
 
Ajuntament de Cocentaina

Exp.1239/2017

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AGENDA 21 DE COCENTAINA EL 
DIA 26 DE JULIOL DE 2017

ASSISTENTS:

President: Sr. JUAN SAÜL BOTELLA JUAN

Vocals: 

Sr. BERNARDO REIG PÉREZ (representant del Grup Guanyar Cocentaina)

Sr. JOSE LUS VICEDO FERRE (representant del Grup Ciudadanos Cocentaina)

Sra. PATRICIA GILABERT PIERA (representant de SOCA-RUN)

Sr. HIPÒLIT CERDÀ TORREGROSA (representant del Centre Excursionista Contestà)

Sr. VICENT AGULLÓ JORDÁ (representant de l’Associació de Veïns de Cocentaina)

Sr. JORDI VAÑÓ GUERRA (representant de l’Associació de Comerç de Cocentaina)

Secretària del Consell: Sra. ISABEL SANCHO CARBONELL

Excusa l’absència:  Sr.  RAFAEL ENGUIX RIBELLES (Representant  del  Grup  d'Amics  de la 
Natura)

A Cocentaina,  26  de  juliol  de  2017,  a  les  19:11  hores,  es  reuneixen  a  la  CASA DE  LA  
JOVENTUT, sota la Presidència indicada, els membres de l’AGENDA 21 abans relacionats.

Assisteix com a públic: Sra. Sara Pastor Payà, Sr. Roberto Faus

Atès que assisteix el  quòrum suficient  per  a la celebració, la Presidència declara oberta la  
sessió,  tot  procedint  a  examinar  els  assumptes  inclosos  en  l’ordre  del  dia;  aquests  es 
desenvolupen de la manera següent: 

ORDRE DEL DIA

1. LECTURA I APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

2. PRESENTACIÓ DVD CAMPANYA RECICLATGE

3. II JORNADA COCENTAINA CAP A LA SOSTENIBILITAT. CANVI CLIMÀTIC I 
BIODIVERSITAT.

4. PROPOSTA PROJECTES A DESENVOLUPAR EN 2017

5. INFORMACIÓ INICI PROJECTE HORTS URBANS ECOLÓGICS 2017

6. INFORMACIÓ “CAMPANYA 12 MESOS 12 GESTOS 2017”

7. INTERVENCIONS

----------------------------------------------

1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR

S'aprova per unanimitat dels assistents.

El president comenta que a partir d’aquest Consell, les futures reunions es realizaran a la Casa de la 
Joventut. S’aprova per part de tots els assistents.

2. PRESENTACIÓ DVD CAMPANYA RECICLATGE

El president informa que aquest projecte es va presentar en el Consell 21 a proposta del Sr. 
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Hipòlit Cerdà i que de manera conjunta amb la Regidoria de Residus i FCC, s'ha elaborat el 
DVD comptant amb la productora GDP.

S'han realitzat  dos DVD: un de més durada, al  voltant  de 8 minuts, amb una finalitat  més  
didàctica, adreçat als col·legis, institut així com a totes les associacions, i un altre de menor  
durada de 2 minuts més impactant, que serà exhibit a l'auditori del Teular, abans de començar 
cada acte. També serà presentat en les II Jornades de Sostenibilitat i als cinemes de l’Altet.

El president vol agrair a Sara Pastor la seua participació en el vídeo, com també la col·laboració 
a l'hora de difondre el DVD entre els col·legis i l’institut.

El Sr. Cerdà comenta, que després de veure’l, en un minut, li provoca molta vergonya veure la 
situació dels contenidors.

El  president  indica  que  per  a  poder  eliminar  aqueixes  imatges  és  necessari  fer  moltes 
campanyes i prendre consciència de la situació.

El Sr. Reig, comenta, que un dia en un punt del Passeig a les 11 del matí una persona jove va 
tirar una borsa de brossa i al seu torn un comerciant va traure una caixa de cartó al mateix 
contenidor.

El Sr. Agulló pregunta que ha vist un camió de l'Ajuntament arreplegar els contenidors, li respon 
el Sr. Reig que es tracten dels contenidors del Raval, perquè el camió gran no pot accedir.

El Sr. Cerdà comenta que el DVD és un gran treball que està molt bé i es tracta d'un projecte  
realitzat, ja que des de fa anys que no veia un projecte finalment executat. També pregunta si 
les xifres que apareixen són oficials. Respon el president que les dades les ha facilitades FCC.

El Sr. Vañó diu que el  30 de setembre des de l'Associació de Comerciants s'organitza una 
desfilada, i que seria una bona ocasió projectar-ho en el moment, si per a aquell moment ja  
s'ha presentat.

La Sra. Gilabert diu que la presa de consciència està clara, però que quan es faça la campanya 
als  col·legis  que es  porten molts  productes  per  a  saber  a  quin  contenidor  van,  ja  que de 
vegades hi  ha dubtes  segons productes.  Més didàctic  si  es  presenten productes  concrets, 
perquè es puga entendre millor.

El president incideix en la necessitat de fomentar l'Ecoparc, i és necessari incidir en l'horari i l'ús 
dels diferents contenidors que hi ha.

3.  II  JORNADA  COCENTAINA  CAP  A  LA  SOSTENIBILITAT.  CANVI  CLIMÀTIC  I 
BIODIVERSITAT

El president informa que enguany la II Jornada tindrà per títol el canvi climàtic i la biodiversitat.  
Aquesta jornada es desenvoluparà entre el 19 i el 30 de setembre.

A continuació, Isabel Sancho exposa l'esborrany del programa:

19 DIMARTS 

19.00 h. Inauguració de les jornades. 

19.30h. Inauguració exposició fotogràfica: “Aus de Mariola: de pinzell i obturador”. Fundació  
Victòria Laporta i Ajuntaments Sierra Mariola. 

20 DIMECRES 19.30h.

 Presentació DVD Campanya de Reciclatge a Cocentaina –“Recicla´t”-. FCC.

22 DIVENDRES. 

Celebració del Dia sense Cotxes.

23 DISSABTE 
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19.00h. Presentació del Catàleg d'Arbres Monumentals i singulars de Cocentaina. Per Nadia  
Torregrosa Solbes.

24 DIUMENGE

 9.00h Amb bici per la Via Verda. Regidoria Esports 

26 DIMARTS 

19.00h Conferència sobre espècies invasores: Les tortugues. Fundació Limne 

27 DIMECRES 

19.00h  Conferència  per  D.  Jorge  Olcina Canto.  Catedràtic  d'Anàlisis  i  Geografia  Regional.  
Director laboratori de climatologia de la Universitat d'Alacant. 

20.00h Presentació de l'Estació Meteorològica. 

29 DIVENDRES 

10.00h Visita hort urbà L´Alcavonet. 

11.00h. Charla-Taller: “Horts urbans: Agricultura sostenible i de proximitat” 

12.00h Presentació Projecte Horts Urbans. A carrec de Gabriel Martinez.

19.00h Cine-Forum.”Entre el dia i la nit no hi ha paret”. 

30 DISSABTE. 

9.30 Ruta guiada per el Riu Serpis i observació de distintes espècies de tortugues. Senda de  
l'aigua i biodiversitat. Centre Excursionista Contestà i Fundació Limne. 

El  Sr.  Reig  diu  que  voldria  presentar  alguna  proposta,  però  en  veure-ho  tan  complet  ho 
plantejarà per a una altra edició.

4. PROPOSTA PROJECTES A DESENVOLUPAR EN 2017

El Sr. Reig comenta que el projecte de fer una entrada des de Cocentaina al Parc Natural seria 
una proposta que no porta molt de treball i, a més, des d'altres comissions ja s'ha plantejat.  
Proposa que des de la regidoria o portant una moció al Ple es pot portar aquesta proposta i que 
s'inicien les gestions.

El president diu que també portava aquesta proposta, que tant els recursos, les condicions i les  
idees que ha plantejat  el  director del  Parc natural,  però cal  treballar la proposta molt  més, 
pensar en l'edifici, en el personal; redactar la proposta i valorar-la i veure cada entitat quines 
competències tindria. 

El president comenta que una altra proposta que té per a la Comissió és la participació en el 
plec del contracte de la brossa, que des d'aquest consell isquen propostes per a millorar-ne la 
gestió. El pressupost del contracte de recollida de la brossa i tractament representa un 30% del  
pressupost municipal.

El Sr. Bernardo respon que ens queda un any de pròrroga i que es contractarà una empresa i 
una vegada es tinga l'esborrany es poden aportar idees o propostes.

El Sr. Cerdà comenta que des de Foment potser falta més personal o mitjans, per a estar en la 
situació que ens trobem.

El Sr. Bernardo diu que som els mateixos, però s'ha crescut en infraestructures, els polígons, 
també hi ha gent que no compleix els horaris ni la selecció dels residus en origen i açò encareix 
el transport i el tractament.
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5. INFORMACIÓ INICI PROJECTE HORTS URBANS ECOLÒGICS 2017

El president comenta que per a portar terme aquest projecte s'han destinat molts esforços,  
malgrat  tots  els  contratemps,  ara  s'inicia  un  nou  projecte,  amb  un  nou  enfocament  i  
plantejament.

Sr. Agulló diu que es podria haver fet més al poble, pensant en qui no té cotxe.

El president informa que el projecte s'ha iniciat amb 8 sol·licitants. La peça fonamental és la  
figura del coordinador: que dinamitze, motive els participants i regule l'activitat en les parcel·les, 
tant de reg com de sembra i la formació. Inicialment, hi ha 12 parcel·les i es pot ampliar a 12 
parcel·les més. En aquests inicis s'ha comptat amb l'assessorament per part de la tècnica de la  
Cooperativa i amb l'assistència de Gabriel Martínez, que serà el coordinador del projecte i es  
posarà en contacte amb els participants. 

Tenim aprovat  el  Reglament  d'ús  i  gestió de les  parcel·les.  Aquestes  parcel·les  tenen una 
superfície de 60m2, i la finca disposa d'una caseta per a guardar els ferraments i se situa a la  
partida de l’Alcavonet, el contracte de gestió és d'un any renovable a un màxim de quatre. Es 
pretén realitzar el tancament d'una part de la finca per a evitar l'accés als no autoritzats.

Sent les 20:28 s'absenta la Sra. Patricia Gilabert.

6. INFORMACIÓ CAMPANYA «12 MESOS, 12 GESTOS» 2017

El  president  informa que durant  el  mes de juliol,  el  gest  proposat  és  l'estalvi  d'aigua:  s'ha 
divulgat el  gest per mitjà de falques en la ràdio i  un article en la revista El  Comtat. D'altra 
banda, l'empresa AKI, durant el mes de juny, ha realitzat un taller d'estalvi d'aigua.

Per al mes d'octubre, AKI també té programat realitzar un taller d'aïllament i tancaments, que 
ha de celebrar al local d'AKI. Des d'ací es formentarà la participació.

Per al mes d'agost, la proposta és reduir l'ús de gots de plàstic, es pretén fomentar l'ús de gots 
reutilitzables  –en  el  Concert  solidari-  de  cara  a  la  pròxima  edició  es  col·laborarà  en  la 
campanya.

El Sr. Agulló pregunta per la via verda. El president respon que ara hi ha molts projectes per a  
intervenir en la seua posada en valor; s'han aprovat ajudes des de les Diputacions Provincials, 
Mancomunitat Alcoià-Comtat. Es tracta d'un projecte vinculat a la Regidoria de Turisme, i de 
moment s'està treballant en la seua adequació i en la passarel·la.

7. INTERVENCIONS

El Sr. Agulló informa que al barri de Riera faltaria col·locar papereres, tal com se n’han col·locat 
en altres llocs.

El president respon que es tracta d'un projecte vinculat als pressupostos participatius consistent 
a col·locar bancs i papereres.

El Sr. Agulló suggereix que s’hauria de col·locar dos bancs entre el Centre de Salut, ja que és 
una zona de persones majors i molt freqüentada.

El Sr. Cerdà diu que en la senda de Santa Bàrbara ha vist unes estaques, si se sap què 
significa, si es realitzarà alguna cosa.
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El president respon que no s'ha fet res i en desconeix el significat.

No havent-hi més intervencions, i sense més assumptes a tractar, la Presidència conclou la 
sessió a les vint-i-una hores i deu minuts del dia de la data, de la qual cosa, com a secretària, 
en done fe.

EL PRESIDENT                                                                      LA SECRETÀRIA

Juan Saul Botella Juan Isabel Sancho Carbonell

document signat electrònicament
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