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#2. Joan Sanchis 
Economista. Professor 
Associat  a la Universitat 
de València.

#3. M.Carmen Alabort
Periodista. Tècnica Superior 
d’Il·luminació i Tractament 
d’Imatge.

#4. Ferran Llario
Ambientòleg. Investigador a 
la Universitat Politècnica de 
València.

#5. Pilar Pastor
Professora de 
Matemàtiques.

#6. Vicent Tormo 
Graduat en Direcció de 
Cuina. Activista en
associacions culturals.

#7. Ricard Garcia 
Psicòleg. Amant del teatre
i de la cultura.

#8. Tatiana López 
Estudiant de Dret a la 
Universitat de València.

#9. Andreu Bellver
Tècnic Administratiu. Tècnic 
de Xarxes Informàtiques.

#10. Amparo Tormo
Mestressa de casa. Aturada. 
Participa a diferents               
associacions.

#11. Carmen Muñoz 
Mestressa de casa. 
Apassionada dels animals,
la música i la lectura.

#12. David Pastor 
Estudiant de Musicologia.
Mestre de Trompa. 

#13. Altea Llorens 
Estudiant de Filologia 
Catalana. 

#SUPLENT 1. 
Antonio Pardiñas 
Arquitecte Tècnic. 

#SUPLENT 2. 
Pilar Alabort 
Directora d’Agència de Turisme. 

#SUPLENT 3. 
Raúl Oltra 
Treballador al sector de la fusta.

@compromis.bng

#1. Pep Calero 
Professor de Valencià. 
Escriptor. 



PresentacióEstimada veïna, estimat veí, 

És un plaer poder dirigir-me a totes i tots 
vosaltres a través d’aquestes pàgines. Volem 
que conegues les idees que la candidatura de 
Compromís per Benigànim et proposem per a 
la pròxima legislatura 2019-2023. 

Fa quatre anys  vam iniciar el nostre treball 
com a alternativa al bipartidisme. Des del 
2015, hem mirat de subratllar el caràcter 

participatiu, progressista i conciliador de les nostres propostes, i sempre amb 
un esperit de col•laboració innegable. Hem fet bandera de la transparència 
perquè els veïns i les veïnes de Benigànim conegueren què es feia amb els seus 
diners.

Ara, el 2019, volem anar més lluny, volem que les decisions siguen 
compartides, volem que tots tinguem veu, volem consolidar un projecte que 
escolta i mira d’entendre les necessitats de cada una de les persones que viuen 
i senten el poble. Creiem en un Benigànim més solidari, més sostenible, més 
participatiu, més ecològic, més dinàmic. Volem contagiar el nostre somriure 
perquè volem que Benigànim avance amb tu.

Pep Calero, Candidat a l’Alcaldia

Educació

FOTO
Sostenibilitat i 
Canvi Climàtic

Economia, Comerç i 
Treball

Economia i
Cultura, Festes i 
Joventut

Transparència i
Participació Ciutadana
1. Portal de Transparència, on siguen públiques totes les retribucions, 
dietes, subvencions i despeses.

2. Constitució d’un Consell de Participació Ciutadana amb una 
convocatòria periòdica d’assemblees obertes.

3. Aplicació mòbil amb notícies, agenda cultural i festiva, i amb la 
possibilitat de comunicar desperfectes a través de fotografíes.

4. Pressupostos participatius. S’obrirà una convocatòria per a 
presentar projectes per part de la ciutadania i es duran a terme 
aquells més votats.

1. Consell Cultural Municipal amb la presència de tots els col·lectius 
i associacions.

2. Més facilitats i criteris objectius per a justificar i concedir les 
subvencions.

3. Impuls i aprofitament de les oportunitats per a joves en programes 
de Voluntariat Europeu i Erasmus+.

4. Pla de Dinamització de la Joventut, amb l’objectiu que siga 
possible trobar oportunitats per a quedar-se al poble.

5. Diversificació i descentralització de l’oferta festiva i cultural, 
fomentant la col·laboració entre Festeres i Festers, Junta Central i 
Ajuntament.

1. Ajudes directes de fins a 1.000€ per a empreses del poble que 
contracten nous treballadors amb caràcter indefinit.

2. “Pla Reactiva” per a recolzar amb ajudes i formació la 
modernització i el relleu generacional dels comerços i autònoms.

3. Pla Local d’Ocupació per a lluitar contra l’atur.

4. Oficina de Captació d’Empreses per als polígons industrials, 
oferint assessorament gratuït i bonificacions fiscals.

5. Convertir l’edifici de les escoles del C/Quatretonda en un futur 
espai d’innovació i de treball compartit per a projectes emprenedors.

1. Creació d’una escola infantil pública i gratuïta de zero a tres anys.

2. Contribuir a l’execució del Pla Edificant, per aconseguir la 
unificació de l’escola de primària en un sol edifici.

3. Millorar l’oferta i la dotació d’infrestructures de l’Escola d’Adults.

4. Foment de programes de coneixement del valencià per a persones 
adultes i nouvingudes.

1. Eliminació de l’ús de plàstics d’un sol ús o no reciclables en les 
activitats promogudes per l’Ajuntament.

2. Promoure l’ús de la bici amb la creació d’aparcaments i ciclo-
carrers en vies d’única direcció.

3. Punt de Reciclatge 24h al centre de la població per facilitar la 
recollida de xicotets residus.

4. Protecció i millora del patrimoni etnològic (neveres, forns, 
construccions de pedra seca) i natural (El Carrascar, La Solana).

Esports
1. Dignificació i reactivació del Consell Esportiu Local, garantint 
la seua participació en atorgar subvencions i organització 
d’esdeveniments esportius.

2. Programa d’activitats dirigides a la salut de la gent major i 
persones amb diversitat funcional.

3. Senyalització i impuls de rutes senderistes i BTT al terme.

4. Impuls d’equips esportius femenins i mixtos.

Benestar Social i 
FeminismeSocial
1. Creació d’un Centre Social que facilite l’atenció i la tramitació 
d’ajudes.

2. Ruta Saludable per a caminar pels voltants del poble, ben 
senyalitzada, amb fonts d’aigua i aparells de gimnàstica.

3. Campanyes de conscienciació i formació per a la prevenció de la 
violència masclista i educar en la diversitat sexual i la convivència.

4. Fomentar l’associacionisme de les dones per impulsar activitats 
durant tot l’any que promoguen la igualtat.

#Avancem amb tu!

Urbanisme i Espai Públic
1. Camins Escolars Segurs, senyalitzant rutes perquè els xiquets i 
xiquetes puguen anar a peu a l’escola.

2. Creació de Zones de Socialització Canina.

3. Garantir l’accessibilitat en tot el poble, no només en edificis 
públics.

4. Pla de millora del paviment, voreres i canalitzacions a tots els 
carrers del poble que ho necessiten.


