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El BLOC de Benissa

Qui som
Més enllà de l’adscripció de partit, som un equip de persones interessa-
des i implicades en la vida de Benissa. La majoria participem en agrupa-
cions, associacions i entitats locals. I en l’actual moment de crisi econò-
mica, hem cregut necessari implicar-nos en l’àmbit públic per a recuperar 
la qualitat de vida que Benissa es mereix.

Per què volem governar a Benissa
Aquesta etapa de crisi serà més dura per a tots si els responsables po-
lítics no treballen amb dedicació i responsabilitat. Per això, el BLOC vol 
fer canvis profunds en l’administració local i en la forma de governar. Els 
polítics han de donar exemple en la seua manera d’exercir el poder. Des 
del BLOC volem reconduir la política.

Com volem governar
El BLOC de Benissa vol governar juntament amb el poble i per al poble. 
Volem una Benissa democràtica i participativa, activa públicament. Ente-
nem que l’exercici de govern exigeix escoltar les persones i, a partir de les 
seues demandes i necessitats, treballar per solucionar-les. 

Com hem elaborat el programa de treball dels pròxims quatre anys
D’acord amb la nostra forma d’organització interna, el programa del BLOC 
per als pròxims quatre anys ha sigut elaborat de manera participativa. 
Hem organitzat jornades ciutadanes, entrevistes personals i reunions 
amb associacions del poble amb la finalitat que totes aquestes veus 
siguen el programa del BLOC, que en definitiva és el projecte de futur que 
vol i que necessita Benissa.

Tu ets el BLOC
«Tota pedra fa marge.» Aquesta dita popular és el fonament del nos-
tre projecte de futur. El BLOC és cada ciutadà de Benissa, cada pedra 
d’aquest poble, on tot és possible i tot està per fer.
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El projecte del BLOC per a la Benissa que volem

administració local

La situació de crisi actual obliga les administracions a 
fer una regulació clara i neta del seu finançament i de les 
seues inversions. Volem transformar l’Ajuntament en una 
entitat que treballa per a la ciutadania.

Austeritat econòmica
Rebaixar els sous dels polítics i reduir les despeses de càrrecs de confiança.

Proximitat
Donar a conéixer als ciutadans les subvencions de les diferents admi-
nistracions i ajudar a gestionar-les des de l’Ajuntament. Crear un servei 
d’assessorament professional per a les relacions amb les entitats bancà-
ries per qüestions de préstecs, hipoteques i declaracions fiscals.

Eficiència
Optimitzar els serveis que es presten a la ciutadania.

Transparència
Publicar els patrimonis dels regidors a la web de l’Ajuntament al principi i 
al final de la legislatura.

infraestructures

Les infraestructures en una societat com la nostra, mo-
derna i amb una alta mobilitat, són bàsiques i imprescin-
dibles per a viure. Necessitem desplaçar-nos amb facili-
tat i en les mateixes condicions que la resta dels pobles 
valencians.

Connexions viàries i transport públic
Demanar la millora de les connexions viàries des del nucli urbà a la costa 
i les partides rurals. Exigir l’acabament de la variant de la N-332 i l’enllaç 
ferroviari Gandia-Dénia.



4

Rehabilitació, creació i millora d’infraestructures
Treballar per la rehabilitació les Escoles Velles per a usar-les com a de-
pendències municipals unificades. Condicionar un espai per a les actua-
cions musicals i artístiques. Impulsar la rehabilitació de l’estació de tren 
de Benissa. Donar suport a les iniciatives particulars de rehabilitació del 
centre històric i condicionar la Casa del Tros de les Calcides com a centre 
cívic.

Mobilitat sostenible i seguretat vial
Crear un pla d’implantació de carrils bici i de vianants. Controlar els 
punts negres de circulació. Millorar l’entrada nord de Benissa amb un pas 
de vianants d’una banda a l’altra de carretera. 

reducció de l’atur i lluita contra la crisi

Ara més que mai necessitem una acció política de suport 
a les petites i mitjanes empreses, com també al treballa-
dor autònom i assalariat. Els polítics no hem d’allunyar-
nos de les persones. En el BLOC volem estar al seu costat, 
assessorant-les, informant-les, ajudant-les. Aquestes 
són algunes de les accions que farem.

Empreses i autònoms
Estimular els empresaris locals per a l’obertura de locals d’oci al Pla de 
Bonaire. Fomentar l’ampliació del polígon industrial de la Pedrera amb 
la captació de noves inversions. Donar formació als autònoms, impulsar 
un col·lectiu d’autònoms a Benissa i facilitar eines tecnològiques per a 
millorar la seua implantació comercial.

Foment d’activitats econòmiques
Crear la regidoria de Foment Econòmic i Desenvolupament Laboral. Crear 
cursos d’oficis tradicionals, ampliar l’oferta de l’Escola d’Adults i implan-
tar mòduls de formació professional, ampliar el servei formatiu a la Seu 
de la Universitat d’Alacant a la Marina, i la possibilitat que els alumnes hi 
facen pràctiques, si posen en marxa un projecte local o comarcal. Im-
pulsar l’ocupació dels locals del mercat municipal i revisar el cànon del 
lloguer.
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Desenvolupament econòmic i promoció turística
Millorar la informació i els serveis de les cales i platges de Benissa, i 
crear la figura de platja natural. Crear una zona d’acampada controlada 
i un lloc per a menjar a la Serra de Bèrnia. Obrir els museus etnològic i 
fester en l’actual centre de cultura. Augmentar el suport institucional 
a les festes de barris i partides rurals pel seu interés històric, turístic i 
etnogràfic, i impulsar la declaració de la Fira i Porrat de Sant Antoni com 
a festa d’interés turístic. Crear una marca de qualitat local per a comer-
ços i hostaleria, amb una targeta de fidelització. Potenciar els productes 
i la gastronomia locals, i enllaçar-los amb l’oferta turística. Incorporar 
l’alberg municipal del Convent a les xarxes d’albergs.

benestar social, integració i educació

Una societat educada i amb un nivell de salut i de vida 
dignes, és una societat feliç. La salut i l’educació són els 
pilars fonamentals d’una democràcia. Amb aquest objec-
tiu plantegem les nostres accions.

Serveis socials i salut
Sol·licitar a la Generalitat Valenciana la construcció d’un hospital al sud 
de la comarca, preferiblement a Benissa per la seua eixida de l’AP-7. 
Construir un centre de dia per als nostres majors i persones dependents 
i ampliar els serveis dedicats a aquest sector. Donar suport a iniciatives 
d’associacions locals per a la prevenció i l’assessorament en malalties.

Nouvinguts
Crear l’Oficina del Nouvingut per a ajudar-los en la seua integració.

Habitatge
Crear una borsa de pisos de lloguer a un preu assumible per als joves.

Seguretat ciutadana
Crear una Junta de Seguretat Rural que es coordinarà amb els diferents 
cossos de policia.

Igualtat
Promoure un pla municipal d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones.
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Accessibilitat
Eliminar les barreres arquitectòniques encara existents. 

Oci infantil i juvenil
Ampliar les zones de jocs infantils. Ampliar els horaris de les instal-
lacions esportives municipals. Elaborar programes per a l’oci nocturn 
alternatiu i l’esport.

Serveis educatius i esportius
Posar en funcionament, amb horaris ampliats, la nova biblioteca munici-
pal Bernat Capó. Instal·lar un servei públic de connexió d’Internet. Impul-
sar una campanya «A l’escola caminant», coordinada amb les AMPA, les 
escoles i la policia local. Construir una guarderia infantil pública per als 
xiquets de Benissa de 0 a 3 anys. Obrir les instal·lacions esportives de 
les escoles de Benissa fora de l’horari lectiu per al seu ús esportiu i lúdic. 
Donar suport a l’esport de base amb la dinamització d’escoles esportives 
municipals.

cultura i normalització lingüística

L’art i la cultura són expressions d’un poble creatiu i amb 
identitat pròpia. Fins al 2011 la regidoria de Cultura ha 
organitzat obres de teatre, exposicions i concerts, com 
també ha fomentat la lectura i la creació de material en 
valencià. Continuarem la nostra tasca.

Expressions artístiques
Donar suport a les expressions artístiques locals. Donar reconeixement 
als nous artistes de Benissa i ajudar-los en les seues carreres profes-
sionals. Promoure les entitats artístiques de Benissa, fomentar el seu 
coneixement fora de l’àmbit local i comarcal.

Normalització social del valencià
Donar continuïtat al servei de normalització lingüística de l’Ajuntament 
de Benissa, promoure el voluntariat per la llengua i les accions que 
fomenten el seu ús social. Promoure el valencià mitjançant la lectura, 
l’edició en paper i digital, i l’expressió musical. 
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Patrimoni històric
Fomentar el coneixement i la difusió del patrimoni històric com a actrac-
tiu turístic. Dinamitzar el barri antic acabant la musealització de la Sala 
del Consell i la posada en marxa de les noves instal·lacions culturals de 
les cases del carrer de la Puríssima

democràcia real

Un poble implicat en els seus assumptes públics, decidit 
a decidir i conscient del seu poder, té més possibilitats 
de ser complet i feliç. Per això des del BLOC volem crear 
espais i processos de participació constants en què les 
persones puguen reflexionar i decidir quin poble volen. 
Practiquem la democràcia real.

Associacionisme
Facilitar a totes les associacions benisseres que no disposen de seu 
pròpia, un lloc per a reunir-se i organitzar les seues activitats. Publicar 
semestralment el butlletí municipal Riurau obert a les associacions be-
nisseres. Crear el Consell d’Associacions.

Participació social
Rellançar l’Agenda 21 Local, revisar les accions aprovades pel fòrum de 
l’Agenda i donar continuïtat al procés participatiu. Fer uns pressuposts 
participatius. Ampliar la Fira Multicultural amb ofertes complementàries 
de conferències i demostracions de les cultures participants. Crear una 
fira d’associacions del municipi i informar les escoles de la seua oferta i 
les seues activitats. Retransmetre per Internet els plens ordinaris i extra-
ordinaris de l’Ajuntament. Crear el Consell Municipal de la Joventut.

medi natural i agrari

Un futur digne exigeix una gran respecte pel medi natu-
ral i una bona educació ambiental. Els nostres recursos 
naturals són escassos i molt valuosos, per si mateixos i 
pel seu valor turístic i econòmic. 
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Patrimoni agrari
Establir un banc de terres local per a facilitar l’arrendament de parcel·les 
abandonades. Implantar subvencions municipals per a les explotacions 
agràries en perfecte estat de cultiu. Crear i potenciar una xarxa de sen-
ders homologats.  Construir una almàssera per a fer oli i una premsa per 
a fer vi d’ús públic. Fomentar l’agricultura ecològica. Donar suport a la 
presència d’aliments sans i elaborats per llauradors de Benissa en els 
menjadors escolars.

Residus
Instal·lar contenidors soterrats al terme municipal i instal·lar contenidors 
per a reciclar l’oli usat de casa. Eliminar els abocaments incontrolats. 

Educació ambiental
Fomentar les activitats d’educació ambiental al litoral reobrint l’Aula de la 
Mar. 

Protecció ambiental
Ampliar el nombre d’agents de vigilància rural i dotar de mitjans els 
voluntaris de protecció civil i el parc de bombers voluntaris. Ajudar les 
explotacions que optimitzen els seus recursos mitjançant les energies 
renovables. Sol·licitar la declaració de la Serra de Bèrnia-Ferrer com a 
Parc Natural. 

Animals
Habilitar espais públics per a animals de companyia. Crear un servei d’al-
berg d’animals perduts i abandonats. 

Energies renovables
Canviar les bombetes en tot l’enllumenat municipal i edificis municipals 
per altres de baix consum i fer que els nous fanals siguen d’energia solar. 
Promoure l’ús d’energies renovables en totes les instal·lacions municipals 
i l’enllumenat públic, i optimitzar els consums municipals.



XAVI TRO
Candidat a l’alcaldia
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1.- Francesc Xavier Tro Molines
2.- Boni Marco Sala
3.- Verònica Ramírez Buigues
4.- Belén Ivars Ribes
5.- Miquel Pérez Ferrer
6.- Reme Ribes Lorenzo
7.- Àngel Santacreu Ivars
8.- Mari Carme Ronda Abad
9.- Àngel Ibáñez Banyuls
10.- Jaume Berenguer Moragues
11.- Ana Peris Ivars

12.- Emilio José Serrano Alcántara
13.- Joan Nave Fluxà
14.- Nadia Tent Vives
15.- Joan Josep Cardona Ivars
16.- Rosa Gisbert Mena
17.- Jaume Ortolà Font
 RESERVES
1.- Verònica Chesa Villanueva
2.- Manolo Ivars Ferrer
3.- Joan Baptista Banyuls Pérez
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