Al saló d'actes de la Casa de la Cultura de Xàbia es va dur a terme, el dimarts 19 de
Febrer del 2008 a les 20:10h, la sessió del Fòrum de l'A21L.
La Regidora de Participació Ciutadana i Urbanisme, Pepa Chorro, va obrir la sessió
proposant al Fòrum una conferència per a la pròxima sessió del dia 4 de març, sota el
títol “Xàbia i els seus reptes ciutadans, la gestió urbana estratègica”. Impartida per
Antonio Martínez Gómez, Director del Pla estratègic d'Elx. La finalitat d'aquesta
xerrada és aportar noves idees per a la “modernització de l'ajuntament”. La proposta
va ser acceptada pel fòrum.
Seguidament es va procedir a la presentació de la Regidora d'Educació, Amparo
Bolufer Castelló, encarregada de donar a conèixer l'estat en el que es troben els
projectes 2, 13 i 18; i a la Regidora de joventut Kika Mata, projecte 14 del Pla d'Acció
Local (PAL). La sessió tractava de donar a conèixer als integrants del Fòrum, l'evolució
del Pla d'Acció Local, que per la seua banda van aportar suggeriments per a millorar
estos projectes i van comunicar les seues inquietuds.
S'exposen a continuació les explicacions i comentaris fets pels regidors i assistents a
la reunió. En alguns comentaris s'ha afegit la resposta que es va donar, per part dels
regidors o de l'arquitecte municipal, presents a la reunió.

• Projecte 2: Augment de dotació de guarderies.
Regidora encarregada: Amparo Bolufer Castelló, Regidoria d'Educació.
Ja tenen el terreny, avant-projecte i projecte bàsic; falta el projecte d'execució (i
possiblement recursos econòmics).
Comentaris per part d'Amparo Bolufer Castelló i l'arquitecte municipal.
En el projecte està prevista la construcció de 3 guarderies, una per a cada nucli urbà.
En aquesta sessió es parla del projecte de guarderia per al port, situada a la Via
Augusta, al costat del camp de futbol, del que ja existeix avant-projecte i projecte
bàsic.
El projecte de l’escoleta prevista per a xiquets menors de 3 anys, compta amb un
pressupost d'uns 700.000 o 800.000 euros. Consta de 5 aules (1 de 0-1any, 2 de 1-2
anys i 2 de 2-3 anys). Per a la realització del mateix es demanarien subvencions, ja
que el projecte compleix amb totes les normatives exigides per conselleria.
Suggeriments i comentaris per part dels assistents:
- Entre els assistents es van plantejar una sèrie de dubtes i preguntes tals com si es
coneixia el nombre de guarderies privades que estan prestant els seus serveis
actualment i com seria la capacitat de les municipals que estan projectades.

- Va sorgir una pregunta entre el públic que desconeixia el funcionament de les
publiques (quines eren les diferències entre ambdues i quins serien els avantatges)
- La resposta a aquesta pregunta és que es podria optar a subvencions. Llavors va
sorgir la qüestió de perquè no fer guarderies concertades, o dit d'una altra manera,
que l'ajuntament proporcione el local i que la gestió siga privada. Que les despeses de
gestió correguen a càrrec d'una empresa privada, sent l'ajuntament l'adjudicatari de
l'empresa. L'Ajuntament, en aquest cas a través dels serveis socials, hauria de
reservar-se el dret a inspeccionar el servei per al correcte desenvolupament de
l'activitat (que no imperaren criteris econòmics sobre l'educació, infraestructures i
serveis cap als alumnes, en detriment d'aquests últims).
D'aquesta manera s'incorreria en una menor despesa per a l'ajuntament i les
empreses es forçarien a millorar els seus serveis, sent coneixedores que d'això depèn
la seua permanència. Al mateix temps s'afavoreix la creació de noves empreses.
- També es va plantejar la situació de que en cas de crear les guarderies municipals,
començaria una rivalitat entre el sector privat i públic, que podria ocasionar el
tancament d'alguna privada a causa del menor cost de la municipal; la qual cosa,
suposaria una increment en la demanda de places a públiques i per tant, un augment
del pressupost municipal en la gestió i manteniment de les guarderies.
- Altre assistent va recalcar que la llei obliga a l'escolaritat a partir dels 3 anys, però
que seria convenient fer un sondeig de la població menor de 3 anys i previsions de
futur a anys vista i la població necessitaria d'aquest servei.

Projecte 13: Substitució de les aules escolars prefabricades per infraestructures
permanents.
Regidora encarregada: Amparo Bolufer Castelló, Regidoria d'Educació.
Estan pendents de remodelació el Graüll i Vicente Tena, altres expectatives per a llarg
termini.
Comentaris per part d'Amparo Bolufer Castelló:
-

El col·legi públic Graüll, aquest pendent de remodelació.
El CEIP Port de Xàbia, està pendent d'ampliació del menjador i de creació de
dos noves aules.
El col·legi públic Vicente Tena, està pendent de remodelació dels banys i del
Gimnàs.

Suggeriments i comentaris per part dels assistents:
No van haver comentaris per part dels assistents.

Projecte 18: Dotació de més cicles formatius als IES.
Regidora encarregada: Amparo Bolufer Castelló, Regidoria d'Educació.
Comentaris per part d'Amparo Bolufer Castelló:
Es van a suprimir els cicles formatius d’ “Agències de viatges i Comerç” per falta de
demanda. Pel que sembla la raó principal de la suspensió d'aquests cicles és per falta
de demanda.
Se sol·licitarà la implantació de cicles formatius Superior i mig d'Informàtica, Disseny,
Imatge i so, i Animador socio cultural.
Amparo Bolufer comenta que el principal problema que existeix en relació a la
demanda d'ensenyament del cicle de comerç és que, quan un comerciant busca una
dependenta, no interessa el grau de qualificació que tinga, impera més la presència
física de la persona.
Suggeriments i comentaris per part dels assistents:
- Algun assistent va suggerir si s'anava a fer alguna cosa per a canviar aquesta
dinàmica o tendència, pel bé de Xàbia i del seu comerç. No és competitiu per a Xàbia,
açò ens situa en desavantatge davant altres poblacions veïnes.
- Es comenta si aquesta mentalitat es podria canviar en el futur, a la qual cosa Empar
respon que, ací existeix la tradició de contractar a les persones bàsicament pel grau
d'amistat que existeix entre elles. Per tant, mantenir uns cicles que no tenen demanda
no és viable.

Projecte 14: Creació d'un “Casal Jove”.
Regidora encarregada:, Kika Mata Regidoria de Joventut.
Comentaris per part de Kika Mata:
A càrrec de la Regidoria de Joventut des de l'any 2006. Vol destacar que aquesta àrea
és complicada, primordialment perquè és molt difícil arribar als joves i també perquè
Xàbia no s'ha adonat de la presència i potencial que la gent jove té.
S'ha mantingut el projecte MonJove, el qual compta amb 2 monitores que han
dissenyat diferents activitats per a l'oci. Però els pares estaven demandant que es
crearen noves activitats, especialment que foren els divendres i dissabtes a la nit i que
abastara les edats compreses entre els 13 i els 17 anys. Davant d’aquesta petició es
va crear fa 2 anys el programa Tretze-Dèsset, que va començar els dissabtes a la nit
(per a veure la resposta per part dels joves). Aquest consistia en un autobús que els
arreplegava des de l'Arenal, Port i el Centre i els duia a una discoteca Light fins a les
12 de la nit. També hi havien activitats en el Palau d'Esports, on es realitzaven tallers
amb activitats esportives, lúdiques... es va habilitar una àrea amb seients i projecció de
videos musicals, on els joves podien reunir-se i xerrar. Al començament el projecte
funcionava molt bé amb una assistència de 70 a 80 joves però ara el nombre s'ha
reduït dràsticament. La raó principal per la qual es creu que ha disminuït l'afluència és
que els joves se’n van a Gata de Gorgos a la discoteca La Cass, nou centre d'esplai
per als joves d'eixa edat.
Enguany s'ha intentat reunir a les AMPES (Associació de mares i pares d'alumnes) per
a buscar una solució conjunta. S'han abandonat de moment les activitats en el Palau i
la discoteca Light i s'han potenciat les activitats de Món-Jove, amb una sèrie de tallers
que comencen els dissabtes a les 16:00. S'està observant una creixent afluència,
arribant als 27- 28 assistents.
Per als menors de 13 anys s'ha creat un programa anomenat Xicalla. Es realitza els
diumenges a la tarda en el Pavelló d'esports, hi han 2 o 3 monitors animant els tallers
esportius, manualitats, etc.
Ara s'està treballant en un projecte, amb la participació conjunta de serveis socials,
creu roja i joventut, relacionat amb la salut integral dels joves en temes de
drogodependència, anorèxia, salut, malalties venèries, alimentació, etc. És un tema
que s'ha d'abordar d'una forma més activa, per això entre les tres entitats involucrades,
es pretén crear una finestreta única d'atenció al jove, on es puguen vore representats.

Comptarà amb una psicòloga, que en funció de la necessitat del jove, ho remetrà al
departament corresponent.
També es crearà una pagina web enfocada als joves el mes interactiva possible, on hi
hauran temes d'interès.
S'estan preparant 20 voluntaris de la creu roja per a que es posen en contacte amb les
associacions i per mitjà d'aquestes ajuden a detectar als joves que necessiten algun
tipus d'ajuda per a proporcionar-los informació, telèfons de contacte amb el
professional o entitat que els pot ajudar, etc.
S'espera que tots els programes que s'han creat i els pròxims que es creen, estiguen
localitzats en un únic espai, “El Casal Jove”.
Creació d'una revista escrita pels joves que reculla la informació de les activitats i
programes que es duguen a terme, per a que joves i pares puguen informar-se.
S'imprimirien uns 3000 exemplars.
La ubicació no s'ha determinat encara, però s'ha proposat que una vegada que
l'Ajuntament estiga acabat, el centre social seria una bona opció per a comptar amb
les instal·lacions necessàries.

Suggeriments i comentaris per part dels assistents.
- Se suggereix que s'implemente un sector lúdic, com els que existeixen en alguns
centres comercials, on sempre estiguen disponibles jocs i activitats per als més
menuts.
Kika Mata respon que durant el passat Nadal es va realitzar una activitat denominada
Nadal-Jove de 4 dies de durada, on es van realitzar activitats lúdiques i diversos tallers
per a joves fins a 17 anys. Es destaca l'alta participació per part dels joves i pares.
S'informa que la creu roja ha obert una ludoteca dos dies a la setmana; s'espera que
s’amplie a 5 dies per setmana.
Kika Mata creu que s'ha de millorar la coordinació entre els diferents departaments.
Per exemple, serveis socials està fent moltes coses, però joventut no s'assabenta
d’aquestes activitats, per això la creació de la finestreta única és una bona opció per a
poder canalitzar la informació i assessorament en ajuda als joves a Xàbia.
El pressupost amb el que es compta ha pujat des dels 12.000 euros inicials, fins a uns
70.000 o 80.000 euros, per a poder desenvolupar els programes previstos.

- Un assistent suggereix que es cree un taller audiovisual i una ràdio municipal dirigida
per joves, on es realitzen projeccions, curts, etc. Que es fomente la cultura
especialment entre els més joves.
- Per part d'alguns residents estrangers, que tenen una cultura social en organització
d'events per a recaptar fons, es proposa que es realitzen events com a forma d'ajuda
per a captar fons per als projectes municipals de desenvolupament per als joves.
- També se suggereix que els programes relacionats amb la salut dels joves tinguen
un pressupost prioritari.
- Es comenta que Espanya és un dels països que consumeix més cocaïna a nivell
europeu. Un problema greu especialment entre la població jove.
Kika Mata explica que s'estan cercant en tota Espanya programes de conscienciació
per als joves, com és el cas de Segòvia on a les eixides de les discoteques, es
projecten en pantalles gegants accidents automobilístics per tal de conscienciar als
joves.
El més trist de tot és, que els pares tenen tendència a amagar els problemes. Un dels
factors que poden influir en la falta d'acceptació dels seus fills és admetre que tenen
problemes. Ni els pares ni els joves saben on dirigir-se per a demanar ajuda o
assessorament.
-Se suggereix el canvi d'una revista impresa en paper (suposa un elevat cost de
producció), per una digital d'ús mes generalitzat entre els joves, en la qual ells
mateixos puguen participar de forma activa en la seua creació i que alhora siga un lloc
de trobada i debat sobre els temes que es plantegen.
- També se suggereix destinar més recursos econòmics i humans en la prevenció dels
problemes de drogoaddicció, més que en el control d'aquests. Com accions de
prevenció es podria utilitzar el “Messenger”, una de les formes de comunicació més
utilitzades actualment entre els joves o els “Blogs”. D'aquesta manera es podria donar
una informació més directa sobre els diferents problemes als quals els joves es veuen
enfrontats.
Kika Mata va posar l'accent en la importància de l'ús de la tecnologia per a arribar als
joves, especialment en la creació d'una revista digital. Però que d'altra banda seria
interessant la impressió en format paper, perquè a més dels joves, també siga llegida
pes pares.
Per a fomentar la compra de la revista per part dels joves, es pretén crear un carnet
que permeta obtenir descomptes; al mateix temps el local col·laborador que
distribuïsca la revista es publicitarà en aquesta. Açò ja s'està fent a Denia i altres llocs.
Amb la participació i coordinació conjunta de Creu roja, serveis socials, educació,

policia i seguretat ciutadana, s'espera poder conscienciar als joves sobre la cura de la
seua salut.
També s'està preparant un test de situació, especialment enfocat als col·legis, per a
valorar el nivell de coneixements que tenen els joves sobre diversos temes, açò
permetria saber com canalitzar les ajudes cap als joves.
Per a acabar Kika Mata va recordar l'existència de La “borsa de lloguer”, d'ajudes per a
lloguer de l'habitatge, aquesta ajuda és de 210 euros mensuals, existint també ajudes
per als propietaris de l'immoble. L'horari d'atenció és dimarts i dijous 10:00 a 13:00h,
esperant que s'amplie a tots els dies de la setmana a causa de l’èxit del programa.
Projecte 4: Obertura d'una oficina de correus en el port.
Regidora encarregada: Pepa Chorro Regidoria de Participació Ciutadana i Urbanisme.
Pepa Chorro proposa que s'escriurà una carta al ministeri i al cap de correus de Xàbia
explicant la necessitat d'obrir una nova oficina de correus en el port.
Suggeriments i comentaris per part dels assistents:
- Se suggereix que l'emplaçament de la nova oficina de correus siga en la zona de
l'Arenal en comptes del port. Aquesta ubicació arribaria a donar servei a un major
nombre de població.
- Un assistent comenta que s'incrementarien les possibilitats d'obrir una altra oficina de
correus, si es cedira un local adequat. Açò facilitaria la concessió.
- Es planteja l'opció de realitzar una recollida de signatures com a forma de donar
suport a la petició de creació de l'oficina de correus.

Projecte 5: Construcció d'un parc de Bombers
Regidora encarregada: Pepa Chorro Regidoria de Participació Ciutadana i Urbanisme.
Es creu que aquest és un projecte que hauria d'esperar un temps degut a les
condicions en les que ens trobem, especialment en els pressupostos amb els quals es
compta. S'han de prioritzar altres projectes que són més factibles econòmica i
tècnicament.

Suggeriments i comentaris per part dels assistents:
- Un assistent suggereix s'hauria de fer als bombers voluntaris de Benitatxell algun
acte en reconeixement per la seua labor prestada.
- Afegeixen que es deuria de sol·licitar un parc de bombers entre la marina alta i baixa,
es podria fer en una actuació conjunta amb altres agendes 21, per a trobar l’òptima
localització per a que poguera donar serveis a diversos municipis.
- També se suggereix que primer s'hauria de tenir un sistema d'indicadors, tals com
nombre de bombers per habitant, per a justificar o no la necessitat de contar amb un
parc de bombers. L'estudi a realitzar deuria abastar tota la comarca.
- Se suggereix Benissa com exemple de bona ubicació.
Per a finalitzar la sessió, Pepa Chorro informa que, per trobar-nos en període electoral,
si algun partit polític volguera utilitzar el saló d'actes de la Casa de la Cultura per al
pròxim 4 de Març, la sessió tindria lloc en una altra ubicació. El termini perquè els
partits polítics sol·liciten el saló és fins a les 3 de la vesprada del dia 20 de Febrer. Si
això succeïra s’informarà amb antelació on tindria lloc la reunió.
Participació en els Fòrums de l'Agenda 21L .
- Un assistent mostra la seua preocupació per la falta d'assistència que s'observa en
els fòrums, “sempre són els mateixos els que assisteixen”, pel que no sembla ser un
fòrum representatiu de Xàbia.
- Pregunten si deuria ser MASUNO o l'Ajuntament el que dissenye una nova estratègia
que cree un major interès en els ciutadans perquè participen en el fòrum. Es necessita
millorar la dinàmica dels debats.
- Que s'utilitzen més les notes de Premsa, ràdio, Internet o altres vies de publicitat en
benefici de l'Agenda 21L.
- Es comenta que es podrien utilitzar les xarxes dels col·lectius estrangers per a
impulsar la seua participació en els Fòrums.
- Que l'e-mail que s’envia per a les convocatòries duga imprès el logotip de l'Agenda
21L .
Pepa Chorro destaca que la participació dels regidors i regidores està sent major
especialment ara que es veuen en l'obligació de llegir-se els projectes del PAL, la qual
cosa permet una apropiació més eficaç dels projectes per part d'ells.
Abordat aquest últim punt es posa fi a la sessió. El Fòrum es reunirà novament el 4 de
març a les 20:00hrs.

