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 BENESTAR PER A TOTS
Els nostres semblants no ens poden ser aliens quan ens necessiten

 FESTES, TRADICIÓ
Coneixement

1. Construirem en la planta baixa del Centre 
Municipal “Pepa Esperanza” de la Cala, 
un espai per a un millor ús i gaudi de les 
associacions allí situades.

2. Per a les persones amb discapacitat 
intel·lectual, crearem un centre ocupacional 
dins del municipi de Benidorm, facilitant el 
transport a aquest centre.

3. Les cures pal·liatives de persones dependents 
generen unes despeses inassumibles en 
moltes famílies. Per a tal fi, crearem ajudes 
destinades a alleujar aquesta càrrega 
econòmica.

4. Com a suport a la conciliació familiar, 
aportarem una ajuda municipal extra a les 
famílies que estiguen a càrrec de grans 
dependents.

5. Crearem un servei municipal d’atenció integral 
a les víctimes de la violència de gènere en 
funcionament les 24 hores del dia.

6. L’aïllament social dels nostres majors ens 
preocupa, per això fomentarem el “Lloguer 
intergeneracional social”, que permet que 
els joves puguen llogar de forma econòmica 
l’habitació d’un habitatge d’una persona a 
canvi d’una xicoteta supervisió. 

7. La conciliació familiar mereix que obrim 
centres infantils, sobretot en caps de setmana 
i a l’estiu, perquè pares i mares puguen 
deixar als seus fills durant la jornada laboral. 
Concedirem subvencions per a aquells 
xiquets que hagueren quedat en llista 
d’espera en les guarderies públiques.

8. Ens posarem a la disposició d’associacions i 
ONGs per a atendre les seues necessitats en 
l’atenció de persones en risc d’exclusió social.

9. És una prioritat donar resposta als casos 
extrems de necessitat social com els de 
les dones víctimes de violència de gènere, 
aturats majors de cinquanta anys amb 
fills a càrrec, víctimes de maltractament, 
desnonaments i necessitat de manutenció.

10. Augmentarem la partida pressupostària per 
a implantar actuacions que promoguen el 
principi d’igualtat de tracte i oportunitats a 
dones i homes.

11. Signarem convenis amb les universitats 
de manera que els estudiants d’últim curs 
puguen crear projectes que duran a terme 
dins dels centres socials a canvi de crèdits, 
o bé per mitjà de micro-concursos amb 
un xicotet premi econòmic al que millor 
desenvolupe el seu projecte, com per 
exemple:

a) Taller de memòria per a malalts 
d’alzheimer.

 b) Taller de nutrició per a persones amb 
colesterol alt, etc.

12. Ens comprometem a cuidar de la infància a 
través de programes que asseguren el total 
benestar físic i mental dels nostres xiquets, 
mitjançant programes d’educació emocional.

13. Pontenciarem la campanya “12 mesos 12 
causes” per a incidir en els assumptes més 
prioritaris.

1. Durem a terme la col·laboració màxima a 
nivell econòmic i logístic amb les nostres 
Festes Majors Patronals, a través de la 
Comissió de Festes i de l’Associació de 
Penyes, així com amb les festes més 
tradicionals de Benidorm com són el Roser, 
Sant Antoni, San Isidro, El Carmen, La Creu i la 
Carxofa.

2. Els nostres Patrons han d’estar en perfectes 
condicions i situats en un lloc digne després 
de processionar-los. No poden estar guardats 

en un garatge o magatzem, com a Sant 
Jaume. A moltes persones els agradaria que 
estiguera a l’església. 

3. Donar la màxima difusió a la resta de festes 
com Les Fogueres, Falles, Moros i Cristians, 
El Rocío, etc, que fan més atractiva la nostra 
oferta turística.

4. El Nadal serà objecte d’atenció prioritària, tant 
en activitats com en promoció, portant-la a 
tots els barris de Benidorm amb il·luminació i 
decoració.



 CULTURA AMB MAJÚSCULES
L’Ajuntament ha d’aprofitar l’impuls cultural de la població i no anar en 
paral·lel

 COMERÇ I EXCEL·LÈNCIA
L’activitat comercial legal, justa i en igualtat de condicions

1. Un Consell de Cultura integrat per entitats 
culturals i de patrimoni de Benidorm és 
fonamental per a dissenyar un programa de 
cultura de qualitat per a la nostra ciutat.

2. Impulsar la creació d’un Consell Comarcal de 
la Marina Baixa destinat a coordinar i difondre 
una programació cultural rellevant. 

3. S’editaran panells digitals situats en punts 
estratègics de la ciutat amb informació 
cultural i d’esdeveniments. 

4. S’impulsarà un voluntariat cultural. 

5. Creació del “Premi Literari Vila de Benidorm”.

6. Cal fomentar la cultura des de l’educació. 
Promocionarem l’associacionisme cultural 
des dels col·legis.

7. Benidorm té una història que va més enllà 
dels últims cinquanta anys. Promocionarem el 
corredor històric comarcal romà (amb la Vila i 
Alfaz del Pi), les seues cases emblemàtiques i 
els seus episodis històrics.

8. Condicionar i ampliar la Sala d’actes de 
l’Ajuntament i buscar col·laboració amb altres 
empreses com a Cinemes Colci o Benidorm 
Palace per a programar esdeveniments 
d’envergadura.

1. S’incrementarà la dotació pressupostària de la 
Regidoria de Comerç de 50.000 a 200.000€ 
per a desenvolupar activitats que milloren el 
comerç de Benidorm.

2. Als nous emprenedors cal ajudar-los des del 
principi, per la qual cosa se’ls concedirà la 
gratuïtat en la llicència d’obertura.

3. Des de l’Ajuntament es realitzaran cursos 
perquè els comerços puguen accedir a les 
noves tecnologies (xarxes socials, pàgines 
web, venda en línia, etc), amb un servei 
permanent d’assessorament.

4.  El nostres emprenedors i empresaris 
no poden esperar tant temps. Amb el 
programa “Comença ja” ens comprometem 
a implantar la finestreta única i a reduir a 
24 hores el temps en la concessió de la 
llicència d’obertura d’empreses, així com la 
concessió de llicències de reforma i afavorir el 
fraccionament del pagament de les taxes.

5. La competència deslleial castiga als 
comerciants honrats. Crearem una policia 
de comerç i augmentarem el nombre 
d’inspectors per a combatre l’intrusisme, 
controlar els productes en venda i el personal 
contractat, amb la finalitat d’evitar fraus.

6. La venda ambulant, incloent la que es realitza 
a les nostres platges pels “mojiteros”, o als 
carrers amb les excursions il·legals, no és 
pròpia d’una ciutat que sempre mira al futur. 
Intensificarem la presència policial per a 
combatre-la.

7. No volem carrers que semblen polígons 
industrials. Amb la normativa d’aparadors i 
portes de seguretat que implantarem, volem 
que per a les noves obertures, les persianes 
no siguen cegues i es deixe almenys visible la 
mitat com a aparador.

8. Combatrem l’ús abusiu de la via pública.

9. La imatge del comerç és la imatge de 
la nostra ciutat. Evitarem, amb una nova 
Ordenança de Comerç, que s’òbriguen al 
públic establiments que no complisquen 
un mínim de requisits estètics. És el nostre 
objectiu que la imatge del comerç de la 
nostra ciutat siga espectacular.

10.  Eliminarem dels “porrats” aquells productes 
que no siguen artesanals i competisquen 
deslleialment amb els nostres comerços.



 PER A L’ESPORT, COMPTEM AMB TU
“Mens sana in corpore sano”

1. Per la seguretat dels nostres joves 
esportistes, ens comprometem a disposar 
d’un punt sanitari en la zona del Salt de 
l’Aigua i en el Palau que done cobertura a 
estudiants i esportistes. 

2. Dotarem a tots els equips del “Tub de Guedel” 
i s’impartiran cursos obligats a monitors i 
entrenadors per a saber com utilitzar-ho.

3. Dins de la millora del transport públic, 
s’habilitaran línies de bus amb parada a peu 
de cada instal·lació esportiva, sobretot en 
jornades de tard-nit i entre setmana que és 
quan entrenen els equips.

4. Subvencionarem la pràctica esportiva per a 
les famílies nombroses i d’acolliment, perquè 
cap xiquet/a es quede sense fer esport per 
falta de mitjans econòmics.

5. Volem que les nostres platges acullen 
esdeveniments esportius nacionals i 
internacionals, com a campionats de futbol o 
voleibol de platja.

6. Potenciar l’esport femení serà una de les 
nostres prioritats. 

7. Instal·larem zones de teulada en els camps de 
futbol.

8. Es posaran xarxes darrere de les porteries 
de futbol i voleibol de platja per a evitar 
accidents. 

9. Els esports alternatius ja són una realitat a tot 
el món i Benidorm ofereix unes condicions 
immillorables per al ciclisme, el senderisme, 

el golf o els esports nàutics. Seran prioritat en 
la nostra promoció turística.

10. Apostem per l’esport a l’hivern per a contribuir 
a desestacionalizar l’oferta turística aprofitant 
l’aturada hivernal de molts equips europeus.

11. Les instal·lacions esportives no es quedaran 
inutilitzables després d’haver-se prestat a un 
esdeveniment. 

12. Estudiarem l’aplicació d’ajudes a l’esport base 
i impulsarem l’esport adaptat.

13. Construirem instal·lacions esportives en La 
Cala.

14. Els nostres esportistes més excel·lents ens 
exigeixen que convoquem un concurs de 
beques.

15. Començarem per rehabilitar les ruïnoses 
instal·lacions esportives municipals, 
començant pel pavelló Raúl Mesa, el complex 
Guillermo Amor (en especial la seua pista 
d’atletisme) , els camps de futbol de l’Antonio 
López (inclosa la il·luminació) i acabant pel 
Palau. 
Així mateix per mitjà de la creació d’un 
telèfon directe d’atenció a l’usuari, este podrà 
denunciar qualsevol irregularitat.

16. Donarem suport a la presència de tècnics 
esportius municipals en centres educatius 
per al manteniment de les escoles esportives 
municipals.

17. Facilitarem i recolzarem esports i activitats per 
a persones majors, i de capacitat reduïda. 

 SANITAT SALUDABLE
“El que té salut, té esperança; el que té esperança, ho té tot”

1. Reclamarem amb la màxima urgència: 
a) Que comencen les obres de 
remodelació en l’ambulatori del Racó de 
Loix.
b) La construcció d’un segon hospital.
c) La reforma de l’actual hospital comarcal 
de la Marina Baixa.
d) L’adquisició d’una segona ambulància 
medicalitzada.

2. Crearem un programa d’hàbits saludables a la 
infància que incloga la revisió de les dietes en 
els menjadors escolars. 

3. Posarem en marxa l’escola de la salut; un 
espai on es tractaran temes com la malaltia, 
l’alimentació, la salut de la dona i on es 
desenvolupe un pla d’educació sexual en la 
pubertat i l’adolescència, mitjançant xarrades 
professionals, projecció de documentals, etc. 

4. Lluitarem per l’erradicació de les plagues 
de mosquits que afecten diverses parts de 
la nostra ciutat mitjançant la utilització de 
pesticides biològics.

5. La Regidoria d’Assumptes Socials tindrà un 
departament especialitzat en orientació, 
ajuda i companyia als nostres majors



 L’EDUCACIÓ DELS NOSTRES FILLS/ES
Retindre el talent és una prioritat ineludible a les societats més avançades

1. Benidorm necessita una quarta escola infantil 
municipal i la construirem.

2. Els nostres escolars aprendran les tècniques 
d’estudi més adequades amb el nostre 
programa de rendiment acadèmic, per 
a una millor assimilació dels continguts i 
aprofitament del temps d’estudi.

3. En col·laboració amb la biblioteca de 
Benidorm, es projectaran pel·lícules en versió 
original en les llengües que són impartides 
a l’Escola Oficial d’Idiomes i en horari de 
vesprada. Així mateix potenciarem grups de 
conversa en anglés.

4. Construirem una nova biblioteca amb 
sales d’estudi 24 hores perquè els nostres 
estudiants no hagen d’anar a La Nucia o Altea.

5. Valors com la tolerància, el respecte 
o l’empatia es promouen amb eixides 
educatives, que realitzarem en col·laboració 
amb els centres escolars.

6. Els nostres millors estudiants han de rebre 
la nostra major atenció i per a això obrirem 
un concurs de beques acadèmiques per als 
millors expedients, siga com siga la seua 
disciplina. També dirigida a persones amb 
diversitat funcional, psíquica o física.

7. Una manera de conciliar la vida familiar i 
laboral s’aconsegueix ampliant els horaris de 
custòdia dels centres educatius.

8. Premiarem aquells projectes escolars que 
promoguen el respecte al medi ambient, els 
valors socials i la l’I+D+I.

9. Considerarem l’augment de l’oferta d’altres 
idiomes a l’Escola Oficial d’Idiomes.

10. Afavorirem la política d’intercanvis 
d’estudiants a l’estranger.

11. Reclamarem la finalització de l’obra de l’IES 
Pere María Orts I Bosch per a acabar amb els 
barracons com a aules.

12. Un pla de millora immediata de les 
instal·lacions escolars deteriorades és 
indispensable per a la bona marxa dels 
nostres centres educatius.

13. A tots ens preocupa que hi haja estudiants 
que patisquen assetjament escolar en 
qualsevol de les seues formes i volem 
erradicar-ho amb un pla recolzat en una 
campanya d’informació que: 

a) facilite que els xics i xiques assetjats 
puguen denunciar-los anònimament 
mitjançant bústies en els centres 
educatius. 

b) Impartisca xarrades/seminaris/
conferències per part d’especialistes que 
servisquen per a la conscienciació sobre 
aquests tipus d’assetjament. 

14.  Obligarem al compliment del contracte de 
manteniment i neteja de centres educatius 
i dependències municipals a través de més 
tècnics i inspectors.

15. Ampliarem l’oferta de les “Escoles d’estiu”, 
especialment en anglés, a més col·legis 
i gratuïtat per a les famílies amb menys 
recursos o amb tots els seus membres en 
atur.

16. Volem que Benidorm siga seu de la 
“Olimpíada Matemàtica”

17. Coordinarem amb els clubs esportius i 
col·legis/instituts, que al llarg del curs 
escolar, professionals dels diferents clubs 
professionals de Benidorm impartisquen una 
“masterclass” en els diferents centres. 

18. Promocionarem la realització de pràctiques 
perquè estudiants universitaris d’últims 
cursos i de formació professional puguen 
realitzar pràctiques per a desenvolupar 
projectes d’Educació i Benestar Social.

19. Instarem al Govern autonòmic que no 
es vulnere el dret de llibertat d’elecció a 
l’educació i llibertat d’ensenyament, sobretot, 
pel que fa a la llibertat d’elecció de la llengua 
d’escolarització.

20. Realitzarem l’adhesió al programa Erasmus+ 
de l’Ajuntament de Benidorm i elaborarem un 
projecte per cada departament d’aquest, amb 
les pràctiques laborals que podrien realitzar-
se en les diferents àrees.



 ECOLOGIA 
La Revolució pendent

1. Millorarem les instal·lacions de la protectora 
d’animals, que es troba en un estat 
lamentable, per mitjà de concurs públic. 

2. El nostre Parc Natural de la Serra Gelada no 
pot ser un abocador. Treballarem en un pla 
de reforestació amb espècies autòctones i 
promovent el voluntariat per a la seua neteja, 
així com la de cunetes, barrancs i altres zones 
naturals. 

3. L’Interior de la nostra comarca és el gran 
desconegut. Dissenyarem noves rutes 
verdes (senderisme, bicicleta) per tal que 
els ciutadans coneguen i gaudisquen del 
nostre medi natural, alhora que difondrem la 
informació sobre el nostre entorn.

4. El parc de l’Aigüera, com a zona verda i eix 
vertebrador de l’esport i cultura, necessita 
una profunda remodelació incidint en:

a) Crear una zona esportiva al final del 
parc, on hui hi ha un aparcament. La gent 
ja ho utilitza com a zona esportiva.

b) Proposar la remodelació íntegra de 
l’auditori Julio Iglesias que evite molèsties 
de so als veïns. 

5. Les nostres platges no es netegen de forma 
correcta. Farem que es netegen de fora cap a 
dins, com s’ha fet tota la vida.

6. Millorarem el sistema de recollida d’estris 
amb més punts de reciclatge.

7. Potenciarem l’aplicació “Línea Verde&”; des 
de la que tots els ciutadans poden informar 
de totes aquelles incidències mediambientals 
que detecten. 

8. Promourem i recuperar voluntariat per a 
arreplega de runes, neteja de plàstics i 
residus, tant dels nostres boscos com del mar. 

9. Fomentarem l’ús de la bicicleta i de vehicles 
elèctrics que no contaminen.

 GESTIÓ, TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ
“Tot per al poble, però amb el poble”

1. Avaluarem els llocs de treball municipals i la 
remuneració d’aquests.

2. Els funcionaris tindran la possibilitat d’exercir 
de forma voluntària com a càrrecs de 
confiança.

3. En la WEB de l’Ajuntament es podran 
veure els comptes municipals, els plecs de 
condicions de les contractes i els serveis 
municipals.

4.  Controlarem en bon funcionament de les 
contractes mitjançant auditories externes que 
seran sufragades per la pròpia concessió.

5. Agilitzarem els tràmits entre el ciutadà i 
l’administració local.

6. Crearem un departament d’assessoria a 
l’empresari, on se’l puga informar de les 
ajudes existents en totes i cadascuna de les 
administracions.

7. Volem que els veïns i les empreses 
participen directament de qualsevol projecte 
d’envergadura en el qual la seua zona es vera 
afectada. Els mals hàbits dels polítics ens han 
acostumat a prendre decisions per la gent 
sense comptar amb la gent. 

8. Els regidors estaran en continu contacte amb 
els col·lectius de la ciutat.



 JOVES I FUTUR
“Sigueu realistes. Demaneu l’impossible”

1. Construirem un nou centre juvenil perquè els 
nostres joves disposen d’un espai dotat amb 
l’últim en tecnologia perquè puguen realitzar 
les seues activitats.

2. Constituirem un Consell de la Joventut per a 
promocionar activitats juvenils.

3. Crearem una zona d’oci juvenil on es puga 
practicar el skateboard, o es puguen realitzar 
grafitis, etc

4. Crearem ajudes perquè els universitaris, les 
famílies dels quals no disposen dels recursos 
necessaris, puguen cursar els seus estudis 
en les diferents universitats de la Comunitat 
Valenciana.

5. Crearem un Carnet Jove municipal amb el 
qual els joves podran beneficiar-se d’ofertes 
culturals, d’oci, esportives o de productes 
i serveis en aquells comerços de la nostra 
ciutat que s’adherisquen al programa. 

6. Promourem el lloguer social per a joves 
estudiants o voluntaris de la nostra localitat.

7. Fomentarem l’autoocupació entre els 
joves mitjançant programes informatius 
d’emprenedoria.

8. Implantarem seminaris d’orientació laboral 
per als nostres joves. 

9. Augmentarem les accions formatives 
especialitzades entre joves desocupats o a la 
recerca de la seua primera ocupació.

10. Afavorirem la integració laboral de joves amb 
discapacitat. 

11.  Fomentarem el voluntariat juvenil.

12. Impulsarem la realització d’exposicions o 
concerts dels nostres joves artistes. 

13. Crearem festes temàtiques per a joves 
en diferents sales municipals de la nostra 
localitat. 

 SEGURETAT CIUTADANA I TRÀNSIT
  “La persona més segura està en guàrdia fins i tot quan sembla estar a 
resguard de tot perill.” 

1. S’augmentarà la plantilla de la policia local 
per a tindre més presència al carrer. 

2. Crearem una brigada nocturna per a les zones 
d’urbanitzacions i extraradi, utilitzant policia 
que realitza labors administratives i substituint 
a aquesta per funcionaris.

3. Per al desenvolupament del seu treball i per 
la seua seguretat, dotarem a la policia local 
dels mitjans materials necessaris. Una nova 
centraleta de transmissions per a la policia és 
prioritària.

4. Per a donar fluïdesa al trànsit rodat, 
elaborarem un pla de trànsit per a tota la 
ciutat, que permeta sincronitzar semàfors i 
regular direccions. 

5. Habilitarem solars buits com a zones 
d’aparcaments.

6. Els aparcaments dissuasoris estaran vigilats 
i disposaran de transport continuat, públic o 

privat, a manera de llançadora, per a acostar 
als usuaris a les diferents zones de la ciutat 

7. Intensificarem la vigilància en zones 
conflictives amb alts índexs de delinqüència.

8. Elaborarem un pla per a erradicar la 
mendicitat organitzada.

9. Estudiarem la municipalització del transport 
públic per a Benidorm i la comarca, així 
com ampliar itineraris i horaris, actualment 
insuficients.

10. La Generalitat ha concebut el Centre 
Cultural sense pàrquing. Li instarem que ho 
construïsquen.

11. Substituirem les zones blanques 
d’aparcament per zones verdes per a 
residents, de manera que els no residents 
puguen també fer ús de les mateixes al preu 
que s’estipule.



 URBANISME, ESCENA URBANA I INFRAESTRUCTURES
“Ningú gaudeix asseient-se en un banc o mirant per la finestra per a 
contemplar un carrer buit”

1. Volem donar una nova imatge als nostres 
visitants quan accedeixen per l’Avinguda de la 
Comunitat Europea.

2. Estudiarem el soterrament de les vies del tren 
al seu pas per l’Avinguda de Beniardà.

3. Recuperar l’estètica de l’emblemàtic carrer 
dels Gats i personalitzar el Passeig de la 
Carretera.

4. L’auditori Óscar Esplá necessita una teulada 
retràctil per a realitzar esdeveniments tot l’any.

5. Desenvoluparem el Polígon per a atraure 
inversions.

6. Impulsarem la implantació d’un parc 
tecnològic.

7. Ens comprometem al fet que tota la ciutat 
siga accessible en els primers dos anys de 
legislatura.

8. Elaborarem un pla de barris per a acometre 
les reformes necessàries i modernitzar-los.

9. La plaça de Bous necessita una profunda 
rehabilitació. Volem que siga un centre 
cultural i esportiu.

 ELS DINERS SÓN DE TOTS
 “El preu és el que pagues. El valor és el que reps”

1. En cas de superàvit en els comptes 
municipals, bé podem gastar més o cobrar-
los menys als ciutadans. Ens inclinem per la 
segona opció, i així proposem:

a) Reducció de l’IBI en 2020.

b) Bonificació del 30% de les llicències 
d’obra per a reformes d’edificis de més 
de 30 anys, amb exempció del 90% per 
a reformes que implementen solucions 
d’accessibilitat. 

2. Confeccionarem un inventari del patrimoni 
municipal. D’aquesta forma, s’estudiarà la 

manera de rendibilitzar-ho. Es vendran tots 
aquells immobles que no s’usen i produeixen 
despeses innecessàries. 

3. No genera el mateix fem un habitatge que 
una oficina o un restaurant, per la qual cosa 
regularitzarem el cobrament de la taxa de 
fems per a fer-lo més proporcional.

4. Negociarem el contracte amb SUMA per a 
dedicar-lo a la promoció turística.

5. Aplicarem l’ordenança d’ús públic que 
actualment no es duu a terme. 

 TURISME
“D’il·lusió també es viu” Dita popular gravada en una pedra col·locada en la font del Parc d’Elx 

quan el Sr. Pedro Zaragoza, alcalde de Benidorm, va visionar el futur de la nostra ciutat

Benidorm no és un “resort” creat artificialment al Mediterrani. És una ciutat que ha crescut arrelada en la 
seua tradició de poble de pescadors, d’agricultors i marins. Les seues gents, les nostres gents, van saber 
albirar un futur diferent i tots participem en aquest projecte il·lusionant que és ser la ciutat més important 
del turisme de platja d’Europa. Tot gira entorn del Turisme i amb ell el nostre futur i el dels nostres fills. 

Tot el que apareix en aquest programa electoral afecta o està afectat per la que és la nostra major 
activitat econòmica: uns carrers i platges netes i segures, un entorn mediambiental respectat, una oferta 
complementària divertida i variada i sobretot, unes gents, que ja som, però que hem de ser encara més 
amables amb els nostres visitants; perquè sense les persones, sense la seua ànima, el cor d’una ciutat 
deixa de bategar.



1. La promoció és el motor de la nostra 
economia, per això, augmentarem la partida 
pressupostària en promoció en més d’un 60%. 

2. Promourem la participació efectiva de tots 
els sectors turístics en la Fundació Visit 
Benidorm.

3. Insistirem que Benidorm siga declarat com a 
“Municipi Turístic”

4. El nostre model ha sigut sempre el Turisme 
familiar i l’incentivarem per a protegir-lo, 
combatent aqueix altre incompatible que és 
el del turisme d’excessos.

5. Per a una major coordinació, unirem les 
regidories de Turisme i Esdeveniments.

6. Promocionarem una ciutat i una actitud 
“friendly” cap als nostres turistes

7. Crear la mascota de Benidorm mitjançant un 
concurs d’idees, és una forma “Friendly” de 
promocionar la nostra ciutat.

8. Promourem la imatge de Benidorm en punts 
estratègics de la nostra ciutat i que aquesta 
imatge puga exportar-se amb les fotos dels 
nostres visitants.

9. Benidorm no és només platja, potenciarem 
aquelles altres activitats esportives que 
ens permet la nostra naturalesa com són: el 
ciclisme, el senderisme o els esports nàutics.

10. No ens oblidem de la nostra comarca, com a 
oferta complementària de Benidorm, ni dels 
nostres parcs temàtics.

11. La figura de l’Alcalde és fonamental per a 
liderar la política turística, però entenem que 
farà falta la labor d’una gerència turística que 
coordine les diferents àrees municipals amb 
els diferents sectors del turisme de la nostra 
ciutat. 

Amb sentit comú
Anem


