
Guanyar Castelló 

per a la ciutadania 

és tasca de tothom 

Vivim un moment històric i cal actuar: transformar Castelló és possible. La 

nostra ciutat pateix una situació d’emergència: crisi econòmica (més de 5 

20.000 persones aturades), crisi social (més de 500 desnonaments cada 

any) i crisi política amb una corrupció institucional generalitzada. Patim la 

crisi irreversible d’un sistema on s’afavoreixen els interessos econòmics 

d’una minoria per damunt dels interessos generals de la majoria de les 

persones.  10 

El model productiu històric de Castelló (els tarongers, la pesca, les 

taulelleres, el xicotet i mitjà comerç, i els autònoms)  ha sigut 

desmantellat  per culpa d’unes elits que s’han beneficiat de la nostra riquesa 

omplint-se les butxaques en temps de prosperitat i que, en època de crisi, es 

mostren més insolidàries que mai per seguir engreixant els seus comptes 15 

bancaris amb la connivència mafiosa entre política i diners. Castelló ha sigut 

un exemple de depredació del nostre territori amb l'únic objectiu d'un 

enriquiment il·lícit que ara paguem el conjunt dels i les treballadores. Les 

institucions, segrestades per la màfia local, han potenciat aquesta 

estafa a la ciutadania amb ofensives constants contra els nostres drets. 20 

Durant els darrers anys, especialment a partir del 15-M, multitud de 

plataformes, associacions i iniciatives han denunciat el saqueig constant que 

patia la ciutadania amb la coartada de la crisi. Però la minoria governant 

ignorava, i continua ignorant, les peticions de les majories socials. Podem 

limitar-nos a denunciar aquest fet com a injust i lamentar que no es 25 

produïsca un canvi que realment beneficie la majoria social de la ciutat; o 



podem fer un pas endavant i començar a construir un altre Castelló. 

Ha arribat el moment de canalitzar els nostres crits en un moviment capaç 

de guanyar la ciutat de Castelló i recuperar-la per al poble. Cal actuar. 

Castelló té un significat simbòlic per protagonitzar un canvi, perquè ha sigut 30 

un exemple d’impunitat de la cobdícia, la corrupció i l’egoisme de les elits. I 

l’inici del canvi a Castelló no serà aïllat, sinó que es recolzarà i enriquirà amb 

tots els processos de transformació democràtica que s’han iniciat en els 

darrers mesos. 

Què significa guanyar Castelló? 35 

Guanyar Castelló implica prendre les institucions, però també aconseguir 

la participació de totes nosaltres, la ciutadania de Castelló, en la 

construcció d’un altre model de ciutat que atenga les necessitats de la 

majoria social; una ciutat ecològica, accessible a totes i tots, i respectuosa i 

igualitària amb els nouvinguts. Una ciutat on capiguem totes les persones i 40 

totes puguem gaudir dels mateixos drets. 

I per què volem Guanyar Castelló? Volem guanyar per justícia i per 

recuperar la dignitat de Castelló: per acabar amb els desnonaments, 

l’exclusió i la pobresa. Volem recuperar uns serveis públics essencials que 

ens garanteixin l’accés a l’ensenyament, l’habitatge i la sanitat; volem 45 

gaudir un medi ambient de qualitat. Volem recuperar la cultura i identitat 

valencianes, allunyades del projecte folklòric actual per avançar cap a un 

País Valencià també normalitzat a nivell lingüístic i cultural. I volem guanyar 

Castelló per tractar que tothom puga accedir a un dret fonamental con és el 

dret al treball. 50 

Des del principi rebutjarem les polítiques de retallades i, si tenim suport 

suficient per governar l'Ajuntament de Castelló, declararem immediatament 



una moratòria en el pagament del deute municipal per obrir una auditoria 

pública; ens negarem a pagar el deute il·legítim I ja en els primers mesos de 

govern realitzarem també una auditoria dels contractes per tal d'anar fent 55 

passos per retornar al sector públic els serveis que avui presten empreses 

privades. Implantarem, igualment, una reforma fiscal local centrada en la 

progressivitat, per tal que paguen més aquells que més tenen. Aquestos 

passos són imprescindibles per a poder desenvolupar polítiques socials a 

favor de la majoria de la societat i a favor dels drets dels i les treballadores. 60 

A més, haurem de garantir que siga la mateixa ciutadania, sempre 

respectant la seua autonomia, qui puga ser protagonista de l’agenda 

política, i no un subjecte passiu que es limite a refrendar les decisions o 

propostes de l’Ajuntament. La transparència i el debat públic sobre els temes 

que ens afecten han de ser constants, no cada quatre anys, i el seu ritme no 65 

pot estar marcat exclusivament per les institucions. 

Una nova forma de fer política 

I com guanyarem Castelló? Guanyarem Castelló amb la teua participació i la 

de tots nosaltres. Aquest canvi que volem ha d'estar arrelat en una nova 

forma de fer política radicalment democràtica, entenent-la com un 70 

servei públic sota el mandat de les persones. D’aquesta manera: el 

programa serà participatiu; es promourà la participació de la ciutadania en la 

elaboració dels pressupostos municipals; les candidatures seran triades 

mitjançant primàries obertes... a la ciutadania de Castelló; les llistes seran 

cremallera, és a dir, alternant persones de diferent sexe; les persones que 75 

assumisquen càrrecs públics també es comprometran a deixar-los en cas de 

ser revocades; els sous dels càrrecs estaran limitats a tres vegades el salari 

mínim interprofessional net; així mateix, donaran compte de les dietes que 

puguen rebre; els càrrecs que pogueren eixir faran pública la seua declaració 

patrimonial tots els anys; i els mandats i càrrecs estaran limitats. Les 80 



persones que ja hagen estat en un càrrec públic més de 8 anys no es podran 

presentar a una candidatura, i no es podrà simultaniejar l’exercici de 

diferents càrrecs públics.  

La màfia política i institucional que porta anys controlant la ciutat té una 

bretxa profunda però estreta. El moment per aprofitar-la és aquest. És l’hora 85 

de guanyar la majoria social i optar al govern municipal de Castelló amb un 

programa clarament transformador. Aquesta candidatura té 3 

aspiracions: ser un espai de confluència, de majories i guanyadora. 

Tenim davant nostre un repte difícil i el camí per resoldre’l no està escrit, 

però el buscarem entre totes i tots. Si som capaços d’imaginar-nos una altra 90 

ciutat, serem capaços de construir-la.  

Volem fer tot això  i molt més, però abans de presentar una candidatura 

municipal, volem conèixer si comptem amb el suport mínim de gent per 

continuar endavant i és  per això  que et convidem a signar aquest manifest 

si consideres que la nostra iniciativa pot ser útil per a avançar cap a una 95 

nova manera de fer política. 

Castelló de la Plana, novembre de 2014 


