Al saló d’actes de la Casa de Cultura de Xàbia, es va dur a terme el dimarts 15 de Desembre,
a les 20h, la sessió de Fòrum de l’A21L. En esta última sessió de l’any 2009, es volia parlar
de temes que havien sorgit en les anteriors sessions i que, per falta de temps, no s’havien
pogut debatre tranquillament
D’esta manera, per part del grup de Medi Ambient-Associació PUXS es va voler anunciar i
agrair públicament l’Ajuntament perquè han rebut la subvenció anunciada, el què els permet
retornar els diners de qui en va avançar per poder comprar les bosses de iute. Tim Ladd, en
nom del grup, es va mostrar molt content de poder continuar amb un projecte tan
gratificant, no només pel resultat local, sinó per les implicacions a nivell global ja que
l’empresa que les distribueix promou el comerç just i la compensació de CO2 per tal de no
agreujar el fenomen del Canvi Climàtic. És un bon exemple de la bona relació que pot haver
entre el negoci i la responsabilitat social i ambiental, ja que seguint estes premisses
l’empresa ha venut més de 25 milions de bosses en 7 anys.
Per altra banda, va comentar que en breu estaran disponibles els comptes econòmics de
l’associació, els quals es penjaran al web per a major transparència i claredat en els treballs
voluntariosos del grup.
Per últim, es va disculpar de no poder donar novetats donat que el dia següent el grup es
reunia per prendre decisions respecte idees anunciades a l’anterior Fòrum.
Després els assistents vam entablir un debat al voltant de noves, i no tan noves, idees i
suggeriments per a la nova etapa de l’Agenda 21 Local de Xàbia que començarà l’any vinent.
D’entre tots els comentaris es poden agrupar-resumir en els següents punts:
-

-

-

-

Cap la possibilitat de canviar l’estructura de funcionament dels grups de treball i
fer-ho per projectes i no per temàtiques. De moment s’està canviant l’estructura
del web dels grups de treball en este sentit.
Això sense perjudici de la intellectualitat de l’A21. És a dir, cal mantindre l’òrgan
superior del Fòrum, que articule i contextualitze el funcionament de tota l’Agenda
21 i propose el desenvolupament de xerrades i actes monotemàtics d’interés
general, tant provinents del sector públic com privat.
En quant a la promoció, es va proposar de fer divulgació de convocatòries i
temàtiques de l’Agenda 21 materialment, no per internet. Es pretén així arribar a
sectors de la població que no tenen un accés fàcil a internet.
Pel mateix, es va suggerir de tornar a enviar les convocatòries per missatge als
telèfons mòbils.
Respecte la documentació de l’Agenda 21 (actes, diagnòstics, auditories, PMUS,
etc), es va proposar tindre un espai públic a la vista. Es va proposar la Biblioteca
Municipal i l’Agència de Lectura del Port.

Al finalitzar la sessió, la regidoria de Participació Ciutadana va convidar els presents a dolcets
nadalencs i una copa de cava o mistela. Ho sentim molt per aquells/es que no pogueren
assistir per efectes del temporal.

