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A. CUIDEM DE LA GENT 

1. INCLUSIÓ SOCIAL 
 

1. Assignarem al Pla Municipal d'Emergència Social la suficient dotació econòmica i tècnica per tal de 
prevenir, abordar i solucionar situacions de risc social amb plans específics: mesures contra la 
desocupació, habitatge garantit, energia, alimentació, transport.  

2. Elaborarem i garantirem la Cartera de Prestacions Local. Publicitarem i complementarem les de la 
Cartera de Prestacions del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials. 

3. Col·laborarem i impulsarem la participació en l’Òrgan de Coordinació i Col·laboració 
Interadministrativa en Serveis Socials per a assegurar l’acció coordinada de totes les administracions 
públiques. 

4. Promourem la interoperabilitat dels sistemes d’informació municipal amb el Sistema d’Informació 
Valencià en Serveis Socials.  Ampliarem les dades públiques generades pel treball de Serveis Socials. 

5. Com a òrgan de coordinació, observatori, planificació i control de les polítiques de Benestar Social, 
potenciarem el Consell Municipal de Benestar Social, en el qual s'inclouran totes les organitzacions 
socials de la ciutat, amb voluntat de transformar-lo en Consell d’Inclusió i Drets Socials. 

6. Revisarem el sistema de subvencions introduint elements de control per a un repartiment més just; 
els concerts i convenis s’adaptaran a la Llei de Serveis Socials Inclusius. 

7. Crearem un servei per coordinar tota l’acció referida al treball de cures i visibilitzar la seua 
importància. Es crearà una oficina integral d'atenció a la dependència, on es done assessorament 
especialitzat i informació sobre la tramitació, tot oferint també assistència administrativa i analitzant 
les queixes, reclamacions i suggeriments.   

8. Impulsarem els serveis d’atenció a persones migrants per tal que, entre altres funcions, donen 
informació i orientació sobre l’assistència sanitària i la reclamació dels seus drets, i que duguen a 
terme campanyes divulgatives i informatives sobre aquests drets, amb especial atenció a les dones 
treballadores de la llar. 

9. Donarem suport a processos de desenvolupament humà sostenible i transformació social en 
cooperació al desenvolupament, amb un enfocament basat en drets humans, amb rendició de 
comptes, transparència i comunicació. Incrementarem la dotació econòmica  per arribar al 0,7% del 
pressupost social. 

10. Crearem places als centres de dia i ocupacionals per als joves amb discapacitat que deixen els centres 
d'educació especial, perquè tot el treball, les teràpies, i tots els esforços de les professionals que han 
atés aquestes xiquetes i xiquets no es perda en complir 21 anys.  

11. Donarem cobertura al Centre de Dia de l’Associació de Malalts Mentals AFDEM.  

12. Crearem a Tetuan centres d’atenció de malalties: Suport de Malalts de Parkinson i la 2a fase del Centre 
d’Alzheimer.  

13. Facilitarem els tràmits perquè la Conselleria actue en la Residència de Gent Gran del carrer Onda. 
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14. Crearem patis oberts inclusius per a les persones amb discapacitat intel·lectual, atès que el temps d'oci 
té una funció terapèutica i afavoreix el benestar emocional i les relacions interpersonals i fomenta la 
inclusió social, a més de donar un respir a les famílies cuidadores. 

15. Impulsarem una Estratègia Local d'Inclusió Social de la Població Gitana de la mà d’aquest col·lectiu i 
en coordinació amb la Direcció General de Diversitat. Prestarem atenció especial a la infància gitana 
en el disseny de mesures polítiques o assignació de recursos per abordar la pobresa infantil.  

16. Lluitarem contra la pobresa energètica per tots els mitjans existents: cobertura social, informació i 
assessorament, participació, millora energètica de les llars, aïllaments… 

17. Ampliarem el sistema d’ajuda a domicili per superar els dèficits existents, per acabar amb la concepció 
que ha de ser la família (quan volen dir la dona) la responsable de les cures. 

18. Generarem espais transversals des de l’àrea de serveis socials amb altres àrees municipals per generar 
sinergies i treball col·laboratiu per augmentar l’impacte social de les accions dels serveis socials: 
igualtat, habitatge, participació, joventut, gent gran, sanitat… 

19. Garantirem la dotació de personal, recursos tècnics, infraestructures i equipaments necessaris per a 
assegurar l’exercici dels drets reconeguts i la continuïtat en el temps.  

20. Assignarem una persona  de referència que siga la interlocutora principal i vetlle per la coherència, la 
coordinació amb els altres sistemes de protecció social i la globalitat i continuïtat del procés d’atenció. 

 

2. SALUT I SANITAT  
 

1. Crearem un Pla de Desenvolupament de l’Estratègia de Salut, en què integrarem totes les propostes 
de promoció de la salut. Ens adherirem al Marc d’Atenció Municipal «Xarxa Salut» impulsat per la 
Direcció General de Salut Pública i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Incorporarem la 
perspectiva de gènere i la salut al llarg de la vida. 

2. Coordinarem tots els sectors que desenvolupen polítiques i activitats amb impacte en 
salut.  Impulsarem el treball intersectorial de la salut en totes les polítiques municipals amb accions 
que l’afavorisquen, tot mobilitzant les respectives regidories per la transversalitat de la salut i el 
benestar. 

3. Promourem la col·laboració entre els serveis d’atenció primària, salut pública, associacions, 
fundacions i universitat en la realització de programes per a la salut. 

4. Actuarem coordinadament amb els serveis de Salut de la Generalitat en les seues línies d'actuació: la 
veterinària i zoonosi; el tractament exhaustiu dels aqüífers i les fonts públiques; l'erradicació dels 
abocadors incontrolats i la neteja dels contenidors de deixalles; el control de salut dels factors 
mediambientals; la promoció de la salut; l’engegada de plans de manteniment i millora de la salut 
geriàtrica per a persones majors, dependents i altres col·lectius; la creació d'observatoris de salut 
urbana, amb la col·laboració ciutadana, en els barris i a través de la web, encarregats de detectar 
l'estat d'aquells factors relacionats amb l'entorn que incideixen en la salut. 

5. Facilitarem la participació ciutadana en l’establiment de les accions que s’impulsaran des de 
l’Ajuntament per a promoure estils de vida saludables i facilitar les condicions estructurals municipals 
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per a aconseguir-los. Promourem la participació ciutadana en salut creant Fòrums de Salut 
Comunitària adreçats a la ciutadania per tal de crear cultura participativa en salut i fomentar el treball 
col·laboratiu i en xarxa entre població, associacions i professionals.  

6. Realitzarem els tractaments i control de plagues tenint en compte el canvi climàtic i les condicions 
meteorològiques i en coordinació amb les poblacions veïnes. Establirem campanyes d'informació 
ciutadana sobre el control de les plagues, facilitarem la notificació de la declaració d'infestació perquè 
els serveis municipals puguen posar en marxa les mesures de tractament i control adequades. 
Prioritzarem el control amb estratègies ecològiques, ex: instal·lar nius per a rates penades per el 
control del mosquit tigre. 

7. Exigirem que es duguen a terme i es complisquen els drets de protecció de la salut quant a: vigilància 
epidemiològica, vigilància d'aire, aigua, contaminació i residus tòxics, i investigació en salut. 
Assegurarem la divulgació i seguiment transparent d’aquestes inspeccions publicant, a més, memòries 
del treball analitzat 

8. Augmentarem els recursos destinats a formació, edició de manuals i guies i subvencions per a 
incentivar l’acció local en salut basada en actius comunitaris i en la reducció de les desigualtats en 
salut. 

9. Elaborarem un Pla integral de reformes i manteniment dels consultoris de salut depenents de 
l’Ajuntament. 

10.  Revisarem i implementarem espais cardioprotegits. organitzarem programes d’entrenament de l’us 
dels desfibriladors. 

11. ANIMALS:  

12. Identificarem punts negres i zones d’especial necessitat d’actuació per tal d’eliminar orines i 
excrements dels nostres carrers. 

13. Subdividirem les zones d’esbargiment caní per grandària dels gossos. 

14. Crearem un pla d’atenció sanitària per als ànecs del Ribalta, col.locant cartelleria informativa i 
impulsant campanyes de conscienciació.  

15. Millorarem la coordinació entre serveis municipals, empreses i regidories.  

16. La ciutat no exhibirà animals per a ornament ni diversió. 

17. Elaborarem una normativa de protecció de la fauna urbana. 

18. Treballarem per minimitzar l’impacte que petards i activitats tenen sobre els animals.  

 

3. EDUCACIÓ  
 

1. Ciutat Educadora: desenvoluparem i ampliarem el Projecte Educatiu de Ciutat. 

2. Entregarem premis d'excel·lència educativa i subvencionarem projectes d'innovació educativa en 
totes les etapes del sistema educatiu. 
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3. Crearem una Escola Municipal de Famílies. 

4. Potenciarem la Guia Educativa, on consten totes les activitats que s’ofereixen als centres educatius, i 
s’aprofundirà en la coordinació, el control i l’avaluació d’aquestes activitats. 

5. Delimitarem i rotularem nous Camins Escolars per ampliar la xarxa d’itineraris escolars segurs. 

6. Impulsarem «Castelló educa» com a motor de la innovació educativa, en estreta col·laboració amb els 
CEFIREs. 

7. Promourem la utilització dels centres més enllà de l’ús educatiu: instal·lacions esportives, 
biblioteques.  

8. Ampliarem el programa de Patis Oberts en primària i l’implantarem en secundària. 

9. Farem arribar els Patis Coeducatius a totes les escoles. 

10. Implantarem el Model Educatiu 0-3 a tots els centres d'educació infantil de la ciutat (de qualsevol 
titularitat i règim: públics i privats). Preveurem les aules de primer cicle (P2) als CEIPs de nova 
construcció. 

11. Recuperarem la gestió de les escoles Peücs, Chupetes i Biberons.  

12. Incentivarem la Formació Professional, tot evitant la desaparició de cicles d’alta col·locació per manca 
de matrícula:  

a. Crearem una Mesa de la Formació Professional dins del Consell Escolar Municipal. 
b. Implementarem nous cicles de Formació Professional a la nostra ciutat; hi oferirem 

ensenyaments esportius, agrícoles i de la mar. Crearem un nou (i gran) Centre Integrat Públic 
de Formació Professional (CIPFP).  

c. Estudiarem la possibilitat d’impartir alguns cicles superiors de Formació Professional a la 
Universitat Jaume I. 

d. Crearem un programa municipal de beques per a la Formació Professional Dual i per a la 
Formació en Centres de Treball (les pràctiques de la Formació Professional convencional). 

13. Crearem un nou complex, davant de la Ciutat de la Justícia, que acollirà els conservatoris professional 
i superior de música i de dansa (de molt recent creació i ubicat a l'IES La Plana). 

14. Habilitarem una línia d’ajudes per a posar-la a disposició de l'alumnat universitari que sol·licite ajuda 
econòmica per cursar els seus estudis 

15. Impulsarem i coordinarem l'acció d'unitats de suport a l'alumnat amb problemes educatius en les 
seues tasques escolars des del Consell Escolar Municipal 

16. Dotarem la regidoria d’Educació d’un potent equip humà que possibilite un salt qualitatiu important 
en el Pla Edificant, la Xarxa Llibres, la innovació educativa (Castelló educa)... 

17. Prioritzarem la promoció d'iniciatives educatives dels centres, associacions i entitats que fomenten la 
participació ciutadana i la cohesió social, i donen vitalitat a les expressions culturals populars. 

18. Elaborarem un pla de xoc per a combatre el fracàs escolar dels xiquets i xiquetes d’ètnia gitana, 
engegant, en el marc d'una reforma educativa, mesures d'orientació, de suport i de reforç educatiu 
adaptades a les necessitats de l'alumnat per a assegurar que acaben l'etapa obligatòria i continuen 
estudiant. 

http://www.castello.es/web20/archivos/menu0/13/Modelo_educativo.pdf
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19. Engegarem mesures per a prevenir i combatre la segregació escolar, abordant, en el marc d'una 
reforma educativa, l'alta concentració d'alumnat gitano a determinats centres educatius o classes a 
través d'intervencions dirigides a promoure l'èxit escolar i garantir la cohesió socioeducativa. 

20. Implementarem el concepte d’Escola Verda, a través de campanyes per la reducció de l’ús del plàstic, 
i el·laborarem plans de gestió ambiental dels centres. Instal·larem compostadors a les escoles on hi 
haja hort, per a llançar-hi residus orgànics dels menjadors. Habilitarem espais en les escoles d’infantil 
i primària per a la realització d’horts escolars. Fomentarem les visites educatives als espais naturals i 
promourem la creació de nous espais. Incorporarem programes d’educació ambiental amb accions 
per a estimular l’estalvi d’aigua. 

4. CULTURA 
 

1. Crearem l’edifici oficial del MUCC a l’antic Asil, amb diferents sales on s’explique la història de la ciutat, 
un magatzem per a peces no exposades, biblioteca d’investigació, sala de restauració, sala 
d’exposicions permanent per al patrimoni municipal i personal específic. Crearem l’estructura de 
RRHH necessària per a desenvolupar el MUCC. 

2. Crearem un espai de creació artística per als professionals del sector cultural.  

3. Elaborarem un Pla Estratègic Cultural, comptant amb tots els agents culturals de la ciutat, que siga 
participatiu i avaluable.  

4. Ampliarem les línies de subvencions destinades al teixit associatiu cultural i crearem línies de 
subvenció coordinades amb les autonòmiques per a la recuperació i el manteniment del patrimoni 
històric. 

5. Afavorirem que tot el teixit cultural de la ciutat (professionals, amateurs, associacions…) tinga una 
participació activa al Consell Municipal de Cultura.  

6. La persona responsable de la regidoria de Cultura es reunirà periòdicament amb professionals de la 
música, les arts visuals, les arts escèniques, etc., per agafar propostes i rendir comptes.  

7. Intercalarem cadascuna de les accions culturals dins de l’àmbit educatiu. Fomentarem l’ús educatiu 
dels museus. 

8. Optimitzarem i coordinarem l’ús dels espais de les diferents institucions: Diputació, UJI, IVC... 

9. Recuperarem el Segon Molí.  Continuarem els treballs d’arqueologia del Castell Vell. 

10. Crearem noves rutes culturals per la ciutat com ara la ruta científica, la ruta pel cementeri o la ruta 
botànica del parc Ribalta.  

11. Crearem, posarem en valor i visibilitzarem el nomenclàtor dels carrers, places i llocs de la ciutat. 
Crearem una ordenança de carrers. 

12. Crearem una sala expositiva a l’Arxiu Històric Municipal per a donar difusió al nostre patrimoni 
documental.  

13. Habilitarem una part de l’antic Tetuan XIV per a utilitzar-lo com a arxiu administratiu.  

14. Seguirem posant en valor el Planetari del Grau. 
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15. Facilitarem espais de propietat pública per a impulsar tallers d'educació no formal que fomenten 
diversos aspectes de la cultura local, a més d'altres activitats formatives de caràcter general. Aquestes 
activitats seran impartides amb caràcter voluntari mitjançant la presentació d'un projecte educatiu 
concret.  

16. Crearem un cinema públic amb una programació estable en un lloc cèntric, amb preus populars i 
programació en versió original i en valencià. 

17. Modernitzarem i rehabilitarem la Biblioteca Municipal del carrer Major. Dissenyarem el mapa de 
necessitats de biblioteques. Crearem dues noves Biblioteques Públiques (al sud i a l'oest de la ciutat). 
Enfortirem la xarxa d’espais de lectura i crearem punts d'intercanvi i d'estudi als barris perifèrics. 
Convertirem tot l’espai de l’antiga estació de Renfe en una sala de lectura. Augmentarem el nombre 
d'ordinadors d'ús públic en les biblioteques i agències de lectura municipals, i posarem en préstec 
ordinadors portàtils. 

18. Incentivarem la creació cultural per part de la joventut local i comarcal, i afavorirem la seua presència 
en l’oferta cultural i festiva local. 

19. Consolidarem els festivals organitzats per Cultura, tant teatrals (Trova’m, Arts Escèniques, 3a 
Setmana, MUT, Mostra Arts, La Ravalera Teatre…) com de programació musical (Arrancapins, 
Undergrau…). 

20. Publicarem un catàleg artístic amb geolocalització. 

21. Adquirirem obra artística per a ser exposada de forma permanent. 

22. Digitalitzarem i difondrem els fons històrics locals. Crearem un fons fotogràfic, audiovisual i de RTVV 
de la història local. 

23. Crearem una línea d’ajudes per donar suport a la programació de les sales de concerts. 

 

5. ESPORTS 
 

1. Dotarem els barris d’instal·lacions esportives, de manera equilibrada i planificada, i en potenciarem 
l’ús, tot prioritzant els veïns i aprofitant alguns serveis públics ja existents com ara els dels centres 
escolars.  

2. Treballarem amb les associacions de veïns per a crear esdeveniments esportius de barri. 

3. Crearem una gran xarxa de sendes, per a potenciar el patrimoni cultural i paisatgístic del nostre terme.  

4. Dissenyarem una xarxa de sendes periurbanes i interurbanes, per tal de comunicar els diferents barris 
i municipis que envolten Castelló.  

5. Adequarem els espais existents per tal d’impulsar la pràctica esportiva en àrees verdes, crearem 
itineraris esportius i àrees biosaludables adaptades a usuaris de qualsevol edat. 

6. Potenciarem un esport educatiu, amb formació, campanyes de valors i implicació dels clubs i dels 
centres educatius.  
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7. Oferirem alternatives d’ocupació del temps lliure de forma activa i saludable. 

8. Impulsarem l'esport com a dinamitzador de l’economia, atraient esdeveniments sostenibles 
econòmicament i ambientalment. 

9. Treballarem per a millorar l’eficiència energètica (reduint-ne la despesa) i la corresponsabilitat 
pel que fa a les infraestructures esportives (facilitant-ne l’accessibilitat).  

10. Promourem canvis en les ordenances de taxes i preus públics amb descomptes per als clubs que 
facen un bon ús de les instal·lacions tant des del punt de vista de l’estalvi de recursos (aigua, 
electricitat) com des del respecte als espais esportius. 

11. Seguirem millorant les instal·lacions de l’Estadi Municipal Castàlia de cara al centenari del CE 
Castelló.  

12. Signarem amb el Club Esportiu Castelló un conveni d’autorització d’ús de l’estadi municipal.  

13. Col·laborarem amb la Conselleria de Sanitat per a implementar conjuntament campanyes de 
promoció de la salut i la qualitat de vida. Col·laborar amb els centres d'atenció primària en la 
prestació d'un catàleg de serveis i recursos comunitaris de manera que els professionals de la 
salut puguen orientar, recomanar i "receptar" l'activitat física de forma coordinada amb l'oferta 
municipal.  

14. En esdeveniments esportius realitzats en espais naturals, garantirem un retorn econòmic destinat a la 
millora de l’espai natural on es realitza. Es tindran en compte la gestió adequada dels residus que 
genere i els materials utilitzats. 

15. Adaptarem al calendari esportiu les ajudes als clubs. 

16. Mantindrem les instal·lacions esportives en bon estat, estudiant i calendaritzant les necessitats 
d’inversió. 

17. Treballarem perquè els grans esdeveniments tinguen el menor impacte ambiental possible.  

 

6. PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ 
 

1. Fomentarem el comerç local i de barri, el comerç ecològic i el comerç just i solidari, respectuós amb 
els interessos dels productors, amb ajuda a la creació de marques que en milloren la promoció i 
distribució, com la de «Km 0» o «Producte del terme de Castelló». 

2. Impulsarem xarxes d'Economia Social i Alternativa tant en el sector privat com en el sector públic 
actualment en mans privades, passant així a un model de cogestió social.  

3. Facilitarem l’organització de mercats de barri a diferents districtes de la ciutat, que podran ser 
temàtics o sectorials, amb productes nous o de segona mà, i amb participació dels comerços del barri 
interessats, associacions, entitats i ciutadania en general.  

4. Posarem en valor els mercats municipals amb reserva d’espais per a persones joves llauradores i 
emprenedores ecològiques. Revisarem les taxes per venda ambulant. 
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5. Traslladarem el Mercat de majoristes a la Ciutat del Transport per millorar accessos. Impulsarem la 
instal·lació d’empreses d’inserció social al costat de l’ecoparc: empreses de reciclatge i reutilització 
de roba, olis, tallers, reparació i venda d’electrodomèstics, etc. 

6. Treballarem per la gestió pública del Mercat del Dilluns, per a potenciar-lo, millorar-ne la gestió i poder 
aprofitar l’espai i el pàrquing subterrani en benefici de totes i tots.  Impulsarem l’ús del recinte de 
Fires i Mercats. Realitzarem un manteniment adequat.  

7. Recuperarem el Mercat Central com a nucli comercial i de restauració del centre de la ciutat; 
’ajustarem els horaris i millorarem les instal·lacions per tal de poder rebre més visitants i compradors. 

8. Establirem bonificacions fiscals i tributàries per a aquelles persones propietàries de locals en desús de 
determinades zones de la ciutat que els destinen al comerç. Subvencionarem les taxes municipals a 
les persones emprenedores. 

9. Elaborarem un mapa geolocalitzat dels comerços de la ciutat.  Facilitarem l’accés al centre en 
transport públic i promourem l’aparcament gratuït per incentivar el comerç. 

OCUPACIÓ 

10. Desenvoluparem pactes territorials d’ocupació amb especial atenció a dones, joves, aturades de llarga 
duració, diversitat funcional i migrants. 

11. Impulsarem programes per l'ocupació digna, premiant aquelles empreses que generen ocupació 
estable i de qualitat. Impulsarem un acord metropolità per un salari mínim a la comarca de la Plana, 
amb l'objectiu d'afavorir el creixement econòmic i unes condicions de treball dignes. 

12. Oferirem assessorament i seguiment a la creació d’empresa  i a la economia social.  

13. Redefinirem els Jornals de Vila i augmentarem els Programes d’Ocupació: Avalem Joves, Avalem 
Experiència. 

14. Establirem pràctiques professionals per a les persones titolades de Castelló als distints departaments 
de l’Ajuntament. 

15. Elaborarem programes de formació i acompanyament cap a l’ocupació adaptats als grups més 
desfavorits i allunyats del mercat laboral, com ara la població gitana, amb mesures específiques per a 
joves que ni estudien ni treballen. 

16. Promocionarem la formació dual per a establir relació entre els recursos formatius i les empreses.  

 

7. RECURSOS HUMANS 

  
1. Garantirem el personal i els mitjans necessaris per a la correcta prestació dels serveis públics. 

2. Definirem tasques i funcions de cadascun dels llocs de treball de l’ajuntament.  

3. Renovarem la normativa de borses de treball, fent-la més àgil, flexible i eficient, de manera que tinga 
en compte la capacitat, la formació i l'experiència. 
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4. Elaborarem un calendari d’oposicions a les 270 places previstes i publicitarem el temari amb la 
suficient antelació. 

5. Facilitarem la carrera i el desenvolupament professional.  

6. Elaborarem un catàleg de complements específics per a la retribució de penositats, nocturnitats, dies 
festius i altres eventualitats.  

7. Destinarem la productivitat al reconeixement del desenvolupament eficient i exemplar del treball. 

8. Impulsarem l’acompliment de les mesures del Pla d’Igualtat del Personal Municipal. 

9. Reserva d’almenys un 30% de les places a les oposicions de policies locals per a les dones per garantir 
nous referents i l’equilibri en l’esfera pública   

10. Acabarem amb la taxa de temporalitat i realitzarem processos selectius unificats amb altres 
administracions. 

11. Promourem la mobilitat administrativa del personal funcionari, d’acord amb el que estableix l’article 
82, amb reciprocitat entre les persones professionals de l’administració autonòmica valenciana i les 
entitats locals, inclosos els seus organismes autònoms i entitats de dret públic, en el marc previst en 
el text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i la restant legislació bàsica de règim local aplicable, 
així com el que disposa la Llei 10/2010, de 9 de juliol. 

12. Oferirem formació per garantir l’atenció en les llengües oficials i la qualitat en l’atenció al públic.  

13. Centralitzarem en una àrea les relacions institucionals, especialment les referents a la Unió Europea i, 
concretament, aquelles que tinguen a veure amb línies d’ajudes econòmiques i programes europeus. 
En aquesta àrea també es coordinaran els agermanaments. 

 

8. FESTES 
 

1. Impulsarem la revisió i aprovació d’uns nous Estatuts del Patronat de Festes. 

2. Ampliarem i millorarem els espais posats a disposició de les comissions, com ara el Magatzem de 
Gaiates, així com les condicions de treball i la seguretat dels membres de les comissions festeres. 

3. Simplificarem la documentació relativa als tràmits administratius per a les entitats festeres, posant a 
la seua disposició personal específic en una mateixa oficina tècnica.  

4. Assumirem la realització de sonometries per a esdeveniments amb ambientació musical al carrer: 
seran gratuïtes per a colles i gaiates i els locals lucratius pagaran taxa. Limitarem a 8 hores seguides el 
nombre d’hores permés per a ambientació musical al carrer per tal de facilitar el descans veïnal. 

5. Recuperarem festes populars. Proposem facilitar la generació de dinàmiques d'autogestió popular de 
les festes per part de colles, carrers i barris. 

6. Salvaguardarem la memòria viva del que han sigut les nostres festes i la seua evolució mitjançant la 
recuperació, restauració, posada en valor i obertura a la ciutadania de l'arxiu històric de la Junta de 
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Festes. Hi crearem un espai d'emmagatzematge adequat, a banda de digitalitzar-ne el contingut, i en 
documentarem el material abans que el significat es perda per a sempre.  

7. Impulsarem la investigació i el desenvolupament en disseny, construcció i il·luminació per als 
monuments gaiaters amb acords amb col.legis professionals, centres de formació professional o l’UJI. 

8. Instal·larem il·luminació específica amb la identificació de la gaiata en cada sector.  

9. Elaborarem una guia per a programar festes amb perspectiva de gènere. Fomentarem les activitats 
amb llenguatge i imatges d'igualtat i promourem actes que facen visible l'aportació de les dones al 
món de les festes. Vetllarem pel compliment i l'aplicació dels valors i principis de la igualtat, i per 
l'eliminació d'estereotips sexistes o discriminatoris en els textos i materials que s'utilitzen en els 
àmbits festers. 

10. Farem campanyes per evitar les agressions masclistes en l’àmbit festiu en col·laboració amb les 
entitats i els col·lectius festers. 

11. Respecte a les festes taurines, es destinaran diners sols per a aspectes relacionats amb la seguretat 
dels recintes, no per a la compra ni lloguer d’animals.  

12. Vetllar pel principi de laïcitat. Els representants municipals que assistisquen a actes religiosos ho faran 
a títol personal. Regularem l’assistència a aquells actes que, tot i tindre un origen religiós, s’han 
convertit en un esdeveniment social per la seua popularitat.   

13. El Procurador d'Ermites serà un càrrec elegit pel plenari a proposta del Govern, i l’ocupacrà una 
persona que defense el nostre patrimoni i el seu valor etnològic i cultural, després d'haver sigut 
consultada la societat civil, per un període que vaja més enllà d'una legislatura. Serà un càrrec no 
retribuït, que tindrà la col·laboració de la regidoria de patrimoni, cultura i el negociat de brigades 
municipals, per a mantenir, cuidar i dinamitzar les nostres ermites.  

B. PROTEGIM LA TERRA 

1. SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT 
 

1. Farem una política decidida d’estalvi energètic. Invertirem l’estalvi  en energies renovables per a 
aconseguir espais de 0 emissions. Treballarem per un canvi en el model energètic i d’adaptació al canvi 
climàtic. Replantejarem tots els serveis públics municipals incorporant la perspectiva mediambiental. 
Mantindrem els contractes amb comercialitzadores o productores 100% renovables. 

2. Realitzarem un diagnòstic energètic i desenvoluparem un Pla d'Estalvi i Eficiència Energètica per a 
cada edifici o instal·lació municipal i per als centres educatius. Tant el Pla com les dades seran 
públiques. Dissenyarem instal·lacions d’autoconsum en els edificis i les instal·lacions municipals. 
Implementarem un Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible. 

3. Crearem l’Agència Municipal de l’Energia per a tramitacions, assessorament i gestions energètiques. 
Fomentarem la cultura de l'eficiència energètica. Impulsarem la participació en els programes 
subvencionats per l'IVACE.   
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4. Assegurarem el manteniment dels cabals ecològics i farem complir la Directiva Marc de l'Aigua en la 
planificació hidrològica. Promourem el consum d’aigua potable de la xarxa municipal d’abastiment. 
Evitarem l’ús d’aigua embotellada en les instal·lacions i actes públics municipals i promourem l’ús de 
gots i material reutilitzable i biodegradable en les festivitats. Ampliarem la xarxa de fonts públiques 
del municipi. 

5. Definirem les condicions tècniques i sanitàries dels abocaments a la xarxa de sanejament en el terme 
municipal. Protegirem el medi receptor de les aigües residuals i els sistemes de depuració.  

6. Impulsarem projectes d’estalvi i d’eficiència en l’ús de l’aigua en edificis i instal·lacions municipals, així 
com en habitatges i activitats industrials. Realitzarem una Auditoria Hídrica dels serveis i edificis 
municipals i elaborarem i promourem un pla d’estalvi, mitjançant la instal·lació de tecnologies 
estalviadores d’aigua als edificis municipals i als habitatges de nova construcció, així com mitjançant 
el disseny i gestió sostenible de zones enjardinades. Promourem la reutilització i l'ús de les aigües 
regenerades. 

7. Elaborarem un Pla d'Infraestructura Verda per a la gestió dels espais verds; millora i creació de nous 
jardins i parcs, augment de l'arbratge en vies públiques i creació de corredors verds entre els parcs. 
Impulsarem l’Ordenança Municipal de l'Arbratge, Parcs i Jardins. 

8. Defensarem un ús sostenible de l’espai natural: oci, turisme, etc. Difondrem els valors naturals, els 
cartografiarem i integrarem en plans de recursos turístics. Continuarem l’esforç de recuperació del 
Parc Ribalta com a referent d'espai verd en la ciutat, mitjançant l'adequació dels serveis higiènics del 
parc, el manteniment i millora de les instal·lacions actuals i la promoció d’activitats per a conèixer les 
espècies naturals que alberga. 

9. Implantarem programes d’eficiència energètica als centres educatius, com ara el Projecte 50/50, 
consistent a retornar el 50% de l’estalvi a l’escola i revertir l’altra meitat en noves mesures d’estalvi, 
eficiència i renovables al mateix centre. 

10. Millorarem la qualitat de l’aire de la ciutat amb mesures concretes i amb el major consens i participació 
de la ciutadania, coordinant accions i demanant implicació a totes les administracions. 

 

2. AGRICULTURA 
 

1. Garantirem la protecció dels espais naturals i implantarem mesures de promoció de l’agricultura. 

2. Subvencionarem l’IBI dels terrenys productius.  

3. Aplicarem bonificacions fiscals per a particulars que estiguen interessats en la cessió de terrenys per 
a crear un Banc de Terra i en potenciarem els usos agrícoles.  

4. Promourem el cultiu de la taronja amb diferents iniciatives: FiraTaronja per a posar en valor comercial 
les varietats citrícoles i els productes derivats; un Congrés Científic d'Investigadors/es, per a 
l'intercanvi d'idees, avanços i projectes en el camp de l'agricultura, la indústria del perfum i la 
restauració. 
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5. Implantarem més horts sostenibles d’oci i autoconsum que abasten la major quantitat dels barris, i en 
especial entre les rondes de circumval·lació, creant un cinturó verd de transició cap a l’espai agrícola 
que delimita la ciutat. 

6. Promourem l’engegada del Projecte Kilòmetre 0, en col·laboració amb les organitzacions agràries, 
comercials i de consumidors, per tal de fomentar l'agricultura de proximitat. Dissenyarem Parcs 
Agraris, zones de formació, recuperació agrícola i elaboració de productes de km 0. 

7. Garantirem la implantació progressiva de l'agricultura ecològica i sostenible, utilitzant figures que 
acceleren la transició ecològica i un canvi en el paradigma en el model econòmic.  

8. Incorporarem Castelló a la xarxa estatal de ciutats per l'agroecologia i signarem el pacte de Milà sobre 
polítiques alimentàries urbanes.  

9. Crearem polítiques específiques que tinguen com a finalitat l'increment de dones agricultores. 

10. Crearem bancs d’hàbitats, la finalitat dels quals siga mitigar els efectes del canvi climàtic.  

11. Crearem un mercat ecològic, de caràcter mensual, per a acostar l'agricultura i els productes ecològics 
i de proximitat a la població. Posarem en valor els mercats municipals amb reserva d’espais per a 
persones joves llauradores i emprenedores ecològiques. 

12. Fomentarem la figura de la Custòdia del Territori com a eina clau per a l'accés a la terra i per a 
salvaguardar els nostres cultius i espais agroambientals.  

13. Revitalitzarem el Consell Agrari. 

14. Crearem un parc agrari en espais degradats per la bombolla inmobiliària.  

15. Crearem una oficina municipal d’informació, assesorament i tramitació de producció ecològica.  

16. Impulsarem la creació del banc de llavors autòctones i el foment de la nostra memòria agroecològica. 

3. HISENDA 
 

1. Seguirem enviant a cada domicili a principi d’any tots els rebuts municipals amb l’import corresponent, 
per tal que la ciutadania puga programar-se les seues aportacions a l’Ajuntament, i continuarem amb 
els plans de pagament per poder fer-ho efectiu. 

2. Establirem els impostos municipals de manera que, qui més té, més pague. 

3. Farem efectiu el cobrament de l’IBI dels edificis lucratius de l'Església.  

4. Ampliarem les clàusules socials i mediambientals a tots els contractes de l'Ajuntament.   

5. Controlarem el compliment per part de les empreses dels compromisos adquirits en la contractació 
pública amb l’Ajuntament, mitjançant una avaluació de l'administració local, qualitativa, intermèdia i 
final per tal de fer un ús eficient dels recursos municipals i amb la participació de la ciutadania.   

6. Facilitarem que cooperatives i empreses de l'economia social i solidària gestionen activitats i serveis, 
sempre que no substituïsquen els serveis bàsics de propietat i gestió pública. Crearem Xarxes 
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d'Economia Social i Alternativa tant en el sector privat com en el sector públic actualment en mans 
privades, passant així a un model de cogestió social (contractes de reserva).  

7. Aplicarem una subvenció de la quota de l'IBI a aquells terrenys urbans que, per conveni amb 
l'Ajuntament, se cedisquen almenys durant 4 anys a usos públics provisionals, com ara aparcaments 
públics, horts urbans, jardins o zones d'escampament de mascotes, que ens comprometem a crear, o 
per a la creació d’un Banc de Terra per a potenciar-ne els usos agrícoles.  

8. Bonificarem el 100% de l’IBI de la part de la vivenda en propietat de les dones supervivents, quan 
tinguen una casa en comú amb l’agressor 

9. Bonificarem fiscalment les activitats alineades amb l’economia baixa en carboni. 

10. Mantindrem bonificacions de l’IBI a les famílies, a la cultura, als serveis socials, a la reducció del CO2 i 
a l’estalvi energètic. 

11. Elaborarem bases comunes consultables en una plataforma de subvencions. 

12. Realitzarem estudis de fiscalitat tenint en compte la perspectiva de gènere.  

13. Reclamarem un finançament just per tal de poder prestar els serveis que la ciutadania necessita al 
mateix nivell que altres ajuntaments d’altres zones del territori espanyol.  

14. Reforçarem el Consell d’Inspecció per democratitzar la recaptació i evitar fraus. 

 

4. TERRITORI I URBANISME 

 

1. Aprovarem i impulsarem el Pla General, elaborat de forma participativa, desterrant l’anterior i 
implantant un nou model urbanístic que dote de seguretat a les empreses i famílies. 

2. Crearem una oficina urbanística per a informar i rebre suggeriments dels ciutadans. 

3. Informarem el veïnat de la marjaleria de les possibilitats que ofereix la minimització d’impacte per a 
regular el seu habitatge conservant l’entorn.  

4. Activarem un full de ruta per a augmentar la resiliència en diversos elements relatius als efectes sobre 
la salut (identificació i contenció de noves plagues, colps de calor...), prevenció d’incendis, mesures 
contra l’erosió, regeneració de zones verdes i biodiversitat, gestió del cicle de l’aigua, gestió del 
territori i protecció de l’agricultura.  

5. Ampliarem el Paratge Natural del Desert de Les Palmes. 

6. Impulsarem l'Àrea Metropolitana de la Plana. Tindrem en compte les poblacions veïnes en les 
decisions urbanístiques a l’hora de decidir on posem habitatges, on polígons, on les plataformes 
logístiques, on paratges protegits i com ens comuniquem. 

7. Dissenyarem solucions naturals per a afavorir el drenatge de les pluges torrencials i la mitigació d’altes 
temperatures amb la planificació de la vegetació urbana (ombratges, barreres naturals, parcs 
inundables, etc). Millorarem el drenatge de l’àrea urbana, dissenyant mesures de drenatge urbà 
sostenible.  
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8. Treballarem perquè l’entorn de tots els col·legis siga accessible, net, agradable i funcional. 

9. Revisarem les instal·lacions de golf allotjades en el Pinar per aplicar taxes d’ocupació o revertir-les per 
donar un ús públic a tot el Parc.  

10. Crearem el Parc Municipal de Muntanya Negra com a espai de gaudi de la ciutadania.  

11. Construirem l'avinguda del Riu, amb carril bici fins a la mar. 

12. Traçarem una via verda que vaja des del port fins al baixador de Les Palmes, vora la Magdalena. 

13. Elaborarem un Pla Integral d’Actuació per a la zona de l’antic PAI Mestrets amb l’objectiu de 
revitalitzar i promoure la seguretat i benestar veïnal de la zona. S’implementaran solucions per 
assegurar-hi la neteja i rehabilitació dels terrenys degradats, la protecció de la contaminació i el 
control de les activitats de la zona dins del marc de la legalitat. Millorem l’enllumenat.  Encetarem un 
procés per a l’adquisició dels solars per a crear instal·lacions d’ús ciutadà: poliesportius, espais de 
reunió, de conferències, premsa. Construirem un Centre Multifuncional intergeneracional per al barri. 
Traslladarem el dipòsit municipal de vehicles i construirem un gran parc al voltant del col·legi Illes 
Columbretes.   

14. Prolongarem la Ronda Oest fins la carretera de l’Alcora, tot habilitant un nou accés a l’UJI des de la 
carretera de l’Alcora. 

15. Urbanitzarem amb voravies la carretera de l’Alcora des de la Quadra dels Cubs fins la connexió amb la 
carretera N-340. 

16. Elaborarem un pla de millora de l’antiga N-340 des de la rotonda de l’Hospital General fins la rotonda 
del col·legi Enric Soler i Godes. 

17. Aprovarem una ordenança de solars abandonats en zona urbana. 

18. Elaborarem un pla d’actuació específic per a millorar la qualitat de l’aire i reduir les emissions de 
contaminants a la ciutat i terme de Castelló, amb especial atenció al Grau, basat en les mesures dels 
índexs de contaminació de l’aire i contaminació acústica. 

19. Instarem que s’allibere de peatge l’AP7. 

5. MOBILITAT  
 

1. Promourem un transport públic més eficient, fent que la freqüència de pas de cada línia no supere els 
20 minuts per a facilitar-ne i incrementar-ne l’ús i l’efectivitat. 

2. Elaborarem plans de mobilitat baixa en emissions per al foment de la mobilitat no motoritzada i per a 
promoure els mitjans de transport més nets i eficients, sempre ajustats a la demanda real i fomentant 
els sistemes integrats de transport públic; en el cas de la bicicleta, en combinació amb l'ús del 
transport públic. Promourem també els plans de mobilitat en empreses (per a empleats i mercaderies) 
i en grans àrees industrials, comercials o empresarials, i la mobilitat compartida entre usuaris. 

3. Ordenarem les reserves de dotacions públiques i l’obtenció del sòl necessari per a implantar-les, 
d’acord amb la planificació sectorial en matèria sanitària, educativa i de serveis socials.  
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4. Augmentar el servei de parades de bus a demanda per a dones en horari nocturn.  

5. Ampliarem la xarxa de carril bici per tota la ciutat. 

6. Subvencionarem els abonaments de transport públic als treballadors quan els centres de treball 
s'hagen traslladat a la perifèria urbana. 

7. Fomentar l’ús de la bicicleta en els recorreguts casa/escola mitjançant la instal·lació d’aparcabicis dins 
de l’escola o a l’entorn més proper possible, perquè puga utilitzar-los l’alumnat, no sols les persones 
adultes que el porten. 

8. Bonificarem l’ús de la bicicleta per al desplaçament a i des del lloc de treball.  

9. Considerarem els taxis com un servei públic i elaborarem una ordenança per regular la contractació 
de vehicles amb conductor a la ciutat fixant una hora de precontractació. Facilitarem que hi haja taxis 
a demanda en aquelles zones on no hi ha transport públic. Promourem aplicacions per a demanda de 
taxis.  

10. Construirem pàrquings dissuasius a les entrades de Castelló en cada districte. 

11. Impulsarem la gratuïtat del transport per a totes les persones estudiants. 

6. TURISME 
 

1. Desenvoluparem, amb els sectors implicats i el conjunt de la ciutadania, el Pla Estratègic de Turisme 
segons criteris de sostenibilitat mediambiental i social i de qualitat en l'oferta de productes i serveis; 
atendrà tant als interessos dels potencials turistes com als de la societat castellonenca. 
 

2. Potenciarem el turisme des de diferents vessants, com ara el turisme cultural, esportiu, de platja, de 
natura i gastronòmic. 

3. Reivindicarem la indústria turística com a motor d’ocupació. 
 

4. Tindrem les platges en les millors condicions, amb dotacions de banys, aigua i passarel·les fins l’aigua 
per a l’accessibilitat. 

5. Posarem en valor la riquesa patrimonial de la ciutat, així com els seus espais naturals (la franja litoral 

i les seues platges, el Pinar del Grau, el Parc Litoral, el Paratge de la Magdalena, les Columbretes, el 

Desert de les Palmes, el Molí de la Font, la Marjal, camins i sendes…). Habilitarem transport utilitzable 

amb finalitats turístiques.  

 

6. Establirem un punt de recepció i informació de turistes. 

 

7. Crearem el Museu de Festes de Castelló, que mostre les peculiaritats de totes les nostres festes, dins 
del MUCC, tenint en compte el vessant d’atenció a visitants.  
 

8. Construirem un Alberg per a la Joventut per facilitar el turisme jove.  

9. Adquirirem un bus turístic que permeta fer visites per a turistes als distints llocs i paratges de Castelló.  
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10. Establirem un sistema perquè l’augment en despeses de serveis públics (neteja, fem) ocasionades pel 
turisme no haja de ser sufragat només pels impostos ciutadans.  
 

11. Potenciarem les rutes turístiques per la ciutat.  
 

12. Elaborarem una ordenança d’autocaravanes. 
 

13. Potenciarem el refugi antiaeri com a atractiu turístic. 
 

14. Dissenyarem una APP de Turisme i Cultura per a les persones que ens visiten i per a la ciutadania.  

 

7. MODERNITZACIÓ I SERVEIS PÚBLICS 
 

1. Millorarem la qualitat i el control dels serveis externalitzats amb la intenció de recuperar-los. 
Impulsarem la reserva de contractes per a economia social. 

2. Vetllarem pel compliment dels contractes de les empreses concessionàries.   Impulsarem sistemes de 
fiscalització i control dels contractes i de la prestació efectiva del servei per part de l’operador privat 
a través d’indicadors de rendiment, d’auditories de gestió i comissions de seguiment.   

3. Utilitzarem criteris d’eficiència energètica en els concursos públics. 

4. Redissenyarem el lloc web municipal per tal de fer-lo més àgil, intuïtiu i participatiu; el valencià en 
serà la llengua per defecte. 

5. Vincularem Modernització i Transparència a Serveis Públics. Elaborarem un pla perquè en quatre anys 
tota la informació generada per l'Ajuntament i les empreses que li donen servei estiga a l'abast, de 
forma oberta, al conjunt de la ciutadania. 

6. Revisarem la fiscalitat i les polítiques tarifàries. Farem públic el que obtenim a canvi dels nostres 
impostos, taxes i preus públics. Publicarem les dades de residus, aigua, neteja i il·luminació. 

7. Defensarem una política de taxes i cànons de l'aigua clarament progressiva, assegurant-ne l'ús social, 
racional i sostenible i que faça prevaldre l'eficiència, l'estalvi, la reutilització i la depuració integral. 

8. Identificarem amb un logo tots els textos que l'Ajuntament genere i que tinguen revisat el llenguatge 
sexista.  

9. Ampliarem l'horari del cementeri. 

10. Establirem cànons per l’aprofitament d’espais municipals per part d’empreses amb ànim de lucre 
(aeròdrom, golf…). 

11. Facilitarem els tràmits que afavorisquen la instal·lació de sistemes fotovoltaics en les noves 
construccions i polígons industrials. 

12. Elaborarem un Pla Municipal de Gestió Integral de Residus, incloent-hi tots els aspectes del cicle de la 
gestió de residus des d’un punt de vista mediambiental, amb l’objectiu d’afavorir l'estratègia 4R 
(reducció, reutilització, reciclatge, recompra), d’assolir models de responsabilitat amb fiscalitats 
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progressives, de millorar la recollida, el tractament i la recuperació de residus urbans, i d’eliminar 
abocadors incontrolats i establir protocols de gestió integrada i restauració ambiental. 

13. Impulsarem la recollida selectiva generalitzada, amb sistemes d’incentius per a fomentar la recollida 
separada d’origen en totes les fraccions. Engegarem la recollida separada de residus orgànics. 

14. Planificarem la renovació de les infraestructures d’aigua i sanejament.  

 

C. GARANTIM DRETS 
 

1. IGUALTAT 
 

1. Impulsarem les propostes del Pla d’Igualtat d’Oportunitats per tal que estiguen necessàriament 
pressupostades en els Plans Departamentals i no puguen ser esmenades.  

2. Elaborarem una Estratègia Local en compliment i desenvolupament del Pacte Valencià contra la 
Violència de Gènere i Masclista que implique de manera transversal totes les regidories. Potenciarem 
el treball interdepartamental entre aquelles àrees més implicades (Serveis Socials, Habitatge, 
Promoció Econòmica i Ocupació, Pla d’Immigració, Servei d’Igualtat d’Oportunitats, etc). 

3. Elaborarem un Protocol de Coordinació de recursos municipals que puguen intervindre en violència 
masclista. Impulsarem la coordinació amb la resta de recursos de la ciutat. Treballarem per que hi haja 
una derivació efectiva des de les Oficines d’Atenció a les Víctimes als serveis especialitzats municipal 
per al seguiment integral de víctimes i filles i fills 

4. Formarem part de la Xarxa de Consells de les dones i per la igualtat municipals 

5. Les dones tindran l’accés garantit a drets, programes i serveis quan els serveis especialitzats acrediten 
la situació de violència de gènere. Bonificació total o parcial a l’accés a l’oci educatiu i esportiu 
municipal per a les dones víctimes de violència de gènere i/o els i les seues descendents. Impulsarem 
solucions habitacionals per a víctimes de violència masclista. 

6. Desenvoluparem plans contra la violència masclista i l’assetjament sexual en festes populars i festivals. 
Vetllarem perquè en els actes organitzats a la ciutat no hi haja cançons masclistes o sexistes.  

7. Impulsarem campanyes de sensibilització i accions per la igualtat de gènere i contra les violències 
masclistes  

8. Destinarem el finançament provinent del Pacte Estatal contra la Violència de Gènere a accions que 
repercuteixen directament en les dones supervivents. 

9. Millorarem la detecció del maltractament establint col·laboració entre l'ajuntament, escoles i centres 
de salut.   

10. Establirem línees de coordinació amb recursos assistencials i dotarem d’informació de programes 
d’empoderament per part de l’Àrea de Seguretat.  
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11. Elaborarem els Pressupostos Municipals tenint en compte l’impacte de gènere, tant en despeses com 
en ingressos. Analitzarem el gènere dels ingressos municipals, que detalle la recaptació, els ingressos 
externs i les taxes per a establir mesures compensatòries. 

12. Desenvoluparem els plans urbanístics amb perspectiva de gènere per a fer dels nostres municipis 
espais segurs i inclusius.  

13. Impulsarem activitats coeducadores juntament amb les escoles per tal de col·laborar i donar suport a 
la transformació de les escoles mixtes en escoles coeducadores.  

14. Vetllarem pel compliment i desenvolupament de la Llei Valenciana dels Serveis Socials Inclusius. 

15. Implementarem recursos d’atenció a dones prostituïdes des de la inserció activa i comunitària.  

16. No contractarem publicitat amb mitjans de comunicació que continguen anuncis de prostitució.  

17. Ampliarem l’Escola d'Igualtat amb un pla de formació per la igualtat de gènere per als diferents 
departaments municipals, per a les empreses que treballen per a l'Ajuntament i per a les associacions 
i entitats de la ciutat, incorporant-hi la diversitat sexual. 

18. Aprovarem el Pla d'Igualtat del Personal Municipal, elaborant-lo de forma participativa. Formarem en 
igualtat a totes les àrees municipals i als cossos de seguretat. 

19. Impulsarem la creació d’espais físics on es treballe la igualtat i l’empoderament des d’una perspectiva 
feminista. Tindrem un Espai dels Feminismes com a referència i punt d’encontre. 

20. Crearem un distintiu municipal per a reconéixer mitjans o empreses compromeses amb la igualtat.  

21. Tindrem en compte l’aplicació de la Llei d’Igualtat en els barems per a les empreses que treballen amb 
l’Ajuntament. Exigirem que les empreses que treballen per a l’Ajuntament tinguen Plans d’Igualtat 
visats per la Conselleria. 

22. Crearem una Comissió Interdepartamental que impulse l’establiment i la verificació de les clàusules 
socials i de gènere en la contractació municipal.  

23. Aprovarem el Pla d’Igualtat del Personal Municipal i en garantirem l’avaluació i compliment. 

 

2. PARTICIPACIÓ 
 

1. Enfortirem el teixit associatiu de la ciutat. Continuarem amb l’escola de participació, les bateries de 
cursos anuals a entitats en diferents matèries, i les accions de visibilització del teixit associatiu i del 
seu impacte a la ciutat. Les associacions són el motor de la ciutat. 

2. Garantirem la formació permanent per al personal de l’Ajuntament, especialment en metodologies 
participatives.  

3. Consolidarem la participació ciutadana en els Pressupostos amb el «Decidim Barris». 

4. Crearem una coordinació amb estructura estable entre les àrees de Participació Ciutadana, Joventut i 
Oci Educatiu i Participació de la Infància. 
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5. Simplificarem els tràmits administratius, amb una ràpida i clara resposta a les demandes ciutadanes, 
establint mecanismes perquè tots els suggeriments, reclamacions i peticions puguen consultar-se.  

6. Facilitarem la incorporació de representants de diferents col·lectius als consells i juntes de districte, 
fomentant la paritat: gent gran, associacions culturals, de dones, de benestar social.  

7. Augmentarem les partides de diners que financen el teixit associatiu de la ciutat que fa possible que 
funcione l’activitat sociocultural de Castelló a les vesprades i els caps de setmana. 

8. Visibilitzarem l’impacte que el treball de les associacions té en la ciutat.  

9. Articularem els Centres Cívics a la ciutat amb partida pressupostària pròpia i coordinació tècnica, dins 
de Participació Ciutadana. Tindrem una xarxa de Centres Cívics digna i bonica, amb compliment de les 
mesures de seguretat i accessibilitat, i plena d’activitat. Garantirem un sistema racionalitzat i just 
d’accés a la gestió d’aquests Centres Cívics per a aquelles entitats amb millors projectes per a la ciutat. 

10. Elaborarem una regulació per a l’ús dels locals municipals. Dissenyarem una central de reserves de 
locals per a facilitar-ne l’ús per part de la ciutadania. 

11. Signarem convenis plurianuals amb les associacions per a la gestió de projectes i serveis públics per 
donar estabilitat als processos d’educació en la participació. 

12. Impulsarem la elaboració d’un Pla Municipal de Voluntariat i crearem un servei per a la coordinació. 

 

3. TRANSPARÈNCIA  
 

1. Pacte polític per Castelló. Una de les primeres mesures serà proposar a la resta de grups polítics 
representats a l'Ajuntament un pacte per a traure del debat partidista els temes importants de la 
ciutat, els que no admeten demora i que estan en l'agenda de la ciutadania, temes en què tots hem 
d'estar compromesos 

2. Crearem una Oficina de Bon Govern per a l’anàlisi i publicació d’informació que facilite la prevenció 
de males pràctiques i la rendició de comptes de la gestió municipal.  

3. La corporació municipal en ple s’adherirà al Codi de Bon Govern de la Federació Espanyola de 
Municipis i Províncies. 

4. Farem visible l’agenda pública de l’alcaldia i de l’equip de govern i la corporació sencera. Farem 
públiques les agendes dels òrgans de govern en exercici de les seues funcions i extractes del seu 
contingut. 

5. Publicarem informació periòdica, actualitzada, detallada i comprensible, respecte als aspectes 
principals del municipi, que ens ajuden a entendre i fiscalitzar l'acció del govern així com a la millor 
gestió i presa de decisions respecte a la nostra ciutat. 

6. A banda de les obligacions legals de la llei de transparència, cal avançar en la publicació d'allò que fa 
l'ajuntament, en format GIS, estadístic i en dades tractables per software lliure de tots els serveis 
públics i les atencions i feines que realitza el nostre ajuntament. 
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7. Garantirem la proporcionalitat de la publicitat institucional als mitjans de comunicació. S’aprovarà un 
pla de mitjans de comunicació, que estarà sotmés a principis d’igualtat i proporcionalitat. No 
contractarem publicitat amb mitjans de comunicació que tinguen anuncis de prostitució ni de joc.  

8. Crearem un sistema unificat de rebre i resoldre queixes i suggeriments que permeta fer seguiment de 
les respostes.  

9. Establirem sistemes de coordinació entre regidories i entre administracions per tal d’optimitzar 
recursos i oferir serveis de qualitat. 

10. Dotarem l’administració local d’eines i recursos que milloren el seu funcionament i la seua eficàcia: 
formació a funcionaris, eines informàtiques comunes, aplicacions mòbils, tracte a la ciutadania, 
transparència. 

11. Dignificarem i garantirem  la imatge gràfica de la ciutat de Castelló en tots els actes, projectes, i difusió 
per xarxes, promovent una renovació professionalitzada de la identitat corporativa de l’Ajuntament, 
mitjançant una crida a projecte i seguint les indicacions de les associacions professionals. Regularem 
la contractació del disseny gràfic de campanyes i projectes per tal de fer-la professional i oberta i amb 
absoluta transparència 

 

4. JOVENTUT 
 

1. Elaborarem de forma participativa un Pla Local de Joventut, que coordine les mesures de totes les 
àrees de l’Ajuntament adreçades a joves, i que estiga en línia amb els objectius de l’Estratègia 
Valenciana de Joventut de la Generalitat. 

2. Fomentarem la presència de joves en els espais de decisió local per tal que participen activament en 
el disseny i l’elaboració d’iniciatives municipals. 

3. Vetllarem perquè el Consell de la Joventut siga una eina real d’impuls d’iniciatives per a la joventut, 
obert no només a entitats, sinó també a joves a títol individual. 

4. Impulsarem un programa integrat de promoció i prevenció de la salut. 

5. Promourem programes d'educació ambiental i promoció del patrimoni valencià amb entitats juvenils, 
prestadores de serveis a la joventut, entitats mediambientals i entitats culturals. 

6. Crearem programes locals de reincorporació laboral de joves amb titulació. Concedirem ajudes 
municipals a la investigació per a joves amb titulació. Establirem pràctiques professionals per a les 
persones titulades de Castelló als distints departaments. 

7. Redefinirem els Jornals de Vila i augmentarem els Programes d’Ocupació: Avalem Joves.  

8. Promourem la formació dual per a establir relació entre els recursos formatius i les empreses. 

9. Reservarem espais en els mercats municipals a persones joves llauradores i emprenedores 
ecològiques. 
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10. Desenvoluparem programes municipals de lloguer social per a la joventut. Engegarem una borsa 
d'habitatge jove, acompanyada d'un servei d'assessorament cap a l'emancipació i habitatge per a 
joves. 

11. Impulsarem la gratuïtat del transport per a totes les persones estudiants. 

12. Incorporarem la perspectiva de la diversitat sexual i de gènere en els serveis i programes 
d’adolescència i joventut. 

13. Crearem un servei d’assessorament a la joventut en matèria de beques, ajudes i premis, que 
centralitze tota la informació en aquest aspecte a nivell municipal, autonòmic, estatal i internacional. 

14. Estimularem les entitats especialitzades perquè desenvolupen projectes d'educació en valors per a 
millorar la qualitat de les seues activitats i el seu impacte en coordinació amb els centres educatius. 

15. Donarem subvencions bianuals a entitats juvenils i/o prestadores de serveis, per desenvolupar 
projectes d'oci educatiu amb infants, adolescents i joves de la ciutat. 

16. Crearem 10 espais a la ciutat d'educació al temps lliure per a adolescents i infants. Els nostres fills i 
filles han de tindre espais segurs on relacionar-se i aprendre a conviure. Seran espais compromesos 
amb el foment de la participació, i per això afavoriran processos d’implicació progressiva entre joves. 

17. Crearem un alberg juvenil a la Residència de Suboficials amb programació d’activitats. 

18. Potenciarem un esport educatiu, amb formació, campanyes de valors i implicació dels clubs i dels 
centres educatius.  

19. Oferirem alternatives d’ocupació del temps lliure de forma activa i saludable. 

 

5. GENT GRAN 
 

1. Elaborarem un estudi per districtes per a diagnosticar la situació de la gent gran.  

2. Crearem un pla d'ajudes per a la gent gran, amb serveis accessibles a preus raonables. 

3. Promourem l’ús de les innovacions tecnològiques per a facilitar l’autonomia. 

4. Crearem nous centres socioculturals, de majors i intergeneracionals, llars i clubs de majors com a 
centres oberts; nous recursos i centres, atenent a la configuració dels nous barris de la ciutat, on es 
promoguen polítiques d'envelliment actiu.    

5. Augmentarem l’habitatge digne i els recursos residencials públics en funció de les necessitats dels 
majors: construcció/habilitació d’una residència per a persones majors autònomes.   

6. Crearem programes intergeneracionals per a promoure la interacció i convivència entre la població 
infantil i juvenil i la gent gran. Promourem l’intercanvi d’experiències de cooperació intergeneracional. 

7. Promourem l’acompanyament per a combatre la soledat i l’afrontament del dol i les pèrdues en la 
gent gran a través del voluntariat i el partenariat entre la població i associacions implicades. 
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8. Crearem un servei d’assessorament que s’ocupe de la gestió de la salut integral d’una persona 
dependent. Demanarem la presència de geriatres en els centres de salut. 

9. Orientarem en matèries relacionades amb rehabilitacions, ajudes, tràmits i lloguers per a gent gran.  

10. Incorporarem a les bases per a habitatges de lloguer requisits «amigables amb la gent gran»: 
accessibilitat, amplitud... 

11. Establirem convenis amb comerços d’alimentació per a portar la compra de les persones grans als 
seus domicilis, cosa que facilitaria la seua autonomia, en deixar de dependre de cuidadors o familiars. 

12. Crearem un distintiu de «servei amigable amb la gent gran» per a comerços, hoteleria i oficines 
bancàries.  

13. Incorporarem les necessitats del col·lectiu en la programació anual de l'Escola de Participació. 
Difondrem els cursos de l'Escola entre les associacions de gent gran. 

14. Inclourem a les bases de les subvencions els projectes d'atenció a gent gran, o la perspectiva de gent 
gran entre els aspectes puntuables. Puntuarem els projectes intergeneracionals. 

15. Difondrem el lloc web de Participació entre el col·lectiu de gent gran. Hi incorporarem les necessitats 
detectades en els fòrums, en reconeixement al seu treball. 

16. Facilitarem la participació del col·lectiu, donant formació específica, obrint Consells i Juntes de 
Districte a les associacions de gent gran. 

 

6. DRETS LGTBI 
 

1. Promourem la creació d’una oficina de drets LGTBI (lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals, 
intersexuals) en col·laboració amb associacions i entitats. Garantirem l'atenció, la informació i 
l’assessorament legal i sociolaboral de les persones incloses en els col·lectius LGTBI. Donarem suport 
a la creació d’un centre d’acompanyament gestionat per les associacions.  

2. Fomentarem la igualtat de drets, les llibertats i el reconeixement social de les persones LGTBI.  

3. Oferirem formació sobre diversitat sexual i de gènere tant per al personal municipal com per a qui 
treballa en empreses o entitats que realitzen tasques per a l’Ajuntament.  

4. Impulsarem la participació i l’associacionisme dels col·lectius LGTBI, facilitant la informació, la difusió, 
el suport i l’assessorament oportuns. 

5. Realitzarem i difondrem informes sobre la situació a Castelló posant èmfasi en la diversitat del 
col·lectiu LGTBI i la necessitat d’una mirada interseccional que faça evident que la diversitat sexual i 
de gènere no es pot entendre al marge d’altres eixos de desigualtat com el gènere, la classe social, 
l’origen o la diversitat funcional.  

6. Incorporarem la perspectiva de la diversitat sexual i de gènere en els serveis i programes 
d’adolescència i joventut, gent gran i persones amb diversitat funcional. 
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7. Dissenyarem i desplegarem programes per a la formació i la recol·locació sociolaboral per a les 
persones que exerceixen treball sexual. 

8. Vetllarem pels drets de les persones grans LGTBI i garantirem els drets de les persones que sol·liciten 
refugi a causa de la seua orientació sexual o identitat de gènere. 

9. Garantirem que la normativa municipal i els plans i programes estratègics incorporen la perspectiva 
de la diversitat sexual i de gènere. 

10. Inclusió d’una clàusula de no-discriminació per orientació sexual i de gènere entre les clàusules de 
contractació municipal, als criteris i condicions d’execució de la guia de contractació socialment 
responsable. 

11. Inclusió en els espais de reflexió i debat del Projecte Educatiu de Ciutat de referències al voltant de les 
realitats del col·lectiu LGTBI.  

12. Difondrem i donarem suport i visibilitat al fet que l’Hospital Provincial seguisca sent referent per a les 
persones trans. 

 

7. POLÍTICA LINGÜÍSTICA  
 

1. Disposarem d’un pla propi municipal específic de promoció lingüística.  

2. Continuarem disposant d’una oficina de promoció del valencià, adherida a la Xarxa Pública de Serveis 
Lingüístics Valencians, dotada amb un personal de quatre tècnics i un TAG, adequat segons el volum 
d’habitants. 

3. Farem que l’oficina de promoció del valencià siga una unitat oberta a la ciutadania, dependent d’una 
Regidoria de Política Lingüística transversal a tota l’acció de govern i difusora dels drets lingüístics. 

4. Vetllarem pel respecte a les formes pròpies en valencià de la toponímia menor, dins del terme 
municipal. L’oficialització del topònim Castelló en la forma valenciana moderna i genuïna ha estat una 
mesura que valorem com un guany col·lectiu, i s'ha de fer una ruta de treball, per fer efectiu aquest 
canvi en el nostre dia a dia. 

5. Aprovarem una nova ordenança de política lingüística que regule els documents, webs, retolació i 
altres produccions municipals.  

6. Aprovarem l'ordenança de carrers, per garantir la retolació en valencià. 

7. Promourem i desplegarem amb actes i activitats les relacions amb un municipi de l’àrea lingüística 
com és Lleida, en temes com ara les festes de la Magdalena, fomentant l’acostament entre realitats 
lingüístiques compartides. 

8. Continuarem fent acollida lingüística a la població immigrant des de l’arribada, a través de la unitat 
d’assistència social AMICS.  

9. Incentivarem amb ajudes econòmiques les empreses que utilitzen el valencià en la producció dels seus 
productes, especialment pel que fa a l’etiquetatge i la retolació destinada al consumidor. 



 

 

26 

10. Farem un consum lingüístic responsable; l’Ajuntament prioritzarà l’adquisició de productes que 
estiguen disponibles en valencià. 

11. Promourem de manera activa en els mitjans de comunicació locals la presència del valencià. 

12. Contractarem subscripcions o adjudicarem subvencions a les publicacions, digitals o en paper, i 
emissions privades que garantisquen, almenys, un 25% de presència del valencià, i incrementarem 
eixes ajudes a mesura que el percentatge augmente. 

13. Inclourem el valencià com a criteri de compra de material cultural (biblioteques, arxius, centres socials, 
de salut, etc.) per a poder igualar, progressivament, la presència del valencià amb la del castellà. 

14. Inclourem clàusules lingüístiques en la normativa interna de contractació pública. 

15. Assegurarem que tot el personal que depén directament de l’Ajuntament de Castelló o de qualsevol 
servei externalitzat tinga capacitat real d’atendre el ciutadà en les dues llengües oficials. En el cas dels 
funcionaris que no tenen aquesta capacitat, continuarem amb els cursos de formació a fi que la 
puguen adquirir en el termini de quatre anys. 

16. Explicitarem en les clàusules de contractació de qualsevol servei externalitzat d’atenció al ciutadà 
(com ara guies de museus o monitors d’activitats) que es puga fer en les dues llengües oficials i que, 
per tant, el valencià hi estiga present. 

17. Farem servir el valencià en qualsevol acció judicial en què participe l’Ajuntament de Castelló, en les 
actuacions escrites i orals dels lletrats, a l’empara de l’article 9 de la Carta Europea de les Llengües 
Regionals o Minoritàries. 

18. Garantirem el dret dels ciutadans a rebre els cursos o les accions formatives de titularitat municipal 
en valencià. Com a mínim, haurà d’haver-hi un grup en valencià en cada curs oferit. 

19. Garantirem que la programació cultural municipal (teatre, cinema, música, etc.) tinga un mínim del 
50% en valencià. 

 

8. HABITATGE 
 

1. Elaborarem un Pla Estratègic d’Habitatge amb informació i diagnòstic de la situació a Castelló: 
demanda, oferta… 

2. Treballarem per poder crear una entitat pública empresarial que permeta implementar les polítiques 
d’habitatge de forma eficaç. 

3. Dissenyarem polítiques d'habitatge pensant en diferents col·lectius i necessitats. 

4. Construirem 200 habitatges per a lloguer social; elaborarem un pla de construcció d’habitatges de 
lloguer en solars municipals.  

5. Oferirem sòl públic a cooperatives de caire social per a la construcció d’habitatges. 

6. Crearem un servei de suport a les unitats de convivència dels habitatges municipals per a millorar les 
condicions de vida, les possibilitats d'accés a habitatge normalitzat i la seua inserció social.  
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7. Crearem un servei d'inspecció i control del parc d’habitatges municipals, i hi destinarem brigades de 
reparació específiques.  

8. Difondrem ajudes i subvencions per a rehabilitació i reformes, tot revisant que les rendes mitjanes 
puguen accedir-hi. Oferirem orientació en matèria d'habitatge adaptat a diferents perfils, com ara la 
gent gran. 

9. Incorporarem requisits d’«amigables amb la gent gran» a les vivendes d’ús social que l'ajuntament 
gestione: accessibilitat, amplitud... 

10. Elaborarem un programa de rehabilitació i lloguer a la vila i ravals històrics. Crearem un servei de 
suport a la rehabilitació, que oriente en la tramitació de les ajudes i subvencions de les diverses 
administracions per a la rehabilitació d'immobles. 

11. Impulsarem el Pla Estratègic per a la Renovació i Eficiència Energètica d’Edificis, i la Inspecció Tècnica 
de l'Edificació. 

12. Desenvoluparem programes municipals de lloguer social per a la joventut. Engegarem una borsa 
d'habitatge jove, acompanyada d'un servei d'assessorament cap a l'emancipació i habitatge per a 
joves. 

13. Establirem plans d'acció per a l'eradicació del barraquisme i l’infrahabitatge en el marc del Pla Estatal 
d'Habitatge, dotats dels recursos necessaris, i aplicant metodologies encaminades a solucions estables 
i definitives, que combinen les mesures de reallotjament amb altres d'acompanyament i suport social 
a les famílies durant tot el procés. 

 

9. MEMÒRIA HISTÒRICA 
 

1. Col·laborarem en tasques de recerca i intercanvi d'informació i documentació amb el Centre 
Institucional de la Memòria Democràtica de la Comunitat Valenciana, el Museu de la Memòria 
Democràtica del País Valencià i el Centre de Documentació de Recuperació de la Memòria Històrica 
de la Universitat Jaume I. 

2. Reclamarem els documents originals, com a part del patrimoni històric. 

3. Facilitarem la identificació de les restes als familiars de les víctimes. 

4. Elaborarem un fons fotogràfic dels llocs de la guerra civil. 

5. Garantirem el compliment de la Llei Valenciana de Memòria Democràtica, instant a altres entitats a 
retirar els símbols d’exaltació feixista i eliminant la Creu dels Caiguts del Passeig Ribalta. 

6. Destinarem dotació pressupostària a l’ajuda als descendents de les víctimes, per tal de continuar les 
exhumacions conjuntament amb les associacions memorialístiques. 

7. Inclourem en les celebracions del 28 de març, Dia de la Memòria Democràtica, actes institucionals de 
record i dignificació de les víctimes de la guerra civil i de la repressió franquista. La Corporació 
Municipal se sumarà sempre. 
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8. Elaborarem una campanya institucional anual en l’àmbit educatiu sobre les normes internacionals de 
Drets Humans i del Dret Internacional Humanitari, mitjançant projectes didàctics, exposicions i 
xerrades a les escoles i als instituts. 

9. Promourem la conservació, restauració i posada el valor dels escenaris històrics de la guerra civil i la 
creació en ells de centres d’interpretació. 

10. Fomentarem la incorporació dels llocs de rellevància històrica de la Memòria Democràtica com a part 
del patrimoni cultural e històric de la ciutat. 

D. DIGNIFIQUEM ELS DISTRICTES 
 

1. Impulsarem una política integral de ciutat, que tinga en compte els barris com a organització de la 
ciutat i que esborre la frontera difusa dels districtes pel que fa als serveis, però respectant-ne les 
característiques diferencials. 

2. Qui ostente l’alcaldia rendirà comptes a la ciutadania cada mes en un barri de la ciutat per explicar 
l'acció de govern i no perdre mai el contacte amb el que passa al carrer. 

3. Dotarem els barris d’instal·lacions esportives, de manera equilibrada, planificada, potenciant-ne 
l’ús, tot prioritzant els veïns i aprofitant algunes dotacions públiques ja existents com ara les dels 
centres escolars. Treballarem amb les associacions de veïns per a crear esdeveniments esportius de 
barri.  

4. Farem un adequat manteniment de totes les infraestructures dels barris. 

5. Tindrem instal·lacions dignes als districtes; treballarem per tindre en el mateix local l’atenció 
integrada i els serveis socials.  

6. Redefinirem les Juntes i Consells de Districte, dotant-los de contingut i ampliant la representació a 
altres col·lectius dels barris. 

7. Reclamarem dotacions suficients en l'àmbit de salut pública per a tots els barris. 

8. Actuarem per tal d’adequar totes les zones verdes dels barris perifèrics, creant-ne on no n’hi haja. 

9. Engegarem una ordenança de solars que garantisca la neteja i salubritat dels espais abandonats; 
estudiarem el possible ús per a horts urbans, aparcaments... 

10. Farem un estudi per districtes de les zones necessitades de neteja especial.   

11. Farem un llistat de necessitats de senyalització de seguretat dels barris, il·luminació, voreres, 
semàfors, passos de peatons, senyalització horitzontal i vertical, asfaltat...  

12. Revisarem les problemàtiques associades al trànsit al voltant de les escoles, aplicant-hi solucions: 
ressalts, pacificació del trànsit...  

13. Substituirem progressivament els actuals fanals per fanals solars i amb tecnologia LED, que 
permeten una major il·luminació alhora que un estalvi en consum fomentant les energies verdes. 
Modernitzarem, racionalitzarem i millorarem la quantitat i qualitat del sistema públic d’il·luminació, 
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evitant contrastos de llum taronja i blanca al mateix carrer. Revisarem els fanals apagats per 
reinstal·lar els no utilitzats en altres zones fosques. 

14. Farem pública una auditoria sobre l’estat de les àrees de joc per districtes, revisant-les i 
replantejant-les. Instal·larem aparells de gimnàstica per a gent gran en tots els districtes. 

15. Garantirem que totes les escoles disposen d'ombra suficient per evitar que l'alumnat s'expose al sol 
i temperatures altes, mitjançant la instal·lació de porxos o teulades o plantant arbres.  

16. Farem campanyes de sensibilització sobre els residus i promourem la bonificació a través d’una 
taxa-fem. 

17. Programarem millores i rehabilitació en els locals de les associacions dels districtes mitjançant 
convenis. Revisarem l’ús dels edificis públics en tots els districtes per tal d’optimitzar lloguers i oferir 
espais. 

18. Crearem zones urbanes de baixes emissions, amb l'objectiu de reduir l'ús de vehicles motoritzats i 
impulsar el transport públic.  

19. Crearem un gran parc amb elements naturals. 

20. Instal·larem dispensadors de bosses de fem per als residus canins als llocs de major trànsit. 
Estudiarem les necessitats de «pipicans» per districtes.  

21. Fomentarem la recuperació d’establiments de petit comerç al barri, tot difonent entre el veïnat els 
pocs que en queden oberts, i facilitarem que se n’òbriguen de nous. Farem campanyes municipals 
de promoció dels establiments tradicionals. Dissenyarem un model de reconeixement als negocis 
dels barris amb més de 15, 25 i 35 anys. Habilitarem un lloc web on es recopile informació dels 
negocis catalogats dins d’aquest marc. 

22. Visibilitzarem el paper que les associacions tenen com a referència en els seus barris. Impulsarem 
la seua tasca mediadora en la detecció i resolució de problemàtiques de la gent gran i de la resta 
del barri.  

23. Estudiarem i calendaritzarem les necessitats d’obertura de vials per barris. 

24. Instal·larem banys públics que disposen de canviador de bebés i dispensador de productes d’higiene 
i preservatius.  

25. Unificarem la gestió de les consultes, queixes, reclamacions, suggeriments i demandes dels 
districtes. 

1. GRAU  
 

1. Reformarem de manera integral l’avinguda Ferrandis Salvador per a afavorir el seu ús per la 
ciutadania: pista verda, renovació de carrils bici, instal·lacions sanitàries, abastiment d’aigua.... 
 

2. Configurarem el centre del Grau com a zona per a vianants. 

3. Crearem una Escola de Formació de la Mar que aglutine tota la formació respecte a les activitats 
nàutiques, pesqueres i semblants: escola taller, taller d’ocupació, cursos de formació per a l’ocupació, 
formació per a gent gran, universitat popular. 
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4. Crearem una Aula de Natura i un Centre de Biodiversitat al Pinar, comptant amb el Centre Micològic. 

5. Adequarem les instal·lacions de La Marina per a tindre un espai amb programació de qualitat.  
 

6. Crearem una Casa de la Música amb espai per a l’escola de Música i la Societat Musical. El Grau 
necessita un auditori.  

7. Millorarem i posarem en valor el Parc del Meridià.  
 

8. Millorarem el Parc del Pinar:  
i. Establint zones de recollida selectiva de residus per a moments d’aglomeració.  

ii. Garantint el bon estat de conservació dels serveis, fonts, papereres… 
iii. Publicant unitats didàctiques sobre el Pinar, amb reculls de les espècies autòctones, 

per a repartir entre totes les escoles de Castelló.  
iv. Organitzant visites guiades pel Pinar, amb explicacions de les distintes varietats de 

flora i fauna, oferibles a escoles, excursions organitzades d’associacions i gent gran, 
visitants dels creuers i població en general.  

v. Demanant una Escola Taller de Conservació del Medi Natural o un TFIL.  
vi. Revisant les instal.lacions del Golf per tal de garantir un ús ciutadà de tot el Parc.  

9. Instal·larem passos de zebra lluminosos en els llocs amb major afluència de trànsit.  
 

10. Farem tractaments periòdics contra les plagues tenint en compte el canvi climàtic. 

11. Ampliarem els horaris del Tram en la franja nocturna i en facilitarem l’enllaç amb els trens de rodalia. 
 

12. Revisarem i millorarem les línies de bus per a donar servei a les famílies que viuen al Serradal i la platja, 
i reforçant-les en temporada de vacances.  

 

2. CENTRE 
 

1. Adquirirem cases emblemàtiques del centre per a rehabilitar-les i donar-los un ús social.   

2. Recuperarem la senyalítica de carrers amb ceràmica, posant en valor el nom històric. Embelliment i 
dignificació de carrers històrics i emblemàtics.   

3. Construirem banys públics inclusius amb canviadors de bolquers per a menuts i grans amb 
discapacitat. 

4. Crearem horts urbans socials i ecològics en solars adequats. 

5. Crearem més línies d'autobusos nocturns. 

6. Estudiarem la mobilitat al centre, pacificant-ne carrers (Navarra) i protegint el casc antic.  

7. Configurarem el carrer Poeta Guimerà com a zona per a vianants. 

8. Revisarem les zones blaves i verdes. Facilitarem aparcament asequible a autònoms i petites empreses. 
Descongestionarem el trànsit i afavorirem la mobilitat de vianants. 

9. Renovarem per complet el carrer Serratella. 

10. Promourem la realització d’activitats intergeneracionals juntament amb el teixit associatiu del barri. 
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3. NORD 
 

1. Dissenyarem un pati inclusiu en el CEIP Castàlia. 

2. Reformarem les instal.lacions esportives del Chencho. 

3. Durem a terme un projecte Integral entre la carretera Borriol i el Grup San Marcos. 

4. Remodelarem la zona entre el C/ Osca, la Rotonda del Castàlia i el C/ Calderon de la Barca.  

5. Construirem una tanca perimetral que envolte els horts urbans del Primer i Sengon Molí en substitució 
de l’actual.  

6. Millorarem el pati del CEIP Bisbe Climent. 

7. Exigirem al govern central la necessitat de canalitzar el barranc del Sol. 

8. Dignificarem els voltants de l’IES Columbretes. 

 

4. SUD 
 

1. Vetllarem perquè els accessos ferroviaris tinguen el menor impacte possible. 

2. Dissenyarem un Centre Multifuncional amb especial atenció a la joventut. 

3. Crearem un hort urbà al barri de Censal. 

4. Crearem un gran parc amb zones per a menuts, grans, zona natural...  

5. Dotarem de transport públic la perifèria sud de Castelló. Farem accessibles les parades en què calga 
creuar la carretera.   

6. Revisarem l’accessibilitat de tot el districte. 

7. Augmentarem la il·luminació i els arbres en diferents zones.   

8. Crearem espais d’oci i trobada al grup San Andrés. 

9. Construirem el col·lector de pluvials a San Bernardo.  

10. Instal·larem bases de Bicicas. 

11. Millorarem el transport públic.  

12. Construirem una biblioteca. 
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5. EST  
 

1. Revisarem el traçat del carril bici en el districte per completar circuits. Eliminarem el traçat per damunt 
la vorera. 

2. Instal·larem fonts al carril bici i al Passeig de la Salut. 

3. Reprendrem el projecte de camins escolars segurs, agrupant escoles i instituts per tal d’optimitzar els 
recursos.   

4. Adaptarem el Parc de Rafalafena, modificarem els seients i bancs (no tenen respatllers), i 
rehabilitarem l’àgora. Utilitzarem aquest espai per a activitats diàries esportives o de lleure per a gent 
gran.  

5. Instal·larem aparells de gimnàstica per a adults i per a gent gran.  

6. Prolongarem el carrer Carcaixent.  

7. Ampliarem voreres i eliminarem pilons a Grapa, carrers Farigola, Monterde, Cid, Pizarro... 

 

6. OEST 
 

1. Elaborarem un Pla Integral d’Actuació per a la zona de l’antic PAI Mestrets amb l’objectiu de 
revitalitzar i promoure la seguretat i benestar veïnal de la zona. S’implementaran solucions per 
assegurar-hi la neteja i rehabilitació dels terrenys degradats, la protecció de la contaminació i el 
control de les activitats de la zona dins del marc de la legalitat. Encetarem un procés per a l’adquisició 
dels solars per a crear instal·lacions d’ús ciutadà: poliesportius, espais de reunió, de conferències, 
premsa. Construirem un Centre Multifuncional intergeneracional per al barri. Traslladarem el dipòsit 
municipal de vehicles i construirem un gran parc al voltant del col·legi Illes Columbretes.   

2. Revisarem el traçat del carril bici en el districte per a completar circuits. Eliminarem el traçat per 
damunt la vorera. 

3. Ampliarem el carril bici fins a Venta Rosita. 

4. Elaborarem un estudi de mobilitat al Raval Universitari per a pacificar-ne el trànsit. 

5. Dinamitzarem el comerç i el consum de proximitat.  

6. Agilitzarem la construcció del col·legi Vicent Marçà i la continuïtat dels seus alumnes a l’IES Bovalar. 

7. Farem un Espai Jove i una Biblioteca al Raval Universitari. 

8. Acabarem el Centre Social Benadressa. 

9. Resoldrem problemes d’asfaltat i voreres. 

10. Dignificarem els voltants del cementeri.  
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