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Pla de ParticiPació Pública
Estudi dE PaisatgE dE BEnissa
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•		 Sessió	informativa.	Presentació del Pla de Participació.

•		 Taller	amb	els	estudiants	de	secundària.

•		 Recorregut	participatiu.	Per la Benissa que vols.

•	 	 Taller	participatiu.	Present i futur de Benissa.

•	 	 Enquestes.

•	 	 Conclusió	final.	Visió futura desitjada de Benissa.

Pla de ParticiPació Pública de l’eStUdi de PaiSatGe 
conclusions
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•	Data:		Dilliuns 12 de juny

•	Lloc:		Seu Univeritària

•	Participants:		30 persones

•	Durada:		 1 hora

•	Objecte	de	la	sessió:  trobada purament informativa on l’objectiu va ser, d’una banda explicar el 
desenvolupament del procés de participació que donava començament aquest mateix dia, per 
un altre, emmarcar el mateix dins del procés de redacció del PG.

SeSSió iNFOrMatiVa. PREsEntaciÓ dEl Pla dE PaRticiPaciÓ.
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Ponents de la taula de presentació:

BERNARDINO FERRANDO CISCAR
arquitecte municipal

Mª CARME RONDA ABAD
Regidora d’Estrategia territorial

ÀNGEL MARTÍNEZ BALDÓ
arquitecte equip redactor del PG

SARA MOYANO FERNÁNDEZ
arquitecta equip redactordel PG 
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taller aMb elS eStUdiaNtS de SecUNdÀria.

•	Data:		Dilliuns 12 de juny

•	Lloc:		I.E.S. Josep Iborra

•	Participants:		25 persones

•	Durada:		 1,5 hores

•	Objecte	de	la	sessió:  treure a la llum la relació que els estudiants tenen amb el 
seu propi territori, com ho usen i com ho perceben, a més d’introduir-los, encara 
que d’una forma molt bàsica, en conceptes com el paisatge, el disseny urbà i la 
participació ciutadana.
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•	 Es valoren positivament alguns llocs a les muntanyes, com el mirador 
de la Solana o la Font de la Mata i les vistes que hi ha des d’alguns 
punts del terme cap al Penyal de Ifac.

•	 La pinada en la parteix sud del poble, encara que es podria millorar 
amb més equipaments.

•	 Les cales són llocs molt valorats, per la seva tranquil·litat i intimitat, així 
com els recorreguts per als vianants que connecten algunes d’elles.

•	 També són molt apreciats els llocs per fer esport, com el poliesportiu, el 
camp de futbol o el skatepark.

•	 La zona nord del poble es veu com un lloc degradat, degut les acu-
mulacions de terra i enderrocs en els terrenys que ocuparà la variant 
i per la imatge que donen els terrenys ocupats per una construcció 
industrial.

•	 La zona d’urbanitzacions es valora negativament per l’acumulació de 
cases i la sensació d’amuntonament.

•	 L’edifici	de	l’estació	de	tren	també	és	objecte	de	crítiques	a	causa	del	
seu estat d’abandó i a la difícil accessibilitat del lloc.

•	 Crear llocs de trobada, possiblement parcs o zones verdes equipades, 
on poder practicar activitats esportives, d’aventura o d’oci, però tam-
bé per passejar i tenir intimitat.

•	 Senyalitzar més tot el terme, en les connexions entre el poble i les cales, 
però també en els recorreguts i senders paisatgístics de les muntanyes.

•	 Connexió territorial, com la connexió tren-poble amb bus o resituint 
l’estació de tren i la millora de l’accessibilitat entre el poble i l’estació.

•	 Creació d’un recorregut paisatgístic del poble a la Cala Fustera i un 
autobús que vagi del poble a totes les cales, així com acabar de con-
nectar tot el litoral amb recorreguts per als vianants.
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recOrreGUt ParticiPatiU. PER la BEnissa QuE Vols

•	Data:		Diumenge 18 de juny

•	Lloc:		Recorregut pel terriotri municipal

•	Participants:		16 persones

•	Durada:		 2 hores

•	Objecte	de	la	sessió:  Recollir impressions i comentaris davant als llocs dels quals s’està 
parlant,	incitant	a	l’aflorament	dels	diferents	punts	de	vista	i	el	posterior	debat,	al	mateix	
temps que es descobreix el territori visitant llocs desconeguts o mirant-los amb ull crític, 
diferent al que estem acostumats.



*Impressions recollides en les conversacions que es van tindre 
durant el recorregut, dividides segons les etapes.
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1.	Estació	del	tren	

2.	Ermita	Benimarco

3.	Casa	del	Troç	de	les	
Calcides

4.	Cala	Advocat-	
El	Cantalar-Cala	Llobella

5.	Ermita	Sant	Vicent	de	
Pedramala

6.	Mirador	de	Beniver

7.	Aparcament
Centre	d’Excel.lència	

		

REcoRREgut PaRticiPatiu
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1. Estació	de	tren. Lloc de difícil accessibilitat tant a peu com en vehicle privat, amb una clara falta 
de comunicació mitjançant transport públic des del poble, la qual cosa pot ser causa o conseqüèn-
cia	de	la	caiguda	en	desús	d’aquest	mitjà	de	transport.	L’edifici	de	l’estació	es	va	tancar	en	els	80	i	
roman	abandonat	fins	al	dia	d’avui.	Existeixen	algunes	propostes	de	la	EDUSI	per	a	aquesta	zona,	de	
comunicacions a peu i ciclabes amb el nucli urbà. És una estació ferroviària de caràcter rural, pel seu 
origen lligat a la pansa i a la transformació agroalimentària, la qual cosa podria ser una potencialitat 
o un inconvenient segons es mire, així com un símbol per a futures actuacions.
Proper a l’estació es troba un dels riu-raus més grans de la regió, de propietat privada i gairebé en 
estat de ruïna.

2.	Ermita	de	Sant	Jaume	de	Benimarco.	Des d’aquest punt es pot observar el territori terrassat format 
per bancals amb murs de pedra en sec en diferents estats de conservació i el pas d’aquest paisat-
ge	a	 les	urbanitzacions	de	cases	unifamiliars	disseminades.	La	dificultat	principal	avui	dia	és	 la	de	
mantenir un paisatge agrícola sense agricultura. A més alguns camins agrícoles importants han des-
aparegut	o	s’han	modificat	amb	la	urbanització	dels	terrenys.	Una	solució	que	s’està	duent	a	terme	
en municipis veïns és la cessió de terrenys entre privats o per part dels ajuntaments a agricultors que 
estan invertint i apostant en la recuperació del cultiu del vinyer.

3.	Casa	del	Tros	dels	Calcides.	Per aquest punt passa el traçat del que podríem considerar dos corre-
dors	ecològics,	el	Corredor	dels	Moros	i	el	Camí	de	les	Barques.	El	propi	edifici	és	també	un	element	
d’interès, que necessita manteniment i cura del seu entorn.

4.	Cala	Advocat-	El	Cantalar-	Cala	Llobella.	Existeix una sendera que recorre aquesta part de la cos-
ta de Benissa realitzat per l’ajuntament en els últims anys i molt benvolgut pels assistents al passeig. 
La zona afectada pel PATIVEL, 1.000 m cap a l’interior des de la cala Llobella és objecte de debat 
en aquesta etapa. La necessitat de protecció de tota la zona, conservant el seu caràcter natural i 
fent principal recalçament a mantenir les vistes és una opinió comuna a tots els assistents. Existeixen 
algunes	divergències	d’opinió	sobre	la	conveniència	o	no	de	construir	alguna	edificació	destinada	
a serveis en aquesta zona i sobre la seva ubicació. Ès convenient evitar la pèrdua de massa arbòrea 
existent al costat de la costa.

6.	Mirador	de	Beniver.	El	vessant	sud	del	poble	presenta	serioses	dificultats	per	continuar	rebent	noves	
urbanitzacions per les fortes pendents i desnivells existents en els terrenys que encara queden lliures, 
encara que es torna indispensable acabar de tancar aquestes trames, amb viaris de vora que con-
necten d’est a oest carrers que actualment acaben tallats i sense sortida.

7.	Vessant	nord	del	poble. La vessant nord del poble es revela com un lloc poc atractiu per la major 
part dels participants en les diferents sessions del Plà de Participació Pública. Les vistes cap a l’auto-
pista i la futura variant i el pensament de que no es pot aconseguir bones orientacions respecte al 
sol en comparació del vessant sud la fan molt menys apetitosa com a lloc per a nous desenvolupa-
ments del nucli urbà.
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taller ParticiPatiU. PREsEnt i FutuR dE BEnissa

•	Data:		Dilluns 26 de juny

•	Lloc:		Centre d’Excel.lència

•	Participants:		20 persones

•	Durada:		 1,5 hores

•	Objecte	de	la	sessió:  Realitzar una diagnosi col·lectiva de la situació del 
paisatge de Benissa i establir les directrius d’actuació per construir el pai-
satge que volem.
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PaiSatGe NatUral
MuntanYEs

agRÍcola

aRQuitEctuRa RuRal

litoRal/ PlatgEs

BaRRancs
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TALLER PARTICIPATIU: “Present i Futur de Benissa”
taula 1: PaisatgE natuRal

•	 Les	 muntanyes	 i	 l’orografia	 va-
riable del territori, per la riquesa 
ecològica i la presència d’ende-
mismes	locals	de	flora	i	fauna.

•	 Elements diferenciadors de les 
muntanyes de Benissa com són:
- El Forat de Bèrnia
- La Font de Bèrnia
- El Pont Nou de Bèrnia
- La Torreta del tossal del Moro.

•	 Es valora positivament l’escorren-
tia dels barrancs.

•	 El	Quisi	 i	els	 seus	afluents	 són	es-
tructurants del terme.

•	 Són la via per evitar inundacions.

•	 Les cales menudes, íntimes, amb 
recursos naturals espectaculars, 
no	 urbanitzades	 i	 no	 massifica-

des.

•	 Els bancals i els cultius són valors 
a recuperar.

•	 La	 potencial	 massificació	 de	
construccions en la zona costa-
nera que dóna una mala imat-
ge i devaluació ambiental de 
l’entorn. Se senyala com a perill 
potencial la comercialització i ur-
banització de les cales amb ex-
cessius accessos, aparcaments i 
construccions que deformen un 
paratge privilegiat.

•	 L’abandonament de bancals i 
cultius, que augmenta el risc d’in-
cendis al peu de les muntanyes.

•	 El problema al marge dels murs 
que els propietaris no reparen i 
s’ensorren.

•	 Existeix el perill dels porcs senglars 
que desfan els murs.

•	 Quan no s’efectua el desbrossa-
ment s’augmenta el risc d’incen-

di.

•	 La neteja excessiva, amb ma-
quinària i no selectiva, dels ba-
rrancs.

•	 Problemes de competència amb 
la	Confederaciò	Hidrogràfica.

•	 Se senyala la presència de abo-
caments de la depuradora al ba-
rranc del Quisi, així com de cases 
sense sanejament que aboquen 
directament al barranc.

•	 Creació d’un sistema de recorre-
guts naturals pels barrancs que 
podrien crear rutes com la de 
l’aigua, pels llavadors i el Molí del 
Quisi.

•	 No reblir, protegir i valorar els ba-
rrancs i les escorrenties.

•	 Pla de netetja selectiva, mante-
niment, accessibilitat i adequa-
ció dels barrancs, amb una cura 
per	 la	 flora	autòctona,	així	 com	
una gestió de la canya america-
na.  

•	Delimitació dels barrancs per a 
garantir l’assumpció de respon-
sabilitats per part dels organis-
mes de gestió.

•	 Via pecuària com a eix litoral. 
•	 Canalització del turisme cap a 

les platges més urbanes com la 
Fustera i l’Advocat (efecte “pot 
de mel”) mantenint el reste de les 
cales menys accessibles, perquè 
puguen mantenir el seu caràcter 
més natural i íntim.

•	 Regulació de les tanques per a 
evitar les altures excessives que 
alteren el paisatge i les vistes.

•	 Gestió de les cales amb una visió 
del turisme sostenible i respec-
tuós.

•	 Donar valor a l’arquitectura de 
pedra en sec, com la dels murs 
dels bancals.

•	 Posar en funcionament un pro-
grama d’educació en agricultu-
ra sostenible. Promoure el mante-
niment dels espais agrícoles.

•	 Mantenir l’Asprar així com és.
•	 Generar una identitat de pro-

ducte local de qualitat amb 
l’ametlla, el vi i la garrofera.

•	 Escoles taller per la recomposició 
de murs de pedra en sec.

•	 Protegir l’arquitectura rural cata-
logant els elements que tinguen 
més valor.

•	 Suport d’iniciatives que vulguen 
mantenir estructures i cultius 
rurals, protegir i donar suport 
econòmic.

•	 Recuperar l’estructura hidràulica 
del Molí del Quisi i el seu entorn, 
séquies i vies de l’aigua.

•	 Fer BIC el Molí del Quisi i els molins 
de vent.

•	 Senyalitzar i conservar en bon es-
tat les vies pecuàries.

•	 Considerar l’urbanisme de gène-
re de manera transversal a totes 
les intervencions.

•	 L’excessiva urbanització que 
pot donar-se en determinades 
zones, especialment als peus de 
les muntanyes, com succeeix als 
termes veïns.

•	 Se senyala que la mancada ges-
tió, manteniment i neteja dels 
boscos i matolls està directament 
relacionada amb l’alt risc d’in-
cendi.

•	 L’augment de la protecció així 
com la posada en valor de Bèr-
nia, Oltà i la Mallà Verda. És ne-
cessària una gestió integral dels 
boscos.

•	 Es proposa la protecció de les 
cotes altes de les llomes, recollint 
una mesura que es trobava al 
PGO del 2003 on es protegien els 
caramulls dels tossals mantenint 
les superfícies boscoses damunt 
les crestes en un raig de 40m.M’
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MUNTANYES BARRANCS LITORAL/PLATGES AGRÍCOLA ARQUITECTURA	RURAL
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PaiSatGe HUMÀ

ModEls PRoductius

FEstEs i cElEBRacions

sERVEis socials 

iMMigRaciÓ
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TALLER PARTICIPATIU: “Present i Futur de Benissa”
taula 2: PaisatgE HuMÀ

•	 El sector serveis manté l’economia local.
•	 La posició de l’àrea industrial al costat de 

l’eixida de l’autopista i prop del poble.

•	 La immigració treballadora està repun-
tant novament.

•	 Les escoles són multiculturals, la barreja de 
cultures és positiva però s’ha de potenciar 
la integració.

•	 La sanitat pública. •	 Les festes populars són atraccions interes-
sants.

•	 Els festivals interculturals també són un 
valor.

•	 La falta de sanejament i infraestructures a 
les urbanitzacions encara que els propie-
taris paguen impostos com al nucli urbà.

•	 Manca seguretat a les urbanitzacions.
•	 No hi ha transport públic.

•	 Hi ha massa festes que competeixen 
unes amb les altres.

•	 Tenen un cost molt alt, fan massa soroll i 
porten un moviment de recursos humans 

massa alt.

•	 Problema de la tassa sobre el capital (mo-
del 720) i el problema amb el padró dels 
residents.

•	 Falta integració per la llengua. Algunes 
inversions s’han perdut per falta de comu-
nicació.

•	 El Brexit amenaça. El 12,5% de la pobla-
ció de Benissa és anglesa segons el padró 
oficial.

•	 Falten serveis a les urbanitzacions, enca-
ra que els propietaris paguen les impostes 
com al nucli urbà. També falta seguretat.

•	 La creació d’un centre de salut en la zona 
de les urbanitzacions.

•	 Gestió o coordinació veïnal en les urba-
nitzacions per alertar dels problemes, furts, 
etc.

•	 Més punts nets a la zona litoral.

•	 Coordinació comarcal de festejos.

•	 El risc que porta de la dependència 
econòmica d’un sol sector com és el tu-
rístic.

•	 L’agricultura i els bancals de la Marina es-
tan molt debilitats.

•	 L’explotació col·lectiva dels bancals. Es 
fa necessària la iniciativa pública com en 
altres municipis (com a Alali amb l’ametlla 
i Pedreguer amb la vinya). Èmfasi en l’agri-
cultura, mitjançant l’agrupació d’explota-
cions. Banc de terres per qui puga i vulga 
treballar-les.

•	 EL PG hi hauria de protegir el medi am-
bient i els petits propietaris.

•	 Incentivar hotels en Benissa amb caràcter 
rural, sostenibles i respectuós.

•	 Atraure grans centres comercials al poble.
•	 Ajudes econòmiques a joves pel desenvo-

lupament industrial.
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MODELS	PRODUCTIUS IMMIGRACIÓ SERVEIS	SOCIALS FESTES	I	CELEBRACIONS



- 22 -

PaiSatGe ediFicat

EsPai EdiFicat

nous cREiXEMEnts

XaRXa ViÀRia 

EsPai PÚBlic
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TALLER PARTICIPATIU: “Present i Futur de Benissa”
taula 3: PaisatgE EdiFicat

•	 El	nucli	històric	de	Benissa,	els	seus	edificis	i	
el catàleg que els protegeix.

•	 El polígon industrial és una actuació que 
ha funcionat sempre molt bé, per l’activi-
tat que té i per la creació de llocs de tre-
ball, gràcies a l’accessibilitat i la proximitat 
al poble.

•	

•	 Al centre històric la vegetació als jardins i 
les fonts apareixen com a elements ben 
estructurats, que creen espais agrada-
bles.

•	 La connexió interurbana gràcies a l’accés 
des de l’autopista.

•	 L’aïllament d’algunes parts del litoral 
dóna molta tranquil·litat.

•	 Els accessos al poble des de la carretera 
no estan ben resolts.

•	 Al nucli urbà caldria resoldre el problema 
del	 tràfic	 de	 la	 carretera	 nacional	 que	
travesa i divideix el poble, però que avui 
és l’única possibilitat per anar d’est a oest 
del poble. 

•	 La separació entre el poble i la costa 
(9km) i les connexions, per una única ca-
rretera tortuosa i un transport públic inexis-
tent.

•	 Al voltant del poble les possibilitats que-
den limitades al sud per la presència 
de pendents pronunciades i al nord per 
l’orientació on les condicions climàtiques 
són pitjors respecte a altres zones del ter-
me i termes veïns.

•	 Les zones de creixement desconnecta-
des de les zones urbanes existents hi hau-

rien	de	desclassificar-se.

•	 La plaça Rei Jaume I és en una gran part 
un aparcament.

•	 Falten zones verdes.
•	 Al nucli històric falten negocis i activitats, 

per això trobem carrers i places sense 
vida.

•	 La carretera nacional fa de barrera física 
i psicològica amb la part sud del poble.

•	 La part sud del poble no té un centre pro-
pi, depén de la nord encara que estiguen 
desconnectades.

•	 La conversió en zona de vianants de la 
plaça Rei Jaume I.

•	 Resoldre el problema de l’aparcament, 
amb un aparcament soterrani o deixant 
els cotxes fora del centre, en aparca-
ments perifèrics.

•	 Donar vida a l’estació de tren, obrint un 
bar i connectant-la amb el poble amb un 
minibus, quan el servei de trens millore i 
siga més freqüent.

•	 Aprofitar	la	realització	de	la	variant	per	a	
millorar la qualitat dels accessos al poble i 
alliberar la carretera nacional de part del 
tràfic.

•	 Caldria fer un altre vial que permetés 
travessar el poble d’est a oest perquè la 
carretera no fosse més una barrera. El vial 
nord podria ser una alternativa, encara 
que sembra difícil per les càrregues de 
gestió que portaria.

•	 Es proposa com a nou creixement una 
zona plana a l’entrada del poble, a est, 
amb bona orientació, encara que es fa 
notar la seua desconnexió amb la resta 
del poble.

•	 L’àrea de Carrions, en la zona de costa, 
en part ja urbanitzada i envoltada de sòl 
urbà.

•	 La falta d’activitats comercials al nucli his-
tòric, convertint-se en un barri dormitori.

•	 Les	oficines	de	 l’Ajuntament	al	poble	es-
tan	totes	disperses	en	diferents	edificis.

•	 Les urbanitzacions de la costa són una 
aglomeració de cases sense trellat, amb 
tanques que cobreixen les vistes i carrers 
tortuosos.

•	 Pels	propietaris	d’edificacions	en	sòl	 rural	
es fa difícil mantenir parcel·les de 5000 m2 
o més.

•	 Realització d’un pla de rehabilitació d’ha-
bitatges

•	 Donar ús a la Casa del Troç de les Calci-
des (centre social, esportiu...) i a qualsevol 
edifici	que	es	rehabilite,	per	evitar	que	tor-
nen a degradar-se.
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ESPAI	EDIFICAT ESPAI	PÚBLIC XARXA	VIÀRIA NOUS	CREIXEMENTS
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eNQUeSteS. 

•	Data:		del 12 de juny al 4 de novembre.

•	Lloc:		On-line		i	presencial,	als	encontres	i	a	les	oficines	de	l’Ajun-
tament.

•	Participants:	 42 persones

•	Durada:		 4 mesos.

•	Objectiu:  Avaluar el paisatge de Benissa a través de les unitats de 
paisatge i els recursos ambientals, visuals i culturals.

5--18

19-29

30-49

50-65

65-99

PARTICIPANTS
EDAT

HÒMENS

DONES
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1. BÈRNIA

2. OLTÀ

3. LA SOLANA

4. MALLÀ VERDA

5. PEDRAMALA

6. BARRANC DEL QUISI

7. TOSSAL DE LA RÀPITA

8. VESSANT D'OLTÀ

9. PINOS

10. NUCLI DE BENISSA

11. DISSEMINAT BENISSA-CALP

12. LA PEDRERA

13. BARRANC DEL ROMER

14. CANOR DE DALT (PLA DE CASTELLAR)

15. LA COSTA (PLA DEL TOSSAL)

16. LITORAL (COSTA)

ValoRaciÓ dE lEs unitats dE PaisatgE

VALOR	ALT

VALOR	MIG

VALOR	BAIX
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CORRALS

ARQUITECTURA DE L'AIGUA

CASES RURALS

RIU-RAUS ERMITES

INFRAESTRUCTURES

MOLINS

TORRES

MUNTANYES

CALES

VIES PEQUÀRIES

VEGETACIÒ PROTEGIDA

CRESTES

CARRETERES I FERROCARRILS

RECORREGUTS PAISATGÍSTICS

MIRADORS

ValoRaciÓ dEls REcuRsos PaisatgÍstics

REcuRsos cultuRalsREcuRsos aMBiEntals REcuRsos Visuals
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cONclUSió FiNal. una VisiÓ FutuRa dEsitJada PER a BEnissa.

La Benissa del futur seguirà sent un municipi dedicat principalment al turisme, gràcies al valor dels seus recursos naturals, 
al clima i a l’interès del seu nucli històric i el seu patrimoni. Cada vegada aquest turisme es farà més respectuós amb el 
medi ambient, fugint dels models de turisme de masses i relacionant-se amb el caràcter rural del terme, concentrant 
els serveis en punts més accessibles i mantenint altres llocs més aïllats i naturals.

La primera línia del litoral mantindrà el seu caràcter natural i tranquil i podrà recórrer-se a peu de nord a sud. La Cala 
Llobella	i	la	prolongació	de	la	vall	cap	a	l’interior	seran	paisatges	protegits	i	lliures	d’edificacions	que	pogueren	entorpir	
les vistes. Les cales Fustera i Advocat seran les úniques que comptaran amb serveis i oferta comercial. La resta de cales 
romandran com a xicotets racons tranquils, íntims, la qual cosa permetrà que es mantinguen menys urbanitzades i que 
el turisme que arribe siga més sostenible i respectuós.

El territori quedarà teixit per una sèrie de recorreguts	paisatgístics, que uniran poble i platja, travessant les muntanyes o 
el	litoral,	aprofitant	vies	pecuàries	o	antics	camins	i	corredors	ecològics. Aquests últims estructuraran el territori també a 
nivell	ambiental,	funcionant	com	a	connexions	entre	paisatges,	ecosistemes	i	hàbitat,	naturals	o	modificats.	Tota	la	xar-
xa de camins i senderes estarà ben senyalitzada i cuidada al llarg del temps. A més, els closos de les parcel·les privades 
deixaran de ser un obstacle en la contemplació del paisatge.

Les muntanyes	també seran un atractiu reconegut, pel seu valor ambiental, les vistes que ofereixen, les rutes que les 
recorren i les possibilitats que brinden la possibilitat de realitzar diferents activitats i esports en elles. Els boscos, que es 
conservaran	 íntegres,	 sense	que	hagen	aparegut	noves	edificacions,	es	gestionaran	de	forma	 integral,	garantint	 la	
neteja i vigililància que els mantindrà protegits dels incendis. Seran llocs coneguts i freqüentats per la població local, 
especialment pels estudiants de les escoles on es realitzarà un treball de divulgació i posada en valor d’aquests recur-
sos ambientals.

Els barrancs	també vertebraran el territori, convertits en part en llocs accessibles que es puguen recórrer i on realitzar 
activitats d’oci i multiaventura, sense alterar l’estat natural que permeta la escorrentia de les aigües. El barranc del Quisi 
serà un atractiu, amb la ruta de l’aigua que recuperarà el Molí del Quisi, declarat BIC, i altres arquitectures de l’aigua 
com a llavadors, sèquies i fonts. Els barrancs no rebran cap tipus d’abocament, ni de la depuradora ni d’habitatges 
aïllats, i es netejaran de forma selectiva, sense portar-se per davant tota la vegetació amb la maquinària. D’aquesta 
forma es conservaran buits per a evitar inundacions però mantenint el seu caràcter natural.

El paisatge	agrícola de bancals i murs de pedra en sec (que mantindran i reconstruiran els estudiants de l’escola taller) 
tornarà	a	adquirir	importància	a	Benissa.	Algunes	edificacions	tradicionals	i	riu-raus	tornaran	a	tenir	ús,	unit	a	la	reapa-
rició de cultius de vinya, ametler o algarrobo gràcies al suport de l’administració pública a xicotets agricultors per al 
cultiu	de	terrenys	i	el	manteniment	d’infraestructures	i	edificacions	rurals,	i	a	la	cessió	de	terres	entre	propietaris	privats	
a través d’un banc de terres. Els agricultors de la zona estaran formats en agricultura sostenible i ecològica gràcies a 
programes educatius i de sensibilització. Els seus productes autòctons seran reconeguts i valorats dins i fora del territori 
municipal.
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El nucli	històric	serà un lloc acollidor i ple de vida, amb espais públics agradables i una plaça principal, la plaça Rei Jau-
me	I,	per	als	vianants	i	lliure	de	cotxes.	Existiran	altres	xicotetes	places	i	llocs	de	trobada	repartits	per	tot	el	nucli.	Els	edificis	
estaran en bon estat i el patrimoni històric estarà tot catalogat, ben mantingut i en ús. Hi haurà parcs i jardins, amb jocs 
per a xiquets en la proximitat de les escoles i oferta esportiva i d’oci per a joves en llocs com la pineda. Els equipaments 
esportius com el skatepark i el camp de futbol s’hauran ampliat a causa del seu gran èxit. El poble es recorrerà a peu 
fàcilment	gràcies	a	que	haurà	desaparegut	el	tràfic	intens	de	la	nacional.	La	construcció	de	la	nova	variant	i	els	viaris	
de	connexió	del	poble	en	sentit	E-O	pel	nord	i	el	sud	del	poble	hauran	alliberat	l’antiga	nacional	de	tràfic	i	el	nucli	urbà	
de	Benissa	deixarà	d’estar	dividit	en	dos.	Hi	haurà	algunes	noves	edificacions	que	acabaran	de	colmatar	la	trama	ur-
bana	existent	i	tancar	el	traçat	de	carrers	que	abans	apareixien	tallats	o	sense	eixida.	No	hi	haurà	noves	edificacions	en	
terrenys amb pendents elevats.

Es	podrà	accedir	fàcilment	amb	cotxe	i	aparcar	en	llocs	específics	sense	afectar	a	les	zones	per	als	vianants,	encara	
que cada vegada serà menys necessari gràcies al servei de	transport	públic	que connectarà tot el terme, especialment 
la zona del litoral i el centre urbà, i aquest amb altres municipis, gràcies al tren al que ara s’accedirà amb autobús, amb 
bicicleta	o	amb	un	agradable	passeig	des	del	poble	fins	a	la	nova	estació,	habilitada	amb	serveis	i	noves	activitats	rela-
cionades amb el seu caràcter original lligat al món rural. En el recorregut a l’estació es podrà visitar un dels Riu-raus més 
grans de la comarca, completament rehabilitat.

Gràcies a la millora de les comunicacions, així com de la resta de serveis, les urbanitzacions	es convertiran en llocs més 
vivibles. Seran llocs segurs, amb equipaments públics com a centre de salut o escoles. Estaran més integrades en el pai-
satge, amb vista obertes al territori i espais lliures que donen sensació d’obertura i esponjamiento.

Benissa consolidarà la seua	oferta	comercial	i	de	serveis, atractiva també a nivell comarcal, la qual cosa contribuirà a 
donar estabilitat a la seua oferta laboral, més enllà de les oscil·lacions del sector turístic.

La	població de Benissa serà multicultural, amb habitants provinents de diferents nacionalitats que conviuran tant en el 
nucli urbà com en les urbanitzacions. La llengua no serà un obstacle sinó un element d’unió i d’identitat col·lectiva. Les 
festes populars seran un atractiu més, lligades a la tradició però alternant també amb festivals interculturals, amb una 
coordinació a nivell comarcal i integrades amb respecte en la vida dels pobles i els seus habitants.
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gRÀciEs a totEs i a tots 
PER la VostRa PaRticiPaciÓ.



- 32 -

Ajuntament de Benissa
www.ajbenissa.es


