Al saló d’actes de la Casa de Cultura de Xàbia es va dur a terme el dimarts 1 d’abril de 2008,
a les 20h, la sessió de Fòrum de l’A21L, per tal de continuar amb la fase d’informació/revisió
dels projectes del Pla d’Acció Local. En esta ocasió es va comptar amb la presència de la
Regidora de Serveis i Medi Ambient, Doris Courcelles.
Creació de xarxa de “rutes verdes” entre els diferents nuclis urbans i
urbanitzacions.
La creació d’aquesta xarxa dependrà del PGOU i, en gran mesura, de la regidoria de
Projectes de Ciutat i Infraestructures, dirigida per Antonio Torres Català, i de la regidoria
d’Activitats, dirigida per Juan Ortolá. S’espera que en properes sessions siguen ells els qui
comenten més a fons estos temes.
Des de les regidories de serveis i medi ambient i de turisme, en col·laboració amb el Centre
Excursionista, s’han creat noves rutes verdes, com les inaugurades a la Plana durant este
passat mes de març. D’estes, s’han elaborat uns tríptics amb informació útil pel
desenvolupament de les rutes que poden ser recollits a les oficines de turisme. Courcelles
comentà que s’està estudiant la possibilitat de crear un passeig al riu Gorgos que arribara
fins a Gata.
Millora de l’oferta de zones verdes (parcs i jardins).
Durant el que va d’any, s’han creat i/o millorat diferents zones verdes:
A la zona de Cansalades, s’han readequat les zones verdes i instal·lat un nou
punt verd.
S’ha creat un nou punt verd junt a l’entrada de la urbanització “Sol del Este”.
Al costat del col·legi de les Obreras de la Cruz.
Al marge del riu Gorgos junt al camp de futbol de la Mesquida, entre el carrer
Gènova i la via Agusta, on s’han plantat lledoners i tamarits, amb la finalitat de
crear un tamarigar.
La resta de zones verdes es mantenen i cuiden
Normativa ambiental que regule les zones verdes, parces i jardins.
Doris Courcelles va comentar que no existeix a nivell local cap normativa ambiental, si bé hi
ha una ordenança agrícola de l’any 53. El PGOU permet tallar arbres en zones urbanitzables
amb la única condició de reemplaçar-los per altres. Va recalcar la necessitat d’elaborar una
ordenança per a la protecció de les zones verdes.
Protecció dels corredors ecològics que estableix el porn del parc natural del
montgó.
Doris Courcelles va comentar que sense ser responsabilitat del seu departament tenen en
ment moltes iniciatives que voldria dur a terme en aquest aspecte, aprofitant les
circumstàncies de la riuada del passat mes d’octubre. De moment s’ha procedit a la neteja
de la llera del riu i la servitud dels laterals. S’han pres mesures per evitar abocaments
il·legals. Amb el recolzament de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, la Conselleria i els
preceptes del PORN (qui té major rang d’importància que el mateix PGOU local) es pretén
donar al riu el valor ecològic que es mereix, reconvertir la vegetació i protegir-la que ja hi
ha. Per la seua banda, Courcelles va explicar que està intentant contactar amb els
representants dels organismes competents per aconseguir subvencions amb el fi de crear
una ruta que vaja a la vora del riu Gorgos.
Neteja i acondicionament dels camins rurals.
Doris Courcelles va recordar els assistents que este projecte correspon als regidors de via
pública o d’agricultura. Tot i això té coneixement de que s’ha preparat un projecte per
l’adequació de camins rurals. Va comentar que alguns camins presenten un estat deficient
que fa difícil el seu trànsit, el que està provocant un desús que afavoreix la invasió de males
herbes i matissars. En breu començaran les obres de reasfaltat als camins Moro, Bevenguts,
Comunes, Capsades, Barranqueres, Cabanes, Sabatera, Tarraules i Camí vell de Pedreguer,
entre d’altres.
Encara falta signar la resolució per part de l’alcalde i esperar la subvenció del 60% de la
Conselleria d’Agricultura.

Aprovació d’una Ordenança Municipal per regular la gestió de residus de jardineria.
No existeix cap ordenança municipal per regular la gestió dels residus de jardineria.
Courcelles va suggerir que es podria elaborar al mateix temps que la normativa ambiental
per a la protecció d eles zones verdes.
Estudi de contenerització (contenidors de R.S.U.).
El problema de contenerització pels RSU (residus sòlids urbans) assegura l’edil que ja està
resolt, gràcies al plec i contracte amb la nova empresa de recollida, CESPA. La reubicació de
contenidors aeris i soterrats ja està planificada.
Aplicació de mesures sanciocionadores (multes) als ciutadans o empreses que no
depositen els seus residus correctament
La regidora va assegurar que sí és possible el tramitar multes, però que per a això es deuria
comptar amb la col·laboració de la policia local i no pareix el cas. Es deurien seguir els
tràmits normals, habituals d’una denúncia.
Desenvolupament de campanya d’informació i sensibilització sobre el reciclatge de
residus.
La campanya d’informació i sensibilització, va dir l’edil, ja ha començat. El passat mes de
febrer es va celebrar la presentació de la nova empresa concessionària de la gestió dels
residus, CESPA, on es van regalar bosses de paper per a facilitar la separació a casa del
paper i cartró i es van repartir fullets informatius en 5 idiomes diferents. L’empresa Cota
Cero està preparant un altre acte d’informació/ sensibilització. També hi ha previstes
conferències per part d’Eco-Vidrio i tallers d’educació ambiental en col·legis. De fet, aquestos
últims mesos s’ha rebut la visita de dos autobusos educatius, per explicar als xiquets/es la
importància del reciclatge i de les energies renovables.
Doris Courcelles va explicar la importància de la sensibilització ambiental, donat que a menor
separació en origen (a casa) major és el cost de la gestió de la brossa orgànica. A més,
prompte augmentarà la taxa degut a que els camions de recollida deuran abocar els residus
al nou abocador de Campello, en lloc d’anar a Dènia.
L’edil va explicar que la recollida de fem es paga per pes, i el residu que més diners costa és
la brossa orgànica. El paper/cartró i els envasos no costa tant al consistori, degut a que es
reben compensacions. La roba i el vidre no li costa res a l’ajuntament. A major taxa de
reciclatge (més quantitat de residus separats a casa i dipositats al contenidor correcte),
menor cost pera tots/es (si li costa diners a l’ajuntament, al final ho paguem entre tots/es).
Actualment, aquesta taxa a Xàbia està al 6% (l’habitual, per altres ciutats és del 25%).
Creació d’una aula d’interpretació del parc natural del montgó i jardí botànic.
Segons va indicar la regidora, existeix una en construcció a Dènia i des de la regidoria de
Serveis i Medi Ambient, es va barallar la possibilitat d’instal·lar-ne una altra al costat del
camp de tir, aixina com al recinte del far, però sense resposta per part de la junta del Parc
Natural o de Direcció General de Costes.
Existeix una unitat didàctica de l’ajuntament al voltant de l’evolució de la vegetació després
dels incendis forestals, entre d’altres temes.
Sobre la creació d’un jardí botànic no s’ha fet res.
Construcció i gestió d’un centre d’estudis ambientals, voluntariat ambiental.
La regidora va recordar que des fa alguns anys existeix al Portitxol una Aula de la Natura,
amb una unitat didàctica en la que s’estudien els ecosistemes marí i terrestre, encara que a
l’actualitat no es realitzen visites donat l’elevat cost que suposa el transport fins a
l’anomenat centre i la perillositat d’anar caminant.
Courcelles va informar que entre les activitats didàctiques es compta amb el dia de l’arbre,
en el que els ciutadans/es s’ofereixen voluntaris per anar a plantar arbres subvencionats per
Conselleria en zones degradades o incendiades.

Preguntes, dubtes i comentaris dels i les assistents a l’acte i respostes per part de la
regidora:
•

Hi ha compatibilitat del projecte d’ampliació del camí Cabanes travessant el riu, que
es va proposar al consell sectorial pel PGOU, amb la protecció del mateix?
o Des de el nostre departament prima la protecció del riu. Pepa Chorro va
intervindre comunicant al Fòrum que el cost de la realització d’este projecte
era molt elevat i que, per tant, no anava a fer-se.
o Un altre assistent va recordar que el PORN del Montgó té una norma que
estableix la servitud de protecció a ambdós marges del riu, i recorda que el
PRON preval per damunt del PGOU

•

La neteja dels camins, no podria fer-se mitjançant el desbrossament en lloc
d’herbicida? Donat que les herbes que colonitzen els marges són de cicle anual, tant
amb l’herbicida com amb la desbrossadora, a l’any vinent les herbes tornaran a eixir.
D’aquesta manera es contribuiria a la protecció del medi ambient.
o Es podria, el mal és que hi ha llocs on no es pot fer d’aquesta manera, als
marges, per exemple. Es va comentar l’existència de l’empresa CASFOR,
dedicada, mitjançant l’addició d’herbicides, a la neteja del marges dels
camins.

•

Respecte l’ordenança per a la separació en origen dels contenidors de residus de
construcció i demolició (RCD), es té coneixements de en quina fase està, si s’ha creat
o si es té la intenció de crear? En el seu dia es va demanar a l’anterior regidor de
serveis, Pascual Codina.
o No s’ha creat i, de moment, no es té previst.

•

Què va a fer l’ajuntament per a solucionar la demanda per part dels agricultors per
desfer-se dels envasos de productes herbicides?
o

La demanda dels agricultors quedaria resolta amb la creació d’un ecoparc,
però la seua ubicació depèn del PGOU, a l’igual que la construcció d’una
planta de classificació i reciclatge de residus, dels que tracten els projectes
60, 61 i 62 del Pla d’Acció. Actualment la cooperativa es desfà dels envasos
buits, però no dels mig plens. Conselleria diu que és responsabilitat dels
ajuntaments.

•

Per a la ubicació de l’Aula de la Natura es va suggerir per un membre del Fòrum, ala
zona del Saladar, per ser més accessible i que no estigues dedicat només a
xiquets/es.

•

Respecte de la taxa de reciclatge a Xàbia, es va comentar que es deurien fer
campanyes de comunicació, explicant l’estalvi o despesa que suposa als ciutadans/es
el fet de separar el fem o no. Es va proposar, també, el fer un escrit per a totes les
comunitats de veïns i turistes, per a que separen la brossa.

•

Des dels assistents es va apuntar que les tendències europees es dirigeixen a la
separació tan sols de la matèria orgànica, per ser el més important (el que més pesa
i més quantitat es produeix) i per que resulta difícil mantindre la disciplina en la
ciutadania sobre la separació del fem. Courcelles va comentar que la matèria
orgànica no es transforma en compost per què aquest producte no resulta rentable,
no hi ha quasi eixida per a ell.

•

Es va explicar que el departament de medi ambient i serveis està dedicant molt de
temps i esforç en localitzar alguna parcel·la (d’aproximadament 2.500m2) on poder
ubicar el futur ecoparc de Xàbia, qüestió gens fàcil de resoldre per incompatibilitats
urbanístiques, temes legals (sense ser classificada la parcel·la com de vials, zona
verda o urbana). Es va apuntar la possibilitat de permuta de parcel·les, el que s’està
gestant actualment. Una possibilitat en ment de la regidora és l’establir un ecoparc
temporal proper als nuclis urbans per facilitar el seu ús i acostumar a la gent.

Per finalitzar la sessió, un assistent va proposar la divulgació d’un cicle de conferències
programades pel mes d’abril, a la mateixa Casa de Cultura:
-

10 d’abril: “El periodisme ambiental: De la catàstrofe ecològica al canvi climàtic”.
Maria Josep Picó, presentació del seu llibre “El canvi climàtic a casa nostra”.
18 d’abril: L’emergència planetària en la construcció d’un futur sostenible, el paper
de la ciutadania. Daniel Gil.
25 d’abril: Canvi climàtic: realitat i ficció. Fernando Sapiña, autor d’ “Un futur
sostenible?” i “El Repte energètic”

