


PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Totes les formes de participació ciutadana te-
nen com a objectiu la participació activa dels 
ciutadans en els processos decisoris, deixant 
de ser únicament observadors dels mateixos. 
Volem que la població tinga accés a les deci-
sions de govern de manera independent sen-
se necessitat de formar parte de l’administra-
ció pública o d’un partit polític. 

Nosaltres, JNP, proposem estos mecanismes 
que poden possibilitar la implicació de tot el 
veïnat de les Coves i masos en la gestió mu-
nicipal: 

• Continuar amb els pressupostos participa-
tius.
• Presuposts participatius infantils i juvenils.
• Potenciar i continuar les comissions partici-
patives.
• Enquestes populars per a tots els temes que 
puguen canviar el futur del poble.
• Fer un foro anual.
• Crear comissions especials sempre que 
siga necessari.

EDUCACIÓ I CULTURA

• Projecte de recuperació de documents his-
tòrics per editar una publicació sobre la His-
tòria de Les Coves.
• Sol·licitar l’organització de les Jornades 
d’Estudi del Maestrat.
• Creació d’un Museu Pedagògic a l’Escola 
del Mas d’En Ramona, mitjançant un Conveni 
amb la Universitat Jaume I.
• Creació d’un Centre d’Interpretació del Mi-
racle de les Coves baix la mirada tant social 
com religiosa, i de la Microreserva de Flora 
de la Moreria.
• Impulsar el Parc Cultural de la Valltorta del 
qual Les Coves forme part, amb l’organització  
de diverses activitats.
• Promocionar i donar continuïtat a la Fira de 
Nadal, Gastronomia i Artesania i anar fent-la 
més gran any rere any, acompanyada  d’al-
tres actes culturals.
• Programacions culturals en les seves dife-

rents edicions de NADAL, PRIMAVERA, ESTIU 
I  TARDOR.  
• Programació d’actes culturals i artístics en el 
nucli antic del poble per tal de posar en valor 
els seus magnífics indrets.
• Impulsar la creació de l’Escola Permanent 
de Persones Adultes i continuar amb la tasca 
formativa mitjançant l’organització de cursos i 
tallers sobre diversos temes.
• Continuïtat en la tasca de col·laboració i co-
ordinació amb les Fundacions del Poble.
• Agermanament Les Coves – Pinet. 
Impulsar la  creació d’una Associació per tal 
de donar forma legal a l’Agermanament i així 
poder organitzar diverses activitats en dife-
rents camps.
• Impulsar l’activitat Associativa i recolzar les 
Associacions del poble amb suport econòmic 
i humà per a la consecució dels seus fins. Pro-
moció de diversos projectes culturals amb les 
diferents Associacions. 
• Aprofitament cultural d’edificis i locals muni-
cipals: Escola, Sala, Església Vella, Albert, Mu-
seu Municipal, Ludoteca, Casa de la Cultura i 
Agència de Lectura, Casa de les Senyoretes.

SALUT, POLITICA SOCIAL
I TERCERA EDAT

Continuïtat de projectes engegats en
la present legislatura.

 
• Arribar a  la plena ocupació del Centre de 
Dia per aconseguir una màxima rendibilitat 
social  i posar en funcionament els Aparta-
ments per a majors.
• Continuar participant en el programa “MA-
JOR A CASA”.
• Foment de l’Associacionisme en diferents 
sectors de la nostra població, especialment 
en el sector de dones, i participació en pro-
jectes de dinamització de la dona en el món 
rural.
• Programació d’activitats interculturals mit-
jançant projectes per a fomentar la interelació 
entre les diferents cultures.
• Organitzacio d’activitats i atenció als sectors 
de la Joventut, Adolescència, Família i Tercera 
Edat per part dels Serveis Socials Generals i 
Servei d’Atenció a la familia per part de Tre-



terme ric, fèrtil i amb moltes possibilitats, hem 
d’aprofitar-ho, no podem caure en el desà-
nim al que ens ha portat la situació actual dels 
mercats i la Política Agrària Global. Desde 
JNP, durant els pròxims 4 anys, posarem en 
marxa les següents mesures per tal de reacti-
var dos sectors fonamentals per a l’economia 
de les famílies covarxines.

• Manteniment de la Comissió Participativa 
d’Agricultura i Ramaderia. 
• Camins rurals: asfaltar aquells camins d’in-
terès comunitari de llarg recorregut i conser-
var o millorar els camins de terra. 
• Impulsar el trasllat de les instal·lacions de la 
Cooperativa a un lloc més idoni fora del casc 
urbà. 
• Gestió de fems i purins: no deixarem de 
mantindre el contacte amb les empreses del 
sector per fer realitat el projecte de la planta 
de Biogàs 
• Crear un Banc de Terres per dinamitzar el 
sector agrari covarxí, contrarestant el possi-
ble abandonament de parcel·les al nostre ter-
me, 
• Confecció del PGOU (Pla General d’Orde-
nació Urbana) del nostre terme.
• Amb el Plans d’Electrificació Rural volem fer 
arribar la llum elèctrica a aquelles zones del 
nostre terme (masos, granges, allotjaments 
turisme rural...) que encara no disposen 
d’aquest servei bàsic i fonamental.
• Organitzar Cursos de Formació: enfocats al 
món rural i sempre adaptats al nostre entorn i 
a les nostres necessitats.
• Legalitzat ja un dels dos pous de Cambrils 
(de titularitat municipal), aconseguirem la le-
galització del segon pou.
• Creació del Portal Agrari: una plana web 
dedicada a l’agricultura i la ramaderia, on 
s’informarà amb detall de noticies i novetats, 
subvencions que van eixint i altres temes re-
lacionats amb el sector. 
• Continuar amb les millores que es fan cada 
any als masos. Cal seguir amb l’asfaltat i enllu-
menat de carrers. 
• Netejar i desbrossar les voreres de camins per 
evitar possibles accidents per falta de visibilitat 
i millorar els aspectes estètics del paisatge.

balladores Socials i Psicòloga de la Manco-
munitat de Serveis Socials Plana Alta.
• Reivindicar el servei de Pediatria de mane-
ra ininterrompuda durant tots els mesos de 
l’any i sol·licitar el servei d’Atenció Sanitària 
Domiciliària de la Unitat d’Hospitalització a 
domicili.
• Potenciació del Voluntariat Social,
• Col·laboració amb l’AMPA per a l’organit-
zaciò de l’ESCOLA d’ESTIU i organització del 
CURS DE NATACIÓ.
• Col·laboració amb diferents Entitats per al  
desenvolupament d’activitats solidàries com 
ara la Creu Roja, el Fons Valencià per la So-
lidaritat……….

Noves propostes
Salut, Política Social i Tercera edad

• Participació en el Projecte de  col·laboració 
per a la promoció del Programa de Terma-
lisme Social de l’IMSERSO i del Programa de 
Termalisme Valencià.
• Tallers d’Alimentació i Nutrició / Tallers de 
Cuina Saludable/ Tallers d’Animació Tera-
pèutica i d’Animació sociocultural.
• Parc per a majors : Creació d’un espai per a 
poder practicar exercicis mitjançant aparells 
de gimnàstica especialment pensats per a la 
gent gran.
• Promoure una Escola de Gimnàstica per a 
majors,
• Tallers intergeneracionals amb la partici-
pació de diferents sectors de la població: xi-
quets, jovens i majors.
• Tallers d’habilitats socials: técniques de co-
municació,  tallers de Memòria, autoestima, 
insomni, risoteràpia, teatre, etc etc.
• Tallers de manualitats : modelat en fang, pin-
tura, patcwork, boixets, tallers de fusta …..
• Cursos de formació: Aula d’imformàtica per 
a majors, idiomes…..

AGRICULTURA,  RAMADERIA
 I PATRIMONI RURAL

Com ja es ben sabut per tots, l’agricultura i la 
ramaderia continuen sent dos pilars fonamen-
tals en  l’economia del nostre poble. Tenim un 



• Neteja de rius i barrancs, col·laboració amb 
la Confederació Hidrogràfica del Xúquer 
(CHJ), per mantindre netes aquelles zones 
dels cursos fluvials que suposen un risc en cas 
de riuada o fortes trombes d’aigua. 
• Manteniment i conservació d’elements pa-
trimonials públics, com poden ser fonts, pous, 
sendes, etc., i intentar crear una major cons-
ciència col·lectiva sobre la necessitat de con-
servació també del patrimoni privat.
• Creació dels anomenats Horts Urbans per 
tal de millorar l’entorn del poble i conservar 
eixa saviesa popular en el cultiu de l’hort. 
• Creació d’una exposició permanent etnolò-
gica, per la conservació d’eines tradicionals, 
mostrar els nostres oficis i tradicions.  
• Ampliació de la Guifi.net al masos del ter-
me. 

Estes són les principals línies a seguir, no obs-
tant això, el dia a dia, l’actualitat, pot fer que 
calgue treballar a demés en altres qüestions 
noves que apareguen. 

URBANISME I INDUSTRIA

10 PROPOSTES, 10 COMPROMISOS

1. Consolidar el sòl industrial del Mas de Boi-
ra. Instal·lació de noves fàbriques per a crear 
més treball. Substitució de l’abocador de tò-
xics per el “Centre d’Alt Rendiment Tecnolò-
gic Domo Project”
2. Desenvolupament del Polígon Industrial de 
“Tres Cantons”. Recoltzar la Cooperativa per-
què puga traslladar les seues instal·lacions a 
aquest polígon.
3. Impulsar el sòl urbà residencial per a obtin-
dre més habitatges i que, sobre tot els jovens, 
tinguen més oportunitats per a adquirir casa i 
viure al poble.
4. Homologació del sòl rústic a la nova legis-
lació vigent per a no perdre competitivitat i 
fer del nostre patrimoni i del turisme rural un 
puntal més de la nostra economia. Adaptar-se 
sense perdre la nostra identitat.
5. Participació dels veïns i veïnes del poble en 
el desenvolupament del Pla General d’Orde-
nació Urbana. Un PGOU obert i consensuat. El 
nostre terme, la nostra responsabilitat.

6. Continuar la renovació del paviment i la 
xarxa de serveis dels nostres carrers. C/ 
Campana, Plaça l’Església, etc. Treballarem 
per un poble més bonic i més net.
7. Facilitar la rehabilitació dels habitatges del 
nucli antic i dels masos. Difondrem i recolza-
rem la tramitació de les subvencions per al 
turisme rural,  canvis de coberta, reforma de 
façanes, etc.
8. Gestionar de la forma més adequada els 
edificis municipals. Conservar-los i mantenir-
los en bones condicions és estalviar. Conti-
nuar millorant la senyalització vial en el nucli 
urbà i en els masos. De tots i per a tots.
9. Ampliar la xarxa de telecomunicacions 
Guifi.net als masos permetrà avantatges en la 
seguretat, turisme rural, etc. sense despeses 
de conexió. Ja no costa connectar-te.
10. Algunes propostes per a elegir en els 
pressupostos participatius: transformar l’es-
corxador en la casa de la música, reforma i 
ampliació de les instal·lacions esportives, am-
pliació i embelliment de les zones verdes i 
d’oci, asfaltat de camins, etc.

TURISME RURAL I COMERÇ

El nostre poble està situat geogràficament a 
l’interior de la província de Castelló, però a 
poca distància de la costa i de la capital, per 
tant, tenim una bona situació per a poder fo-
mentar el turisme rural.
El turisme valoritza la cultura local, estabilitza 
les poblacions rurals, recupera els productes 
artesanals i agraris i ajuda a la conservació 
de la natura.  I com creem que serà positiu 
fomentar i potenciar el turisme en el nostre 
poble, volem portar endavant els següents 
punts:
• Aconseguir que ens reconeguen com a MU-
NICIPI TURÍSTIC.
• Creació d’una oficina de Turisme
• Elaborar un Pla Estratègic amb els pobles 
veïns.
• Sol.licitar la creació del Parc Cultural de la 
Valltorta.
• Voluntat de fer un observatori d’aus i animals 
a la Valltorta dins del terme de les Coves.
• Senyalització de camins i rutes, tant ciclistes 



com de senderisme.
• Impulsar l’escalada dels nostres cingles i 
roques.
• Seguir promocionant les cases rurals.
• Editar la Guia de Rutes de Senderisme.
• Confeccionar una Guia Informativa del po-
ble, de la nostra història i del nostre patrimo-
ni.
• Crear la Ruta de les Muraes.
• Promocionar una ruta de les sènies.
• Ficar cartells explicatius en els indrets i edi-
ficis singulars del poble.
• Arreglar la Font de Company
• Posar l’alberg en funcionament
• Promocionar els productes locals
• Donar continuïtat a la Fira de Nadal
• Programar alguna exposició i excursió de 
cap de setmana.
• Proposar als comerços que constituïsquen 
una associació.
• Editar i divulgar una guia comercial.
• Programar cursos per als comerciants.
• Sol·licitar la col·laboració de restaurants i 
bars en la fira de Nadal.

PROPOSTES MEDI AMBIENT

• Continuar treballant per a aconseguir sege-

llar i regenerar l’antic abocador.

• Continuar amb les campanyes de conscien-

ciació del reciclatge i incentivar-ho.

• Potenciar la microreserva de flora de la Mo-

reria.

• Catalogar i recuperar els paratges naturals.

• Catalogar i recuperar la flora autòctona.

• Estudiar adquirir una trituradora de restes 

de poda públics i privats.

• Estudiar el canvi de calderes de gasoil o 

electricitat municipals per calderes de bio-

massa.

• Continuar buscant un tractament per als pu-

rins i fems en general.

• Fer campanyes per a promocionar l’estalvi 

de l’aigua.

• Buscar una solució junt amb la Cooperativa 

per a les restes de productes fitosanitaris.

• Concurs de dibuix o redacció amb  el medi 

ambient com a tema principal.

SEGURETAT CIUTADANA

• Demanar més presencia de les forces de 
seguretat nacional i autonòmiques.
• Estudiar la creació d’una oficina de la GC o 
la Policia autonòmica.
• Noves tecnologies per a la vigilància de les 
vies públiques.
• Manteniment de voreres i carrers en con-
dicions.
• Retirar i substituir objectes o mobiliari peri-
llós o potencialment perillós.
• Reestructuració de la circulació al casc 
urbà.
• Xerrades i fullets informatius per previndre 
possibles delictes.

JOVENTUT, FESTES I ESPORTS

Joventut
• Creació d’un Espai Jove, un punt de trobada 
per als nostres joves.
• Seguirem potenciant la utilització de les no-
ves tecnologies com a eina de comunicació 
entre l’Ajuntament i els joves.
• Organització d’un cicle de teatre a la fresca 
dirigit als joves, durant l’època d’estiu.
• Continuïtat en l’organització d’actes per als 
més menuts i recolzament a l’AMPA en la cre-
ació i manteniment d’un grup de teatre per a 
xiquets i xiquetes en edat escolar.
• Treballarem, en col·laboració amb les dife-
rents associacions esportives del nostre muni-
cipi, per situar l’esport com a puntal fonamen-
tal i saludable dins de l’oci juvenil.
• Potenciarem l’alberg com a nucli per a re-
alitzar intercanvis d’estudiants o altres col-
lectius en èpoques de vacances o durant els 
caps de setmana. 
• Programarem cursos de formació orientats 
a la gent més jove de les temàtiques que els 
puguen resultar més interessants i que els aju-
den en la seua incorporació al món laboral.
Festes



• Seguirem treballant per unes festes de qua-
litat i amb un elevat grau de participació.
• Continuarem mantenint els actes més sig-
nificatius i tradicionals de les nostres Festes 
d’Agost, a més de potenciar els actes nove-
dosos.
• Per la seua extraordinària tasca durant 
aquests quatre anys, mantindrem la comissió 
participativa de festes per a l’organització i 
gestió dels actes festius.
• Seguirem potenciant la Fira de Nadal, Gas-
tronomia i Artesania, i preparant-la a jornal de 
vila.
• Continuarem recolzant l’organització de to-
tes aquestes festes, tant si són promogudes 
per l’Ajuntament com per entitats privades o 
associacions. 

Esports
• Sanejament, manteniment i millora de les 
instal·lacions esportives existents.
• Millora de la il·luminació general del recin-
te esportiu, camp de futbol, pistes, accessos i 
aparcament. 
• Condicionament dels accessos interns del 
camp de futbol, l’entrada al camp i la zona de 
la “cantina”.
• Potenciar la Pista de la Ravaleta com a espai 
esportiu de pilota.
• Col·laboració amb totes les associacions 
per a potenciar l’esport entre els més menuts 
i crear competicions esportives de diferents 
modalitats.
• Promourem la construcció d’un “Skate-
parck”, ubicat en la zona esportiva.
• Construcció d’un rocòdrom, que possibilita-
rà la pràctica de l’escalada a nivell bàsic.
• Crearem un punt de neteja de bicicletes, per 
a excursionistes i aficionats a aquest esport.
• Promourem la creació d’espais permanents 
de jocs tradicionals a l’aire lliure per poten-
ciar la seua pràctica i recuperació entre els 
nostres xiquets i joves.
• Ubicació d’una zona de xapoteig per a na-
dons a les instal·lacions de la piscina munici-
pal.
• Adequarem la pista de frontó perquè com-
plisca la normativa de la Federació de Pilota 
de la Comunitat Valenciana i construirem una 

zona de grades. Construcció de dues pistes 
polifuncionals.

MILLORA DE LA GESTIÓ MUNICIPAL

• Continuar amb la prestació de serveis munici-
pals com l’Agència de Lectura, Ludoteca, Ser-
veis Socials, Llei de la dependència, Psicòloga, 
Agència d’Ocupació i Desenvolupament Lo-
cal, Jutjat de Pau, servei de Notaria i de Vete-
rinària...
• Seguir oferint l’Agència de Desenvolupament 
Local, avui per avui, un servei necessari per a 
molts covarxins. 
• Utilitzar les noves tecnologies per apropar les 
administracions als veïns, com el punt d’Infor-
mació Cadastral i el Punt de Registre d’Usuari.
• La web de l’ajuntament com una oficina mu-
nicipal oberta a cada casa i per a cada veí, per 
tal de dur a terme gestions relacionades amb el 
nostre Ajuntament sense haver de desplaçar-
se a la Casa de la Vila i sense horaris.
• Fomentarem, per una part, la formació del 
personal d’oficines i, per l’altra, es faran cursos 
de formació i informació als veïns i veïnes. 
• Ficarem a disposició de tots connexió gratuïta 
a Internet, mitjançant el servei de Guifi.net.
• Millorarem l’accessibilitat a les oficines muni-
cipals per a les persones majors i per aquelles 
amb discapacitats físiques. En aquells casos en 
què faça falta, l’atenció es durà a terme en la 
planta baixa de l’edifici.
• Tot allò que ja hem iniciat en esta legislatura 
que acaba, serà una tasca preferent durant els 
propers quatre anys. 


