Al saló d’actes de la Casa de Cultura de Xàbia, es va dur a terme el dimarts 15 d’abril de
2008, a les 20h, la sessió de Fòrum de l’A21L, per continuar amb la fase d’informació/revisió
dels projectes del Pla d’Acció Local. En aquesta ocasió es va comptar amb la presència del
Regidor d’Esports, José Francisco Erades i dels coordinadors d’esports, escoles esportives i
multiesport entre el públic assistent.
Creació de noves zones esportives per a la pràctica d’atletisme.
Erades va recordar que l’instrument municipal que possibilita la ubicació de zones esportives
és el mateix pla d’ordenació urbana (PGOU), el què determina dues zones esportives
importants per posar en marxa el més prompte possible, a mig o llarg termini (al final de la
legislatura). Una d’aquestes zones és una de quadrada, al final de la Via Augusta i l’altra al
Freginal, al costat del camp de futbol. La primera compta amb 24.700 m2 , mentre que la
segona, 80.000m2.
En esta segona zona, l’ajuntament ha comprat uns terrenys que, a falta d’unes gestiones,
constituiria una gran zona esportiva per a Xàbia, amb una extensió que aniria des l’actual
camp de futbol fins arribar pràcticament al riu. Aquí podria haver trinquet, camp de futbol,
pistes de tenis, paddel i fins i tot una pista d’atletisme.
Aquestes dues són les possibilitat que s’estan contemplant actualment des la Regidoria
d’Esports.
Millora en l’acondicionament i gestió de les infraestructures esportives existents.
Provisió de camps d’esports alternatius.
El regidor va comentar les actuacions que s’estan duent a terme i/o estudiant el seu
departament respecte este punt:
Les obres del Trinquet pràcticament han acabat. Segons l’empresa constructora,
estaria acabat en un mes.
El camp de futbol de Les Mesquides (també conegut, per les seues
reivindicacions per aconseguir-lo, de la Penya La Marina), es vol adequar amb la
col·locació de gespa artificial. Això seria a mig termini, tenint en compte la
situació econòmica de l’ajuntament.
Es pretén cobrir el poliesportiu i la pista de futbol sala, idea que ha sorgit
diverses vegades. Es cobririen les dues parts amb un sostre que protegira de
l’humitat i el fred. A l’estar coberta la zona de futbol sala, es podria aprofitar per
altres activitats no esportives.
S’ha pintat i asfaltat la “pista d’atletisme” del col·legi Graüll, sense arribar a
l’adequació desitjada, és tot el que el pressupost permet.
A més llarg termini, es vol adequar el camp de futbol de la part de baix, per tal
de fer desaparèixer l’actual col·lapse. Actualment s’està emprant per part dels
equips fins a les 11 de la nit i en caps de setmana.
S’ha fet el possible per millorar la qualitat laboral i, sobretot, els sous de
conserges, administratius, monitors i demés treballadors del gremi que depenen
d’una empresa privada que ho gestiona, subcontracte de l’ajuntament.
S’estudia la possibilitat de connectar les escoles dels diferents cascs urbans amb
carrils bici, qüestió important des la posició de la regidoria, però que deu ser
interdepartamental, el que dificulta i relantitza la seua realització.
Es pretén informatitzar els accessos al Palau, especialment, proposta que deu
posar-se darrere d’accions més prioritàries per falta de pressupost suficient.
El regidor va voler remarcar l’esforç de col·legis i instituts en la cessió de les seues
instal·lacions esportives per suplir la carència d’un altre pavelló. Actualment s’utilitzen les de
quasi totes les escoles i instituts, degut a l’elevat nombre d’esportistes que hi ha a Xàbia. Va
posar com a exemple la gimnàstica rítmica, modalitat esportista que no existia al municipi fa
pocs anys i que actualment compta amb 130 xiquetes gimnastes. Només per la gimnàstica
rítmica faria falta un altre pavelló.
Respecte de la piscina municipal coberta, l’edil va comentar que, per ara, no hi ha cap indici
de que Conselleria tinga intenció de dur a terme el promès (ni intenció, ni pressupost, ni
concessió de crèdit, ni res).

El 23 de maig de 2005 es va signar un conveni entre Font de Mora, com a representant de la
Conselleria d’Educació, Cultura i Esports i el llavors alcalde de Xàbia, Juan Moragues. Segons
este conveni, la conselleria s’encarregava de la construcció de la piscina i l’ajuntament del
trinquet. Literalment, l’escrit diu: “... la Generalitat Valenciana, amb càrrec al programa
pressupostari corresponent, subvencionarà el total de les obres per a la construcció de la
piscina municipal, mentre que l’ajuntament de Xàbia executarà el total de les obres de
reforma i modernització del trinquet de pilota valenciana. L’abonament de les quantitats
referides estarà subordinada a la signatura d’este conveni, sempre i quan haja suficient
crèdit”. Pel que pareix, mai no hi ha suficient crèdit.
Erades va mostrar diferents retalls de premsa des l’any 2003, ens els que es diu, cada any,
que la piscina va a construir-se, aixina com els papers que testimonien les peticions de cita,
reunions amb l’arquitecte que va realitzar el projecte anterior, les visites de diferents
secretaris autonòmics, consellers, etc. Sense que per això haja cap indici del canvi de
voluntat de conselleria.
El problema, segons va comentar el regidor, és que l’ajuntament no pot assumir la
construcció i gestió de la piscina (el pressupost de la mateixa ronda entre els 6 i 7 milions
d’euros, a l’espera d’un informe de viabilitat econòmica que concretara més els costos i
temps d’execució i gestió).
Una possibilitat és esperar a concretar els termes del conveni que s’està treballant amb el
CEMA (Consorci d’Esports de la Marina Alta). En el marc d’este conveni, s’està parlant amb
els ajuntament comarcals per a veure en quina mesura es poden compartir instal·lacions
esportives de municipis propers, especialment la piscina municipal de Benitatxell o la
d’Ondara.
Per altra banda, el regidor va comentar l’oferta d’activitats esportives per a grups de
persones amb necessitats especials, malalts mentals o de fibromialgia, per exemple, amb
activitats de Tai-Chi o d’altres, al Palau.
Este és un altre dels punts del conveni amb el CEMA.
El regidor també va comentar la col·laboració existent entre la regidoria d’esports i les
associacions i clubs esportius (més de 30 entitats), tinguen aquestes o no, conveni signat
amb l’ajuntament. Des de la regidoria de Serveis Socials i la d’Esports, es coordinen les
activitats de les fins a 85 nacionalitats diferents que resideixen a Xàbia i que tenen
inquietuds esportives. Aixina, s’estan duent a terme diversos campionats de futbol (amb
equips de Colòmbia, Equador, Marroc, Romania, etc.)
Per una altra banda, s’ha animat a un grup de xiquetes a participar en equips de futbol sala,
tenint dos equips en estos moments.
Ampliació de l’horari d’obertura del Pavelló esportiu.
Erades va explicar que s’estan ampliant els horaris de totes les instal·lacions esportives de
Xàbia, de manera que estan obertes tots els dies de la setmana. En concret el Palau obre els
diumenges de les 16 a les 20h. El camp de futbol sala també està obert els diumenges.
Va dir Erades que el departaments s’està esforçant per coordinar la major quantitat
d’activitats esportives i extraesportives (com per exemple, concerts), intentant perjudicar el
menys possible als clubs i associacions.
Per altra banda, el regidor va comentar la voluntat del seu departament de reconèixer els
mèrits dels esportistes locals. Per això es va dur a terme la Gala de l’Esport, amb 760
assistents i més de 200 xiquets/es en les diferents activitats que es van dur a terme a la
gala.
Recolzament al multiesport per a menors d’onze anys.
Actualment s’estan duent a terme programes de multiesport amb escolars, on els monitors
esperes a l’eixida d’escola als 70-80 xiquets/es inscrits. També està en marxa el programa
Xicalla, on es fan diferents esports (com bàsquet, vòlei, ping-pong, etc.) i també excursions.

El regidor va comentar que des del seu departament s’està fent tot el possible, encara que
també va admetre la manca d’instal·lacions, sobretot degut a l’augment demogràfic en poc
de temps que s’ha donat al municipi.

Preguntes, dubtes i comentaris dels i les assistents a l’acte i respostes per part del regidor i
coordinadors:
•

Ja que existeix el problema del finançament a l’ajuntament i havent-se parlat molt a
l’A21L, no han pensat de finançar projectes menuts a través de fons privats a canvi
de publicitat?
o Els mateixos clubs ja estan aprofitant aquesta publicitat. Però parlem de
molts diners per a accions com la de posar gespa artificial al camp de futbol i
és difícil, sobretot perquè la majoria de les empreses ja està col·laborant
amb els clubs. El marcador del trinquet (suposa uns 6000€), pareix que està
clar qui pot patrocinar-lo.

•

No seria més fàcil oferir els diferents projectes a través de la plana web d’Esports?
Donaria més independència econòmica a l’ajuntament.
o Les empreses contribuiran/contribueixen, no ho paguen tot, i queda el gros,
que és el difícil de fer front des de la regidoria. Tot i això, em pareix una
bona idea.

•

Respecte a la piscina, des de l’A21L es deu dir que és molt poc. Fa temps que deuria
d’estar feta i no només pels esportistes, sinó per la gent que ho necessita per motius
de salut.
o Este conveni signat, ben llegit és només un conveni d’intencions, no els
obliga a fer res, per les clàusules. Només hi ha una persona que ha dit la
veritat, l’alcalde de Benissa, que va dir que la piscina de Xàbia no anava a
fer-se.
o Va haver qui va dir que era culpa del govern actual perquè no havia anat a
València, però s’ha demanat cita moltes vegades. Fins i tot s’ha fet una
moció, promoguda pel regidor d’Esports, relativa a instar a la Generalitat
Valenciana a complir la seua part del compromís adquirit al maig de 2005. La
moció va ser aprovada per unanimitat. Es va enviar a Conselleria d’Esports i
es té el rebut d’entrega. He perdut l’esperança. L’alcalde, el regidor
d’Hisenda i Juan Moragues com a representant del govern que va signar el
conveni van anar també a i no va servir de res.

•

Igual és hora de proposar al poble que es mobilitze a anar a manifestar-nos a la
porta de Conselleria, com a dret institucional que tenim.
A Xàbia hi ha molts consumidors potencials d’una piscina, però amb spa. Hi ha
projectes molt bonics i segur que hi ha empreses que podrien fer-ho, sempre i quan
respectaren un pla de viabilitat de l’ajuntament que els permetera compensar-se
d’una part dels seus ingressos. A Benissa, com s’ha fet?
o Crec que ha sigut una tercera part la que ha pagat l’ajuntament.

•

•

No em pareix be de renunciar al dret que tenim a un tracte igualitari respecte
d’altres pobles. Perquè la Generalitat no aporta res a este poble, ho posarem massa
fàcil a Conselleria si realitza les obres una empresa privada.
o A Dénia és una empresa privada la que està acabant de construir la piscina
municipal, però a canvi de 15 ó 20 anys d’explotació. Al final, ens eix més a
compte anar a altres pobles a les seues piscines, contant la gasolina, temps
de desplaçament, perill de la carretera... Haurà subvencions de l’ajuntament
a llarg termini. En altres pobles, s’està pagant entre 2 i 3 euros per un bany.
Quan tinga els números exactes per al cas de Xàbia, després de parlar amb
empreses, discutirem què fem.

•

Hi ha alguna acció per part de l’ajuntament, a nivell organitzatiu, que estiga en part
o completament subvencionada per a què els joves vagen a la piscina més propera?
o Estem pendents del conveni entre el Poble Nou de Benitatxell i Xàbia, per
utilitzar nosaltres la seua piscina i ells tingueren accés al nostre trinquet,
pavelló, camp de futbol, etc. Just ahir, en la reunió del consorci, vaig estar
parlant amb el regidor de Benitatxell sobre el tema.

•

A l’escola Maria Inmaculada, les cistelles estan apegades a la paret i no podem
entrenar bé aixina. Les posaran bé algun dia?
o El problema és que s’han de falcar amb un contrapès convenientment, però
ja hem enviat les instruccions al departament corresponent i encara no ho
han dut a terme.
o El regidor va afirmar que en poc de temps la pista es pintarà, adequant a poc
a poc totes les instal·lacions municipals. S’han instal·lat cistelles per a
xiquetes/es al Palau, pintat les zones d’esports dels instituts. Poc a poc ho
anem arreglant tot, de fet, s’està col·laborant amb totes les escoles.

Després d’acomiadar el regidor, els assistents al Fòrum, comptant amb la presència de la
regidora i la tècnica de Participació Ciutadana, vam compartir un moment de reflexió al
voltant del procés d’A21L, incidint en els punts:
Relació amb processos d’altres municipis.
Procés concret que s’està duent a Xàbia
Canvis de metodologies amb els canvis d’empreses encarregades de la
coordinació de l’A21L i la necessitat de crear una plaça de funcionariat a propòsit
d’aquesta coordinació, amb la intenció de mantindre una coherència
metodològica.
El mateix respecte la documentació, donat que n’hi ha molta de la què ni
l’ajuntament ni l’actual empresa disposen. Es va proposar de fer un encontre
d’intercanvi de documentació entre els assistents i coordinació.
Poca participació, en part motivada pels canvis metodològics, freqüències de les
reunions i resultats.
En relació a això anterior, es va proposar de remamprendre les taules de futur
per a Xàbia, interromput sobtadament, a punt per la seua exposició pública fa 3
anys. Això tindrà lloc en acabar l’actual fase de revisió/ informació.

LA PROPERA REUNIÓ DEL FÒRUM TINDRÀ LLOC
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20h
CASA de CULTURA

