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0. BENICÀSSIM. CIUTAT DEL BÉ COMÚ. CIUTAT PER A LES PERSONES. 

 

Rescatar persones, a través del foment del Bé Comú de tots els veïns i veïnes ha d’ embastar 

qualsevol proposta de govern que Compromís per Benicàssim desenvolupe a nivell local. Els 

valors de l’Economia del Bé Comú es fonamenten en allò que les persones que pertanyen a la 

nostra agrupació local sempre han defensat: la sostenibilitat, la igualtat d’oportunitats, la 

cohesió social, una major democràcia i el foment d’allò local. Aquests valors universals, s’ han 

de poder traduir en objectius i accions polítiques mesurables, que ens permeten valorar el 

nivell de qualitat de vida digna  i benestar a la  nostra ciutat per tal de fomentar una major 

convivència i millor bon viure. 

 

Per poder desenvolupar polítiques que rescaten persones i fomenten un horitzó de vida digna, 

hem de saber mesurar com consideren els nostres veïns/veïnes que hi viuen i quines objectius 

i accions  es poden fixar posteriorment. Cal per tant una revisió, a través d’indicadors concrets i 

de forma participativa, per analitzar quin és l’Estat del Municipi i quin és el nivell de 

priorització de les accions polítiques a desenvolupar. 

 

Per a Compromís per Benicàssim l’honestedat, la humilitat, el coratge i la transparència són 

els eixos fonamentals de l’acció de govern, juntament amb la preparació. Totes elles són 

característiques primordials en els candidats i candidates que formen part de la nostra llista 

municipal . 

 

El nostre programa electoral comprèn  diversos  camps i aspectes on hem de treballar: 

 

- Economia,  hisenda i gestió  pública. 

- Urbanisme, mobilitat i territori. 

- Comerç i turisme. 

- Medi ambient. 

- Ensenyament i sanitat. 

- Activitat Esportiva. 

- Cultura i joventut. 

- Serveis socials i dignitat ciutadana.  
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1. ECONOMIA, HISENDA I GESTIÓ PÚBLICA 

 

El Bon Govern  i la bona gestió són a aspectes innegociables  per a  Compromís per Benicàssim.  

Creiem fermament que  el nostre municipi posseeix  recursos de primera qualitat per tal 

d’aconseguir un model econòmic viable, sostenible i  irrefutablement transparent. Al mateix 

temps també apostem per una optimització del personal de l’Ajuntament, una major 

descentralització i una obertura dels òrgans de govern per afavorir una major participació 

ciutadana. Transparència, eficiència i participació ciutadana. 

 

Les propostes de Compromís per Benicàssim sobre economia, hisenda i gestió pública son: 

 
1. Racionalitzar les despeses. 

 
- Revisar tots els contractes públics amb empreses que realitzen serveis 

públics, tals com la recollida del fem, aigua i sanejament d’aigües, 
reciclatge, concessions administratives, etc.; fent auditories, quan siga 
necessari, per ajustar les condicions econòmiques i tècniques dels 
contractes conforme als bon usos i costums.  Cal  eficiència en la gestió 
dels contractes públics i de la despesa pressupostaria. 

- No externalitzar  serveis que puguen ser coberts pels recursos humans i 
tècnics del propi Ajuntament. 
 

2. Humanitzar els ingressos. 
 

- Reajustar la valoració fiscal desmesurada dels immobles . 
- Solucionar el colp del “Catastrazo”. 
- Contenir la pressió fiscal i racionalitzar els impostos, especialment per als 

sectors  de la població més desfavorits .  
- Revisar i actualitzar les ordenances fiscals. 
- Bonificar la plusvàlua municipal. 

 
Des de Compromís per Benicàssim  creiem que cal iniciar  experiències en pressupostos 
participatius, des del diàleg polític i social, constructiu, no dogmàtic i en favor de la filosofia del  
be comú. També és necessari establir una línia ètica ferma i activar procediments per tal 
d’aconseguir una transparència total en la gestió dels recursos públics.  
 
TRANSPARÈNCIA. 

o Transparència en la gestió 
 Publicar totes les reunions fetes amb empreses i particulars. 
 Posar a disposició de la ciutadania tota classe d’informació 

relacionada amb contractes públics i acords amb empreses. 
 Elaboració de concursos basats en la transparència i donant 

preferència a les empreses amb seu en Benicàssim. 
 Facilitar al públic els pressupostos anuals de l’Ajuntament i el seu 

Estat Patrimonial, inclús els històrics si escau. 
o Realització de consultes vinculants a la ciutadania en els temes importants 

que es consideren oportuns. 
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o Criteri estricte en la compatibilitat en el procés de votacions i debats del 
ple en assumptes que vinculen per motius laborals i/o personals als 
regidors, tant del govern com de la oposició. 

 
 

PLANS D’OCUPACIÓ  per pal·liar el problema més greu que pateixen les famílies a Benicàssim, 

l’atur. Especialment els més joves i en els períodes, cada vegada més llargs, en els quals no hi 

ha temporada turística.   

 

Cal apostar per la formació per a l’ocupació i cobrir les necessitats de la ciutat, especialment  

en ma d’obra més enllà de les possibilitats municipals, obres de manteniment, treballs 

forestals i ambientals etc.  

Un altra via de creació d’ocupació local ha sigut la desenvolupada a través del comerç, el 

recolzament a l’emprenentatge i la promoció de la ciutat. S’han de  desenvolupar pràctiques 

per tal d’afavorir l’activitat econòmica a nivell local amb l’adaptació dels impostos municipals, 

la creació de xecs d’emprenentage i modernització, de creació  de vivers d’empreses, així com  

posar a disposició dels joves emprenedors de la ciutat instal·lacions per a què aquestos 

puguen desenvolupar la seua activitat, com per exemple oficines d’ús compartit. Igualment 

s’ha treballat per millorar la qualitat del comerç local i afavorir el consum conscient i 

responsable amb iniciatives que afavorisquen la sostenibilitat i la solidaritat en el teixit 

comercial de la ciutat: greencommerce, ruta de compres amb bici, comerç solidari, convenis 

amb entitats bancàries ètiques, etc. 

 

2. URBANISME, MOBILITAT I TERRITORI 

 

Com a ciutadans i ciutadanes de Benicàssim estem molt conscienciats que l’urbanisme és un 

assumpte molt delicat i important. No hem de reproduir els errors del passat, em d’aconseguir 

que l’urbanisme també estiga regit per la filosofia del be comú. Sense excessos, especulacions, 

ni influència dels interessos particulars. 

 

Pensem  que per tal d’aconseguir un municipi equilibrat i sostenible, s’ha de regular l’urbanisme 

d’una manera racional i humana. Compromís per Benicàssim creu que és urgent que el territori 

del nostre municipi s’ajuste a les necessitats bàsiques dels habitants i que cal una integració 

gradual de tots els districtes, barris, urbanitzacions dins de l’idea global de ciutat. 
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Per tal cosa, Compromís per Benicàssim  proposem:  

 
-  Unir tots els punts de la localitat amb un transport públic eficaç 

 
- Reconsiderar tots els PAI’s que han quedat suspesos per sentència judicial o per impossibilitat 
d’executar el Pla d’actuació per inviabilitat econòmica o per altres motius. 
 
-  Fer una política de desenvolupament urbanístic de trellat, basat en el creixement natural en 
base al centre urbà, conegut com el “poble”. 
 
-  Integrar el “poble”, la platja i les urbanitzacions amb l’adequació dels vials existents i de 
nous. 
 
- Estudiar la possibilitat de desenvolupar el PAI “Pontazgo”, zona històricament escanyada pel 
tram de l’antiga via del tren. 
 
- Exigir el desviament de la N-340, convertint l’actual carretera en un nou boulevard. 
-  Proposar que els trens de rodalies arriben fins a les localitats del nord de Castelló, i que 
paren a Benicàssim durant tot l’any. 
 
-  Estudiar  la possibilitat de desenvolupar el PAI de la zona de Festivals, regulant-lo i donant la 
possibilitat d’obertura d’acampades turístiques i altres establiments. Integrar la zona 
mitjançant vials adequats amb el centre urbà. 
 
- Revisar l'ordenació dels BIC per a motivar de forma efectiva la protecció dels bens en qüestió, 
inclosos els de propietat privada. 
 
- Zones d'aparcament públic en les zones del Voramar, Princicasim i Centre de Salut.  
 
- Canalitzar del barranc de La Parreta.  
 
- Adequar el  camí paral·lel a l’ autopista per a comunicar les urbanitzacions dels voltants de  
Montornés amb la resta del municipi.  
 
- Delimitar de la zona humida del Quadro de Santiago.  
 
- Millorar del enllumenat públic en quant a eficiència energètica.  
 
- Demanar l'alliberament de la AP7 i fer-la A7, unint-la amb la N-340.  
 
- Convertir Vil·la Ana en  Biblioteca del Mar i Sala de Convencions.  
 
- Construcció del vial de La Ratlla des de la mar fins a la CV149.  
 
- Ampliació i millora  del traçat del carri bici. 
 
- Demanar que l'estació de Benicàssim tinga la consideració com a estació de destí turístic.  
 
- Acabament de la CV 149 des de la rotonda de La Paella fins al Voramar.  
 
- Creació de parcs per a gossos en zones públiques especialment habilitades. 
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- Revisar les últimes actuacions de la rotonda del Pont de Ferro i el senyal de tràfic front de la 
comissaria de Policia.  
 
- Eliminar torres elèctriques en els parcs. 

- Renovar i humanitzar el mobiliari urbà. Especialment els contenidors d’escombreries. 

-  Vetllar per un manteniment adequat del clavegueram. 

3. COMERÇ i TURISME 

Els candidats i les candidates de Compromís per Benicàssim tenim molt clar que la indústria 

turística és la principal font d’ingressos del municipi. Aquesta indústria, junt amb l’activitat 

comercial diària de la ciutat s’han de tractar especialment i dissenyar estratègies de viabilitat, 

sostenibilitat i equilibri que combine els dos sectors en pro de la tan esperada 

desestacionalització del turisme.  

Les propostes de Compromís van encaminades a crear un producte turístic singular, únic i de 

qualitat: 

-  Recuperar el Pla d’excel·lència Turística, buscant una política de segmentació del producte. 
 
- Posar en valor i fer política activa per a convertir el Desert de Les Palmes en reclam turístic. 
Tindre mar i muntanya és un factor diferencial  respecte  a la competència. 

 Desenvolupament de les sendes de muntanya. 

 Organització i infraestructura per a fer excursions per grups, 
orientant-la al turisme. 

 Senyalització dels diferents enclavaments que ofereix el paratge 
natural. 
 

- Incentivar la creació de nous establiments d’allotjament turístic. 
 
- Donar valor  a les vil·les de Benicàssim i facilitar que es puguen transformar en hotels. 
 
- Buscar un ampli consens en el sector sobre el producte turístic de Benicàssim. 
 
- Promocionar el municipi en fires relacionades directament amb el producte turístic de 
Benicàssim. 
 
-Destacar la oferta gastronòmica de Benicàssim, convertint-la en un reclam turístic de la zona. 
 
- Incentivar la creació de nous comerços. 
 
-  Posar en valor turístic Vil·la Elisa. Esclarir definitivament el cas de Vil·la Elisa, el seu traspàs 
 de diner públic per a dur a terme les reformes pendents i donar-li un ús. 
 
-  Fomentar la implicació del sector hoteler en el desenvolupament turístic. 
 
- Reconvertir i posar en valor La Torre Sant Vicent, donant-li activitat de Centre de reserves i 
d’informació turística. 
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- Condicionar els espigons de la platja, fent-los accessibles, amb una adequada il·luminació i fer 
que siguen un lloc de gaudi dins la mar. 
 
 
- Consolidar de Benicàssim com a destí d’esdeveniments culturals, recreatius i esportius. 
 
- Unificar la política d’estètica de les terrasses tant urbanes com de les platges. 
 
- Fomentar la existència d’un transport públic interurbà, respectuós amb el medi ambient,  que 
comunique amb la estació de ferrocarrils. 
 
- Col·laborar amb d’altres municipis per a crear un producte turístic complementari al de sol i 
platja, i també amb altres municipis per a coordinar en polítiques que posen en valor el 
Paratge. 
 
- Creació de noves zones d’aparcament per als cotxes en les zones de més activitat hotelera i 
comercial. 
 
-Ajudar a la recuperació del cultiu de Moscatell i l'obertura de cellers  per a l'elaboració de vi 
amb denominació d'origen basats en aquest tipus de raïm.   
 
En Compromís per Benicàssim estem  totalment conscienciats amb el consum de proximitat. 

Creiem en el xicotet comerç i pensem que s’han d’iniciar campanyes municipals de promoció i 

conscienciació cap a un consum local. Al mateix temps, s’ha d’intervenir amb urgència en la 

burocratització excessiva. 

4. MEDI AMBIENT 

 

Compromís per Benicàssim  és una coalició amb una forta emprenta ecologista. La proposta 

principal en l’àrea de medi ambient seria la recuperació i actualització l’Agenda 21 de 

Benicàssim i compromisos de la Xarxa Espanyola de Ciutats pel Clima i Xarxa d’Entitats Locals 

+Biodiversitat 2010. L’Agenda 21 de Benicàssim deuria ser la fulla de ruta que integre les 

diferents actuacions de l’Ajuntament i la ciutadania per aconseguir un municipi més sostenible. 
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De forma general, l’objectiu dels pròxims anys deuria ser la reducció del consum i millora 

de l’eficiència en temes d’aigua, energia, residus, contaminació acústica i atmosfèrica. De 

forma específica, les accions que es podrien desenvolupar són: 

a. Aigua 

 Millora i actualització de les instal·lacions de la depuradora. 

 Elaboració d’un pla d’eliminació del coure de les piscines privades del 

municipi o elaboració d’un programa de reutilització de les piscines 

privades. 

 Canalització del barranc de la Parreta. 

 Avaluació del impacte de la posada en marxa de la dessaladora d’Orpesa. 

b. Energia 

 Desenvolupament  del Pla d’Actuació dintre del marc de la  Xarxa 

Espanyola de Ciutats pel Clima. 

 Adhesió al “Programa de Municipis social i ambientalment sostenibles” i 

compliment dels compromisos, què inclou entre altres contractar l’energia 

elèctrica amb garantia d’origen 100% renovable o dissenyar i implantar 

accions d’eficiència energètica en les instal·lacions municipals. 

c. Residus 

 Introducció de la recollida de restes orgàniques en el sistema de recollida. 

 Millora de la gestió de les restes de poda d’habitatges particulars i estudi 

de l’aprofitament amb ús agrícola o en jardineria. 

 Revisió de les necessitats de contenidors de recollida selectiva de residus 

en el terme municipal. 

 

Un altre objectiu és el desenvolupament de altres àrees que formen part de l’Agenda 21, 

com ara:  

d. Medi natural 

 Desenvolupament del Pla d’Actuació  per al compliment dels compromisos 

adquirits en formar part de la Xarxa d’Entitats Locals +Biodiversitat 2010 

incloent programes d’educació ambiental o control d’espècies invasores 

(mosquit tigre, morrut roig). 

 Increment de la participació de l’ajuntament  en la gestió del Parc Natural 

del Desert de les Palmes. 

 

e. Educació ambiental 

 Elaboració d’un Pla d’Educació Ambiental de Benicàssim que integre les 

diferents àrees de l’Agenda 21 local. 

 

f. Transport i mobilitat 

 Consolidació de la Xarxa de Senders de Benicàssim, amb connectivitat amb 

la resta de poblacions de la Plana. 
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 Millora de la gestió de l’aparcament  de cotxes: ordenació de les places 

d’aparcament en cordó mitjançant senyalització horitzontal (pintar les 

places d’aparcament). 

 

g. Ordenació territorial 

 Pla d’incendis forestals de les urbanitzacions que es troben prop del 

Desert de les Palmes. 

 Revisió impacte Llei acompanyament dels Pressupostos de la Generalitat 

Valenciana de l’any 2014 amb els límits del PN Desert de les Palmes i 

negociació d’aquesta modificació. 

 Desenvolupament d’un projecte integral per al Quadro de Santiago, 

Palmerar i Torre del Baró. 

 

h. Qualitat de vida 

 Desenvolupament d’un Pla de Manteniment i Millora dels equipaments de 

Benicàssim, amb especial atenció als parcs i jardins.  

 Desenvolupament d’un Pla de manteniment de Platges. Incloent 

equipaments infantils i esportius. 

 

i. Participació ciutadana 

 Activació dels diferents consells recollits en l’Agenda 21. 

 Actualització dels continguts de Medi Ambient de la pàgina web de 

Benicàssim. 

 

5. ENSENYAMENT  I SANITAT  

Compromís per Benicàssim és una coalició progressista i com a tal aposta indiscutiblement 

pel sector públic, especialment en ensenyament i sanitat. Cal cuidar i dotar de recursos els 

nostres centres públics,  col·laborar amb els professionals que allí treballen i no afavorir a 

interessos privats que poc tenen que veure amb la filosofia del be comú. 

A Compromís per Benicàssim tenim molt present la idea de ciutat educadora i volem 

remarcar el nostre suport als programes i iniciatives que apropen les institucions 

d’ensenyament amb el teixit social i cultural del municipi. Al mateix temps reclamem més 

inversió per part de les institucions autonòmiques i major implicació de l’Ajuntament per 

millorar i optimitzar les infraestructures i el personal del que actualment disposem.  

 Tan en Ensenyament i Educació com en Sanitat, Compromís per Benicàssim  proposa: 

Educació. 

- Demanar més efectius i recursos per a l’IES Violant de Casalduch. Reduir l’actual ràtio  

alumne/professor, que és la segoona més alta de la província amb 27 alumnes per classe. 

- Millorar i donar suport per optimitzar el transport escolar, tan a l’institut com als 

col·legis. 
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- Potenciar i coordinar les col·laboracions entre les institucions educatives locals i les 

diverses associacions.  

- Ajudar a construir un model de convivència des de l’educació, que siga plural, igualitari, 

no sexista i obert a la innovació. 

- Atendre les necessitats dels/les alumnes amb menys recursos. Donar suport als 

programes d’Acompanyament i de Préstec de Llibres.   

- Millorar i ajudar a preservar les instal·lacions de tots els centres d’ensenyament  públics  

locals: jardins, aules, pistes, etc.. 

- Construcció d’una nova escoleta pública. 

Sanitat. 

-Major presència de l’ambulància  Bravo, especialment en període d’augment de població, 

vacances i estiu. 

-Seu permanent de SAMU, especialment en períodes d’augment de població, vacances i 

estiu. L’actual  ambulància medicalitzada contractada per l’Ajuntament, no porta metge. 

-Millorar les condicions dels consultoris de desplaçats. 

-Demanar una consulta periòdica de dermatologia al Centre de Salut. Així com una plaça 

de psicòleg/a. 

-Potenciar i desenvolupar els continguts del Consell de Salut Municipal. 

-Augmentar la coordinació amb la infermeria escolar. 

-Col·laborar amb centres escolars i associacions juvenils per millorar la Promoció de la 

Salut : Educació sexual i afectiva. Respecte a l’altre sexe, prevenció de la violència de 

gènere. Promoció d’hàbits saludables. Alimentació, tabaquisme, alcohol, toxicomanies, 

salut mental, resolució de conflictes…. 

-Donar informació  sobre concentració d’alergens als ròtuls lluminosos. 

-Encetar campanyes de prevenció de melanoma i altres càncers de pell. 

-Adquisició de desfibriladors automàtics per a col·locar en llocs estratègics ( poliesportiu i 

carrer Sant Tomàs. Formar a personal funcionari per poder utilitzar-los, en cas de 

necessitat. 

-Col·laborar en els diversos programes sanitaris del municipi, diabetis, deshabituació del 

tabaquisme, atenció a cuidadors…. 

-Construcció d’un tanatori  i espai de cerimònies civils. 

- Compromís ferm de lluita contra el mosquit tigre. Exigir a la Generalitat Valenciana un pla 

per lluitar contra  aquest mosquit, col·laborar des de l’Ajuntament amb totes les 
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Institucions i la resta d’Ajuntaments.  

La deixadesa té repercussions per a la  salut i també econòmiques per al sector turístic.  

6. CULTURA I JOVENTUT 

La cultura, igual que l’educació, contribueixen a la cohesió social perquè amb elles 

desenvolupem la solidaritat i el sentit de pertinença a una comunitat. A més, des 

d’aquest sentit de pertinença podrem construir això tan personal i eteri, però també tan 

cohesionador, com el sentiment d’orgull de ser d’un poble. 

 A Compromís per Benicàssim volem per Benicàssim una cultura més rica i diversa, fruit 

de la participació ciutadana (una ciutadania més implicada), que siga un important 

element vertebrador del municipi (nucli històric, platja i urbanitzacions). 

Hem d’actuar de manera  global i transversal, per això nosaltres proposem: 

PLA D’ACCIÓ CULTURAL 

En primer lloc hem de fer un diagnòstic de la situació actual de la cultura al nostre 

municipi i posar en valor tot el que tenim de positiu (que és molt). 

En segon lloc, a partir del diagnòstic elaborar propostes de millora, ampliació, enriquiment 

cultural i uns objectius concrets, realitzables, encaminats a realitzar-les. Es tracta d’una 

estratègia realista, a mig termini , per a què en puguem avaluar l’assoliment dels objectius. 

A més, ha d’implicar  els tècnics locals. Ells, junt amb d’altres agents socials, poden 

encarregar-se de dissenyar el pla i aplicar-lo.  

Ha de ser també un pla ambiciós i transformador per abordar la cultura en relació a tots 

els aspectes de la vida quotidiana al nostre municipi: Cultura i Territori; Cultura i Societat; 

Cultura i Creació; Cultura i Patrimoni; Cultura i Turisme. 

Propostes concretes: 

És important que la cultura es quede al poble. Sovint veiem que es programen moltes 

activitats que tenen una gran incidència en el municipi, però només de forma temporal 

(com ocorre amb els festivals). Les iniciatives culturals han de tindre un recorregut més 

llarg, una incidència major en el temps i en les persones. 

Algunes propostes de llarg recorregut serien: 

 Suport a la creació artística. La creació no s’estimula ,només, amb la cessió d’espais 

expositius, cal “conrear-la i treballar-la”, com un hort, per exemple amb la convocatòria de 

beques formatives. 

 Suport als grups de música locals: formació, espais d’assaig, estimulació de la creació, 

beques, concerts. Total suport a la Banda de Música Santa Cecilia i l’Escola de la Música. 

 Foment de la lectura en adolescents i preadolescents a partir de 11-12 any, edat crítica en 

què molts deixen de llegir, canvien d’hàbits i comencen a construir la seua personalitat.  
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 Museu etnogràfic. 

 Disseny d’activitats que impliquen els adolescents, oferint-los alternatives culturals a l’oci 

habitual. 

 Cessió d’espais a associacions culturals. 

Joventut.  

Des de Compromís per Benicàssim creiem que es moment  de donar veu als joves en el 

nostre municipi. Tenim amb la generació més ben preparada i cal aprofitar-ho. Cal també 

aprofundir en la integració social dels joves en tots els aspectes de la vida social, laboral, 

política i  cultural. Cal donar-los veu, no deuen ser  simplement  receptors de polítiques i 

decisions fetes per altres persones. Els joves no sols tan sols futur, també son present. 

1. La creació d’un Consell de la  Joventut, amb vot i veu de les associacions i cases de 

joventut, amb poder de decisió i gestió. 

2. L’ampliació de l’oferta de formació dels nostres joves,  beques d’estudi,  per tal de millorar 

i diversificar la seua integració en el mercat laboral. Cal reduir l’atur juvenil. 

3. Ajudes al lloguer i adquisició de vivendes per a joves. 

4. Pluralitzar les ofertes de temps lliure, bé per iniciativa municipal i també col·laborant i 

ajudant a les associacions juvenils municipals. 

5. Recoltzament a les associacions de caràcter juvenil. 

S’ha d’establir les següents pautes: 

1. Promoure processos d’inserció activa dels joves en la societat. 

2. Augmentar les practiques participatives, culturals, associatives  i creatives dels joves. 

3. Dotar de recursos, servir de suport,  i promoure la participació en les iniciatives de 

participació sociocultural de l’entorn o de la comunitat on s’ubiquen. 

4. Fer participar els joves en la resolució dels  problemes socials, mediambientals, econòmics. 

5. Previndre l’abús en el consum de drogues i  d’altres conductes adictives. 

6. Fomentar la integració dels joves més desafavorits, grups minoritaris i promoure  la 

convivència en totes les formes i expressions. 

7. Fomentar  les actituds solidàries i compromeses de caràcter quotidià i excepcionals i 

denunciar-ne  els abusos. 

8. Afavorir el desenvolupament de l’autonomia social i personal dels joves. 

9. Recolzar i promocionar les associacions juvenils existents. 

10. Participar i coordinar, ajudar als joves amb la seua interacció amb les demés entitats  

socials, econòmiques i culturals del municipi. 
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Normalització lingüística i preservació de les tradicions 

Per a Compromís per Benicàssim és molt important que el nostre municipi i els nostres 

ciutadans i ciutadanes  s’identifiquen  amb la cultura, la llengua i les tradicions històriques del 

nostre territori, sense renunciar a les identitats personals.  

Per això estimem totes les llengües oficials del País Valencià, i sentim com a  deure  el  protegir 

i estimar el valencià com a llengua històrica i pròpia del territori, sense discriminacions, 

considerant-lo integrador i  fonamental de la  marca turística del nostre municipi. 

De la mateixa manera  que  la llengua, les tradicions i festes locals deuen ser potenciades, 

protegides i estimades, pel seu valor social, cultural i econòmic. 

7. ACTIVITAT ESPORTIVA 

Des de Compromís Per Benicàssim entenem l’esport com a activitat essencial per al nostre 

municipi. Pensem que amb el creixement i desenvolupament de l’activitat esportiva es 

contribuirà moltíssim a la desestacionalització turística de Benicàssim obtenint grans 

beneficis tant humans com econòmics. 

També creiem  que la base de l’esport local és l’associacionisme,  i considerem que  aquest 

s’ha menyspreat en substitució de plecs de condicions atorgats a empreses privades. Això 

ha provocat una disminució de l’oferta, la capacitat organitzativa i el  servei, amb la 

finalitat de beneficiar el  negoci d’uns pocs.   A més, una de les coses que  ens preocupa 

d’aquesta pràctica és  la precarietat laboral de la gent contractada,  provocant no només 

un servei més limitat sinó també una mala imatge del municipi que no beneficia  la seua 

marca turística.  

Necessitem més qualitat, capacitat d’innovació, oferta i il·lusió per redreçar el rumb i 

construir una ciutat on l’activitat esportiva esdevinga filosofia de vida. 

 Creiem que s’ha d’apostar per un nou marc legal que contemple els nombrosos interessos 

dels participants en  l’activitat esportiva.   

Pensem  “Amb Valentia” que és el moment de fer una reestructuració profunda del servei 

d’esport  i que, necessariament,  haurà de representar s tots els agents del nostre esport 

des de la base.  

Proposem crear una nova figura que tindrà capacitat per decidir i gestionar en els 

projectes i pressupostos que l’envolten:  PATRONAT D´ESPORT DE BENICASSIM. Una 

entitat que donarà total i absoluta imparcialitat,  sense  interessos polítics, en benefici del 

municipi, i on tindran representació, veu i vot totes les associacions esportives de la 

localitat. 

 El Patronat d’Esport haurà de tindre una gestió democràtica,  les seues decisions es 

consideraran vàlides i vinculants.  
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Les nostres propostes cap a l’esport comprenen: 

 - Reorganització completa del servei d'esports, encaminada al benefici de l’usuari i les 

associacions. 

- Allunyar-nos de la burocratització excessiva de  les subvencions per fer més fàcil l’accés a 

noves associacions. 

- Fomentar l'esport des de les nostres associacions. En els darrers anys s’han perdut moltes 

iniciatives i s’han deixat escapar moltes energies i nombroses bones idees. 

- Incloure els descomptes per família nombrosa en totes les activitats que estiguen 

tutelades per l’Ajuntament, també per a pensionistes, jubilats, famílies monoparentals i  

persones discapacitades. 

- Beneficis per a empadronats, a fi de dinamitzar i localitzar l’activitat esportiva del 

municipi. 

- Potenciar l’Escola de la Mar i les activitats relacionades amb la mar. 

- Creació d’un espai públic multifuncional al Velòdrom  per evitar la utilització del pavelló 

en període de festes i/o esdeveniments. L’actual us extraesportiu suposa un perjudici per  

a la regularitat de l’activitat esportiva i les instal·lacions disponibles.    

- Adequació de totes les àrees esportives que envolten el municipi i suprimir les perilloses. 

8. SERVEIS SOCIALS I DIGNITAT CIUTADANA. 

A Compromís per Benicàssim  estem molt preocupats, veiem com una crisi econòmica 

periòdica s’està convertint en estructural. En els darrers anys i fruit de polítiques poc 

eficients i, fins i tot, destructives,  pensem que s’està condemnant a gran part  de la 

població capa  un estat de precarietat alarmant. La falta d’ètica i de política del bé comú fa 

que es vulneren els marges de la dignitat fins a un punt insuportable. En anteriors governs 

vàrem treballar incansablement des de  la regidoria de serveis socials per pal·liar aquests 

efectes i amb total fermesa ho seguirem fent, perquè està en la nostra natura. 

Al llarg d’aquest programa electoral hem exposat diversos punts i iniciatives  que ens 

agradaria abordar i assolir en un govern amb Compromís i creiem que tots ells estan 

supeditats a aquest últim i més important: rescatar persones, combatre la desigualtat i la 

pobresa. 

Per això creiem que tant l’urbanisme, la gestió, la sanitat, l’educació, la joventut, la cultura, 

el comerç, la hisenda, la transparència, l’esport i tots els aspectes de la vida municipal han 

d’estar en perfecta comunió amb la voluntat ferma de protegir als ciutadans i ciutadanes 

dins de la idea d’un municipi pel bé comú. 

S’ha d’emprendre urgentment un procés de visibilització, avaluació  i  solució. 
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Algunes de les propostes de Compromís per Benicàssim per aconseguir-ho: 

- Major col·laboració dels tècnics i professionals dels serveis socials de l’ajuntament amb 

totes les associacions i institucions del municipi: sanitàries, educatives, culturals, juvenils, 

etc..  

- Continuar amb el menjador escolar a l’estiu per als xiquets de famílies amb pocs 

recursos. 

- Incrementar la col·laboració i ajuda amb la Creu Roja, Càritas i Sant Vicent de 

Paül. 

- Atenció a les dones maltractades i violència de gènere. 

-Un pla d’ocupació per a les famílies  sense ingressos. 

- Continuar amb el projecte i millorar la qualitat de "menjar a Casa. 

- Atenció a les persones amb capacitats diferents. 

- Entrada gratuïta a la piscina municipal  per a les persones amb problemes físics.  

- Continuar amb les ajudes individuals a les persones més necessitades. 

- Col·laboració amb les associacions d’Alzheimer, Síndrome de Down, Esclerosi 

múltiple  etc.. 

- Accessibilitat en les vies publiques amb passos de vianants, guals. etc. a quota 

cero. 

- Lluitar contra  qualsevol tipus de discriminació per  raó de sexe, creença, gènere, 

estatus social, orientació sexual, etc... 

 

Aquest és el Benicàssim que volem i des de Compromís per Benicàssim lluitarem 

incansablement per construir-lo. 
 

 

 

 

 

 

 

 


