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Introducció
El projecte de l’Agenda Urbana Castelló Poble 2030 és un full de ruta viable, coherent i
a mitjà termini, seguint el marc metodològic de la AUE i el compliment dels objectius
dels agents globals, nacionals i regionals, que es capaç d’implementar els projectes que
permeten abordar les necessitats, els reptes i oportunitats del municipi per a impulsar
el seu desenvolupament sostenible. Aquesta iniciativa es conforma amb 26 projectes,
distribuïts en 5 àmbits d’actuació en forma de Pla d’Acció, que defineixen la culminació
de la visualització del futur de Castelló com un poble que situa a les persones en el
centre i està compromés amb la protecció del territori i la lluita contra el canvi climàtic.
L’elaboració de les accions que engloben l’Agenda Urbana de Castelló Poble 2030 s’ha
fonamentat en les necessitats i activitats concretes identificades per els i les
representants electes i el personal tècnic municipal, amb la participació activa de la
ciutadania. Aquest document recull els resultats d’aquest procés participatiu ciutadà
desagregat per cada una de les accions en els quals el teixit social, empresarial i veïnal
han col·laborat amb la seua opinió, valoració i punt de vista d’aquetes accions i àmbits
d’actuació.
El Procés Participatiu s’ha elaborat com un mecanisme de canalització de l’opinió sobre
les propostes indicades en la proposta del Pla d'Acció, a més de dotar de l'oportunitat
d'introduir suggeriments ciutadans en cadascun dels àmbits d'actuació del projecte,
per a així enriquir el contingut i aconseguir un Pla més complet i concorde a la realitat
social del municipi de Castelló. Així, aquesta iniciativa s’ha desenvolupat amb
elaboració d'un qüestionari que va permetre a la ciutadania valorar cadascuna de les
accions previstes de la proposta del Pla d'Acció donant la seua percepció sobre els
objectius i necessitats emmarcades dins d’aquest projecte; la constitució de reunions
entre representants públics, tècnics municipals i de la societat civil i el veïnat de
Castelló amb la finalitat d'exposar les línies estratègiques en l'àmbit de cada ú dels
àmbits del Pla d'Acció de l'Agenda Urbana (Castelló Poble Inclusiu, Castelló Poble
Pròsper, Castelló Poble Pròxim, Castelló Poble Saludable i Castelló Poble Obert), i
fomentar la participació de la societat en la seua redacció; un esdeveniment de protocol
per a fomentar el diàleg entre la representació pública de l'Ajuntament i el sector privat
del municipi de Castelló; l’ organització d'una trobada amb docents de tots els centres
educatius del municipi amb l'objectiu d'informar i implicar aquest sector en l’elaboració
del Pla; un conta contes per a implicar a la infància; realització d'esdeveniment per a
població de tercera i quarta edat sobre envelliment actiu i la promoció d'hàbits
saludables de vida; una exposició en matèria de polítiques públiques de mobilitat
sostenible per acadèmic amb experiència investigadora i professional en el
desenvolupament d'Agendes Urbanes; i un esdeveniment amb especialistes en matèria
de Govern Obert sobre la millora de l'administració municipal en termes de
transparència, participació i bon govern.
A continuació, es presenten les conclusions de cada una d’aquetes activitats dins del
pla d’acció. Finalment, es detallarà unes conclusions sobre tot aquest procés amb la
recopilació de les suggeriments i opinions presentades per part de la ciutadania. Tot el
document s’ha elaborat avaluant cada activitat desenvolupada,
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Trobades ciutadanes
Les trobades ciutadanes es va configurar com un taller en el qual participen
representants de l'Ajuntament i de l'equip tècnic que han redactat els projectes
estratègics de cada àmbit d'acció. L'assistència a aquestes trobades es va reservar per
a la pròpia ciutadania, la qual va estudiar cada una de les propostes del Pla d'Acció de
l'Agenda Urbana del municipi. D’aquesta manera, s’exposà al detall cadascun dels
projectes i reptes als quals es pretén donar resposta en cada una dels diferents àmbits
d’actuació (pròsper, pròxim, saludable, inclusiu i obert). Finalitzada l'exposició, s'obrí
un torn de preguntes en el qual la ciutadania va traslladar les seues inquietuds i
propostes de millora en cada uns d’aquets àmbits.
Totes les trobades ciutadanes es realitzaren a l’edifici l’Obrera, sala d’estudis de la
planta 1, al carrer Major, 16. Les diferents trobades s’executaren els següents dies:

-

Trobada Castelló Poble Pròsper: dimarts, 5 de juliol de 2022, a les 19.00 hores.

-

Trobada Castelló Poble Inclusiu: dijous, 7 de juliol de 2022, a les 19,00 hores.

-

Trobada Castelló Poble Pròxim: dimecres, 13 de juliol de 2022, a les 19,00 hores.

-

Trobada Castelló Poble Saludable: dimecres, 20 de juliol de 2022, a les 19,00
hores.

-

Trobada Castelló Poble Obert: dimecres, 27 de juliol de 2022, a les 19,00 hores.
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Trobada “Poble Pròsper”

El present esdeveniment es va produir el dimarts 5 de juliol, dins del procés participatiu
de l'Agenda Urbana "Castelló Poble 2030". Aquesta trobada va servir com a instrument
de diàleg entre Ajuntament i veïnat, per a exposar els diversos projectes del Pla d'Acció
que s'emmarquen dins de l'àmbit d'actuació "Castelló Poble Pròsper".
El primer projecte descrit va ser el de rehabilitació i posada en valor del patrimoni
històric i cultural. Castelló disposa de diferents béns patrimonials, amb un alt valor
històric i cultural, en situació d'infrautilització i deterioració. La intervenció sobre tals
elements, per a la seua rehabilitació, posada en valor i reconversió com a edificis
públics que puguen ser destinats a diferents usos socials, culturals, econòmics o
turístics, suposa una gran oportunitat transformadora per al municipi.
Aquesta rehabilitació té una dimensió estructural i està també dirigida a realitzar
accions de millora energètica en equipaments i instal·lacions amb un alt consum
energètic.
Es destaquen els següents béns:
§
§
§
§
§

Cinema Califòrnia.
Fàbrica de Paper.
Mercat Municipal.
Antic Jutjat de Pau.
Cambra Agrària.

Són diverses les actuacions a realitzar dins d'aquest projecte. El primer és l'elaboració
d'un diagnòstic de situació de béns patrimonials.
Després d'això, es dissenya un Pla de Foment de la Restauració i Rehabilitació de Béns
immobles Protegits amb criteris de sostenibilitat i multifuncionalitat, que recollirà els
diferents projectes de restauració i rehabilitació dels immobles protegits.
Caldrà executar les obres pertinents, i, finalment, es realitzarà el Pla de manteniment
integral dels immobles protegits. Aquesta línia d'acció s'ha desenvolupat a partir
d'exemples pràctics d'altres municipis, que han sigut capaços de millorar la seua
situació urbanística.
El segon projecte és la Plataforma Rural d'Impuls de l'Economia Local. Partint que
Castelló té una base econòmica agrària, que és necessari diversificar-la perquè puga
créixer el poble, és essencial realitzar accions que fomenten el desenvolupament
econòmic i laboral del municipi.
L'impuls de l'economia local de Castelló passa per aglutinar a tots els agents econòmics
i socials al voltant d'una mateixa taula de treball, que aborde les necessitats i
oportunitats de tots els sectors i col·lectius i els dirigisca cap a un mateix objectiu comú:
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un creixement econòmic equitatiu i competitiu, que situe en el centre de l'estratègia el
principal element diferencial del municipi: la seua fèrtil terra.
Per a això, es proposa la creació d'una Plataforma Rural, la missió de la qual siga
l'impuls econòmic de Castelló, amb la visió d'impulsar un creixement econòmic
sostenible.
Aquesta estratègia, pretén connectar diferents dimensions econòmiques:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

L'activitat agrícola entre els petits i grans productors.
La indústria agroalimentària.
El comerç i el mercat de proximitat, i la seua venda i distribució sostenible i
col·laborativa.
Els recursos naturals i culturals de Castelló com un reclam per a l'arribada de
visitants de proximitat.
Per a fomentar:
El lideratge agrícola comarcal.
La diferenciació dels seus productes locals i l'augment de les exportacions.
Afavorir l'agrupació de xicotets propietaris per a reduir costos en les
explotacions agrícoles.
La formació i inserció laboral, sobretot entre els joves.
L'economia circular entre les empreses.
La millora de la competitivitat local.
La digitalització del comerç local.
L'atracció de visitants a la regió.
Afavorir l'activitat econòmica i comercial del Mercat Municipal, promovent-lo
com un punt d'atracció social, econòmica i cultural.
Vincular la producció agrícola i agroalimentària local al corrent Health Food.
La innovació en l'activitat agroalimentària.
El foment de la igualtat de gènere i les oportunitats entre la ciutadania.
El cooperativisme i la participació dels agents econòmics i socials.

L'últim projecte que es va tractar va ser el Pla de Regeneració Urbana, Foment d'Espais
Verds i Millora de l'Accessibilitat per a fomentar espais sostenibles, inclusius, diversos
i saludables. Per a l'explicació d'aquesta actuació es compta amb la ponència de
l'arquitecte comarcal XALOC Ribera Alta.
El conjunt de l'espai públic de Castelló pateix unes certes mancances en l'accessibilitat,
degradació urbana i manca d'àrees amb una major qualitat i proporció de zones verdes
d'oci i esplai.
Per això, es proposa l'estudi i la intervenció integral de l'espai públic del municipi, per
a regenerar els traçats, millorar l'accessibilitat, i renovar els espais seguint els criteris
de sostenibilitat, funcionalitat, sociabilitat i resiliència urbana. Amb la finalitat de ferlos més resilients enfront dels efectes del canvi climàtic, construir un espai públic més
saludable, i en conjunt, millorar la qualitat de vida de la ciutadania en l'hàbitat urbà.
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Amb l'estudi de la situació del municipi, s'extrauen les següents conclusions:
§
§

§

Hi ha una gran quantitat d'habitatge buit. Existeix habitatge de grans
grandàries, edificis amb escàs o cap manteniment i de difícil accessibilitat.
Falta de lloguer. Es reflecteix inseguretat per part de les persones propietàries
de pisos per a posar en lloguer les seues propietats per temors al fet que se'ls
causen desperfectes o siguen okupades.
Edificis residencials ineficients (pels seus alts índexs de consum energètic) i
habitatges no condicionats, que dificulten el dia a dia de les persones amb
dificultats de mobilitat.

A més d'explicar les claus principals d'aquest anàlisi de la realitat de Castelló, va
aprofitar per a explicar la labor de l'Oficina Comarcal d'Habitatge XALOC Ribera Alta.
Es tracta d'una institució d'assessorament i intervenció en el respectiu al lloguer,
oferint una gran varietat d'ajudes i subvencions (Pla RENHATA, millores de
l'accessibilitat, rehabilitació energètica...).
Després d'haver acabat amb les diferents ponències explicatives de les polítiques a
desenvolupar en l'àrea "Castelló Poble Pròsper", es va donar el torn de paraula a la
ciutadania perquè exposaren els seus dubtes i propostes.
Es va proposar remodelar els edificis protegits buits per a convertir-los en habitatge
disponible per a la població de Castelló, amb la finalitat d'afrontar l'escassetat d'oferta.
No obstant això, es va precisar per part de l'Ajuntament la impossibilitat de modificar
aquest tipus d'edificis protegits.
Davant la pregunta de com convertir a Castelló en un poble turístic, es va indicar pel
representant de l'ens local que es tracta d'un objectiu transversal, que depèn de
l'actuació en una gran diversitat d'àmbits, ja que requereix de la millora de diversos
factors: patrimoni, paisatge, negocis... D'aquesta manera, sorgeix com a exemple la
posada en marxa d'esdeveniments esportius que puguen atraure un turisme saludable,
que coincidisca amb els valors d'aquest projecte.
Finalment, un veí va comentar que resulta contraproduent intentar ser un poble
sostenible i continuar usant productes químics en el camp. Des de l'Ajuntament se li va
donar la raó, i és per això que dins de l'Agenda Urbana està previst que es realitzen
línies d'investigació sobre el futur del camp per a poder reduir o acabar el seu ús. Així,
es considera important dins dels objectius del Pla que s'aposte per una agricultura
ecològica que concorde amb els valors de l'Agenda Urbana.
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Trobada Castelló “Poble Inclusiu”

El dijous 7 de juliol es va realitzar la segona de les cinc reunions organitzades amb la
finalitat d'exposar a la ciutadania les línies estratègiques en l'àmbit d'actuació “Castelló
Poble Inclusiu” sobre la base de la proposta del Pla d'Acció de l'Agenda Urbana
“Castelló Poble 2030”.
Es tractava d'una trobada entre representants de l'Ajuntament de Castelló i la societat
civil i veïnat del municipi, en el qual es van exposar algunes de les accions principals en
matèria d'inclusió. Amb aquestes actuacions es persegueix la cohesió social, la igualtat
d'oportunitats i l'equitat. I per això, és vital protegir la diversitat cultural i defensar una
vida digna per al conjunt de la ciutadania.
La part inicial de l'esdeveniment que consistia en l'exposició per part de les persones
triades per l'Ajuntament es va dividir en tres ponències. La primera va ser realitzada
per la representant de l'empresa Eixam, encarregada de realitzar el diagnòstic
pertinent per al Pla Municipal d'Inclusió i Cohesió Social de Castelló.
Aquest diagnòstic, realitzat amb metodologia qualitativa per mitjà d'entrevistes
semidirigides, permet conéixer la realitat específica del municipi i el seu veïnat. Va
justificar la necessitat de fer aquest treball en que és important saber de quin punt es
parteix, per a així poder intervindre i millorar la realitat del municipi d'una forma
adequada.
Es va realitzar un breu resum dels resultats obtinguts en aquest informe (que serà
publicat en la pàgina web de l'Ajuntament).
La identitat de Castelló està vinculada a l'agricultura i a la seua llengua. A més, es tracta
d'un poble molt participatiu, dotat d'un gran teixit associatiu i que presenta una alta
diversitat cultural.
Després de fer una breu descripció de la demografia del municipi, es va analitzar la
mobilitat de la localitat, identificant els problemes de comunicació amb l'exterior per
uns mitjans de transport públics deficients, que deriven en un ús alt tant de vehicles
particulars per a eixir de la localitat, com de la bicicleta com a mitjà de transport pel
propi municipi.
Finalment, es va afegir l'anàlisi dels problemes d'habitatge del municipi, existint
diverses cases buides, però sent incapaç la joventut de Castelló d'accedir a ella, amb
una clara falta d'oferta de lloguer i una alta demanda. Aquest és un dels motius que
justifiquen l'eixida de la població jove de la localitat, acompanyat a la falta d'ocupació
per la dependència econòmica del sector agrícola. I és que l'economia del municipi se
sustenta en la seua agricultura, un sector econòmic en crisi i estacional, generant-se
així situacions de potencial vulnerabilitat. Davant aquesta vulnerabilitat del municipi,
els serveis socials realitzen tot tipus de treballs per a protegir diversitat de perfils
(mancances materials, diversitat funcional, problemes amb estupefaents…).
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Una vegada acabada l'exposició del diagnòstic per al Pla d'Inclusió Social de Castelló,
es va donar pas a l'encarregada del departament de serveis socials de l'Ajuntament per
a exposar dues accions principals de la seua àrea de treball. La primera, la creació d'un
Centre Social polivalent i intergeneracional, per a fins socials, comunitaris i
interculturals.
Després de descriure els canvis continuats de seu dels Serveis Socials per falta d'espai,
es va explicar que resulta necessari crear aquest centre propi dels serveis per a així
poder desenvolupar en les millors condicions possibles aquest tipus de treball per a la
localitat.
Aquest nou centre ha de situar-se estratègicament, i, a més, ser funcional, polivalent i
útil a curt, mitjà i llarg termini. Així, es requereix que la instal·lació dispose d'espai
suficient per a donar cabuda al total del personal professional, de despatxos per a
poder realitzar reunions individualitzades en privat, de sales per a organitzar reunions
grupals i d'aules per a formar i capacitar al conjunt de la ciutadania interessada.
Així, ha de ser útil també per al teixit associatiu del municipi i per a crear sinergies
intergeneracionals.
La creació d'un centre d'aquestes capacitats permetrà complir amb les obligacions
normatives d'aquesta mena de servei a la ciutadania, sent aquest centre coherent amb
les necessitats i avanços en inclusió de Castelló.
La segona acció que es va tractar va ser el Programa d'Acompanyament, cuidats i
envelliment actiu i saludable per a Persones Majors. Es tracta d'un projecte transversal,
no sols dels Serveis Socials. Es persegueix amb aquesta acció generar un entorn
amigable per a les persones majors del municipi, perquè puguen envellir de manera
activa, és a dir, viure d'una forma digna, amb una bona salut i participar de manera
plena en la societat.
Per a això, s'oferiran una gran varietat de serveis, sent la principal l'atenció domiciliària,
que es tracta d'atencions personalitzades i individuals per a facilitar-li la vida a les
persones majors i les seues famílies. Amb això, es persegueix que les persones majors
puguen ser autònomes el màxim temps possible, amb la realització d'actuacions com:
la posada en marxa d'ajudes per a adaptar les llars, l'obertura d'un centre de dia,
activitats de promoció de la salut física i mental, programes d'aliments, foment del
voluntariat i de les connexions intergeneracionals…
Aquestes són algunes activitats que es proposen, però s'espera comptar amb la
participació i propostes de la ciutadania per a aconseguir l’objectiu de generar eixe
desitjat entorn amigable.
L'última ponència va ser realitzada per la tècnica del Departament de Joventut, qui es
va encarregar d'exposar tot el procés del recentment aprovat Pla Local de Joventut
2020-2025.
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El primer va ser la realització d'una breu introducció amb la justificació normativa de la
necessitat d'aquest Pla.
Després d'això, es van assenyalar les diferents directrius del Pla:
1. Integritat, transversalitat i proximitat.
2. Perspectiva de gènere i feminisme.
3. Participació, cooperació i codecisió.
4. Igualtat en la diversitat i solidaritat generacional
5. Inclusió activa i efectivitat dels drets.
A continuació, va exposar les diferents fases del projecte, així com la metodologia
emprada per a l'elaboració d'aquest Pla. El projecte es divideix en cinc fases: fase de
diagnòstic de la realitat juvenil, fase de participació (I Fòrum Jove), fase de construcció
(línies estratègiques i propostes), fase d’aprovació del I Pla Local de Joventut i la fase
d’avaluació i seguiment del Pla.
D'aquesta manera, es va fer una breu explicació de cadascuna de les fases. En la
primera etapa es van extraure dades i conclusions similars al diagnòstic per al Pla
d'Inclusió Social prèviament descrit per la primera ponent.
En el fòrum jove es van extraure les següents reflexions i propostes per a diversos
àmbits:
Àmbit de la salut mental i la participació:
§
§
§

Més informació sobre la salut mental així com serveis on es pot acudir.
Continuar amb les formacions i informacions sobre Educació Sexual i temàtica
LGTBi+.
Foment de la creació d’associacions juvenils i d’un consell jove.

Àmbit Emancipació: mobilitat i transport:
§
§

Revisió i impuls de transport sostenible al municipi: carrils bici.
Reflexionar sobre els horaris del bus públic que connecta Castelló i Xàtiva.

Àmbit Oci, cultura i temps lliure:
§
§

Impulsar la creació/acondicionament d’un espai propi per a la joventut.
Impulsar que hi hagen més activitats per als menors de 18 anys.

Àmbit Emancipació: Habitatge i ocupació:
§

Fomentar la coordinació amb els comerços i empreses locals per introduir la
contractació de persones joves.
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§

Assessorar, elaborar material informatiu i difondre en temes d’accés a
l’habitatge, subvencions per al lloguer i la compra d’habitatges per a les
persones joves.

Una vegada ja realitzat el procés participatiu i el diagnòstic, es van precisar les línies
estratègiques, així com les accions relacionades amb cadascuna d'elles. En aquesta
ponència, es van citar les següents línies estratègiques del Pla:
-

L1: Estudi població jove castellonera.

-

L2: Participació i informació juvenil.

-

L3: Educació i formació.

-

L4: Emancipació: habitatge i ocupació.

-

L5: Cultura, oci educatiu i temps lliure.

-

L6: Promoció de la salut i benestar emocional.

Finalment, va descriure la manera d'avaluar aquest projecte (tant estratègica com
operativa), a més de fer un breu resum de les conclusions exposades al Pla.
Una vegada finalitzades les ponències, s'inicia un torn de debat amb la ciutadania, del
qual s'extrauen les següents propostes:
§

§
§

Seguint la proposta de foment del voluntariat amb les persones majors
realitzada des dels Serveis Socials, sorgeix la idea que siga el propi ens local qui
s'encarregue de coordinar a les persones voluntàries.
Es proposa que s'introduïsca el foment i la defensa de l'idioma valencià dins de
les diferents accions de l'àrea d'inclusió.
S’afegí que el futur centre que es crearà, podria servir també com a lloc
d'acolliment per a la joventut davant la falta d'espais dedicats a ells. Encara així,
es respon a aquesta proposta que l'ideal és que la joventut posseïsca espais
propis, no compartits amb Serveis Socials, que siguen habilitats en altres
instal·lacions públiques del municipi.
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Trobada “Poble Próxim”

La present reunió entre ciutadania i administració es va realitzar com un dels diversos
actes organitzats dins del procés participatiu de l'Agenda Urbana "Castelló Poble
2030". Aquesta trobada es va dedicar per a tractar els dos projectes a realitzar dins de
l'àmbit d'actuació "Castelló Poble Pròxim", sobre mobilitat urbana i proximitat.
Es van exposar els dos projectes descrits en el Pla d'Acció de l'Agenda Urbana de
l'àmbit "Castelló Poble Pròxim". La primera ponència descriptiva va ser realitzada per
l'inspector cap de la Policia Local de Castelló, per a descriure el projecte de creació
d'un parc escolar de sensibilització i educació vial i cívica.
El primer que es va exposar va ser una breu justificació de la necessitat d'aquesta
actuació a partir d'estadístiques de l'OMS i la DGT sobre mortalitat infantil per
accidents de trànsit. Per això, es considera important realitzar una adequada educació
vial.
Davant aquesta situació, sorgeix com a resposta a aquest problema la creació d'un parc
d'educació vial per a l'adquisició d'actituds, valors i comportaments de mobilitat urbana
segura per part de l'alumnat menor de 16 anys.
Segons xifres proporcionades per la regidoria d'Educació, existeix en l'actualitat un
total de 1.200 alumnes entre els tres col·legis d'educació infantil, primària i secundària
de Castelló. Aquesta xifra, sumada al futur alumnat del municipi, podrà gaudir d'unes
noves instal·lacions adaptades per a proporcionar una educació sobre mobilitat urbana
en unes condicions òptimes.
Els objectius generals d'aquest projecte són tant la promoció de la seguretat viària
entre la joventut de la localitat, així com fomentar comportaments i actituds
responsables i cíviques.
Després d'ensenyar-se a la ciutadania assistent a l'esdeveniment una sèrie de fotos
d'instal·lacions d'aquest tipus com a exemple de model a seguir, es va aclarir (després
de la qüestió de un veí) que el parc se situarà en un punt fix de Castelló i que les
formacions es realitzaran durant horari lectiu per part de personal de la Policia Local.
L'inspector va decidir acabar la seua ponència aclarint que l'educació vial és un tasca
que li correspon al conjunt de la ciutadania, ja que el trànsit és present en les vides de
cadascuna de les persones, sent essencial una educació que garantisca un
funcionament adequat de la mobilitat.
Davant aquest projecte, la ciutadania present no va realitzar cap proposta.
La segona ponència va ser sobre el projecte d'Estratègia de Mobilitat Urbana
Sostenible i Inclusiva, i va ser duta a terme per dos enginyers de l'entitat privada TALP.
Els oradors van decidir dividir la seua exposició en dos apartats. Una primera part
explicativa del contingut teòric bàsic del Pla, i una segona més dinàmica en la qual es
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va preguntar directament a la ciutadania assistent la seua percepció sobre la situació
urbanística de Castelló, per a així poder dissenyar aquest Pla (encara no acabat) a partir
de les valoracions del veïnat de la localitat.
Respecte a la primera part de l'exposició, s'indica que aquest pla es basa en pràctiques
de planificació existents d'altres localitats i que té en compte els principis d'integració,
participació i avaluació.
Malgrat no ser obligatòria la creació d'aquesta mena de pla per a un municipi de les
característiques poblacionals de Castelló, es tracta d'un projecte rellevant per a canviar
la perspectiva de la ciutadania (el canvi del cotxe a la persona com a objecte principal
de les polítiques d'urbanisme) i elaborar un projecte a llarg termini que determine la
direcció a seguir.
L'objectiu general d'aquest projecte és el desenvolupament d'una estratègia que
permeta avançar a Castelló cap a la consecució d'un model urbanístic sostenible,
inclusiu i igualitari. Aquesta millora del poble es realitza en diverses dimensions:
§

§
§
§

Genera un àmbit de vida més saludable perquè potencia els trajectes a peu i
amb bicicleta enfront de l'ús de mitjans que no requereixen esforços físics (com
pot ser el cotxe o la motocicleta).
Permet preservar la salut del planeta en assegurar un menor consum energètic.
Millora la cohesió del teixit urbà i social del municipi, facilitant l'accés al conjunt
del territori, sent més accessible i inclusiva.
Assegura un menor risc per a la vida humana en dificultar la possibilitat
d'accidents de trànsit.

Abans d'iniciar el procés d'escolta activa a la ciutadania, es van exposar les línies
d'actuació d'aquesta estratègia (acompanyats d’un anàlisi DAFO de cadascun):
§
§
§
§
§

Millora per als vianants i accessibilitat.
Millora de la ciclabilitat.
Disseny i gestió de la xarxa viària per a l'eliminació de trànsits de pas i el calmat
del trànsit.
Estratègia d'aparcament.
Foment del transport públic.

Després de finalitzar aquesta primera part, es va donar inici a una segona fase d'escolta
activa a la ciutadania perquè aportaren unes certes visions sobre la realitat urbana de
Castelló.
A continuació s'exposen algunes de les opinions que es van reflectir:
§

Es va qüestionar si peatonalitzar en excés pot provocar un augment de la
contaminació en allargar els trajectes en transport. Els ponents van determinar
que l'objectiu de dificultar aquest tipus de transport és per a reduir el seu ús,
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§

§

§

per la qual cosa convertir en zona de vianants ha de provocar un ús més habitual
de la bicicleta o de moure's a peu.
Es va posar l'accent en la importància de reduir l'ús del cotxe per les zones
escolars. També se cita la proposta de minorar la velocitat màxima per aquestes
parts.
Es va parlar de la possibilitat d'habilitar l'ús de bicicleta en zones prohibides per
a l'ús de cotxe, citant el representant de la Policia Local que requeriria revisar
les ordenances locals.
Es va citar l'opció d'habilitar un camí directe per a anar amb bicicleta o a peu
amb els afores de la localitat i La Pobla Llarga, assenyalant l'alcalde que hui dia
sí que és possible realitzar aquest trajecte d'una forma segura
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Trobada Castelló “Poble Saludable”

Seguidament és relata la trobada "Castelló Poble Saludable". Aquest esdeveniment va
ser realitzat el dia 20 de juliol de 2022 a les 19:00 hores, i tenia com a objectiu l'exposició
de tres dels projectes de l'Agenda Urbana "Castelló Poble 2030", en concret, les accions
de l'àmbit d'actuació "Castelló Poble Saludable".
Els dos primers projectes van ser explicats per el tècnic de medi rural de l’Ajuntament
de Castelló. La primera de les accions que va tractar va ser el Pla de protecció,
restauració, recuperació paisatgística del parc natural de la Font Amarga i l’entorn del
riu Albaida. Aquest projecte persegueix adoptar mesures de conservació, millora i
protecció de la natura i del patrimoni natural: flora, fauna, paisatge i ecosistemes
existents. A tals efectes es proposa l’adopció de mesures dirigides a reduir l’ús
d’herbicides químics, la millora dels hàbitats dels pol·linitzadors en les àrees urbanes i
periurbanes, etc., així com aplicar metodologies i programes de seguiment de la
biodiversitat urbana.
Respecte a la Font Amarga, és un paratge natural situat en el municipi de Castelló, amb
un gran valor mediambiental, en el qual destaca el naixement d'aigua natural i
l’existència de la seua planta autòctona: el Limonium mansaneatianum, bioindicador
del canvi climàtic i espècie en perill crític inclosa en el Catàleg Valencià d'Espècies de
Flora Amenaçada.
Promoure la seua protecció i conservació és una prioritat per a l'Ajuntament, amb la
finalitat de restaurar la biodiversitat, promoure la recuperació paisatgística i convertirlo en un recurs turístic de gran valor social i econòmic, tant per a visitants com per al
gaudi de la ciutadania local.
A continuació s'indiquen les accions proposades per a aquesta actuació:
§
§
§

Aula NATURA. Donar accés a formació relacionada amb el paratge natural de la
Font Amarga.
Col·laboracions amb universitats. Com a bon bioindicador, seria d'interés dur a
terme nous projectes d'estudi per a fer front al problema climàtic.
Fires mediambientals. Difusió i divulgació de mesures de conservació, millora i
protecció del patrimoni natural dirigides a reduir l'ús d'herbicides químics i
restauració de la flora autòctona de la Ribera.

La intenció és actuar en el paratge, però també l'entorn del riu Albaida. El problema
principal que s'ha d'afrontar és l'eliminació de la planta invasora introduïda fa anys per
la ciutadania del municipi. Per a aconseguir-ho, s'ha de seguir l'únic mig disponible per
a la seua eliminació natural: esperar que es podrisca aquesta planta.
Després d'aqueix procés de degradació, es podran iniciar les fases de substitució,
restauració i requalificació. És un procés a mitjà i llarg termini per la necessitat del pas
dels anys per a aconseguir l'èxit d'aquest projecte per medis naturals, respectant així la
línia seguida pel municipi en la seua Agenda Urbana.
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El projecte permetrà, no sols constituir-se com una figura de protecció del paratge i els
recursos que conté, sinó el foment dels espais verds, accessibles i saludables, així com
vincular-lo al municipi i altres actius naturals i culturals mitjançant la millora de la
connectivitat.
Una vegada explicat aquest Pla, el tècnic va dedicar uns minuts a explicar el
funcionament d'una fàbrica de biomassa, explicant així el projecte de reutilització de
podes i foment del compostatge mitjançant la creació d’una fàbrica de biomassa.
Reservar des del planejament les zones més adequades per a solucionar els problemes
de recollida i tractament dels residus i garantir que existeixen, en quantitat i qualitat
suficients. Especialment, haurien de preveure’s reserves de sòl per a compostatge i
tractament de residus vegetals i bioresidus. En poques paraules, es tracta de recollir el
residu agrícola per a la seua crema, la qual cosa servirà com a escalfador de les
turbines, generant així el vapor necessari per a produir energia.
Després de la ponència del tècnic de l'Ajuntament, va arribar la ponència del president
de Sapiens Energia, qui va poder explicar en què consisteix el projecte de creació d’una
cooperativa energètica local per al desplegament d’energies renovables. La generació
distribuïda i l’autoconsum d’energia en l’àmbit urbà són eines bàsiques per a aquest
canvi de model energètic.
En la seua exposició es va mostrar al veïnat els requisits que ha de complir una
comunitat energètica (de participació oberta, controlada per les seues sòcies i socis,
amb beneficis socials i mediambientals...), quins objectius persegueix (aconseguir la
sobirania energètica, estalvi en la despesa energètica, democratitzar la rendibilitat...) i
quin tipus d'activitats poden desenvolupar (autoconsum compartit, producció i
comercialització d'energia...).
L'estalvi individual gira entorn al 20 i el 40% i podria amortitzar-se (comptant amb les
diverses ajudes econòmiques) en 2 o 3 anys.
Una vegada finalitzades totes dues ponències, es va donar pas a la ciutadania perquè
participara. En aquesta situació, el veïnat de Castelló va aprofitar per a realitzar unes
certes preguntes referent a l'àmbit d'actuació "Castelló Poble Saludable":
§

§

Es va qüestionar la legalitat de l'ús de residus agrícoles per a la seua crema per
la normativa estatal. Davant aquest dubte, es va indicar que la Generalitat
Valenciana està impulsant una nova regulació que legitime aquest ús, normativa
que encara es troba en procés.
Un veí va preguntar sobre la viabilitat d'introduir una comunitat energètica en
un municipi de les capacitats econòmiques de Castelló. Davant això, el ponent
de Sapiens Energia va recalcar tres factors clau del projecte: les ajudes
econòmiques proporcionades per Generalitat, Estat i UE per a fomentar aquest
tipus de projectes energètics renovables, la reducció posterior del cost
d'energia (i la facilitat per a amortitzar la despesa en 2 o 3 anys) i la possible
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§

creació d'ocupació en el municipi per la introducció d'aquesta mena
d'instal·lacions.
I, finalment, un altre veí va voler conéixer quin paper jugaria l'Ajuntament davant
la introducció de la comunitat energètica a Castelló. Es va respondre que el
projecte està encara en procés d'estudi per part del consistori, ja tenint
pensades possibles zones públiques en les quals col·locar les respectives
instal·lacions, estant encara expectants davant les possibles modificacions
legals i de la següent convocatòria d'ajudes econòmiques.
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Trobada Castelló “Poble Obert”

Aquesta ha siguda l'última de les cinc reunions organitzades per l'Ajuntament de
Castelló amb la finalitat d'explicar a la ciutadania els projectes futurs que defineixen
l'Agenda Urbana "Castelló Poble 2030". La trobada del dia 27 de juliol va ser de l'àmbit
d'actuació "Castelló Poble Obert" sobre innovació digital i millora dels instruments de
governança.
Per a aquesta trobada es va comptar amb la ponència del director executiu de
EQUÀLITAT, participació i igualtat, consultoria social especialitzada en matèria de
participació ciutadana, igualtat de gènere, transparència pública, infància i RSC.
El ponent va començar amb una breu introducció del concepte de govern obert, fent
referència al treball iniciat per Barack Obama, seguit en aquest territori durant els
últims anys amb diversos avanços normatius que regulen aquesta qüestió, amb la
finalitat d'aconseguir una administració més oberta i eficient enfront dels casos viscuts
de corrupció i ineficiència.
A més, es van assenyalar les claus de la governança oberta:
§
§
§

Innovació. S'ha de generar un nou model de planificació estratègica que capte
les necessitats del moment.
Participació. La col·laboració de la població és fonamental per a poder avançar
en el projecte territorial.
Transparència. S'ha d'avançar arran de la comunicació i de la creació
d'instruments per a la rendició de comptes.

Una vegada realitzada aqueixa breu introducció, va realitzar una breu descripció dels
següents projectes sense entrar en els detalls:
§

§

§

Estratègia Smart Castelló. Amb l'estratègia Smart Castelló es pretén fomentar
un model urbà intel·ligent a través de plans estratègics. D'aquesta manera el
municipi comptarà amb uns serveis públics millorats i actualitzats, que
permetran modernitzar les infraestructures informàtiques de l'Ajuntament i les
seues seus, augmentar la seguretat informàtica i crear una Xarxa Wifi Pública,
entre altres accions.
Estratègia de modernització per a una governança oberta i transparent. Per a
poder millorar la transparència de la informació en el municipi s'utilitzaran les
tecnologies com a eines clau en aquesta tasca i es desenvoluparan llits
específics de comunicació com els portals de transparència de dades.
D'aquesta manera es pretén fomentar la participació de la ciutadania en els
processos de decisió i aconseguir una major qualitat en els serveis públics.
Impuls de la participació ciutadana, l'associacionisme i el voluntariat, mitjançant
la creació d'un pla local de participació pública. Amb l'elaboració d'un pla local
de participació ciutadana el veïnat del municipi podrà transmetre de manera
activa la seua percepció respecte a la situació actual de Castelló. Aquest pla
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§

municipal permetrà recollir les variades perspectives ciutadanes i introduir-les
en l'elaboració dels plans futurs, generant un poble obert i pròxim.
Capacitació municipal per a la captació de fons i gestió de projectes estratègics
mitjançant un pla de subvencions, programa de formació i constitució d'una
oficina tècnica. L'objectiu d'aquest projecte és ampliar la formació del personal
tècnic municipal sobre les temàtiques nacionals i internacionals que
caracteritzen l'agenda urbana del moment. Aquesta preparació tècnica
facilitarà la captació dels fons necessaris i el seu posterior procés de gestió,
mitjançant un pla local de captació de subvencions, un programa de formació i
una oficina tècnica de gestió de fons.

Després de finalitzar aquesta ponència, se li va concedir el torn de paraula a la
ciutadania per a poder realitzar les qüestions i propostes que consideraren oportunes
sobre aquest àmbit d'actuació. En aquesta trobada, les persones assistents van decidir
abstindre's i dirigir les seues preguntes a l'alcalde perquè aclarira uns certs punts d'un
projecte fora de l'Agenda Urbana.
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Jornada amb el professorat
Persones assistents: 14 persones integrants del professorat de tots els centres
educatius de Castelló.
En primer lloc, es fan les presentacions i s’explica la iniciativa i l’origen de la iniciativa:
subvencions. S’han repartit una sèrie de bolletins informatius on consta tota la
informació del projecte i les branques en els quals s’engloben les accions. A
continuació, s’inicia el repàs per les diferents accions de Castelló Poble Saludable. A
més a més s’especifica que cada una de les branques té el seu procés participatiu, la
setmana passada va haver una Trobada Ciutadana i aquesta setmana en tenim una
més. Després es passa a anunciar les accions de Castelló Poble Pròsper i Castelló Poble
Inclusiu. En aquest sentit, es comunica el taller de gestió emocional d’Elena Baixauli.
S’exposen les actuacions emmarcades en Castelló Poble Pròxim, Castelló Poble Obert
i, per últim, Castelló Poble Saludable. Una vegada comunicades les accions, s’insta al
professorat a participar i a implicar-se en el procés de les Trobades Ciutadanes. També
s’exposa la importància de dur a terme el qüestionari de necessitats i comentar totes
les perspectives necessàries. Donat que és un espai de diàleg i reflexió, i tenint tota la
informació necessària, s’obri un torn de debat i reflexió al voltant de les àrees que
segons aquest grup calen reforçar.
El professorat comenta que, als diferents centres, es duen a terme activitats d’igualtat
de gènere, bé pròpies i d’acció tutorial (temes de convivència i igualtat) i altres que
venen de la Mancomunitat. Hi ha opinions contràries respecte al futur de Castelló:
algunes persones pensen que si hi ha futur, en canvi, hi ha d’altres que afirmen que no
hi ha futur al poble quant al potencial d’aquest per a la gent jove. Es fa èmfasi en què
és un poble molt ben comunicat i rodejat de natura on es pot potenciar la branca
Castelló Poble Saludable. S’usa molt la bicicleta encara que se seguisquen utilitzant
vehicles. En aquest sentit, es comenten els beneficis del carril bici, encara que
s’especifica que, de vegades, aquest s’estreta una mica i aquest fet dificulta el pas.
Seguint per la qüestió de la inclusió, s’observen problemes en la inclusió de col·lectius:
ètnia gitana, famílies musulmanes, etc. Hi ha absentisme i una problemàtica observable
en quant a l’assumpció de les normes: no ús de la mascareta, fumar al centre, no dur
roba adequada, etc., encara que si és cert que no hi ha molt d’alumnat
estranger.S’aborda la qüestió de donar a conéixer el patrimoni natural, cultural i artístic
del poble: plantar arbres, fer valdre el paisatge, etc.; a continuació, un professor es
llança a fer una proposta: continuar treballant en aquesta línia i millorar un poc aquests
recursos, tindre cura d’ells i replantar arbres, per exemple.
Pel que fa a les qüestions relacionades amb els recursos, es desenvolupen també
accions al col·legi i a l’IES del municipi per a la disminució de residus o l’estalvi
energètic. S’afirma per part del professorat que es fan tasques d’avaluació i enquestes
de qualitat. S’avaluen les accions per part de l’alumnat en aquelles accions que es duen
a terme, de vegades perquè hi ha una obligació quant a avaluar la qualitat. Aquest fet
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mostra que es dona rellevància a l’opinió i la perspectiva de l’alumnat, creant així nexes
positius.
Seguint amb aquests nexes, es parla que hi ha una bona comunicació entre els agents
implicats: l’ajuntament, el col·legi i les famílies. Si bé es destaca que, en el cas de l’escola
infantil, el nexe escola – famílies es desvirtua i el professorat percep una carència quant
a les relacions de comunicació. És veritat que, pel que fa a totes les actuacions
comentades, s’ha de treballar en què la dinàmica de treball de l’escola o l’institut derive
en una consciència real en l’edat adulta. I és que, en aquest punt, és molt necessari que
les famílies a casa s’impliquen i fomenten les mateixes dinàmiques que s’impulsen als
centres.
Per a finalitzar aquesta jornada, s’insta de nou al professorat a anomenar alguns dels
reptes que, segons la seua visió, han d’afrontar als diferents centres:
§
§
§
§
§
§
§
§

Potenciar la sensibilització de l’alumnat.
Incidir en el tema de la salut: tems d’ús dels videojocs, prevenció de la
drogodependència, etc.
Treballar en la tolerància cap a determinats col·lectius.
Treballar el sentit de pertinència de l’alumnat: el col·legi és sa casa, el poble és
sa casa, etc.
Fomentar la convivència, la inclusió social, el respecte, etc., a més d’intentar que
les famílies s’impliquen més en aquest sentit.
Fomentar l’activitat física i els hàbits saludables.
Promocionar l’ús d’energies renovables i projectes com horts ecològics, etc.
Preocupació quant a les addiccions, no a les drogues, sinó amb el telèfon,
ordinadors, i aparells tecnològics.

Aquest fet es podria incloure al Pla de Joventut.
§

§
§

§
§

Hi ha un salt generacional entre l’alumnat i les famílies, per això hauríem de
buscar la manera d’implicar a mares, pares i/o tutores per a treballar aquestes
qüestions i aprenentatges i que no queden solament en la teoria.
Treballar també l’alimentació saludable, ja que es considera que les iniciatives
dels centres en quant a aquest fet no s’incorporen a llarg termini.
És necessari treballar la frustració i la negació: hi ha alumnat que mai ha escoltat
un “no” i açò suposa un problema. A més a més, cal que el treball siga
col·laboratiu a casa i amb una major transversalitat.
Altre repte pendent és reduir l’absentisme i també l’abandonament.
També preocupa la inserció laboral de l’alumnat amb discapacitat perquè quan
s’acaba el seu cicle al centre ocupacional, s’acaba aquesta perspectiva.

Per últim, es recorda quines són les accions que dins del projecte del Pla d’Acció de
l’Agenda Urbana de Castelló, són més pròximes. En elles es fa destacar la importància
de la participació del professorat com a part implicada, però també com a integrants
del veïnat de Castelló.
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Informe Qualitatiu del qüestionari online
Castelló Poble 2030, com s’ha comentat, és un full de ruta viable, coherent i a mitjà
termini, seguint el marc metodològic de la AUE i el compliment dels objectius dels
agents globals, nacionals i regionals, que siga capaç d’implementar els projectes que
permeten abordar les necessitats, els reptes i oportunitats del municipi per a impulsar
el seu desenvolupament sostenible. Per tal d’elaborar la primera proposta de Pla
d’Acció de l'Agenda Urbana "Castelló Poble 2030", han participat representants electes
i personal tècnic municipal, que en conjunt han identificat necessitats i accions
concretes per a construir un futur més sostenible al nostre poble.
A continuació, es presenta l’opinió ciutadana dels 26 projectes, distribuïts en 5 àmbits
d’actuació, que defineixen la culminació de la visualització del futur de Castelló com un
poble que situa a les persones en el centre i està compromés amb la protecció del
territori i la lluita contra el canvi climàtic. Aquest qüestionari participatiu per va ser
contestat per un total de cent vint-i-sis persones; setanta-huit dones i quaranta-huit
homes. D'esta manera, el 2% del total de la població de la localitat va respondre a estes
preguntes segons les dades representades en l'INE de l'any 2021.
Este qüestionari, totalment anònim, està estructurar en nou preguntes dividides en les
àrees temàtiques concordes a l'estructura, i línies d'actuació previstes en el document
del Agenda Castelló poble 2030.
Així, el qüestionari va estar disponible entre els dies 29 de juny de 2022 al 23 de juliol de
2022 en format en línia, per mitjà de l'eina informàtica Type Form, i difós al conjunt de
població de Castelló mitjançant les vies tradicionals de comunicació local del consistori.
A més, amb l'objectiu de fer partícip al major nombre de població possible, es van dur
a terme diverses campanyes a peu de carrer en el mercat ambulant i pels carrers i
places del municipi.
Les dades mostrades a continuació són una extracció en percentatge d’aquets resultats
amb un comentari de conclusions finals desagregat per sexes. Els colors seleccionats
per a mostrar els resultats són els representatius de l’Agenda Castelló poble 2030 i les
seues àrees.
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1. Quin és el teu sexe?
90

70%
62%
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60%

70
50%

60

38%
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40%

40

30%

30

20%

20
10%

10
0

78

48

Dona

Home

0%

Al present qüestionari de participació ciutadana ho han emplenat cent vint-i-sis
persones; setanta-huit dones (el 62%) i quaranta-huit homes (el 38%).
2. Quina és la teua edat?
45%

40%

40%
35%

31%

30%

27%

25%

22%

27%

25%
19%

20%
15%
8%

10%
5%
0%

1% 0%

Menor de 16
anys

De 16 a 30
anys

De 31 a 45
anys
Dona

De 46 a 65 66 anys o més
anys

Home

D’aquestes persones, el 1% de les dones actualment tenen una edat menor de 16 anys;
el 22% de les dones i el 8% dels homes en tenen entre 16 a 30 anys; el 27% de les dones
i el 25% dels homes de 31 a 45 anys d’edat; el 31% de les dones i el 40% dels homes en
tenen entre 46 a 55 anys, la majoria de les persones enquestades; i, finalment, el 19% de
les dones i el 27% dels homes participants tenen, en l’actualitat, 66 anys o més.
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3. Actualment, estàs empadronat/da a Castelló?
96%
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20%

12%

10%
0%

4%
Sí

No
Dona

1%

0%

NS/NC

Home

Quasi la totalitat de les persones enquestades, el 87% de les dones i el 96% dels homes
afirmen estar empadronats/des a Castelló; al contrari que el 12% de les dones i el 4%
dels homes, que no ho estan. L’1% de les dones no sap o no contesta a aquesta pregunta.

Þ A continuació, es presenten els 26 projectes, distribuïts en 5 àmbits d’actuació,
que defineixen la culminació de la visualització del futur de Castelló com un
poble que situa a les persones en el centre i està compromés amb la protecció
del territori i la lluita contra el canvi climàtic. Aquestes propostes estan
valorades del 1 al 5, sent l’1 la valoració més negativa i 5 la valoració més
positiva, per la gent enquestada. A més, es troba una pregunta sobre la situació
actual de Castelló en relació amb les iniciatives presentades.
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4. CASTELLÓ POBLE SALUDABLE

Exposició a
Elevat consum Contaminació
fenòmens
energètic en
derivada de naturals derivats
Deterioració edificis i vehicles
l'activitat
del canvi
mediambiental i de transport
econòmica i climàtic (ones de
paisatgística
privat
industrial
calor, sequera...)

Estat del
patrimoni
cultural

a. Com valores les següents qüestions a Castelló?
On 1 significa de manera molt negativa i 5 de forma molt positiva
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Dins de Castelló Poble Saludable, la ciutadania ha opinat sobre aquestes qüestions:
§

En primer lloc, respecte a l’estat del patrimoni cultural de Castelló, el 10% dels
homes i el 5% de les dones han seleccionat l’opció 1, la valoració més negativa;
el 19% dels homes i el 13% de les dones el 2; el 15% dels homes i el 35% de les
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§

§

§

§

dones el 3; el 35% dels homes i el 19% de les dones el 4; i el 17% dels homes i el
17% de les dones 5, valorant-ho positivament. El 4% dels homes i el 12% de les
dones no saben o no contesten a aquesta pregunta.
En segon lloc, respecte a l’exposició a fenòmens naturals derivats del canvi
climàtic, el 31% dels homes i el 31% de les dones han seleccionat l’opció 1, la
valoració més negativa; el 21% dels homes i el 17% de les dones el 2; el 15% dels
homes i el 19% de les dones el 3; el 19% dels homes i el 12% de les dones 4; i el
10% dels homes i el 14% de les dones el 5, valorant-ho positivament. El 4% dels
homes i el 8% de les dones no saben o no contesten a aquesta pregunta.
En tercer lloc, respecte a contaminació derivada de l’activitat econòmica i
industrial, el 17% dels homes i el 9% de les dones han seleccionat l’opció 1, la
valoració més negativa; el 19% dels homes i el 23% de les dones el 2; el 33% dels
homes i el 29% de les dones el 3; el 19% dels homes i el 14% de les dones 4; i el
10% de les dones i el 10% dels homes han seleccionat el 5, valorant-ho
positivament. El 2% dels homes i el 14% de les dones no saben o no contesten a
aquesta pregunta.
En quart lloc, respecte al elevat consum energètic d’edificis i vehicles d’ús
privat, el 8% dels homes i el 19% de les dones han seleccionat l’opció 1, la
valoració més negativa; el 25% dels homes i el 27% de les dones el 2; el 23% dels
homes i el 22% de les dones el 3; el 23% dels homes i el 10% de les dones 4; i el
19% dels homes i el 12% del les dones han seleccionat el 5, valorant-ho
positivament. El 2% dels homes i el 10% de les dones no saben o no contesten a
aquesta pregunta.
I en quint lloc, respecte a la deterioració mediambiental i paisatgística, el 8%
dels homes i el 12% de les dones han seleccionat l’opció 1, la valoració més
negativa; el 25% dels homes i el 17% de les dones el 2; el 23% dels homes i el 33%
de les dones el 3; i el 23% dels homes i el 18% de les dones 4; i el 19% de les dones
i el 15% dels homes han seleccionat el 5, valorant-ho positivament. El 2% dels
homes i el 5% de les dones no saben o no contesten a aquesta pregunta.
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b. Pla de protecció, restauració, recuperació paisatgística del Parc Natural
de la Font Amarga i l’entorn del riu Albaida
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Davant el projecte del pla de protecció, restauració, recuperació paisatgística del Parc
Natural de la Font Amarga i l’entorn del riu Albaida; el 5% de les dones i el 4% dels homes
han seleccionat l’1, la valoració més negativa; el 3% de les dones i el 4% dels homes el 2;
el 10% de les dones i el 8% dels homes el 3; el 21% de les dones i el 23% dels homes el 4;
i, la majoria de la població enquestada de Castelló, el 58% de les dones i el 54% dels
homes, han valorat aquesta iniciativa amb un 5, la màxima valoració positiva. El 4% de
les dones i el 6% dels homes no saben o no contesten a aquesta pregunta.
c. Restauració de camins rurals i creació d’una xarxa de corredors verds i
sendes ciclopeatonals
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Davant el projecte de la de restauració camins rurals i creació d’una xarxa de corredors
verds i sendes ciclopeatonals; el 4% de les dones i el 10% dels homes han seleccionat l’1,
la valoració més negativa; l’1% de les dones i el 4% dels homes el 2; el 10% de les dones i
el 13% dels homes el 3; el 13% de les dones i el 27% dels homes el 4; i, la majoria de la
població enquestada de Castelló, el 71% de les dones i el 44% dels homes, han valorat
aquesta iniciativa amb un 5, la màxima valoració positiva. L’1% de les dones i el 2% dels
homes no saben o no contesten a aquesta pregunta.
d. Pla d’Acció pel Clima i l’Energia Sostenible (PACES)
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Davant el projecte del Pla d’Acció pel Clima i l’Energia Sostenible (PACES); el 4% de les
dones i el 8% dels homes han seleccionat l’1, la valoració més negativa; l’1% de les dones
i el 10% dels homes el 2; el 9% de les dones i el 4% dels homes el 3; el 17% de les dones i
el 27% dels homes el 4; i, la majoria de la població enquestada de Castelló, el 65% de les
dones i el 48% dels homes, han valorat aquesta iniciativa amb un 5, la màxima valoració
positiva. El 4% de les dones i el 2% dels homes no saben o no contesten a aquesta
pregunta.
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e. Estratègia de mitigació d’impactes ambientals
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Davant el projecte de l’estratègia de mitigació d’impactes ambientals; el 5% de les
dones i el 6% dels homes han seleccionat l’1, la valoració més negativa; l’1% de les dones
i el 13% dels homes el 2; el 13% de les dones i el 10% dels homes el 3; el 22% de les dones
i el 21% dels homes el 4; i, la majoria de la població enquestada de Castelló, el 58% de
les dones i el 50% dels homes, han valorat aquesta iniciativa amb un 5, la màxima
valoració positiva. L’1% de les dones no saben o no contesten a aquesta pregunta.
f.

Creació d’una Cooperativa Energètica Local per al desplegament
d’energies renovables
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Davant el projecte de la creació d’una Cooperativa Energètica Local per al
desplegament d’energies renovables; el 6% de les dones i el 8% dels homes han
seleccionat l’1, la valoració més negativa; el 5% de les dones i el 4% dels homes el 2; el
Procés Participatiu
Agenda Urbana Castelló “Poble 2030”

37

8% de les dones i el 4% dels homes el 3; el 18% de les dones i el 25% dels homes el 4; i, la
majoria de la població enquestada de Castelló, el 59% de les dones i el 58% dels homes,
han valorat aquesta iniciativa amb un 5, la màxima valoració positiva. El 4% de les dones
no saben o no contesten a aquesta pregunta.
g. Pla de Renovació i Optimització de la Gestió del Cicle de l’Aigua
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Davant el projecte del Pla de Renovació i Optimització de la Gestió del Cicle de l’Aigua;
el 5% de les dones i el 6% dels homes han seleccionat l’1, la valoració més negativa; el
3% de les dones i el 8% dels homes el 2; el 10% de les dones i el 10% dels homes el 3; el
22% de les dones i el 17% dels homes el 4; i, la majoria de la població enquestada de
Castelló, el 59% de les dones i el 56% dels homes, han valorat aquesta iniciativa amb un
5, la màxima valoració positiva. L’1% de les dones i el 2% dels homes no saben o no
contesten a aquesta pregunta.
h. Reutilització de podes i foment del compostatge mitjançant la creació
d’una fàbrica de biomassa
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Davant el projecte de reutilització de podes i foment del compostatge mitjançant la
creació d’una fàbrica de biomassa; el 6% de les dones i el 13% dels homes han
seleccionat l’1, la valoració més negativa; el 3% de les dones i el 8% dels homes el 2; el
6% de les dones i el 23% dels homes el 3; el 19% de les dones i el 17% dels homes el 4; i,
la majoria de la població enquestada de Castelló, el 62% de les dones i el 40% dels
homes, han valorat aquesta iniciativa amb un 5, la màxima valoració positiva. El 4% de
les dones no saben o no contesten a aquesta pregunta.
i.

Quines propostes suggeriries en aquest àmbit d'actuació "Castelló
Poble Saludable"?

Optimització del consum
hídric, sobretot a l’horta.
Més plaques solars a
edificis públics, així com
ajudes per fer el mateix als
edificis particulars. Un
concurs (com una plutja
d’idees) per tal de trobar
solucions entre tots quant
a frenar les conseqüències
de la crisi climàtica.
Cal educar a la gent per
tal de mentalitzar - se i
col·laborar en tots aquets
projectes. tal
Cursos en el col·legi per a
conscienciar sobre
l'Agenda 2030 i la
sostenibilitat al poble. Què
coneguen els seus
recursos per a protegir.
Cursos participatius i
moderns, fins i tot a través
de xarxes socials on se
senten còmodes.
El desenvolupament
sostenible es fonamental
en la societat/poble
qualsevol de totes les
anteriors són importants

A banda de totes les
anteriors, invertir en
educació cívica, ja que
si no col·laborem tots
en la curs de l’entorn,
tornarem a l’inici pel
què fa al paisatge, el
riu, paratges…

Secundar individualment
l'energia solar

Castelló peatonal

Crear un corredor verd des del
poble a Font Amarga

Educació per als
castelloners sobre
brutícia als carrers,
sobre contaminació
acústic, sobre respecte
mutu, sobre valors
comunitaris, sobre
consideració i
revalorització dels
majors...
Estudiar la millor
manera d'evitar la
presència de
pixarrades-caguerades
de mascotes. Estudiar
com evitar el "tot val en
festes "

Hi ha molta contaminació
acústica amb les bandes
La instal·lació de punts
de reducció de velocitat
de carrega de vehicles
en la ronda Montolivet. No
elèctrics
molesten cotxes ni
motos… Tot el trànsit de

El carrer la sang torne al sentit
de direcció que estava , ens EU
partit el poble i gastem mes
combustible

Fomentar l’ús de la bicicleta
per traslladar-se als pobles
veïns i ús al mateix poble
prioritzant la bicicleta davant
d’altres vehicles, llocs
coherents per aparcar-les
bicicletes
La població adolescent és molt
vulnerable i necessita accions
per a la seua educació en la
salut física, psíquica i social.
Els pares i les escoles no
poden assumir tota la
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Camions, tractors… cap a
la Cooperativa hauria
d’estar per fora de la via
urbana.

responsabilitat puix els joves
tenen al seu abast mitjançant
l'ús d'Internet un món paral·lel
que moltes vegades perjudica
els hàbits de vida saludable.
Necessitem més col·laboració
a nivell municipal per a crear
espais de formació en hàbits
de vida saludable i de temps
d'oci i d'ocupació amb
activitats socials.

Llevar els bots
innecessaris del carter,
Invertir en zones d’oci per
als joves, controlar el
carrers problemàtics,
netejar el carrer del
cementeri, Fumigar els
Més arbres a la ciutat
parcs i les zones comuns (
plagues de mosquits),
mes basures a les zones
comuns, llevar el sentit
contrari del carrer del
rostidor.
Més zones verdes,
sobretot plantar arbres en Més zones verdes
carrers i avingudes q
(arbres) als carrers
s'agrairia sobretot a l'estiu
Mes neteja al poble. Un
pla complet per a
millorar-ho

Millorar el rec a les
parcel·les rurals

Més parcs infantils

Mes contenidors i mes
papereres.
Plantar més arbres en el casc
urbà, arbres que oxigenen
l'aire, aporten ombra i no
creen desperfectes en les
infraestructures.

Prioritzar els vianants,
peatonalizant el centre.
Fer un cinturó verd
amb carril bici i també
per desplaçar-se als
Posar una planta de
Que el soroll, també ens
centres educatius;
plaques fotovoltaiques per
contamina, i es insuportable la
comunicar Castelló
al poble.
contaminació aacústica.
amb el seu polígon
industrial i fins La Vall
amb un carril bici
segur. Ja que hi ha molt
de trànsit de camions
Que no m'obligue
l'ajuntament a contaminar Restauració d camins
mes del estrictament
rurals,pla de renovació Subvencions per ajudar a
necessari degut a les
del cicle d l'aigua,
comprar vehicles verds
voltes que en fa pegar de reutilització de podes
mes per culpa de les
Procés Participatiu
Agenda Urbana Castelló “Poble 2030”

40

direccions prohibides que
sofrim els ciutadans de la
zona est del poble.
Reduir el nivell de fem de Santa Anna, en deixen massa.
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5. CASTELLÓ POBLE PRÒSPER

Capacitat de
creació i
d'atracció de
riquesa

Home

Oportunitats
Fortaleça del
laborals per a la teixit econòmic i
gent jove
comercial local

Home

Capacitat
turística del
poble

a. Com valores les següents qüestions a Castelló?
On 1 significa de manera molt negativa i 5 de forma molt positiva
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Dins de Castelló Poble Pròsper, la ciutadania ha opinat sobre aquestes qüestions:
§

§

En primer lloc, respecte a la capacitat de creació i d’atracció de riquesa,, el 31%
dels homes i el 19% de les dones han seleccionat l’opció 1, la valoració més
negativa; el 27% dels homes i el 24% de les dones el 2; el 15% dels homes i el 22%
de les dones el 3; el 17% dels homes i el 19% de les dones el 4; i el 4% dels homes
i el 10% de les dones 5, valorant-ho positivament. El 6% dels homes i el 5% de les
dones no saben o no contesten a aquesta pregunta.
En segon lloc, respecte a la capacitat turística del poble, el 42% dels homes i el
28% de les dones han seleccionat l’opció 1, la valoració més negativa; el 25% dels
homes i el 26% de les dones el 2; el 10% dels homes i el 19% de les dones el 3; el
15% dels homes i el 9% de les dones 4; i el 2% dels homes i el 12% de les dones el
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§

§

5, valorant-ho positivament. El 6% dels homes i el 6% de les dones no saben o no
contesten a aquesta pregunta.
En tercer lloc, respecte a la fortalesa del teixit econòmic i el comerç local, el 25%
dels homes i el 19% de les dones han seleccionat l’opció 1, la valoració més
negativa; el 40% dels homes i el 33% de les dones el 2; el 6% dels homes i el 18%
de les dones el 3; el 17% dels homes i el 10% de les dones 4; i el 6% de les dones
i el 17% dels homes han seleccionat el 5, valorant-ho positivament. El 6% dels
homes i el 3% de les dones no saben o no contesten a aquesta pregunta.
I, en quart lloc, respecte a les oportunitats laborals de la gen jove, el 25% dels
homes i el 27% de les dones han seleccionat l’opció 1, la valoració més negativa;
el 40% dels homes i el 37% de les dones el 2; el 6% dels homes i el 8% de les dones
el 3; el 17% dels homes i el 9% de les dones 4; i el 6% dels homes i el 18% del les
dones han seleccionat el 5, valorant-ho positivament. El 6% dels homes i l’1% de
les dones no saben o no contesten a aquesta pregunta.
b. Pla de regeneració urbana, foment d’espais verds i millora de
l’accessibilitat per a fomentar espais sostenibles, inclusius, diversos i
saludables
60%

55%

50%

46%

40%
27%

30%

24%

20%
10%
1%
0%

14%

10%

10%
1%

1

4%

2

4%
3
Dona

4

5

2%

NS/NC

Home

Davant el projecte del Pla de regeneració urbana, foment d’espais verds i millora de
l’accessibilitat per a fomentar espais sostenibles, inclusius, diversos i saludables; l’1%
de les dones i el 10% dels homes han seleccionat l’1, la valoració més negativa; l’1% de
les dones i el 4% dels homes el 2; el 14% de les dones i el 10% dels homes el 3; el 24% de
les dones i el 27% dels homes el 4; i, la majoria de la població enquestada de Castelló,
el 55% de les dones i el 46% dels homes, han valorat aquesta iniciativa amb un 5, la
màxima valoració positiva. El 4% de les dones i el 2% dels homes no saben o no
contesten a aquesta pregunta.
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c. Rehabilitació i posada en valor del patrimoni històric i cultural de
Castelló
70%
58% 56%

60%
50%
40%
27%

30%
20%

0%

12%

8%

10%
0%

1

29%

4%

1% 2%
2

3%

3
Dona

4

5

0%

NS/NC

Home

Davant el projecte de rehabilitació i posada en valor del patrimoni històric i cultural de
Castelló; 8% dels homes han seleccionat l’1, la valoració més negativa; l’1% de les dones
i el 2% dels homes el 2; el 12% de les dones i el 4% dels homes el 3; el 27% de les dones i
el 29% dels homes el 4; i, la majoria de la població enquestada de Castelló, el 58% de les
dones i el 56% dels homes, han valorat aquesta iniciativa amb un 5, la màxima valoració
positiva. El 3% de les dones no saben o no contesten a aquesta pregunta.
d. Plataforma Rural d’Impuls de l’Economia Local
70%
60%

60%

58%

50%
40%
30%
17%

20%
9%

10%
0%

24%
19%

0% 0%
1

3% 4%
2

4% 2%
3
Dona

4

5

NS/NC

Home

Davant el projecte de la Plataforma Rural d’Impuls de l’Economia Local; cap persona ha
seleccionat l’1, la valoració més negativa; el 3% de les dones i el 4% dels homes el 2; el
9% de les dones i el 17% dels homes el 3; el 24% de les dones i el 19% dels homes el 4; i,
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la majoria de la població enquestada de Castelló, el 60% de les dones i el 58% dels
homes, han valorat aquesta iniciativa amb un 5, la màxima valoració positiva. El 4% de
les dones i el 2% dels homes no saben o no contesten a aquesta pregunta.
e. Quines propostes suggeriries en aquest àmbit d'actuació "Castelló
Poble Pròsper"?

Administració
pròxima,
facilitadora, al
servei del ciutadà i
que s’ocupa en
resoldre les
xicotetes coses q
fan ganes de viure
a Castelló
Comprar i
restaurar
infraestructures
com Santa Ana o La
Fàbrica per crear
allotjaments rurals

Atraure més empreses al Beques per a que la gent jovent
polígon industrial
treballe al poble

Crear circuit urbà amb
els bens patrimonials i
culturals com a eix

Crear escoles i tallers municipals.

Quotes d'ocupació juvenil per a les
empreses. És molt important que
Crec que estaria molt bé
Crear més zones
entren al mercat laboral i es lleve el
que hi haguera una casa
verdes al poble.
complex de “titulitis”. Oci per a la
de la joventut
gent jove al poble, no tenen cap
espai ni se'ls té en compte.
És inevitable, cal una nova il·lusió
per fomentar la creació de projectes
Donar a conéixer,
empresarials, perquè cada vegada
L'Ajuntament ha de
mitjançant panells
més castelloners emigren. El model
promocionar que
o codis QR la
econòmic agrari s’afona i les
vinguen empreses i
història dels
alternatives són quasi testimonials,
riquesa i negocis. Els
nostres edificis
sobretot pel que fa a la iniciativa
negocis xicotets s'estan
emblemàtics, així
industrial. És necessari repensar el
tancant i perdent per
com dels paratges
model econòmic del poble, i aspirar
culpa de les grans
dels quals podem
a un creixement industrial
empreses. Tal vegada
gaudir, dissenyar
sostenible però ambiciós. To volta,
podrien llevar impostos
una ruta cultural
en el sector d’energies renovables o,
al comerç.
castellonera.
fins i tot, aprofitant els recursos
agraris, però potenciant la seua
distribució.
Fer una cooperativa Fomentar el comerç local
local que done
mitjançant estratègies
Fer una piscina climatitzada
suport al medi rural de màrqueting
Les activitats
Intentar els llocs
econòmiques són eixos
Més ajuda a la gent major amb
verds amb el treball primordials en el
subvencions
jove
desenvolupament d'un
poble pròsper
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Mes ajudes per a
implicar a la gent
jove

Posar en valor la
agricultura

Per l’economia comerç
del poble, que tots
estiguen legals al per
igual, i sobre la
contractació de joves, al
poliesportiu, a la piscina
son forasters i els del
poble en casa s'han
quedat. Així no veig jo
que prosperen els
nostres jovents.
Potenciar el polígon
industrial i connectar-lo
al poble mitjançant un
carril bici per reduir la
petjada de carboni i els
treballadors puguen anar
en bicicleta o vehicles
elèctrics. Potenciar les
instal·lacions
fotovoltaiques

Pla de regeneració urbana

Que hi haja més oportunitats per a
estudiar i treballar al poble, per a la
gent jove

Repassar els pas de
Treball per a la gent jove.
vianants que no
Ajudar electricitat a la
Transport públic. Treball per a gent
tenen sentit i posen
gent. Arreglar cases de
jove al poble.
en perill les
la gent.
persones
Ubicació de més empreses al poble per tal de que aumente prou el accés al mercat
laboral
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6. CASTELLÓ POBLE INCLUSIU

Elevada taxa
d'envelliment

Problemes
derivats del
consum
generalitzat de
substàncies
Igualtat
Inclusió de les Persones en risc estupefaents d'oportunitats Accessibilitat en
persones
d'exclusió o
(alcohol i
de dones i
l'oferta de
migrants
vulneració social
drogues)
homes
l'habitatge

a. Com valores les següents qüestions a Castelló?
On 1 significa de manera molt negativa i 5 de forma molt positiva
Home

27%

Dona

24%

21%

19%

Home 4% 8%
Dona

19%

14%

23%

Home

27%

21%

38%

18%

14%

21%

15%

29%

18%

42%

Dona

12%

17%

29%

5% 15%

8% 10%

15%

5%

10% 10% 6% 10%

19%

10% 6%

8%

Home

13%

23%

27%

19%

10% 8%

Dona

14%

22%

24%

23%

10% 6%

23%

21%

13% 6%

Home

19%

Dona

19%

Home

19%

19%

23%

Dona

18%

19%

22%

0%
1

19%

14%

20%
2

3

4

22%

40%
5

18% 3%

24%

21%

13% 6%
18% 3%

21%

60%

80%

100%

NS/NC

Dins de Castelló Poble Inclusiu, la ciutadania ha opinat sobre aquestes qüestions:
§

En primer lloc, respecte a l’accessibilitat en l’oferta d’habitatge, el 27% dels
homes i el 24% de les dones han seleccionat l’opció 1, la valoració més negativa;
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§

§

§

§

§

el 19% dels homes i el 19% de les dones el 2; el 21% dels homes i el 14% de les
dones el 3; el 15% dels homes i el 17% de les dones el 4; i el 8% dels homes i el
12% de les dones 5, valorant-ho positivament. El 10% dels homes i el 14% de les
dones no saben o no contesten a aquesta pregunta.
En segon lloc, respecte a la igualtat d’oportunitats de dones i homes, el 4% dels
homes i el 5% de les dones han seleccionat l’opció 1, la valoració més negativa;
el 8% dels homes i el 15% de les dones el 2; el 23% dels homes i el 27% de les
dones el 3; el 29% dels homes i el 18% de les dones 4; i el 21% dels homes i el 29%
de les dones el 5, valorant-ho positivament. El 15% dels homes i el 5% de les
dones no saben o no contesten a aquesta pregunta.
En tercer lloc, respecte als problemes derivats del consum de substancies
estupefaents (alcohol i drogues) , el 42% dels homes i el 38% de les dones han
seleccionat l’opció 1, la valoració més negativa; el 21% dels homes i el 18% de les
dones el 2; el 10% dels homes i el 10% de les dones el 3; el 10% dels homes i el 6%
de les dones 4; i el 6% de les dones i el 19% dels homes han seleccionat el 5,
valorant-ho positivament. El 10% dels homes i el 8% de les dones no saben o no
contesten a aquesta pregunta.
En quart lloc, respecte a persones en risc d’exclusió o vulneració social, el 13%
dels homes i el 14% de les dones han seleccionat l’opció 1, la valoració més
negativa; el 23% dels homes i el 22% de les dones el 2; el 27% dels homes i el 24%
de les dones el 3; el 19% dels homes i el 23% de les dones 4; i el 10% dels homes i
el 10% del les dones han seleccionat el 5, valorant-ho positivament. El 8% dels
homes i el 16% de les dones no saben o no contesten a aquesta pregunta.
En quint lloc, respecte a la inclusió de les persones migrants, el 19% dels homes
i el 19% de les dones han seleccionat l’opció 1, la valoració més negativa; el 19%
dels homes i el 14% de les dones el 2; el 23% dels homes i el 22% de les dones el
3; i el 21% dels homes i el 24% de les dones 4; i el 13% de les dones i el 18% dels
homes han seleccionat el 5, valorant-ho positivament. El 6% dels homes i el 3%
de les dones no saben o no contesten a aquesta pregunta.
I, en sext lloc, respecte a l’elevada taxa d’envelliment, el 19% dels homes i el 18%
de les dones han seleccionat l’opció 1, la valoració més negativa; el 19% dels
homes i el 19% de les dones el 2; el 23% dels homes i el 22% de les dones el 3; i el
21% dels homes i el 21% de les dones 4; i el 13% de les dones i el 18% dels homes
han seleccionat el 5, valorant-ho positivament. El 6% dels homes i el 3% de les
dones no saben o no contesten a aquesta pregunta.
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b. Programa d’acompanyament, cures i envelliment actiu i saludable per a
persones majors
70%
59% 58%

60%
50%
40%
30%
21%

20%

0%

13%

10%

10%
1%

2%
1

23%

8%

1% 0%
2

3
Dona

4

5

4%

NS/NC

Home

Davant el projecte del programa d’acompanyament, cures i envelliment actiu i
saludable per a persones majors; l’1% de les dones i el 2% dels homes han seleccionat
l’1, la valoració més negativa; l’1% de les dones el 2; el 10% de les dones i el 13% dels
homes el 3; el 21% de les dones i el 23% dels homes el 4; i, la majoria de la població
enquestada de Castelló, el 59% de les dones i el 58% dels homes, han valorat aquesta
iniciativa amb un 5, la màxima valoració positiva. El 8% de les dones i el 4% dels homes
no saben o no contesten a aquesta pregunta.
c. Pla d’Igualtat de Gènere
70%

64%

60%
50%

46%

40%
30%
21%

20%
10%
0%

15%17%

10%
3% 2%
1

0%

8%

4%

2

3
Dona

4

5

10%

NS/NC

Home

Davant el projecte del Pla d’Igualtat de Gènere; el 3% de les dones i el 2% dels homes
han seleccionat l’1, la valoració més negativa; el 4% dels homes el 2; el 10% de les dones
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i el 21% dels homes el 3; el 15% de les dones i el 17% dels homes el 4; i, la majoria de la
població enquestada de Castelló, el 64% de les dones i el 46% dels homes, han valorat
aquesta iniciativa amb un 5, la màxima valoració positiva. El 8% de les dones i el 10% dels
homes no saben o no contesten a aquesta pregunta.
d. Pla Local de Joventut
80%

76%

70%
60%
48%

50%
40%

31%

30%
20%
8%

10%
0%

1%

0%
1

4%

2

10%

8%

5%

4%

3
Dona

4

5

4%

NS/NC

Home

Davant el projecte del Pla Local de Joventut; el 8% dels homes han seleccionat l’1, la
valoració més negativa; l’1% de les dones i el 4% dels homes el 2; el 8% de les dones i el
4% dels homes el 3; el 10% de les dones i el 31% dels homes el 4; i, la majoria de la
població enquestada de Castelló, el 76% de les dones i el 48% dels homes, han valorat
aquesta iniciativa amb un 5, la màxima valoració positiva. El 5% de les dones i el 4% dels
homes no saben o no contesten a aquesta pregunta.
e. Pla Municipal de Cohesió i Inclusió Social (PMICS)
70%

65%

60%
50%

42%

40%
29%

30%

18%

20%
10%
0%

8%
3%
1

8%

10%

8%

4% 4%

0%
2

3
Dona

4

5

NS/NC

Home
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Davant el projecte del Pla Municipal de Cohesió i Inclusió Social (PMICS);el 3% de les
dones el 8% dels homes han seleccionat l’1, la valoració més negativa; 8% dels homes el
2; el 10% de les dones i el 8% dels homes el 3; el 18% de les dones i el 29% dels homes el
4; i, la majoria de la població enquestada de Castelló, el 65% de les dones i el 42% dels
homes, han valorat aquesta iniciativa amb un 5, la màxima valoració positiva. El 4% de
les dones i el 4% dels homes no saben o no contesten a aquesta pregunta.
f.

Creació d’un Centre Social Polivalent i Intergeneracional, per a fins
socials, comunitaris i interculturals

80%

72%

70%
60%
46%

50%
40%
30%
20%
10%
0%

17%

13%
3%
1

0% 2%
2

18% 19%

5%

3% 4%

3
Dona

4

5

NS/NC

Home

Davant el projecte de la creació d’un Centre Social Polivalent i Intergeneracional, per a
fins socials, comunitaris i interculturals; el 3% de les dones i el 13% dels homes han
seleccionat l’1, la valoració més negativa; el 2% dels homes el 2; el 5% de les dones i el
17% dels homes el 3; el 18% de les dones i el 19% dels homes el 4; i, la majoria de la
població enquestada de Castelló, el 72% de les dones i el 46% dels homes, han valorat
aquesta iniciativa amb un 5, la màxima valoració positiva. El 3% de les dones i el 4% dels
homes no saben o no contesten a aquesta pregunta.

Procés Participatiu
Agenda Urbana Castelló “Poble 2030”

51

g. Foment de rehabilitació d’habitatges i l’ocupació a preus assequibles
70%

64%

60%
50%

46%

40%
31%
30%
17%

20%
10%
0%

8%
1% 2%
1

8%

10%

8%
3%

2%
2

3
Dona

4

5

NS/NC

Home

Davant el projecte del foment de rehabilitació d’habitatges i l’ocupació a preus
assequibles; l’1% de les dones i el 2% dels homes han seleccionat l’1, la valoració més
negativa; el 8% de les dones i el 2% dels homes el 2; el 8% de les dones i el 10% dels
homes el 3; el 17% de les dones i el 31% dels homes el 4; i, la majoria de la població
enquestada de Castelló, el 64% de les dones i el 46% dels homes, han valorat aquesta
iniciativa amb un 5, la màxima valoració positiva. El 3% de les dones i el 8% dels homes
no saben o no contesten a aquesta pregunta.
h. Foment d’un parc d’habitatge públic i incentivar l’accés amb finalitats
socials
80%
69%

70%
60%

46%

50%
40%
29%

30%
20%
10%
0%

5% 4%
1

3%

9%

13%

12%

8%
3%

0%

2

3
Dona

4

5

NS/NC

Home

Davant el projecte del foment d’un parc d’habitatge públic i incentivar l’accés amb
finalitats socials; el 5% de les dones i el 4% dels homes han seleccionat l’1, la valoració
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més negativa; el 3% de les dones el 2; el 9% de les dones i el 13% dels homes el 3; el 12%
de les dones i el 29% dels homes el 4; i, la majoria de la població enquestada de Castelló,
el 69% de les dones i el 46% dels homes, han valorat aquesta iniciativa amb un 5, la
màxima valoració positiva. El 3% de les dones i el 8% dels homes no saben o no
contesten a aquesta pregunta.
i.

Quines propostes suggeriries en aquest àmbit d'actuació "Castelló
Poble Inclusiu"?

Aconseguir-los treball, si
no en tenen i controlant
que realitzen bé eixe
treball, de manteniment de
les instal·lacions
municipals per exemple,
etc...

Lloguers barats. Cursos
per a ensenyar a gent jove
que aprenguen coses
camp.

Control substancies
Construir noves cases al
adictives entre la gent jove. poble per a que la gent
També la seua venda.
puga accedir a elles

Compte de crear "ghettos"

Crear una xarxa on
s’uniren gent major, joves i
persones amb diversitat
funcional on puguen dins
de l’habitatge personal
gaudir de la companyia
entre uns i altres. No cal
realizar un centre
intergeneracional, el qual
està molt bé, però molta
gent major i amb diversitat
funcional que si no els
acompanyen NO poden
anar. Aleshores la creació
d’una xarxa on la gent
voluntària faja visites
domiciliaries i compartir
moments i tradicions junts.
Espere haver-me explicat.
Gràcies per d’iniciativa.

Drets i obligacions

Efectivitat real de les
mesures i menys discurs.
Incentivar l'aprenentatge
de l'idioma propi entre la
gent que s'instal·la a
Castelló

El cerverí que posen un
ascensor per las xiquets

Em sembla perfecta
aquesta proposta però
pense que el seguiment
d’aquestes persones pel
què fa a l’actitud davant el
treball, integració… ha de
ser fonamental, ja que per
desgràcia, algunes

Entenc la inclusivitat de
migrants però malgrat
això, pense que al poble, hi
ha persones amb les
mateixes o més necessitats
als qui no s'ajuda. Veurem
com es resol la prioritat

Falta una integració
efectiva, uns certs
col·lectius de migrants o
gitanos no conviuen bé.
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persones se’n beneficien
alhora de donar feina i
d’aquests programes i no habitatge per exemple.
posen de la seua part per
fer poble. Ajudar en tot el
possible, sí, però fer
complir les normes socials,
ètiques i cíviques, també;
com qualsevol veí/veïna de
Castelló.

Fomentaria el voluntariat
entre persones majors

La igualtat en qualsevol
àmbit es el fonament
principal en una societat

Lo primer que tots els
estrangers s'integren al
poble. Que tinguen els
mateixos drets però també
les mateixes obligacions.
Actualment hi ha molta
gent que a vingut de fora
que es dedica a la venda
de substàncies prohibides
i així no crec que siga fàcil
la seua integració

Mes ajudes a la gent del
poble de Tota la vida

Més ajudes a la inclusió
lingüística d’Estrangers,
ajudes de tota mena a
persones amb risc social
com víctimes de la guerra
d’Ucraïna i, alhora, també
les persones matinades del
poble; ficant en focus en
dones, i xiquets amb baixos
recursos. Molt útil el servei
de conciliació familiar i les
escoletes quant a la tasca
d’inclusió de persones amb
necessitats concretes.

Millorar els serveis al
ambulatori i el
acompanyament a les
persones majors

Respecte a les drogues, hi
ha carrer que es casa si
casa no, la venta, a totes
les hores, i tots sabem on i
Rehabilitació d'habitatges, quin lloc, es insuportable, i
No siga un poble dormitori
pla local de joventut
tots tenim fills , i a ningú
ens agradaria que ens
tocara, deurien de actuar
amb aquest tema prou
important.
Treballar una inclusió vertadera, tant Un centre de dia. És molt necessari. Inclusió
dels nou vinguts (respectar normes i
social efectiva, parant atenció al fet que
costums locals) com dels
aquestes persones puguen adaptar-se de
castellonencs (acollir de manera
manera correcta i en igualtat de condicions
oberta)
amb la resta
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7. CASTELLÓ POBLE PRÓXIM

Problemes
d'accesibilitat i
barreres
arquitectòniques

Patrons de mobilitat
poc sostenibles (ús
del cotxe en lloc de
la bicicleta o
caminant)

Dèficit
d'aparcament
públic

Disponibilitat i estat
del transport públic

a. Com valores les següents qüestions a Castelló?
On 1 significa de manera molt negativa i 5 de forma molt positiva

Home

46%

Dona
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24%
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17%

14%

27%
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15%

27%

13%
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17%

13%

25%
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13%

21%

25%
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22%

25%
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13%

6%

1%

18%

17%

13%

80%

6%

12% 5%

100%

NS/NC

Dins de Castelló Poble Próxim, la ciutadania ha opinat sobre aquestes qüestions:
§

En primer lloc, respecte a la disponibilitat i estat del transport públic, el 46% dels
homes i el 46% de les dones han seleccionat l’opció 1, la valoració més negativa;
el 8% dels homes i el 22% de les dones el 2; el 10% dels homes i el 10% de les
dones el 3; el 13% dels homes i el 8% de les dones el 4; i el 15% dels homes i el 9%
de les dones 5, valorant-ho positivament. El 8% dels homes i el 5% de les dones
no saben o no contesten a aquesta pregunta.
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§

§

§

En segon lloc, respecte als dèficit d’aparcament públic, el 25% dels homes i el
38% de les dones han seleccionat l’opció 1, la valoració més negativa; el 23% dels
homes i el 21% de les dones el 2; el 17% dels homes i el 17% de les dones el 3; el
13% dels homes i el 12% de les dones 4; i el 15% dels homes i el 10% de les dones
el 5, valorant-ho positivament. El 8% dels homes i el 5% de les dones no saben o
no contesten a aquesta pregunta.
En tercer lloc, respecte als patrons de mobilitat poc sostenibles, el 13% dels
homes i el 24% de les dones han seleccionat l’opció 1, la valoració més negativa;
el 25% dels homes i el 24% de les dones el 2; el 13% dels homes i el 18% de les
dones el 3; el 27% dels homes i el 14% de les dones 4; i el 17% dels homes i el 18%
de les dones el 5, valorant-ho positivament. El 6% dels homes i el 1% de les dones
no saben o no contesten a aquesta pregunta.
I, en quart lloc, respecte a problemes d’accessibilitat i barreres
arquitectòniques, el 13% dels homes i el 22% de les dones han seleccionat l’opció
1, la valoració més negativa; el 25% dels homes i el 18% de les dones el 2; el 13%
dels homes i el 31% de les dones el 3; i el 27% dels homes i el 13% de les dones 4;
i el 17% de les dones i el 12% dels homes han seleccionat el 5, valorant-ho
positivament. El 6% dels homes i el 5% de les dones no saben o no contesten a
aquesta pregunta.
b. Estratègia de Mobilitat Urbana Sostenible i Inclusiva
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Davant el projecte de la estratègia de Mobilitat Urbana Sostenible i Inclusiva; el 6% de
les dones i el 8% dels homes han seleccionat l’1, la valoració més negativa; el 3% de les
dones el 2; el 12% de les dones i el 15% dels homes el 3; el 22% de les dones i el 21% dels
homes el 4; i, la majoria de la població enquestada de Castelló, el 54% de les dones i el
52% dels homes, han valorat aquesta iniciativa amb un 5, la màxima valoració positiva.
El 4% de les dones i el 4% dels homes no saben o no contesten a aquesta pregunta.
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c. Creació d’un Parc Escolar de Sensibilització i Educació Viària i Cívica
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Davant el projecte de la creació d’un Parc Escolar de Sensibilització i Educació Viària i
Cívica; el 3% de les dones i el 8% dels homes han seleccionat l’1, la valoració més
negativa; el 6% de les dones el 2; el 12% de les dones i el 10% dels homes el 3; el 15% de
les dones i el 23% dels homes el 4; i, la majoria de la població enquestada de Castelló,
el 62% de les dones i el 52% dels homes, han valorat aquesta iniciativa amb un 5, la
màxima valoració positiva. El 3% de les dones i el 4% dels homes no saben o no
contesten a aquesta pregunta.
d. Quines propostes suggeriries en aquest àmbit d'actuació "Castelló
Poble Pròxim"?

Aparcament públic

Crear més carrils bicis
per augmentar el seu ús
amb més seguretat

Autobusos amb pobles de la
comarca
Donar prioritat al peatons i
bicicletes com ens feia fa uns
anys, caldria rescindir la
circulació de cotxes i camions
limitant la circulació pels
carrers del poble creant
rondes desviaments. Per
exemple crear una ronda per
darrere del camp de futbol
fins al calsinar i així
descongestionar la ronda.
Fer carrers d’un sol sentit i
fer voreres més amples amb
arbres i bancs per sentar-se.
A la ciutat d’Alzira hi ha nous
carrers que s’han
transformat així i han quedat

Castelló peatonal

Esta clar que deuríem
gastar més la bicicleta,
però el poble podria ser
un poc prou.. Menys liat
en quant a direccions i
poder accedir un poc més
en vehicle, no tindre que
pegar-li tota la volta al
poble per anar algun lloc,
per anar a qualsevol lloc
tens que passar pel
cementeri
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molt bé reduint trànsits i
calor
Fomentar l’ús alternatiu i
responsable de la bici o
els patinets elèctrics en
lloc del cotxe; això sí, amb
plans de conscienciació
respecte a les normes de Fa falta algun aparcament
convivència: anar per
públic més.
carretera i no vorera,
respectar el sentit de la
circulació, valorar la
utilitat de deixar el
vehicle tranquil·let, etc.
L'ús de bicicleta amb les
direccions prohibides, no
podem pegar les
Més aparcaments
mateixes voltes q els
cotxes

Han llevat l'autobús a
Alzira i Xàtiva i falta
transport públic i
pàrquings públics

Mes transport cap a
Xàtiva

Motivar al veïnat per mig
Millora del manteniment dels
Mes transport públic mes
de reducció d'impostos,
carrers, canvis en les
barat
l'ús de la bicicleta O anar
direccions del tràfic
a peu.
No tot el món es
funcionari i té una vida
còmoda i relaxada a on
pot anar en bicicleta a
No prohibir circular per el
treballar, penseu en tots,
centre i llevar prohibicions
els que tenen que anar en
No arreglen els carrers,
sense sentit com el carrer la
cotxe a treballar tenen
estan oblidats
sang, així es aconseguiria un
dret a fer-ho, esteu
poble mes pròxim i no partit
obligant-nos a
en dos com esta actualment
contaminar mes del
necessari pegant voltes
innecessàries pel poble
per tal d'aplegar a casa.
Prioritat per als vianants:
voreres més amples, amb
bancs, plantes i arbres;
Peatonalitzar el centre
Plantació d’àrbrespor calles y
carrils bici per tot el
històric
avenidas
poble; aparcaments de
bicicletes; peatonalitzar
centre
Reorganitzar la circulació
desastrosa actual del poble
Totes aquelles que el
considerant q tot allò q
Rehabilitació
poble siga per a les
s'elimina del centre es
d'habitatges, pla local de
persones i menys per als
desplaça al contorn on també
joventut
cotxes un poble més
viu bona part dels habitants
peatonalitzat
de Castelló. Actuacions
també en la perifèria no
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solament al centre. Plantada
massiva d'arbres. Places
menys dures. Llevar el
quitranat negre q fa
augmentar la temperatura
Transport públic
ineficient, fa falta més.
Fomente transport
sostenible, no cotxe.
Aparcaments públics, fan
falta molts.

Una barrera arquitectònica o
trampa arquitectònica per al
vianant és la modificació
abusiva de les aceres per tal
que els vehicles puguen fer
ús dels guals permanents.

Zones sense vehicles a
motor per poder caminar
o circular en bicicleta amb
seguretat, carril bici per
poder anar a l’escola en
bici i/o patinet amb total
seguretat.
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8. CASTELLÓ POBLE OBERT

Canals de
participació
Accessibilitat de ciutadana i de
Digitalització de
les eines digitals rendició de
l'administració Bretxa digital a per part de la
comptes de
loca
la població
població
l'Ajuntament

Impuls de la
innovació al
poble (Smart
City)

a. Com valores les següents qüestions a Castelló?
On 1 significa de manera molt negativa i 5 de forma molt positiva
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Dins de Castelló Poble Obert, la ciutadania ha opinat sobre aquestes qüestions:
§

En primer lloc, respecte a l’impuls de la innovació al poble, el 19% dels homes i
el 10% de les dones han seleccionat l’opció 1, la valoració més negativa; el 8%
dels homes i el 22% de les dones el 2; el 21% dels homes i el 21% de les dones el
3; el 21% dels homes i el 18% de les dones el 4; i el 17% dels homes i el 15% de les
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§

§

§

§

dones 5, valorant-ho positivament. El 15% dels homes i el 14% de les dones no
saben o no contesten a aquesta pregunta.
En segon lloc, respecte als canals de participació ciutadana i de rendició de
comptes amb l’Ajuntament, el 10% dels homes i el 4% de les dones han
seleccionat l’opció 1, la valoració més negativa; el 8% dels homes i el 17% de les
dones el 2; el 29% dels homes i el 32% de les dones el 3; el 21% dels homes i el
21% de les dones 4; i el 19% dels homes i el 14% de les dones el 5, valorant-ho
positivament. El 13% dels homes i el 13% de les dones no saben o no contesten a
aquesta pregunta.
En tercer lloc, respecte a l’accessibilitat de les eines digitals per part de la
població, el 21% dels homes i el 14% de les dones han seleccionat l’opció 1, la
valoració més negativa; el 23% dels homes i el 22% de les dones el 2; el 23% dels
homes i el 33% de les dones el 3; el 17% dels homes i el 21% de les dones 4; i el
10% dels homes i el 8% de les dones el 5, valorant-ho positivament. El 6% dels
homes i el 3% de les dones no saben o no contesten a aquesta pregunta.
En quart lloc, respecte a la bretxa digital a la població, el 29% dels homes i el 24%
de les dones han seleccionat l’opció 1, la valoració més negativa; el 27% dels
homes i el 27% de les dones el 2; el 21% dels homes i el 26% de les dones el 3; i el
4% dels homes i el 14% de les dones 4; i el 10% de les dones i el 6% dels homes
han seleccionat el 5, valorant-ho positivament. El 8% dels homes i el 3% de les
dones no saben o no contesten a aquesta pregunta.
I, en quint lloc, respecte a la digitalització de l’administració local, el 17% dels
homes i el 10% de les dones han seleccionat l’opció 1, la valoració més negativa;
el 10% dels homes i el 17% de les dones el 2; el 17% dels homes i el 31% de les
dones el 3; i el 33% dels homes i el 26% de les dones 4; i el 17% de les dones i el
12% dels homes han seleccionat el 5, valorant-ho positivament. El 6% dels homes
i el 5% de les dones no saben o no contesten a aquesta pregunta.
b. Estratègia Smart Castelló
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Davant el projecte de la estratègia Smart Castelló; el 5% de les dones i el 6% dels homes
han seleccionat l’1, la valoració més negativa; el 4% dels homes el 2; el 22% de les dones
i el 8% dels homes el 3; el 21% de les dones i el 35% dels homes el 4; i, la majoria de la
població enquestada de Castelló, el 47% de les dones i el 42% dels homes, han valorat
aquesta iniciativa amb un 5, la màxima valoració positiva. El 5% de les dones i el 4% dels
homes no saben o no contesten a aquesta pregunta.
c. Estratègia de Modernització per a una Governança Oberta i Transparent
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Davant el projecte de la estratègia de Modernització per a una Governança Oberta i
Transparent; el 1% de les dones i el 2% dels homes han seleccionat l’1, la valoració més
negativa; cap persona ha seleccionat el 2; el 15% de les dones i el 10% dels homes el 3;
el 21% de les dones i el 38% dels homes el 4; i, la majoria de la població enquestada de
Castelló, el 60% de les dones i el 46% dels homes, han valorat aquesta iniciativa amb un
5, la màxima valoració positiva. El 3% de les dones i el 4% dels homes no saben o no
contesten a aquesta pregunta.
d. Programa de Promoció i Formació Digital de Castelló
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Davant el projecte del programa de Promoció i Formació Digital de Castelló; cap
persona ha seleccionat l’1, la valoració més negativa; el 4% dels homes han optat pel 2;
el 14% de les dones i el 15% dels homes el 3; el 21% de les dones i el 27% dels homes el 4;
i, la majoria de la població enquestada de Castelló, el 62% de les dones i el 50% dels
homes, han valorat aquesta iniciativa amb un 5, la màxima valoració positiva. El 4% de
les dones i el 4% dels homes no saben o no contesten a aquesta pregunta.
e. Pla General Estructural i d’Ordenació Detallada
60%
53%
50%

44%

40%
27%

30%
19%
15%

20%
10%
0%

8%

19%

6%
0%

1

4% 4%

1%
2

3
Dona

4

5

NS/NC

Home

Davant el projecte del Pla General Estructural i d’Ordenació Detallada; el 8% de les
dones han seleccionat l’1, la valoració més negativa; l’1% de les dones i el 6% dels homes
han optat pel 2; el 15% de les dones i el 19% dels homes el 3; el 19% de les dones i el 27%
dels homes el 4; i, la majoria de la població enquestada de Castelló, el 53% de les dones
i el 44% dels homes, han valorat aquesta iniciativa amb un 5, la màxima valoració
positiva. El 4% de les dones i el 4% dels homes no saben o no contesten a aquesta
pregunta.
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f.

Impuls de la participació ciutadana, l’associacionisme i el voluntariat,
mitjançant la creació d’un Pla Local de Participació Pública
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Davant el projecte del Impuls de la participació ciutadana, l’associacionisme i el
voluntariat, mitjançant la creació d’un Pla Local de Participació Pública; el 3% de les
dones han seleccionat l’1, la valoració més negativa; l’1% de les dones i el 4% dels homes
han optat pel 2; el 17% de les dones i el 13% dels homes el 3; el 23% de les dones i el 27%
dels homes el 4; i, la majoria de la població enquestada de Castelló, el 54% de les dones
i el 48% dels homes, han valorat aquesta iniciativa amb un 5, la màxima valoració
positiva. El 3% de les dones i el 8% dels homes no saben o no contesten a aquesta
pregunta.
g. Capacitació municipal per a la captació de fons i gestió de projectes
estratègics mitjançant un Pla de Subvencions, Programa de Formació i
constitució d’una Oficina Tècnica
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Davant el projecte de capacitació municipal per a la captació de fons i gestió de
projectes estratègics mitjançant un Pla de Subvencions, Programa de Formació i
constitució d’una Oficina Tècnica; el 3% de les dones han seleccionat l’1, la valoració
més negativa; el 8% dels homes han optat pel 2; el 15% de les dones i el 10% dels homes
el 3; el 26% de les dones i el 23% dels homes el 4; i, la majoria de la població enquestada
de Castelló, el 51% de les dones i el 52% dels homes, han valorat aquesta iniciativa amb
un 5, la màxima valoració positiva. El 5% de les dones i el 6% dels homes no saben o no
contesten a aquesta pregunta.
h. Pla d’Educació i Sensibilització Ciutadana en matèria mediambiental,
climàtica, cívica i cultural
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Davant el projecte del Pla d’Educació i Sensibilització Ciutadana en matèria
mediambiental, climàtica, cívica i cultural; el 3% de les dones han seleccionat l’1, la
valoració més negativa; el 3% de les dones i el 4% dels homes han optat pel 2; el 6% de
les dones i el 6% dels homes el 3; el 22% de les dones i el 31% dels homes el 4; i, la majoria
de la població enquestada de Castelló, el 62% de les dones i el 54% dels homes, han
valorat aquesta iniciativa amb un 5, la màxima valoració positiva. El 5% de les dones i el
4% dels homes no saben o no contesten a aquesta pregunta.
i.

Quines propostes suggeriries en aquest àmbit d'actuació "Castelló
Poble Obert"?

Acabar amb la bretxa digital. Més
presencialitat en l'administració pública

Que
l’administració
siga electrònica

Ampliar l’oferta de F.P.

Aprofundir i consolidar les vies digitals
(com El Miragall) poden ser útils,
sobretot per superar la bretxa digital, per
a la consolidació de la relació amb la
ciutadania. A més, també milloraria la

Cal potenciar la
creació
d'associacions
de veïns.

Crear una oficina
municipal per a la
gestió de subvencions
europees

Procés Participatiu
Agenda Urbana Castelló “Poble 2030”

65

participació ciutadana mitjançant els
recursos en línia: més fàcil, còmode i
pràctic.

Quan es pregunta només es fa via en
línia, no s'amplia als interessats

Quan
reclamarem
alguna cosa a
l'Ajuntament
volem que ens
facen cas i
responguen als
nostres
problemes

Fer més assemblees per barris

Ja es obert

Lluitar contra la bretxa digital. Les
persones majors tenen molts problemes
d'accés.

Millora de la
comunicació i
atenció
municipal
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Educació, educació,
educació

La participació
ciutadana fonamental i
un poble amb els
models d'abans es un
poble intel·ligent i
obert
Pensar en la gent
major que té
dificultats en aquest
àmbit.
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9. Finalment, proposaries alguna millora en la iniciativa "Castelló Poble 2030"?
Motivar-incentivar
al veïnat per a que
reciclen
correctament: hi ha
països que tenen
màquines al carrer
que et donen
diners a canvi de
reciclar. Informar i
educar al veïnat de
en relació a la dieta
saludable. Posar
càmeres de
videovigilància les
entrades-eixides
del poble i en
alguns punts
concrets per tal de
reduir els actes
incívics i delictius.

Accés de la ciutadania a
l’Ajuntament, millor control i
neteja dels espais públic i
carrers, controls dels vehicles
per la via urbana,

Accions per a la joventut i
millora forma de vida per a la
tercera edat

Ajudar a la gent
major. Mes
activitats d'oci per
a gent jove

BANDES REDUCTORES DE
VELOCITAT: Millorar la
contaminació acústica a la
ronda Montolivet, generada
pel trànsit pesat que va a la
Cooperativa. La direcció del
trànsit del C / La Sang hauria
de tornar a estar com abans.
Hi ha 3 carrers q pugen al
C/Major … 🤦i cap q en baixa!!!

Castelló es un poble gràcies a
pioner en moltes coses. Ara
tenim l'oportunitat de millorarlo així que ara entre tots i
gràcies a l'agenda urbana
farem tot allò que diuen els
subjectius pense que en els
que estan ja hem trove
satisfeta si tots es porten a
terme

Castelló, poble.
Res més. Un
concepte q acull
una estima pel
poble on es viu i
una col·laboració
ciutadana
responsable per
millorar-lo

Donar més visibilitat a
l’enquesta, no sols via
Donar més ajudes per a la gent
telemàtica, ja que moltes
del poble
persones no hi saben accedir
per poder donar la seua opinió.

Dotar de més
ombra els carrers

Fer un Castelló més sostenible
sobretot a l’hora de circular ja
que Castelló és un poble amb
tradició de persones de totes
les edats anava en bicicleta i
últimament degut als
entrebancs, obstacles
direccions carrers és molt
complicat circular. Deurien de
fer-se carrers d’un sol sentit

Fins que tothom puga accedir
als recursos digitals per fer,
per exemple, aquest
qüestionari, pense que seria
útil fer enquestes periòdiques
al poble a peu de carrer
perquè puguen opinar també
els majors i així evitar el sesgo
generacional. Inclús es podrien
fer trobades de cadascú dels
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amb vorers amb arbres, bancs
i deixar aparcar en una sola
banda. Potenciar mitjançant
ajudes a les persones que
realitzen instal·lacions en el
seu habitatge per reduir la
petjada de carboni. Potenciar
el polígon
Fumigar zones
publiques com
parcs,
cementeri..(plague
s mosquits),
controls a diversos
carrers
problemàtics,
restauració de
zones publiques,
mes parcs i
millores als llocs
dels adolescents,

L’escrit abans al
pla d’inclusió.

Més zones verdes
en el casco urbà
Millor divulgació de
la iniciativa. Per
què està
ocurrint...explicarho millor a la
població, què és i a
conte de què s'ha
produït aquesta
rebolicà
Mobilitzar a la gent
en aquests

Fer activitats adaptades a cada
rang d'edat per a fomentar la
participació en aquesta mena
de projectes. Si no s'adapta no
tira avant. I que puguen
entendre's els uns als altres. El
centre de dia insistisc que és
essencial per a les persones
majors, igual que l'oci per a la
gent jove

regidors i regidores en públic,
comentant la tasca que estan
fent al poble; en directe, i a
peu del carrer. Seria útil, més
transparent i un bon exercici
de comunicació fluida amb la
ciutadania, a més del plenari

L'ús de bicicleta amb les
direccions prohibides, no
podem pegar les mateixes
voltes q els cotxes

Llevar els 50 botets que hi han
i començar a arreglar
carreteres en eixos diners,
esteu fent un desastre de
poble, com fent el sentit únic
de la carretera que creua tot el
poble siga en sentit únic, 50
bots cada 100 metres es una
bogeria podent arreglar ja de Més protecció policial
una vega les carreteres del
poble i les carreteres que
pujen als xalets i finalment
carrer de la plaça de l’om fet
per a que passen els vianants
els quals som homes o dones
majors que passen una vega al
dia. No esteu fent-ho be
Millorar la participació
Més transparència
ciutadana

Millora rotonda y direcció
institut

Millorar la neteja dels espais
públics

Posaria en valor menjars antics Que als ciutadans de la zona
. Fomentaria la casca de reis
est no ens feu ciutadans de
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projectes i que
s'impliquen en la
vida del poble.

menjar típic valencià en lloc
del rosco típic madrileny

Que tots siguen iguals, sense cap discriminació i
amb els mateixos drets, però les normes iguals per
a tots. Amb tots els aspectes.

segona classe fent-nos gastar
combustible innecessàriament
i contaminant mes del
estrictament necessari.
Rebaixar els impostos

Conclusions del qüestionari

Una vegada analitzat el qüestionari de participació sobre l’Agenda Castelló Poble 2030,
es poden extraure una sèrie de conclusions. En primer lloc, el perfil predominant de la
persona participant és la de dona, d’entre 46 a 65 anys d’edat que actualment està
empadronada al poble.
De la primera àrea, “Castelló Poble Saludable”, la ciutadania enquestada ha assenyalat
com principal problemàtica actual del poble en aquest sentit l’exposició a fenòmens
naturals derivats del canvi climàtic, seguit de l’elevat consum energètic en edificis i
vehicles privats, existint una relació entre ambdues qüestions. A més, cal mencionar
que el present qüestionari es va omplir mentre assolia una onada de calor al poble, cosa
que va reflectir en aquesta resposta. D’entre les iniciatives presentades en aquesta
primera àrea, el Pla de protecció, restauració, recuperació paisatgística del Parc
Natural de la Font Amarga i l’entorn del riu Albaida; la restauració de camins rurals i
creació d’una xarxa de corredors verds i sendes ciclopeatonals; i el Pla d’Acció pel Clima
i l’Energia Sostenible (PACES); han sigut els projectes millor valorats, amb una mitjana
de 4,3, encara que cal assenyalar que cap projecte té una mitjana inferior de 4,
representat una bona acollida de totes aquestes iniciatives per part de la societat de
Castelló. D’entre les accions plantejades per part de la ciutadania, més educació en
medi ambient, i la plantació de més zones verdes són les més repetides pel veïnat.
Avançant en la segona àrea, “Castelló Poble Prósper”, la fortalesa del teixit econòmic i
del comerç local, l’oportunitat laborals per a la gent jove, són les problemàtiques més
importants assenyalats per la ciutadania del poble i la capacitat turística del poble.
Aquestes dues problemàtiques es relacionen al mencionar la necessitat de la gent jove
del poble d’anar-se fora per a estudiar i avançar en la seua carrera professional degut
al tancament d’empreses tres la pandèmia de la Covid-19. Així, les iniciatives millor
valorades en aquesta segona àrea són les de Plataforma Rural d’Impuls de l’Economia
Local i la Rehabilitació i posada en valor del patrimoni històric i cultural de Castelló amb
una mitjana de 4,4, seguit del Pla de regeneració urbana, foment d’espais verds i millora
de l’accessibilitat per a fomentar espais sostenibles, inclusius, diversos i saludables,
amb una mitjana de 4,2. D’aquesta manera, es dedueix la bona acollida de tots aquets
projectes per part de la ciutadania de Castelló. D’entre les propostes veïnals, en
aquesta segona acció, el foment de més llocs de treball amb noves empreses al polígon,
i ajudes per a que es fomente el treball entre la gent jove, són les més comuns citades
per la societat participant.
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En el que es refereix a la tercera àrea, “Castelló Poble Inclusiu”, els problemes derivats
del consum de substàncies estupefaents (drogues i alcohol), és la problemàtica que ha
assenyalat més del 60% de la població de Castelló, seguit de l’accessibilitat a l’oferta
d’habitatge. D’aquesta manera, el Pla Local de Joventut amb 4,5, el Pla d’Igualtat de
Gènere amb 4,4, i el Programa d’acompanyament, cures i envelliment actiu i saludable
per a persones majors amb la mateixa mitjana, són les iniciatives millor valorades per
la ciutadania de Castelló. Entre les propostes ciutadanes, la problemàtica amb la
migració i certs segments de la societat del poble; a més de ajudes a l’habitatge i a la
gent jove, monopolitzen aquestes idees presentades pel veïnat.
Respecte a la penúltima àrea, “Castelló Poble Pròxim”, la ciutadania enquestada del
poble ha assenyalat amb més del 50% la problemàtica de la disponibilitat i estat del
transport públic seguit del dèficit de l’aparcament públic i l’ús de mobilitat poc
sostenible, derivant-se un patró de mobilitat en el qual el poc transport públic, sobre
tot entre Castelló i altres poblacions de la contornà, fa que l’ús del cotxe siga el principal
mitjà de transport pel qual existeix una problemàtica a causa de la gran quantitat
d’aquets vehicles privats que no permeten aparcar amb facilitat al poble. A partir
d’aquetes problemàtiques, la iniciativa de la creació d’un Parc Escolar de Sensibilització
i Educació Viària i Cívica, amb una puntuació mitjana de 4,3, i l’Estratègia de Mobilitat
Urbana Sostenible i Inclusiva, amb 4,2, es troben molt bé valorades per part de la
societat de Castelló per a resoldre les anteriors problemàtiques. A més, la població del
poble a presentat les suggerències de millorar el transport per bicicleta, arreglant
carrers i augmentant carrils bici i vies ciclopedals; arreglar els carrers amb més espai
per aparcar vehicles privats; i disposar de més transport públic amb poblacions de la
mateixa comarca i Xàtiva.
Finalment, dins de l’última àrea de l’Agenda Castelló Poble 2030, “Castelló Poble
Obert”, la ciutadania del poble ha assenyalat com principals problemàtiques en aquest
sentit la bretxa digital de la població, a on el veïnat de més avançada edat té dificultats
d’accedir a els recursos administratius, dificultant la digitalització de l’administració i
el impuls de de la innovació “Smart” al poble. Davant açò, l’Estratègia Smart Castelló
s’identifica com la iniciativa amb menys mitjana de totes les àrees, encara que és de 4,1,
mentre que el Pla d’Educació i Sensibilització Ciutadana en matèria mediambiental,
climàtica, cívica i cultural obté una mitjana de 4,4, i les accions de participació obtenen
una mitjana de 4,3, adquirint una bona acollida per part de la ciutadania de Castelló,
mostrant el altíssim grau participatiu de la seua societat. Entre les propostes
presentades en aquesta àrea, es troba el de millorar el canals de participació del poble,
consolidar canals digitals de comunicació públic (com El Miragall) i que es responguen
les sol·licituds presentades a l’Ajuntament amb major brevetat.
Finalment, en referència a propostes de millorar l’Agenda Castelló Poble 2030, es fa
menció a millorar la participació en aquest tipus de projectes, apropant a les persones
majors aquestes estratègies amb innovadores tàctiques que mobilitzen al poble; a més
de adaptar aquetes polítiques per a que qualsevol segment social puga entendre i
col·laborar amb iniciatives com la present.
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L’Agenda Castelló Poble 2030 es una estratègia amb un grau alt d’aprobació per part
del veïnat del poble. Com s’ha vist en aquesta enquesta, la ciutadania valora molt
positivament cada una dels projectes elaborats per a solucionar les problemàtiques
que la pròpia societat ha assenyalat; a més, s’han rebut un considerable nombre de
propostes que fan que aquest projecte siga un continu avanç des de totes les àrees
municipals, amb la col·laboració activa entre la població i el consistori. Així es
constitueix una futura Agenda participativa i cooperativa construint el futur del poble.
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Conclusions
Una vegada finalitzat cada una de les activitats emmarcades dins de l’Agenda Urbana
Castelló “Poble 2030”, és poden extraure una sèrie de conclusions derivades de la
participació del veïnat i la societat del municipi. Però en primer lloc cal mencionar l’alt
grau d’interès i col·laboració que ha mostrat tota la població de Castelló en cada una
de les accions realitzades, tant a les trobades, com al qüestionari o el professorat en la
jornada.
Així tot, es troba que la ciutadania està il·lusionada amb la implantació d’aquesta
Agenda Urbana, a on cada una de les propostes dins del Pla d’Acció és rep com una
solució per a les diferents problemàtiques que es localitzen al municipi. No obstant això,
tant el veïnat com el teixit associatiu i empresarial, com el professorat han advertit que
es necessita de més canvis a l’hora de avançar en la millora de la convivència a Castelló.
Entre aquetes preocupacions, les més assenyalades es disposen sobre la població jove
del municipi tant el seu present, a nivell educatiu i d’oci, com a el seu futur, amb les
poques oportunitats laborals que es troben al poble; la inclusió de persones migrants
o d’altres ètnies, en assenyalar problemes de convivència; o la mobilitat urbana amb
l’ús del cotxe i la bicicleta, un mitjà de transport molt utilitzat per la població de Castelló.
Desagregat entre els diferents àmbits d’actuació, aquetes són el resum de la
participació de la ciutadania del veïnat de Castelló:
§

§

§

§

§

Castelló “Poble Prósper”. Renovar els edificis més vells del poble, investigar per
reduir l’ús de productes químics al camp, incentivar el poble com reclam turístic
aprofitant la connexió directa amb València per a millorar i crear llocs de treball
per a la gent jove del poble.
Castelló “Poble Inclusiu”. Millorar els serveis a la tercera edat des de l’àrea de
Serveis Socials de l’Ajuntament, apostar per una convivència més sana entre tot
el veïnat de Castelló i donar ajudes a l’habitatge per a la gent jove, a més
d’oferir-los un espai d’oci propi.
Castelló “Poble Pròxim”. Fomentar l’ús de la bicicleta però sense llevar espai al
cotxe i al seu aparcament, i millorar el transport públic entre poblacions
properes com Alzira o Xàtiva.
Castelló “Poble Saludable”. Fomentar la utilització de fons renovables d’energia
amb preocupació pel seu cost, tant econòmic com útil, i la plantació de més
zones verdes que zones ombra pel poble.
Castelló “Poble Obert”. Millorar l’educació de la gent major en l’ús de les noves
tecnologies, l’execució de més projectes de participació ciutadana (com el
present) i consolidar canals de comunicació digitals com el cas d’El Miragall.

Finalment, cal mencionar que aquest Procés Participatiu de l’Agenda Urbana Castelló
“Poble 2030” s’ha conclós de manera exitosa gràcies a l’alta participació del veïnat, com
s’ha citat amb anterioritat, i a les nombroses propostes i suggeriments presentats. Com
s’ha demostrat, el diàleg entre veïnat i consistori es clau en la construcció del futur.
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