Al saló d’actes de la Casa de Cultura de Xàbia, es va dur a terme el dimarts 16 de desembre
de 2008, a les 20h, la sessió de Fòrum de l’A21L, amb el següent ordre del dia:
1.- Finalització de la revisió del Pla d’Acció Local
2.- Punts Negres a Xàbia
3.- Grups de treball de l’A21L
Finalització de la revisió del Pla d’Acció Local (PAL)
Es van donar les dades de la revisió del PAL que s’ha dut a terme durant este any al Fòrum
de l’A21L:
-

-

-

S’ha demanat la votació dels projectes via mail, internet (a la web de l’A21L) i en
paper.
S’han donat 72 respostes, entre les tres vies. Remarcar que hi ha hagut una
gran acceptació al fet de demanar opinions via mail/internet, ja que ha permès
participar a molta gent que no pot acudir a les sessions de l’A21L per qüestions
d’horari, tal i com ens han fet arribar.
Dels 83 projectes inicials i després de la visita de tots/es els/les regidors/es
que ens han informat i respost a totes les preguntes sobre l’estat i possibilitats
de cadascun dels projectes, han quedat 50 projectes per a votar.
Els 3 projectes més votats, amb notes superiors al 9 sobre 10, són:
o Protecció del sòl no urbanitzable agrícola
o Protecció dels corredors ecològics que estableix el PORN del Parc Natural
del Montgó
o Protecció del litoral marí en la seua totalitat
Els 2 projectes que suspenen, amb unes valoracions inferiors a 5 sobre 10
són:
o Creació d’un jardí botànic
o Provisió de camps d’esports alternatius

Per a veure les puntuacions de tots els projectes vos podeu descarregar el llistat al web de
l’A21L, secció descàrregues: www.ajxabia.com/php_lib/archivo_descargar.php?doc_id=1536
Independentment de que estos projectes es passen a totes les regidories implicades i estes
se’n fagen càrrec, Pepa Chorro va proposar al fòrum que establirem una sèrie de projectesmeta per a ser realitzats de manera prioritària durant 2009. La idea va ser molt ben rebuda i
per a fer la tria de projectes es van fer els següents comentaris destriadors:
Els tres primers projectes ja estan encaminats, per normativa, perquè ja s’han
iniciat els tràmits o bé per l’actual revisió del PGOU.
Respecte el quart projecte, estan previstes a curt i mig termini les reformes dels
col·legis del Port i del Graüll.
Sobre els projectes en posicions 8, 10 i 12 ja està treballant el grup de treball de
l’A21L de Turisme.
Sobre el projecte en posició núm. 9 va comentar que l’Ajuntament ja té
l’avantprojecte, però el que falta són diners per poder-ho fer.
Per tant, s’impulsarà la realització de tots els projectes, però especialment els que han
quedat en les posicions 5 a 7:
Creació de les infraestructures necessàries per a l’aprofitament de l’aigua
depurada.
Formació en cultius ecològics.
Regeneració de camps agrícoles amb tallers d’agricultura ecològica per a tot tipus
de públic.

Punts Negres a Xàbia
L’altra iniciativa que ha tingut molt d’èxit ha sigut la proposta de punts negres als vials de
Xàbia. Tal i com ens han fet saber, ha agradat molt la temàtica i la possibilitat, altre cop, de
poder votar per correu electrònic.
En total, s’han replegat 52 punts conflictius per als ciutadans i segons el problema detectat,
es classifiquen en:
Senyalètica o il·luminació (6 punts conflictius)
Rotondes (12)
Asfaltat de les carreteres (9)
Guals (“badens”) (3)
Carrils bici (3)
Velocitat o sentit de circulació (9)
Altres problemes (5)
Problemes detectats en vials de competència no municipal (5)
Es va decidir de passar el llistat a la regidoria de Seguretat Ciutadana, llevant els problemes
en carreteres que no són de competència municipal, ja que l’Ajuntament no pot fer res en
elles. Respecte estos punts en carreteres que no són competència municipal se’ls faran
fotografies i es dirigiran cartes a Diputació o Conselleria d’Infraestructures (segons de qui
siga la competència) i RACC, tal i com es va quedar en sessions anteriors, per tal de
denunciar el seu estat/problema concret i demanar que fagen alguna cosa per solucionar-ho.
Si
voleu
consultar
el
llistat
complet,
el
podeu
trobar
a:
www.ajxabia.com/descargas.php?apa_id=96 , l’apartat de descàrregues del web de l’A21L
Grups de treball de l’A21L
Els integrants dels grups de treball van exposar al fòrum els temes en els que estan
treballant:
Grup de treball: Medi Ambient, aprofitament i conservació
El grup està treballant en diverses temàtiques:
En el plantejament d’alternatives a l’ampliació del Port, proposant una distinció
entre este i el canal de la Fontana o gestions mixtes.
En el plantejament d’eco-esculls marins (peces ceràmiques en la seua majoria,
provinents de la reutilització de materials que es dipositen als fons marins i
actuen com a base de creixement d’algues i provisió d’aliment i allotjament a
peixos)
Reciclatge, quin és el cicle que segueix el fem que es produeix a Xàbia, per
desmuntar els mites de que a Xàbia no es recicla, les bosses de fem per a
reciclar es mesclen als camions de recollida, etc.
Bosses de materials no plàstics per a oferir als comerços de Xàbia i fomentar
l’eliminació d’este perillós material.
Termoargila, per a construccions més eficients energèticament.
Slow Food, el corrent que predica modes de vida sans i sense preses.
Grup de treball: Comunicació (Getting People Together)
En este grup actualment es treballa en la creació i manteniment d’una plana web per als
grups de treball (www.xabia21grupos.org), una wiki-web que permet les

aportacions de qualsevol membre registrat, de manera que pot ser actualitzada
entre tots i totes. Per a poder fer-ho, es va proposar de fer una classe sobre
gestió de la web, la qual va tindre lloc el dia 8 de gener.
Per altra banda, treballen en projectes molt més puntuals, com ara en la creació d’un
directori d’empreses verdes, campanya per evitar que els cotxes aparquen malament, el
reconeixement dels punts negres tractats al fòrum de l’A21L i de punts negres visuals
(vistes de Xàbia malmeses per cables, fem, etc)

Grup de treball: Turisme
Este grup treballa en diverses propostes encaminades totes a saber què pot oferir Xàbia
com a destinació turística i com atraure la gent a vindre. Els punts en els que desglossen
la seua activitat són:
Agenda Anual d’Events, on interrelacionar tots els agents i fer una programació
conjunta, completa i on s’evite el solapament d’events. La finalitat d’esta agenda
no és només la de promocionar el poble, sinó també de possibilitar la planificació
d’accions comercials per part de tots els sectors locals que permetera trencar
amb l’estacionalitat. També es planteja en este àmbit, la creació de nous events
específics de Xàbia i rentabilitzar més els ja existents
Casc Antic com a marca única, ambient específic amb alta atracció.
Mitjans de l’oferta promocional i informativa: pàgines web, premsa, guies, ròtuls
i plaques informatives, altres, etc, per tal d’oferir millores.
Proposta de fòrum d’associacions de Xàbia, per un millor coneixement de la
societat, majors difusió i rentabilitat dels events, millora en l’organització i
desenvolupament dels actes i una major integració social.
Paral·lelament al plantejament d’estos temes, un component del grup, Jose Manuel Piña,
és el representant de l’A21L al Consell Municipal de Turisme i va fer un resum del que
s’havia tractat en la última reunió, el Pla Estratègic per a la dinamització del turisme i
comerç de Xàbia.
Grup de treball: Xàbia Innova
Este grup de treball no ha tingut activitat per motius diversos.

Tota la documentació relacionada amb el treball dels
grups la podeu trobar al web www.xabia21grupos.org

