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Educació, cultura i esports

Educació

- Construcció d’un nou CEIP en el Raval Universitari de Castelló. 3.000 milers d’euros.
Aquesta reivindicació, plantejada fa anys per l’associació de veïns, és imprescindible en 
un barri de fort creixement demogràfic que ja no pot ser absorbit per les instal·lacions 
actual.
- Construcció d’un nou CEIP en la zona sud de Castelló. 3.000 milers d’euros.
- Ampliació i reforma del Col·legi Herrero de Castelló. 600 milers d’euros.
No té calefacció i està absolutament saturat.
- Millora de les instal·lacions del CEIP Soler i Godes 100 milers d'euros.
Cal millorar la tanca, el pati, el gimnàs, etc.

Universitat, estudis superiors i ciència

- Augment del pressupost per a la Universitat Jaume I de Castelló 7.000 milers d'euros.
- Línia de finançament per a projectes de base tecnològica desenvolupats a l'EspaiTec de 
la universitat Jaume I.  800 milers d'euros.
- Creació del centre de recerca en societat, innovació i transformació social de Castelló. 
800 milers d'euros.

Esports 

- Continuació del carril-bici de la ronda de circumval·lació entre la CV-10 i la rotonda de 
l’avinguda Benicàssim. 400 milers d'euros.
S’ha fet carril-bici però sols en trams, i no es pot circular tota en bici.

Economia, indústria, turisme i ocupació

Formació i ocupació

- Ampliar la dotació pressupostària per a formació i qualificació professional per tal  de 
concedir  les  escoles  taller  i  tallers  d’ocupació  que  s’han  denegat  per  a  totes  les 
comarques de Castelló en la present anualitat. 600 milers d’euros.
- Creació d’un Centre Especial d’Ocupació per a discapacitats. 1.500 milers d'euros.
- Construcció de la segona Biblioteca de Castelló. 1.500 milers d’euros
Completaria l’oferta de biblioteques actual, totes dues situades en la part centre-nord de la 
ciutat.
- Creació del Conservatori de Dansa de Castelló. 3.000 milers d'euros.
-  Creació  d'una  línia  de  finançament  per  a  la  constitució  i  consolidació  d'empreses 
cooperatives i d'economia social de les comarques de Castelló. 600 milers d'euros. 



Indústria

-  Programes d'ajuda a la  internacionalització  de la  indústria  de  Castelló.  1.500 milers 
d'euros. 
- Programes d'ajuda per la millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat en la indústria 
de Castelló. 2.000 milers d'euros.

Turisme

- Creació d’una aula de Natura al Pinar del Grau. 75 milers d’euros
Amb exposicions permanents i itinerants, amb activitats per a escoles i accions en caps 
de setmana i festius, amb personal preparat. Oberta entre setmana en horari escolar i els  
caps de setmana tot el dia.
- Quarta fase del Castell Vell de Castelló. 297 milers d’euros
- Creació de circuits temàtics de la Historia de Ciutat de Castelló. 30 milers d’euros
Per a fomentar el turisme urbà a la ciutat, en la línia d'allò ja aprovat per l'Ajuntament.
- Projecte per recuperar com espai museístic el refugi de la Guerra Civil de la Farola. 50  
milers d'euros.
- Ampliació dels treballs arqueològics a la vila romana del camí Vllamargo. 300 milers 
d'euros.
- Inversió per potenciar el paratge del Molí de la Font. 90 milers d'euros. 

Sanitat

- Construcció Centre de Salut al Raval Universitari. 1.500 milers d’euros.
Reivindicat per l’associació de veïns i necessari per la demografia del barri.
-  Renovació  de  l’hostaleria  i  les  instal·lacions  hospitalàries  de  l’Hospital  General  de 
Castelló. 200. milers d’euros.
Necessiten una millora urgent.
- Estudi per la creació d’un nou Centre de Salut que substituïsca el tancat centre de salut 
de l’avinguda de Casalduch amb Mestre Vives. 10 milers d'euros.
Per donar servei a la gent de la zona que ara ha de desplaçar-se a Ferren el Catòlic.  
- Remodelació de la planta baixa del Centre de Salut Rafalafena. 10 milers d'euros.
Millorar la seua accessibilitat.  

Benestar social

- Creació d’un Centre de Dia per a persones amb dependència. 1000 milers d’euros.

Infraestructures, territori i medi ambient

- Creació d'un aparcament gratuït de superfície annex a l'estació de RENFE. 100 milers 
d'euros. 
-Habilitació de zona d’aparcament gratuït junt a l’Hospital General de Castelló.  100 milers 
d'euros. Tant com element dissuasori per evitar l’entrada de vehicles a la ciutat, com per 
als usuaris de l’Hospital, perquè no paguen l’abusiu aparcament privatitzat.
- Restauració, senyalització i divulgació de camins esportius al parc natural del Desert de 
les Palmes i  Penyagolosa. 600 milers d'euros.
- Posada en valor de les restes arqueològiques trobades en el trajecte del TRAM. 100 
milers d'euros.



Presidència i agricultura, pesca, alimentació i aigua

- Creació d'una línia a la reconversió del sector agrari de Castelló per tal d'adaptar-lo a  
una producció ecològica i diversificada. 2.000 milers d'euros.

Societat de Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana

- Supressió de tota la assignació a la Ciutat de les Llengües.

TOTAL: 32.862.000 €


