent gran.
➢ Potenciar,
atorgar
més
visibilitat,
reconeixement i recursos al programa Viu Actiu.
Ampliar el programa a menors com a eina
preventiva, per iniciar-los en els hàbits
saludables.
Dotar amb desfibril·ladors tots els espais públics municipals, i proporcionar de manera
regular i continuada de formació gratuïta a la ciutadania sobre el seu ús.
Establir, consolidar i reforçar canals de comunicació i coordinació amb els
professionals del Centre de Salut i Salut Pública, amb la voluntat de col·laborar i oferir
el suport de l'Ajuntament en els programes d'educació sanitària que es porten a cap.
Dinamitzar i fer efectiu el funcionament del Consell de Salut de l'Àrea per tal que siga
un espai on es puga tindre un debat real i donar resposta a les necessitats dels pacients
en matèria de salut. Donar solucions i suggeriments des d’aquest òrgan, al sistema de
citació a l'atenció especialitzada hospitalària per poder millorar les llistes d'espera.
Instar a la Conselleria de Sanitat la implantació de serveis d'atenció especialitzada
hospitalària que ara es troben a l'Hospital General de Castelló, a l'Hospital Comarcal de
Vinaròs, com Nefrologia i Al·lergologia per un principi d’equitat territorial i igualtat
d’oportunitats a totes les persones.
Assegurar la cobertura de l’atenció bucodental fins als 18 anys per aquelles famílies
amb rendes més baixes. Instar a la Conselleria de Sanitat la prestació del servei i cobrir
amb ajudes municipals aquells casos que siga necessari.
Promocionar i posar en valor el paper de les Unitats de Prevenció Comunitària de
Conductes Addictives com una eina de promoció de la salut local i de difusió de
polítiques de prevenció de les addiccions des del model d’actius per a la salut.
Desenvolupar el programa XarxaSalut (Xarxa de Municipis per la Salut de la Comunitat
Valenciana) per tal d’augmentar els recursos destinats a formació i informació i
incentivar l’acció local en salut basada en actius comunitaris i en la reducció de les
desigualtats en salut.

L’agricultura i la pesca constitueixen una part fonamental de la nostra economia
i del nostre paisatge. Les persones han de poder viure del camp, per això
l’aplicació de polítiques encaminades a la seua sostenibilitat és fonamental per
a garantir un territori amb futur i que al mateix temps genere oportunitats
laborals dignes.
Les condicions naturals de Benicarló han consolidat al llarg del temps un sector
econòmic clau i potent com és l’agroalimentari, essencial i estratègic per a la
nostra ciutat a molts nivells: territorial, econòmic, social i ambiental. L’estima
per la terra implica un sentiment comú de defensa del territori.
➢ Impuls de la producció i consum de proximitat i quilòmetre zero, així com de la producció
de qualitat certificada de les Denominacions d’Origen (especialment a la DO de la
Carxofa) i segells de qualitat autonòmica.
➢ Creació de segell de qualitat de productes local i afavorir la seua promoció tant dins de
Benicarló com externament (afavorir la utilització d'aquests productes a restaurants i
escoles del nostre poble).
➢
Donar suport, junt amb altres
institucions competents, al producte
agrícola i pesquer benicarlando, i en
especial a aquells que es veuen amenaçats
per una competència deslleial per part
d’altres territoris productors.
➢
Reforçament
de
les
formes
cooperativistes de relació de producció i
treball, així com les ajudes a la tecnificació
i exportació.
➢
Foment de l’agricultura ecològica.
➢
Preservar les zones de conreu
➢
Recuperació de terrenys comunals o
privats que no s'utilitzen per a crear un
banc de terres per a producció menor.
➢
Programa de manteniment dels
camins rurals i partides.
➢ Senyalització dels noms dels camins i de les partides.
➢ Instar a la CHJ perquè efectue la neteja periòdica de camins, marges i llit de barrancs i
rius per evitar inundacions.

➢ Sol·licitar a la Conselleria d’Educació cicles formatius relacionats amb la formació
professional agrària bàsica per incentivar la incorporació de la joventut al món del
camp.
➢ Creació d’espais formatius per al perfeccionament i reciclatge de les persones que
treballen al camp, així com per incentivar la incorporació de la joventut al món del camp.
➢ Complementació de la pesca amb altres iniciatives de la denominada com a “Economia
Blava”, lligades al turisme, l’aprofitament de l’aigua de mar, etc.
➢ Posar en valor del sector pesquer benicarlando amb diferents activitats als centres
escolars, amb informació sobre el seu futur professional per tal d’assolir el total
reconeixement social de les professions de llaurador i pescador.

➢ Fomentar la cultura emprenedora i la
cooperació empresarial mitjançant
programes
d’acompanyament
municipals i comarcals.
➢ Prioritzar la diversificació industrial
benicarlanda, per tal de crear una
xarxa de treball sostenible i duradora.
➢ Afavorir
el
desenvolupament
d’activitat industrial de transformació
dels productes agraris i pesquers, per
tractar-se d’una indústria que utilitza
recursos propis afavorint l’estalvi i la
creació d’una xarxa econòmica pròpia
benicarlanda.
➢ Impuls de les indústries culturals i
creatives com a sector emergent de
treball de qualitat
➢ Impuls del cooperativisme i la col·laboració amb la resta d’indústries.
➢ Generació d’espais i programes locals de treball, estada i col·laboració entre persones,
col·lectius i empreses culturals i creatives.
➢ Creació d’activitats i espais d’impuls i desenvolupament de l’economia digital.
➢ Afavoriment de sinergies entre empreses tradicionals i agents de la innovació, incloses
universitats, entitats i empreses dedicades a la innovació digital.
➢ Fomentar la responsabilitat social a les empreses del teixit productiu municipal, així
com la producció i consum local i les activitats de turisme sostenible.
➢ Participar en xarxes de Territoris Socialment Responsables.

El comerç de proximitat i Mercat Municipals són motors de generació
d’ocupació, de revitalització d’espais i de vida a la ciutat. Apostem per posar en
valor el comerç local així com iniciatives turístiques que ens diferencien i ens
facen espai de referència.

➢

➢
➢

➢

➢ Modernització del Mercat de Benicarló. Fer més
visible l'interior del mercat, així com millorar la imatge
global de tot el mercat. Modernització dels sistemes
informàtics de les parades així com la implantació de
nous sistemes de venda i informació per als
consumidors. Creació d’una marca pròpia del Mercat i
productes publicitaris (bosses de compra...) que es
puguen adquirir al mateix Mercat o canviar-los per
«mercapunts» obtinguts per compres.
➢ Pla de fidelització per a totes les botigues de
Benicarló per promocionar el comerç de proximitat.
➢ Optimitzar i millorar el funcionament de la zona
blava a la renovació de la concessió amb l’empresa que
la gestiona. Sistema de descomptes per a les persones
que tenen un comerç i empresàries, augment del
temps d'estacionament per als usuaris i implantació del sistema de «mercapunts»
equivalents a vals de pàrquing per a les persones que compren al Mercat o al comerç
del centre històric.
Incorporar a l’Oficina d’Habitatge Municipal, un espai per als lloguers de locals
comercials. Realitzar un cens i geolocalització dels espais disponibles, regulació dels
preus de lloguer. Oferir avantatges i garanties a les persones propietàries.
Pla de revitalització del cenmtre històric: serveis especials de neteja, millora del
mobiliari urbà i les senyalitzacions.
Fomentar un model de ciutat basat en els barris vius: comerç de proximitat, campanyes
de sensibilització sobre la compra en el comerç local i comunicació del mateix:
o Comerç de proximitat i km0.
o Campanyes de sensibilització i comunicació del comerç local.
o Formació al comerç local relacionada amb aparadors, façanes, gestió comptable...
o Suport a les empreses des de l’Ajuntament: servei d'assessorament, simplificació
de tràmits, adaptació de la normativa segons negocis.
Campanyes als col·legis i instituts sobre la importància de la compra a les botigues de
barri i introduir el consum responsable i les grans superfícies o plataformes:
o Ofertes educatives en comerços de proximitat.
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o Visites guiades a tendes de barri i mercat.
o Disseny d'activitats educatives per als centres escolars que fomenten el consum
responsable.
o Activitats escolars sobre economia local, treball artesà i creatiu.
Modificar l’ordenança que ordena les terrasses dels comerços de manera que es puga
adaptar la decoració al mobiliari de cada restaurant o cafeteria.
Reduir la taxa de deixalles als comerços.
Implantar la Nit del comerç per promocionar el comerç local: fomentar una nit
especialment del comerç, on tot gire principalment sobre el comerç.
Implantar la Setmana del Comerç Benicarlando, per promocionar el nostre comerç i
empreses.
Dissenyar una Fira de Mostres especialitzada en esdeveniments on puguen participar
comerços de Benicarló i comarca: restaurants, agències de viatges, pastisseries,
botigues de roba, centres d’estètica...
Fer que l’Avinguda Marqués de Benicarló siga una via per a vianants, per a potenciar un
espai d’oci, restauració i espais infantils.
Donar suport als comerços del centre històric per tal d’introduir la venda de productes
per internet.

➢ Crear un Consell organitzatiu de la
Festa de la Carxofa i donar
visualització
a
nivell
estatal
mitjançant campanyes de promoció
a les televisions, xarxes socials,
premsa, ràdio
➢ Potenciar la Festa de Polp Al Caduf
combinant
el
component
gastronòmic amb la difusió de la
tradició marinera de Benicarló, amb
visites guiades a les barques i llotja.
➢ Creació d'un espai gastronòmic a la
casa de «Doña Fidència». Fer d’aquest recurs un reclam turístic i formatiu.
➢ Creació d'una plataforma turística on poder mostrar tot el que fer a Benicarló en cada
època de l'any, així com una guia de tots els restaurants, cafeteries, bars i comerços de
Benicarló.
➢ Fer valdre el patrimoni històric com a recurs turístic amb la creació d'un programa al
voltant de les cases més antigues del poble així com dels llocs més característics de la
nostra població i la nostra història. Establir visites guiades a la casa del Marqués

➢ Creació d’oferta turística al voltant de la nostra agricultura. Utilitzar les temporades de
collita de cítrics, carxofa i l'oliva com a reclam turístic.
➢ Buscar aliances en altres poblacions per tal d'organitzar projectes turístics molt més
complets.
➢ Publicitar l'oferta cultural, de comerços i gastronomia a l'estació de tren.
➢ Donar a conéixer les activitats marítim-esportives que fem a Benicarló ( cursos de vela
lleugera, lloguer d’embarcacions)

➢ Creació d’alternatives d’oci adaptades a tota la ciutadania i destinades especialment a
la gent amb menys recursos i als joves.
➢ Oferir oportunitats d’oci a la gent gran.
➢ Potenciar l’associacionisme d’oci.
➢ Mantenir les campanyes d’ús respectuós dels espais de festa i d’oci.
➢ Habilitar l’antic Parc de Bombers com un espai versàtil i polivalent on realitzar activitats
lúdiques i d’oci.
➢ Creació de la Regidoria de Festes, falles i Penyes abastint tot l'àmbit festiu. Potenciar
especialment les Penyes com el motor associatiu juvenil. Afavorir la seua obertura al
llarg de tot el dia i no sols de nit a les Festes d’agost.
➢ Seguir apostant per traure les festes al carrer per tal d’afavorir la màxima participació
de la ciutadania.

El canvi climàtic és el repte més gran al qual haurem de fer front com a societat
en les pròximes dècades. És urgent la necessitat de reduir les emissions de
gasos d’efecte d’hivernacle. Hem d’actuar en una doble via: anar cap a una
producció
i
consum
més
responsable amb el medi ambient i
desenvolupar
estratègies
de
benestar basades a reduir el
consum de recursos naturals i
d’energia, conservar i recuperar els
espais verds i agraris i la seua
biodiversitat.

➢

Promoure la participació i
l’alfabetització energètica per a la
ciutadania com a garantia de
transformació del model energètic i la
sobirania energètica.

➢ Actuar contra la pobresa energètica amb totes les ferramentes existents: cobertura
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social, informació i assessorament, participació, millora energètica de les llars,
aïllaments...
Compra pública innovadora, que incloga criteris de sostenibilitat i assegurar que el
subministrament energètic prové de fonts renovables.
Promoure la contractació amb empreses comercialitzadores i/o productores que
utilitzen fonts100% renovables.
Impulsar projectes d’eficiència en l’ús de l’aigua en habitatges i edificis municipals i
industrials. Elaborar i promoure un pla per a instal·lació de tecnologies estalviadores
d’aigua als edificis municipals, als habitatges de nova construcció, i al disseny i gestió
de zones enjardinades.
Impulsar les instal·lacions d’autoconsum en els edificis municipals i dotar-los
gradualment d’instal·lacions renovables fotovoltaiques d’autoconsum.
Desenvolupar el canvi complet de l’enllumenat públic a LED i crear un pla d'estalvi
energètic basat en la implementació d'un sistema de telegestió de l'enllumenat que
permeta digitalitzar les instal·lacions elèctriques municipals des de quadres de
consum a element terminal. Aquest sistema permetria el control "a distància" del
sistema d'enllumenat, la detecció prematura d'incidències, robatoris de cable, etc.
Promoure el reciclatge amb la posada en marxa de la recollida separada de la matèria
orgànica per a tota la població.
En els esdeveniments festius locals, promoure l’ús de gots i material reutilitzable i
biodegradable.
Promoure l’economia local, de proximitat, ecològica.
Promoure l’alimentació de proximitat, en centres educatius i centres amb recurs de
menjador.
Recuperar zones verdes del terme com la Basseta del Bovalar. Impulsar mesures de
valoració paisatgística de tot el territori municipal i evitar la degradació paisatgística.
Posar en valor els recursos paisatgístics del terme amb la publicació d’un catàleg
d’arbrat d’alt valor i senyalització informativa per a la
ciutadania.

➢ Declarar Benicarló “ciutat sacrifici 0” amb els animals
abandonats. Establir la gestió
➢ adequada del cens d’animals de companyia i crear un
servei de protectora d’animals per assegurar la
recollida, el benestar animal i el foment de l’adopció.
➢ Desenvolupar completament el projecte CES a
Benicarló per al control de colònies.

➢ Reduir gradualment les aportacions municipals a aquelles activitats que impliquen l’oci
amb animals i que comporten estrés o posen en perill el seu benestar. Destinar eixa
despesa a activitats lúdiques on tota la ciutadania es trobe representada.

L'urbanisme ha d'estar al servei del te rritori i de les necessitats de la
ciutadania. Ha de ser una eina per a les persones, i no contra elles. Això suposa
assolir una ciutat amb un urbanisme on la ciutat siga un espai de cohesió
territorial i sostenibilitat ambiental, afavorint els desplaçamen ts de totes les
persones en la seua diversitat.

➢
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Creació de l’Oficina Municipal d’Habitatge
per a la gestió normalitzada de qualsevol tràmit
relacionat amb la vivenda: habitatges socials,
promoció de lloguer d'habitatges, ajudes de
lloguer, lloguer jove, rehabilitació de vivendes,
accessibilitat... Creació d'una borsa municipal
d'habitatges per a lloguer social, facilitant la
relació entre les persones arrendadores i les
arrendatàries.
➢
Implantar la xarxa “BiciBLÓ” de servei de
préstec de bicicletes amb diferents punts
d’aparcament i recollida, connectant punts
estratègics com l’estació de tren, polígon
industrial, centres educatius i sanitaris i centre
urbà.
Supervisar el compliment de l’acord per establir definitivament el servei de bus que
connecte l’estació de tren amb la ciutat, ajustant les rutes als horaris reals d’arribades
i sortides.
Habilitar aparcaments gratuïts a la perifèria de Benicarló, mitjançant la cessió de
propietats privades i la neteja de solars buits i sense ús.
Millorar i condicionar les entrades a la ciutat des de la 340a amb l’eliminació dels dos
passos subterranis de les entrades nord i sud a la ciutat substituint-los per dos
rotondes per distribuir el trànsit d’una manera més segura, pràctica i ordenada.
Condicionar l’entrada a Benicarló pel carrer Alcalà, amb la neteja dels solars i millora
de l’asfaltat. Mitjançant un estudi sobre mobilitat, convertir el carrer Alcalà en una via
de sortida d’una sola direcció, mesura que milloraria la imatge de l’entrada de Benicarló
i moderaria la velocitat dels vehicles que entren a la ciutat.

➢ Planificar l’ús social dels espais pròxims a la mar, amb mesures com la conversió en
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zona de vianants l’Avinguda Marqués de Benicarló i la prolongació del passeig Manuel
Azaña fins Peníscola.
Promoure campanyes de conscienciació als usuaris de vehicles de motor i bicicletes per
tal de promoure el civisme i pràctiques com la conducció en bicicleta per sobre les
voreres en zones no habilitades o a contra direcció.
Millora de la zona d'aparcament a l'estació, reubicant els taxis a la zona assignada
abans de l’obra i valorant l’ampliació de places en altres espais d’eixa zona.
Realitzar una relació de béns, espais, solars, etc., propietat dels ajuntaments, sense ús
efectiu, de tal forma què puga ser reconvertida la seua utilització en benefici de la
ciutadania, facilitant el ple aprofitament dels béns municipals per les persones.
Dur a terme actuacions de disseny urbà per a la convivència: l’espai públic juga un rol
fonamental i transformador en la cohesió social i urbana
Dissenyar un urbanisme inclusiu , on s’arrepleguen les necessitats de les persones
usuàries de l’espai urbà: xiquetes i xiquets/joventut/majors, mascotes, persones amb
diversitat
funcional,
vehicles
motoritzats/vianants,
turistes/residents,
residència/treball.
Dissenyar un espai urbà amb perspectiva de gènere mitjançant un urbanisme
integrador que puga compatibilitzar usos, procurant una major proximitat dels serveis.
Garantir l’accessibilitat de totes les persones dins de la seua diversitat.
Dissenyar un entorn urbà amiable amb la gent gran: planificar els barris de manera que
es tinguen en compte les necessitats de la gent gran en qualsevol moment de la seua
vida, com l’accessibilitat, llocs de trobada i també la dotació d’inodors en entorns
públics, parcs i jardins.
Portar a terme un estudi sobre la inseguretat de les dones als carrers de la ciutat i
desenvolupar plans urbanístics amb perspectiva de gènere per fer del nostre municipi
una ciutat segura i inclusiva.

