Al saló d’actes de la Casa de Cultura de Xàbia, es va dur a terme el dimarts 9 de Febrer, a
les 20h, la sessió de Fòrum de l’A21L amb el següent ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.

Slow Food
Plec de condicions per a la contractació d’empresa per a la gestió de l’A21L de Xàbia
Posada en comú dels grups de treball
Estat de projectes aprovats
Precs i preguntes

Slow Food
La regidora de Participació Ciutadana, Pepa Chorro, va presentar les dades del que s’ha
sollicitat des l’Agenda 21 Local de Xàbia, una jornada al voltant del moviment Slow Food.
Esta jornada estarà organitzada pel Convivium Slow Food Marina Alta i tindrà lloc el dissabte
20 de febrer a la Casa de la Cultura, a les 17.30h, amb el següent programa:
−
−
−

−
−

17:30 a 17:45 h INAUGURACIÓ
17:45 a 18:45 h PRESENTACIÓ DEL MOVIMENT SLOW FOOD MARINA ALTA
18:45 a 19:45h MESA REDONDA D’EXPERIÈNCIES RELACIONADES AMB
L’ALIMENTACIÓ TRADICIONAL. Ponents: Kristian Lutaud (cuiner i consultor
gastronòmic), Andreu Costa (agricultor ecològic i gerent de “Biserot”, empresa
de distribució de taronges “porta a porta”) i Oscar Dutto (agricultor ecològic).
19:45 a 20:00 h HORTS URBANS
SOPAR EN RESTAURANT (A DETERMINAR)

S’havia pensat inicialment de fer una degustació-sopar de productes locals, però el
pressupost de la jornada se’n pujava molt per a la regidoria, pel que es va decidir que, qui
volguera, podrà acudir a un sopar organitzat pel Convivium, elaborada en un restaurant
encara per determinar i amb productes locals.
Pepa Chorro va exposar el pressupost de l’organització de la jornada d’Slow Food, el qual
ascendeix a 600€+IVA, sent l’Ajuntament l’encarregat de fer la cartelleria, falques a la ràdio,
díptics, etc i la roda de premsa que va tindre lloc dimecres 10 de febrer.
Plec de condicions per a la contractació d’empresa per a la gestió de l’A21L de
Xàbia
La regidora ha explicat als presents la situació administrativa de la gestió de l’A21L: l’actual
empresa coordinadora de l’A21L acaba el seu contracte i, per la suma dels contractes
anteriors, el proper deu ser realitzat a través d’un concurs públic. Les bases d’este concurs,
el plec de condicions, deu de marcar tots els treballs i condicions a realitzar per l’empresa
que siga l’elegida al final del procés i Pepa Chorro ha considerat correcte sollicitar al Fòrum
de l’A21L per estos condicionants, que prenga part en la realització d’este plec de condicions.
Després d’un intens debat, consensuaren les següents condicions a incorporar al plec, com a
resum:
Es deuran realitzar 6-7 sessions de Fòrum a l’any,
3-4 jornades temàtiques relacionades amb la Sostenibilitat, temes a concretar pels
participants de l’A21L.
Els grups de treball funcionaran de manera autònoma i amb pàgina web re
recopillació d’informació pròpia.
Es deuran de redactar actes de cadascuna de les sessions de Fòrum i penjar-les a la
web oficial de l’A21L, en dos idiomes com a mínim.

Així mateix, Pepa Chorro va explica que ha sollicitat una ajuda a Conselleria de Solidaritat i
Ciutadania en base a una subvenció convocada per esta pel foment de la participació
ciutadana. En base a esta subvenció, s’han marcat els següents objectius:
 Augmentar el nombre de participants al Fòrum i en els diferents grups de treball
 Facilitar la participació als grups de treball
 Proporcionar instruments a la política local per a fomentar la convivència
 Crear estructures de gestió dialogada i positiva dels conflictes ciutadans.
Per al que s’han proposat les següents accions:
 Activitats amb les associacions:
 Informatives
 Lúdiques
 Actes als carrers del poble per a cridar l’atenció sobre l’Agenda21
 Campanyes publicitàries
Posada en comú dels grups de treball
El grup de Medi Ambient va explicar que estan treballant amb temes com l’energia solar,
l’aigua i les bosses de plàstic.
Respecte del primer tema, estan organitzant una jornada sobre les possibilitats de l’energia
solar a Xàbia, així com amb experiències d’empreses que ho han fomentat.
Respecte de l’aigua, estan mirant la possibilitat de fer alguna acció amb sistemes de reducció
del consum de l’aigua potable a les cases, amb l’exemple del municipi de Simat de la
Valldigna.
Finalment, sobre les bosses de plàstic, estan volent prolongar els objectius de la campanya
de bosses de iute amb la conscienciació infantil (que s’extrapola als pares) a través d’un
concurs de dibuix dirigit als i les xiquets/tes de 3er de primària (8-9 anys) de tots els
collegis de Xàbia. El concurs és el pretext per a treballar el concepte de les 3 “Rs” (Reduir,
Reutilitzar i Reciclar) a les aules i comprendrà diversos premis: un per classe i un altre
global, una bicicleta cedida per Gurugú Bicicletes.
Al temps, el projecte de les bosses de iute pareix anar fenomenal: mentre es realitza un nou
encàrrec de 1.500 bosses més, la regidora de participació, Pepa Chorro, va anunciar que a
partir d’ara, els regals institucionals es realitzaran en estes bosses.
Per altra banda, el grup de Turisme va anunciar que el proper dijous 18, a les 19h,
s’inaugurarà a la Casa de Tena l’exposició amb les fotografies del concurs-rally fotogràfic que
organitzà el grup de treball. L’exposició estarà oberta fins el dia 11 de març.
Pepa Chorro va anunciar que 3 còpies de les fotografies d’este concurs, tal i com s’establia a
les seues bases, han estat enviades a diferents departaments de l’Ajuntament per al seu
millor us: Turisme, Informàtica (per a la pàgina web de l’Ajuntament) i a l’Arxiu d’Imatges
del Museu Soler Blasco (el major de l’Ajuntament)
Desgraciadament no es va poder continuar amb bones notícies i és que al grup de treball de
Turisme de l’A21L tenen un gran malestar amb la regidoria de Turisme de fa un temps.
Anteriorment hi havia una Comissió Municipal de Turisme (CMT), un Pla Estratègic en marxa
i un seguiment i collaboració des de l’A21L. Havia una voluntat política que ja no existeix.

En concret, es queixen del departament de Turisme en quant no es meneja: el regidor no
s’ha reunit ni una sola vegada amb els empresaris del sector i estos no saben quina política
turística segueix Xàbia, si és que n’hi ha alguna, la pàgina web no funciona com deuria, la
CMT no es reuneix i el Pla Estratègic no existeix.
Des del grup de treball de Turisme es compadeixeren, ja que, segons digueren, és una
grandíssima pena que visquem del turisme i no saber cap on anem.

Estat dels projectes aprovats
Les regidores de Participació Ciutadana i de Medi Ambient i Serveis, Doris Courcelles,
exposaren els avenços en els projectes animats des de l’A21L i que són finançats a través del
pressupost de la regidoria de Participació Ciutadana:










Bosses de iute: A banda del gran èxit constatats i com s’ha comentat anteriorment,
els regals institucionals de l’Ajuntament es faran a partir d’ara en estes bosses.
Jávea Park: L’Ajuntament ha complit amb totes les despeses previstes, excepte les
corresponents a la pista d’skate i els focus; el primer per ser massa car i el segon pel
mal temps (el què podrà ser subsanat prompte)
Carril Bici: l’Ajuntament ha aconseguit incloure el projecte a dins els sollicitats i
concedits pel Plan Zapatero i poder aixina unir el casc antic i el Port. Encara no s’ha
decidit per on discorrerà este carril bici.
Horts Urbans: es presentarà a la jornada d’Slow Food. Dels dos projectes en els que
s’està treballant, el de la Via Augusta serà el primer el posar-se en marxa.
Slow Food: Una realitat que es presentarà el proper dissabte 20.
Concurs de Fotografia: Com s’ha comentat, el dijous 18 de febrer s’inaugurarà
l’exposició a la Casa de Tena. Properament es durà a terme la segona edició.
Estudi d’Inundabilitat Saladar: S’ha sollicitat la recopillació d’informació i elaboració
de l’informe a un expert. Este informe serà presentat a la Directora General de
Paisatge, de la Conselleria de Medi Ambient, tal i com li va sollicitar a l’alcalde en
recent visita al municipi.

La sessió de Fòrum de l’A21L va concloure la seua reunió a les 22h, traslladant-nos a la
propera cita per debatre alguns dels temes que van sorgir durant el debat d’esta sessió. Es
va acordar que les properes reunions de l’A21L seran en dimecres.

