MODEL ELABORACIÓ PROPOSTES TAULES DE TREBALL.
PRESSUPOSTS PARTICIPATIUS.

QUÈ? Descripció de la proposta. Accions/actuacions concretes.
16. ÚS PLATJA NORD
Aprofitar les platges amb un ús més plural, és a dir, platges per a mascotes i per a
gent que, per raons de pensament propi, vulga gaudir el seu cos amb la natura i
practicar el nudisme.

PER QUÈ? Justificació de la necessitat.

1) Ara mateix al poble no es compta amb aquest tipus de serveis i la platja Nord,
Aiguadoliva i Surrach són les que menys serveis dotacionals tenen i es poden
distrutar. Amb el seu estat natural i la presència de gossos no seria molesta per a
ningú. A les altres platges, es més complicat per estar dins l'entorn urbanitzat i amb
mes afluència de gent.

2 ) L'"alternativa nude" és un model estés a molts de països. És una altra classe de
turisme, respectuós amb el medi ambient i respectuós amb l'entorn i una font de
riquesa per el poble ( sol anar al mercat, fruiteries...) Ni Benicarló ni la zona turística
dels voltants no tenen cap platja que expressament permeta aquesta possibilitat. Per
tant, és molt interessant esta opció.
PER A QUÈ? Objectius I resultats. PER A QUI? Beneficiaris/àries

1) Per a tota la gent del poble i voltants que vulga considerar la possibilitat de
portar els gossos a la platja i /o practicar el nude puga fer-ho
2) És fonamental perquè l'onda naturista és una opció i una alternativa a la platja
tradicional, una font d'atracció per a un turisme igualment bo per al poble i no
minva les possibilitats a les persones que puguen vindre de vacances
a Benicarló amb les mascotes o al turisme que vulga estar amb contacte amb
l'aire lliure.

COM? Metodologia

Delimitació de la zona nord:
*Platja per a l'ús de gossos: des del mur fins a la rambla de Cervera més o menys.
*Platja per a l'ús de l'alternativa nude: Surrach i /o Aiguadoliva.

Posant panels informatius d'aquestes opcions l principi de la platja nord i a l'Oficina de
Turisme, amb el logos reglats segon la normativa (indicant el permís per a gossos i
platja nudista i tèxtil).
Així mateix, es posaran papereres per dipositar els excrements de l'animal.
Sobretot, sempre comptant amb el civisme de la gent usuària que ha de recollir els
excrements del seu gos i permetre educadament que l'altra gent disfrute amb
tranquil·litat el fet d'anar sense banyador.

QUAN? Temporalització /cronograma

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes6

Mes 7

…

Act. 1
…

QUANT? Pressupost
El preu que ens indicara el tècnic de la Regidoria dels panells informatius i tres papereres.

