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Introducció

Des de la nostra agrupació política volem diferenciar tres ideals que considerem
fonamentals a l'hora de desenrotllar el nostre programa electoral, i aquests sónXàbia Respira,
Xàbia Viu i Xàbia Treballa. En el primer grup es desenvoluparan totes aquelles mesures
relacionades amb l'habitatge i benestar en general dels ciutadans, en el segon ítem es tindran
en compte totes aquelles accions relacionades de forma directa o indirectament amb el medi
ambient i en l'últim lloc, però no menys important, es consideraran aquelles propostes
orientades a optimitzar tot allò relacionat amb l'àmbit laboral.
Xàbia Respira
En aquest apartat es desenvoluparan les propostes del programa en relació ambla cura
del medi ambient.

Mobilitat
Com en tota ciutat, el transport és una de les causes principals de contaminació i en la
qual podem actuar de forma més efectiva i afectiva. La nostra proposta inclou:
-

Optimització del sistema actual de transport urbà amb un projecte de
municipalització del servei.
Instal·lació d'una xarxa d'autobusos elèctrics (mínim 3), amb recorreguts
complementaris i de major freqüència.
Establir una xarxa de bicicletes elèctriques.
Xarxa funcional del carril bici, la qual cosa implica l'ampliació, connexió i reforma
dels carrils ja existents; així com la creació de carrils bici interurbans.
Reivindicar l'extensió de la xarxa ferroviària i el bus coordinat amb el tren a Gata
(quan torne)

Medi ambient
Unes altres mesures a considerar per a la cura i preservació del nostre entorn, són:
-

Frenar l'especulació immobiliària tot protegint els espais urbanitzables.
Protecció dels espais verds, per exemple el riu Gorgos com a via verda per a oci,
esport i connexió de pobles.
Utilització de trituradores mòbils per a agricultors i particulars per tal de no
cremar les restes.
Solucionar problemes de contaminació sonora per empedrat en molts carrers del
caschistòric.
Construcció d'una planta de biomassa en el polígon industrial, prèvia instal·lació de
contenidors de recol·lecció especials, que generarà energia elèctrica
d'aprofitament municipal. I amb producció d'energia calòrica d'utilitat a estudiar.
Amb aquesta planta també es resol el problema d'incendis als Ramblars.
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Xàbia Viu
En aquest apartat s'enumeraran les propostes relacionades amb habitatge i benestar,
per tant es tindran en compte àrees tals com: habitatge, feminisme, cultura i joventut.

Vivenda
Si considerem que l'habitatge és un dels problemes més assenyalats per la nostra
ciutadania,a causa de l'excessiu preu de lloguer i/o venda, proposem:
-

Estudiar la possibilitat d'introduir trams diferenciats d'IBI entre habitatges
habituals i habitatges buits o de lloguer turístic. D'aquesta forma augmentarà
l'oferta d'habitatges habituals de lloguer amb la consegüent baixada de preu. És a
dir, això despertarà l’interès del propietari pel lloguer habitual de l'habitatge i
evitarà un augment a l'IBI de l'habitatge en qüestió.
Creació d'un parc d'habitatges públics.
Promoure la reforma i utilització d'habitatges ja existent enfront dels de nova
construcció, agilitant els permisos corresponents.
Fomentar i publicitar el PROHA com a agent mediador entre propietaris i possibles
inquilins.

-

Feminisme
Tenint en compte que la violència masclista és un problema cada vegada més acusat
en la nostra societat no podem deixar de considerar-lo en el nostre programa com a part
fonamental del benestar de la nostra població i considerem molt important fomentar:
-

-

Una xarxa de cases segures.
La creació d'un grup de WhatsApp: Eixim Juntes (grup constituït per dones i per a
dones que volen o necessiten desenvolupar una vida social segura. Administrat per
l'Ajuntament)
Punts d'ajuda a la dona obligatoris en cada festa.

Cultura
Des de la nostra agrupació considerem el desenvolupament cultural com un gran valor
per al desenrotllament i benestar d'una societat, per la qual cosa creiem imprescindible:
-

La creació d'una Escola de Música.
La creació d'un fons d'iniciativa cultural.
Convertir el Consell de Cultura en òrgan regidor.
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Festes i oci
El desenvolupament de les activitats festives i d'oci pot ser una bona oportunitat per a
involucrar la ciutadania:
-

Augmentar la participació ciutadana referida a l’organització i selecció de temàtica
de festes.
Fomentar el desenvolupament d'activitats d'oci per a cap de setmana i dies festius
en diferents zones de Xàbia enfocades a totes les edats.

Joventut
Els jóvens són una part fonamental de la nostra societat i creiem de vital importància
brindar-los el nostre suport per al seu desenvolupament sociocultural.
-

Assessorament laboral per a jóvens amb la finalitat de disminuir el nombre de
contractes “fem”.
Abaratir el preu del lloguer tot incentivant el lloguer per a habitatge habitual.
Fomentar el treball digne, com es detalla en l'apartat ‘Economia’.
Brindar suport econòmic per al transport universitari.

Xàbia Treballa
És ben sabut de tots els ciutadans de Xàbia, que la majoria dels llocs de treball són poc
qualificats, estacionals i en condicions laborals precàries. Els nostres jóvensdemanen a crits,
sobretot, oportunitats d'ocupació i desenvolupament. Per a donar-los-les ens centrem en les
següents àrees:

Casc històric
Totes les propostes que s'exposen a continuació tenen com a objectiu reviscolar el
centre del poble, amb el seu mercat, els seus comerços i els seus carrers veïnals:
-

Aprofitament de l'aparcament al 100%.
Permetre aparcar per períodes curts en el casc històric.
Reduir la necessitat d'aparcament amb un sistema eficient de transport públic.
Incentivar el lloguer dels habitatges buits
Dinamitzar el mercat i el riu-rau com a espais comercials i culturals.
Creació de parcs infantils.

Economia
Tot i que vivim en una ciutat pròspera, són massa elsciutadans que no
gaudeixen d'una condició econòmica digna, producte potser de la mala gestió i abús dels
nostres recursos. Per a aconseguir una millora de la situació, necessitem:
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-

-

-

-

Remunicipalitzar els serveis per a estalviar costos, eliminar les empreses
intermediàries i les subcontractes, per aproporcionar i garantir condicions de
treball més estables i de major qualitat.
Desestacionalitzar el turisme amb la promociód’activitats relacionades amb
l'esport, la cultura i l’agricultura. Donar major abast i difusió al triatló. Incentivar la
creació de cooperatives per a l'aprofitament de productes de la terra. Difondre l'ús
i aprofitament de les diferents energies renovables com a activitat econòmica
viable.
Creació d'un segell de qualitat de contractes (jo soc legal, + que legal, ++ que legal,
+++ que legal) per a distingir les moltes empreses que sí que ofereixen condicions
laborals legals (o més que només legals), perquè els consumidors puguen triar
entre empreses responsables i empreses eventualment explotadores.
-PromoureUTEs (Unió Temporal d'Empreses) en obres majors, que introduirà un
coeficient de repercussió en l'economia local, perquè una unió de xicotets
empresaris locals puguen optar a contractes grans.

Turisme
Com que el turisme és el motor de la nostra economia, és fonamental actuar amb ell per a
aconseguir un equilibri en la nostra economia global. Per tant proposem:
-

Crear i promoure una xarxa de rutes (xarxa interurbana) per a recórrer Xàbia i La
Marina caminant i amb bicicleta, amb quioscos de descans en punts estratègics.
Control de lloguers turístics (IBI).
Fomentar les visites guiades ala parthistòrica en les quals s’inclouen degustacions.
Desestacionalizar el turisme tot promovent activitats relacionades amb l'esport, la
cultura i l’agricultura.
Introducció de l'Ecotaxa d'1 euro per persona i dia per a pal·liar els efectes
negatius del turisme massiu.

Amb aquest catàleg de mesures estem segurs de poder construir una Xàbia moderna,
il·lusionant i integradora. Una Xàbia que protegeix el seu medi ambient, les seues tradicions i la
seua gent. Una Xàbia que respira, viu i treballa.

Trobaràs tota la informacióen:
https//www.podemosxabia.es/
Contacta amb nosaltres en:
podemxabia@gmail.com
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