Al saló d’actes de la Casa de Cultura de Xàbia, va tindre lloc el dimarts dia
30 d’octubre de 2007, la primera sessió de Fòrum de l’Agenda 21 Local de Xàbia en el
curs 2007-2008. Una vegada iniciada la sessió es van tractar els punts de l’ordre del
dia:
•

Inici del nou curs de l’Agenda 21 Local de Xàbia
Revalidar els òrgans vinculats a l’Agenda 21 de Xàbia
Presentació i entrega d’una còpia del Diagnòstic Socio Econòmic de Xàbia
Projectes objecte de treball per part de l’Agenda 21 Local de Xàbia
Precs i preguntes

Inici del nou curs de l’Agenda 21 Local de Xàbia

Primer que res, s’explica el perquè del lapsus temporal en la convocatòria de sessions
de participació, degut a motius tècnics. Per una banda i oficialment des del mes
d’abril, a la campanya electoral, eleccions i presa de possessió de les diferents
regidories. Per una altra i amb posterioritat a l’anterior, al procés de propostes i
elecció de l’empresa que finalment s’encarregarà de dinamitzar el procés d’Agenda 21
a Xàbia (A21L en avant), ja que finalitzà el contracte amb l’anterior empresa, Imedes.
Es presenta la nova empresa contractada per a la dinamització i monitorització de
l’A21L, masuno, i a l’equip de persones que n’estaran al càrrec directe. Es presenta
també a Pepa Chorro, la nova regidora de Participació Ciutadana i Urbanisme i a Doris
Courcelles, la Coordinadora de Relacions amb els Residents i al càrrec de l’oficina de
Participació Ciutadana. Es manisfesta l’interès per part de la Corporació Municipal en el
projecte de l’A21L i la voluntat de tindre molt en compte allò que el Fòrum de l’A21L
consensúe. Al respecte, s’anuncia el servei d’atenció al ciutadà de mà de Doris
Courcelles a l’Oficina de Participació Ciutadana, ubicada a les Oficines Tècniques del
C\d’Avall, els dilluns, dijous i divendres, de 10 a 13h. L’atenció ciutadana és
possible en diversos idiomes.
Posteriorment es comenten els trets més rellevants del que serà la nova metodologia
de treball per part de l’equip dinamitzador. Es concreta la tasca d’aquest en la
convocatòria, dinamització de sessions, divulgació del procés, recopilació d’informació i
elaboració de documentació necessària. Es remarca l’indiscutible protagonisme del
conjunt dels i les ciutadans/nes participants.
Es recorda que durant l’etapa anterior es va arribar al consens de que l’equip
dinamitzador parlara en castellà pel comú enteniment i per tal d’evitar fer traduccions
simultànies, les que dificulten el procés de comunicació efectiva i a temps real entre
els i les assistents. Aquests seran completament lliures d’expressar-se en aquella
llengua amb la que se senten més còmodes i es farà el possible per tal que tots ens
entenguem. Pel mateix, s’elaboraran actes com la present, en dos idiomes, i es
penjaran a la plana web de l’A21L.
Es planteja després la possibilitat de prescindir de l’antic servei de convocatòries per
missatgeria mòbil, útil en el seu moment, però prescindible donada la varietat de
mitjans de comunicació a l’abast dels i les assistents i l’equip dinamitzador. Es compta
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amb insercions en premsa (Canfali, Semanal de Javea, Xàbia al Dia), falques de ràdio
(Ràdio Dènia i Ràdio Marina Alta), el web de l’A21L (www.ajxabia.org Æ Agenda 21
Local) i el correu electrònic.
•

Revalidar els òrgans vinculats a l’Agenda 21 Local

Es recorda l’estructura orgànica de l’A21L de Xàbia i els estatuts dels òrgans vinculats,
la Comissió 21 i el Consell Sectorial del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU en
avant). Segons aquestos, els càrrecs de representants de l’A21L de Xàbia han de ser
renovats en diferents moments. En el cas del Consell Sectorial del PGOU, segons
l’art.5 del Reglament Orgànic Regulador del Consell (BOP núm.6, del 9 de Gener de
2007), tots els òrgans integrants d’aquest Consell, a excepció del Secretari, caldrà que
siguen renovats forçosament amb ocasió de la renovació dels membres de la
Corporació Municipal.
S’exposa al Fòrum la necessitat de, revalidar el càrrec dels qui l’han representat al
Consell o, en el seu cas, anomenar nous candidats i procedir a votació. Els
representants van donar la seua conformitat a continuar i el Fòrum en ple es mostrar
d’acord. Bartolomé Torres remarcà no tindre interès propi en ser representant.
D’aquesta manera, es va acordar la representació de l’Agenda 21 Local en el Consell
Sectorial del PGOU, tal i com segueix:
- Bartolomé Torres Català
- Guiomar Ramírez-Montesinos
- Francesc Camprubí Martell
I com a suplents d’aquestos:
- José Luís Cardona Salvador , com a suplent de Guiomar Ramírez
Montesinos
- Vicent Mahíques Bas, com a suplent de Bartolomé Torres Català
- Àngel Ballester García, com a suplent de Francesc Camprubí Martell
Donada la impossibilitat d’assistència per part de Francesc Camprubí Martell per
motius laborals, Àngel Ballester Garcia continuarà assistint a les reunions en lloc del
primer.
En el cas de la Comissió 21, els seus representants no han de ser renovats en el seu
càrrec fins que el Fòrum de l’A21L no ho sol·licite o, en tot cas, cada dos anys (art.6.2
del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Municipal “Comissió 21”, BOP
núm.177, del 3 d’agost de 2006). Aquest termini no s’ha complert encara (la Comissió
21 es va constituir el 16 d’octubre de 2006), però donat el moment d’inici de nova
etapa per l’A21L i, coincidint amb la renovació de la Corporació Municipal, l’equip
dinamitzador va trobar oportú de comentar-ho amb el Fòrum de l’A21L.
Es va recordar que la Comissió 21 està formada per personal de la Corporació
Municipal, personal de l’Ajuntament i representants de l’A21L, aixina com que el
Reglament va ser modificat en els següents punts:

-

-

Ampliació del nombre de representants de l’A21L, de 7 a 9:
Bartolomé Torres Català
Antoni Espinós Quero
Àngel Ballester García
Vicent Mahiques Bas
Guiomar Ramírez-Montesinos
Francesc Camprubí Martell
Juan Luís Cardona Salvador
Pere Cruanyes Pons
Moisés Erades
Modificació de la periodicitat de les reunions, de quadrimestral a
trimestral.

Moisés Erades entraria a partir de la present reunió del Fòrum com a representant a la
comissió en substitució de Noa Bas, qui forma part del nou equip dinamitzador de
l’A21L i el què li impedeix de formar-hi part com a representant de la mateixa. Com
que Moisés Erades no era present a la reunió, queda pendent per la propera revalidar
el llistat complet de representants.
Per altra banda, s’anuncia al Fòrum la recent creació de la Comissió de Caça del Parc
Natural del Montgó el passat mes de març. La seua constitució ve motivada pels
conflictes existents entre els caçadors, l’existència dels camps de tir a dins el parc i la
gent que viu o acudeix al Parc, materialitzats en més de 700 al·legacions al respecte,
recollides en un mes. Des la Junta Rectora es manifesta la necessitat de crear un
òrgan específic per analitzar la situació i tractar el tema des de la perspectiva d’evitar
l’ impacte social de la caça amb armes de foc, bàsicament, en el Parc Natural. En la
mateixa reunió constitutiva i recordat en la que va tindre lloc el dimecres anterior, dia
24, es va acordar que els alcaldes de Dènia i Xàbia designaren un representant de
l’A21L de cada municipi, per tal d’integrar la veu de l’opinió pública al debat. Aquest
procediment serà completament informal i es demana al Fòrum que anomene un
representant. Es discuteix sobre diverses possibilitats: que el representant siga
caçador, home o dona, crear un perfil previ a la presentació de candidatures, per tal
que aquestes s’adeqüen al sentir del Fòrum. S’acaba remarcant que el representant
haurà de transmetre el sentir del Fòrum, independentment de preferències personals,
sexe o ocupació.
S’acorda deixar per la propera reunió la presentació de candidatures i elecció del /de
la representant de l’A21L a la Comissió de Caça del PN del Montgó.
• Presentació i entrega d’una còpia del Diagnòstic Socio Econòmic de Xàbia
Es presenta al Fòrum el Diagnòstic Socio Econòmic (DSE), realitzat per la consultora
Imedes, en format CD i comenta que poden recollir la seua còpia en acabar la sessió.
El DSE va ser presentat al públic el mes de maig, al Parador Nacional, però no va
tindre entrada oficial a l’Ajuntament fins mitjans octubre, moment en el qual es va
poder fer ús del document.
Es comenta lleugerament el contingut del DSE i recalca la importància del seu estudi i
treball en totes aquelles temàtiques objecte de treball per part de l’A21L, exposats en
el següent punt.

•

Projectes objecte de treball per a l’A21L

Es recorda als assistents els projectes pendents de treball per a l’A21L, en un inici la
revisió del PGOU el Pla d’Acció Local i el Sistema d’indicadors que monitoritzaran
l’evolució municipal envers camins més sostenibles. Posteriorment aniran afegint-se
aquells temes que es consideren oportuns.
Es recorda que la revisió del PGOU es troba en la fase de redacció del Concert Previ,
és a dir, el document que estableix el model territorial del municipi que es preveu
desenvolupar al llarg del temps de vigència del PGOU, per dalt dels 10 anys. També es
recorden les sol·licituds anteriors per part dels representants al Consell Sectorial de
major periodicitat en les reunions de l’A21L, per tal de sincronitzar-les al màxim
possible amb les del Consell i exercir plenament la seua funció de representants. Al
respecte, l’equip dinamitzador proposa una freqüència de reunions del Fòrum
setmanal, la mateixa que la del Consell. El Fòrum ho aprova per consens.
S’estableix la propera reunió per a uns dies després de la del Consell Sectorial.
•

Precs i preguntes

A la proposta de periodicitat de reunions, es pregunta si la gestió de la informació es
pot agilitzar respecte etapes anteriors. Es demana comptar amb l’ordre del dia i els
temes dels què es parlarà, aixina com emprar el correu electrònic per difondre la
informació.
Des de l’equip es respón que s’intentaran redactar actes de totes les reunions, en dos
idiomes, i penjar-les al web de l’A21L per major agilitat i accés més ampli.
Un representant al Consell Sectorial exposa que en les reunions del mateix s’elabora
l’acta de la següent reunió, la qual es pot a l’A21L per treballar-ho. Recorda així
mateix, que les reunions del Consell es feien tots els dijous, pel que si el Fòrum es
reunira dilluns o dimarts, vindria bé.

Es demana quan serà la propera reunió, al que es respon que, atenent a programa de
treball establert, serà després de la propera reunió del Consell Sectorial del PGOU. En
Eduardo Monfort demana que es remeta a l’Ajuntament la ratificació de la
representació de l’A21L, per poder fer la convocatòria. S’assenteix.
Bartolomé Torres exposa que ha deixat les actes de les reunions sobre les obres al
casc antic a Noa Bas i que li agradaria que es difonguera entre tots els ciutadans.
S’explica que aixina es farà i que si no s’ha fet abans, ha estat per falta de temps.
Guiomar Ramírez exposa que sobre el tema de la caça, hi ha un article escrit per ella
penjat al web de Xàbia al Dia.

Es dona per finalitzada la sessió, tot recordant que es farà la convocatòria per la
següent en saber quan es reunirà el Consell Sectorial i que aquell que ho desitge, pot
recollir una còpia del DSE a l’eixir.

