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“La ciutat no és el problema: és la solució” 

JAIME LERNER 

 

 

“Cada ciutat és com un gran llibre on es pot llegir tota la 
complexitat del món... La ciutat es fa i es construeix” 

FERRAN MASCARELL 

 

 

“Les ciutats tenen una gran capacitat d’actuar en favor d’un 
desenvolupament sostenible, condició necessària per a la seua 

supervivència” 

JORDI BORJA 
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PRÒLEG 

Les ciutats es troben en l’actualitat en una autèntica cruïlla 
que obliga a prendre decisions importants sobre el camí a 
seguir i planificar el seu futur amb serietat i rigor. Els sociòlegs 
de tot el món en fan diagnòstics no sempre esperançadors. 
Uns parlen del final de les “certeses”, altres auguren una “era 
de malestar” (per contrast amb l’estat de benestar). Alcoi no 
solament no està al marge d’aquesta situació internacional, sinó 
que hi afegeix els seus problemes singulars i concrets.  

L’administració local té una responsabilitat indiscutible a 
l’hora d’abordar els problemes dels temps presents i futurs; i si 
ho fa amb imaginació, coratge i generositat, millor. En aquest 
sentit, és just reconèixer que al llarg de quasi trenta anys 
d’ajuntaments democràtics, Alcoi ha viscut transformacions 
que afecten tant el seu entramat econòmic, com la fisonomia 
urbana, passant pels canvis socials i culturals de tot tipus.  

Però és necessari també recordar que si bé han sigut molts 
els projectes duts a terme –alguns d’una gran envergadura i 
pressupost–, potser els ha faltat una certa idea-força, una idea-
clau aglutinadora o un nucli vertebrador que els dotara d’unitat 
i de conjunció: un Model de Ciutat planificat i compartit, 
consensuat. 
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És aquesta possible mancança la que espera cobrir la 
present proposta. ALCOIFUTUR Projecte de Ciutat pretén, des 
de la imprescindible modèstia i amb la ferma voluntat de servir 
al nostre poble, convertir-se en un document inicial de treball i 
aportar una visió de futur per a la nostra ciutat a partir dels 
problemes del present, tot tenint en compte amb els factors que 
han configurat positivament el nostre passat.  

Per això mateix ni és cap projecte tancat –al contrari, és 
obert i flexible–, ni és tampoc una proposta que puga deixar-se 
a banda com si fóra “un paper més”. El projecte o model de 
ciutat que ací es proposa ha estat possible gràcies a les 
aportacions de l’equip de treball del BLOC que ha estudiat, 
consultat i contrastat els temes fonamentals amb persones 
procedents de tots els sectors polítics, econòmics, socials i 
culturals de la nostra ciutat. Del primer n’estic ben content i 
orgullós per la tasca feta, i respecte als segons tan sols puc tenir 
paraules d’agraïment per la seua paciència i saviesa. 

La conclusió a la qual hem arribat és molt clara: Alcoi es 
troba, a hores d’ara i per les circumstàncies que tothom coneix, 
en un moment crucial. Un moment en què és absolutament 
necessari preparar, entre tots i des de la major amplitud de 
mires possible, eixe Alcoi del futur. Solament podrem tenir èxit 
si tot el que projectem i planifiquem es converteix en una tasca 
col·lectiva, en un treball que reunesca l’experiència, les idees, 
els esforços i la il·lusió de tots els alcoians i les alcoianes que 
creuen en el futur de la seua ciutat i que volen contribuir a la 
seua planificació concertada. El projecte de ciutat que des del 
BLOC oferim està confeccionat amb aquesta esperança. 

Per a l’Alcoi del demà, tots som necessaris, i entre tots ho 
haurem de fer. 

Paco Blay 
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0. INTRODUCCIÓ: LOCAL/GLOBAL 

Des que la revolució industrial va transformar les ciutats, 
aquestes han anat adquirint un major protagonisme, tant en la 
vida política com en l’econòmica, social, cultural i mediàtica. 
El procés d’urbanització, que va començar a penes fa dos-
cents anys, ha estat el fenomen històric de majors 
repercussions sobre la vida de les persones, fins arribar a 
l’actual procés de mundialització. La ciutat és l’escenari on es 
produeix l’articulació, els contactes i els conflictes entre les 
administracions públiques, els agents econòmics, les 
organitzacions socials i cíviques, els sectors culturals i 
professionals i els mitjans de comunicació social. Tot, o 
gairebé tot, ocorre dins la ciutat. Aquesta és la seua grandesa, 
però també la seua complexitat. Es podria dir, sense 
exageracions, que les ciutats estan esdevenint cada vegada 
més uns veritables actors, complexos i multidimensionals, 
polièdrics, de la vida col·lectiva. 

En un món globalitzat com l’actual, la dimensió local no 
desapareix engolida per les tendències uniformitzadores o 
diluïda en models estandarditzats superficials. Al contrari. 
Segons els experts, la situació actual possibilita nous valors 
estratègics en convertir les ciutats precisament en centres de 
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gestió de la globalització. ¿En quin sentit poden les ciutats 
“gestionar” la globalització i no ser devorades per ella? 
Seguint l’urbanista Jordi Borja i el sociòleg Manuel Castells, 
considerem que hi ha almenys tres aspectes fonamentals que 
es poden tractar i gestionar millor des de l’àmbit local que no 
des del global: el de la productivitat i la competitivitat 
econòmiques, el de la integració sociocultural i el de la 
representació i gestió polítiques. Per dir-ho amb poques 
paraules, la immensa majoria de l’activitat econòmica, social o 
cultural sol tenir un àmbit o abast local o regional, més que 
no global. 

Pel que fa al primer aspecte, l’econòmic, és indubtable la 
responsabilitat dels governs locals en la promoció econòmica 
i en la creació de condicions de productivitat en el seu àmbit 
d’actuació L’economia d’un país no depén dels ajuntaments, 
evidentment: són els governs estatals els que marquen les 
línies generals de la política general, per descomptat. Però els 
municipis disposen d’instruments i competències suficients 
per a influir positivament en les activitats econòmiques de les 
seues àrees respectives: equipaments, infraestructures, gestió 
de l’hàbitat, serveis bàsics, comunicacions, recursos humans, 
relacions amb l’empresa privada, facilitats administratives, 
delimitació d’àrees industrials o comercials, polítiques 
mediambientals, etc. 

Quant a la integració sociocultural és evident que en els 
moments actuals cobra rellevància la necessitat de defensar el 
particularisme de base històrica i territorial i, alhora, crear 
mecanismes d’integració i comunicació entre els diferents 
grups. Aquest és un dels grans reptes del segle XXI: 
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salvaguardar identitats, integrant diversitats; o com afirma 
Ferran Mascarell, donant un pas més, “igualtat per viure, 
diversitat per conviure”. La cohesió i estabilitat socials 
depenen en gran part de l’èxit d’aquest difícil –però 
necessari– equilibri. I en la ciutat és on millor es pot gestionar 
la dicotomia identitat/diversitat.  

En fi, els governs locals poden desenvolupar una funció 
de representació democràtica més revitalitzada –i legitimada– 
enfront d’un estat que no pot arribar a tot; per això les 
societats i els àmbits locals es troben que si per un costat 
disposen de major flexibilitat i capacitat de maniobra enfront 
la pesada maquinària estatal, per l’altre disposen d’una major 
capacitat de representació i de legitimitat davant dels seus 
representats. L’administració local és, al cap i a la fi, 
l’administració més propera al ciutadà, en tots els sentits. 

En aquesta línia de pensament, i des del punt de vista del 
BLOC, pensem que les ciutats es troben actualment en la 
cruïlla indefugible que han de respondre –de cara al futur– a 
cinc tipus de reptes o necessitats com a mínim (que concreten i 
amplien els tres aspectes anteriors): nova base econòmica, 
infraestructura urbana, qualitat de vida, integració social i 
governabilitat. Solament generant una capacitat de resposta a 
aquests reptes, podran les ciutats, per una banda, ser 
competitives cap a l’exterior i inserir-se en els espais 
econòmics del seu territori i, per l’altra, garantir a la seua 
població els mínims necessaris de benestar per tal que la 
convivència democràtica puga consolidar-se de forma 
harmònica, democràtica, justa i equilibrada.  
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Si el món de la globalització i la seua, en principi, quasi 
exclusiva preocupació econòmica està generant, com deia 
Joseph Stiglitz l’“era del malestar” o com afirmava Ilya 
Prigogine, el “final de les certeses”, cal reconèixer que una 
possible sortida esperançadora –potser la més adient a hores 
d’ara- és acceptar que la dimensió política local pot rebaixar 
el grau d’“incertesa” i de “malestar” convertint la situació 
global en més humana i sostenible. És la “glocalització”. En 
l’àmbit de la ciutat, doncs, és on es juguem el nostre futur i el 
de les generacions que ens substituiran.  

No són sobreres les paraules que, carregades de literatura i 
de saviesa, pronunciava fa molts anys Eugeni d’Ors sobre el 
problema de la ciutat: 

“... de les dues creacions hel·lèniques, la ciutat i l’estàtua, 
encara és la ciutat la més bella. Té a més de la línia, el 
moviment. És alhora estàtua i tragèdia; tragèdia en el més 
elevat sentit de la paraula, espectacle d’un moviment 
inserit en la llibertat”. 
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1. NECESSITAT D’UN PLA DE CIUTAT 

La resposta als reptes esmentats no és senzilla; requereix, 
entre altres mesures –i sobretot–, l’elaboració d’un autèntic 
PROJECTE DE CIUTAT, d’un Pla de treball que contemple 
donar solució adient als problemes que es plantegen (i als que 
puguen sorgir), que implique a tots els sectors socials, que 
marque objectius (prioritaris i secundaris), que explicite el 
model de ciutat que la majoria dels ciutadans desitgen, que 
seleccione i consensue les estratègies més convenients, que 
marque les etapes del seu compliment, que establesca 
sistemes de participació i seguiment... Cal en definitiva un pla 
o programa amb intenció de globalitat. 

La construcció d’aquest projecte pot trobar suport en els 
diferents elements que la comunitat ja tinga –més o menys 
dinàmics– per a potenciar-los, o pot aprofitar oportunament 
les noves circumstàncies o situacions que hi poden aparèixer. 
Per exemple, la sensació de crisi que van patir algunes ciutats 
fa uns anys va provocar una reacció conjunta dels governs 
locals i dels principals agents econòmics i socials per tal de 
realitzar una transformació de la infraestructura urbana i 
l’entramat social, cultural i econòmic. Algunes ciutats ho van 
aconseguir, o es van aproximar molt als objectius de 
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dinamització que s’havien programat; altres, en canvi, es van 
quedar a mitjan camí o, simplement, no van ser capaces 
d’optimitzar les possibilitats o els esforços duts a terme per a 
treure endavant la seua ciutat com haguera estat el desig 
general. Barcelona, amb els Jocs Olímpics de 1992, o Lisboa, 
amb l’Exposició Universal de 1998, en són exemples positius 
paradigmàtics del que hem exposat; però, al mateix temps, 
Sevilla, amb l’Expo del 92, i Madrid, amb la Capital Cultural 
europea del mateix any, també ho són de les ocasions 
perdudes o desaprofitades en tota la seua potencialitat. 

Evidentment, Alcoi no és Barcelona, ni Lisboa, ni Sevilla, 
ni Madrid. Però si alguna lliçó hem d’aprendre del que han 
portat a cap altres ciutats més o menys reeixides és que 
l’eficàcia de qualsevol pla o projecte de futur depén de molts 
factors, i tots s’han de tenir presents. Si mirem al nostre 
voltant, moltes ciutats de Catalunya i algunes d’Euskadi, les 
comunitats més dinàmiques i avançades de tot l’Estat i que 
semblen les més eixerides en aquest front, van elaborar o 
estan elaborant els seus Models de Ciutat, Plans de Ciutat o 
Plans Estratègics. Empren la denominació que empren, eixos 
processos vénen a mostrar la seua voluntat de bastir la 
ciutat del demà de forma planificada, consensuada i 
participativa. A partir d’ací, amb aquesta metodologia i amb 
l’exemple integrador i agosarat d’aquestes ciutats i els seus 
plans, s’hi han anat sumant altres ciutats d’altres indrets; amb 
resultat divers –segons les circumstàncies–, però no mai 
negatiu. Preparar el futur de la ciutat amb planificació, 
consens i participació és perfectament assumible per a Alcoi; 
fins i tot diríem que necessari, en els moments actuals. 
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Hem de ser conscients, tanmateix, que la situació actual 
d’Alcoi és complexa. Per un costat arrossega una llarga i 
prestigiosa tradició industrial en el camp tèxtil, del paper i del 
metall; ha protagonitzat actuacions capdavanteres en el camp 
de la innovació tecnològica (alimentació, paper de fumar, 
maquinària, microfibra...); ha estat espectacular el seu 
desenvolupament econòmic en algun moments clau de la 
seua història (ha tingut fins i tot banquers locals), donant 
faena a milers de nouvinguts, procedents de la comarca en un 
primer moment i més endavant d’altres zones de l’estat; 
algunes de les transformacions i solucions urbanes enllestides 
en altres temps són objecte d’estudi i de debat en ambients 
acadèmics; a bastament conegudes, apreciades i respectades 
pel seu alt nivell són les aportacions culturals en el camp de la 
música, la pintura, la literatura, l’arquitectura i l’escultura; ha 
estat capaç de generar institucions capdavanteres que han 
exercit funcions i papers destacats en el seu moment (Casa de 
la Bolla, Escola Industrial, Mútues, Cercle Catòlic, Caixes 
d’Estalvi, Cercle Industrial); els diferents moviments socials 
sempre han estat un reflex d’una societat dinàmica i 
engrescadora, i han estat objecte de seguiment per part dels 
historiadors; etc. La bibliografia que hi ha sobre tots aquests 
elements és relativament abundant –fins i tot disposem d’un 
ample ventall de tesis doctorals–, i moltes de les 
contribucions i singularitats formen part ja de l’imaginari 
col·lectiu dels alcoians. No hi insistim més. 

Però per l’altre costat la ciutat es troba en aquests 
moments de globalització en una situació d’impasse, de 
davallada del sector manufacturer –del tèxtil sobretot, però 
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no només–, de pèrdua de pes relatiu en les seues aportacions 
i de problemes d’identitat. L’informe de l’OCDE sobre les 
Comarques Centrals Valencianes (2001) i el Pla Estratègic de 
la Cambra de Comerç, elaborat en el 2005 amb la participació 
d’una àmplia representació social (empresaris, sindicats, 
professionals de l’educació i partits polítics), insisteixen en les 
mancances i debilitats de la situació actual i per tant ens 
alliberen de reiterar-les ara i ací.  

La imatge que els alcoians tenen actualment d’ells 
mateixos ja no és, en conseqüència, ni tan positiva ni tan 
unànime com fa unes dècades. El darrer estudi que el 
Seminari Permanent per als Estudis Socioeconòmics (SPES) 
de la Universitat d’Alacant ha elaborat (2006), detecta una 
actitud de preocupació entre els ciutadans tant per la situació 
present com per les difícils perspectives de futur. 
L’autoestima col·lectiva, tan present no fa massa temps entre 
els nostres pares i tan necessària per a il·lusionar el conjunt 
de la ciutadania i els col·lectius socials al voltant d’un projecte 
comú, comença a fer aigua. Alguns sentiments de pessimisme 
–juntament amb altres d’escepticisme– comencen a entrar 
perillosament no sols en la mentalitat de “l’home del carrer” 
sinó fins i tot en els diferents cercles que podem considerar 
“directors” o aglutinadors d’opinions públiques o de 
responsabilitats col·lectives.  

Davant d’aquest alarmant sentiment de crisi, des del 
BLOC ens preguntem: Què hi podem fer? Com invertir la 
tendència d’eixe sentiment? Com recuperar l’autoestima 
col·lectiva? Com fer retornar l’optimisme? Cap on hem 
d’anar? Quin és el camí que hauríem de seguir? És possible 
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de debò un rellançament de la ciutat? Quina estratègia és la 
més adient? Quins sectors seria millor desenvolupar? Com 
implicar a tots els sectors socials?  

Jaime Lerner, arquitecte i alcalde durant molts anys de la 
ciutat brasilera de Curitiba, es preguntava per què 
determinades ciutats aconsegueixen transformacions 
importants i positives. Deia: “Trobe moltes i variades 
respostes, però una d’elles em sembla comuna a totes les 
ciutats innovadores: perquè en elles es va propiciar un 
començament, un despertar. Això és el que fa que una ciutat 
reaccione”. Això és el que, amb tots els matisos que es vulga, 
el que Alcoi necessita: una reacció, un despertar. I a eixe 
“despertar” vol contribuir el BLOC. 

Estem en Alcoi en un moment crucial, decisiu, de 
necessitat de definir i marcar els camins, les identitats i les 
estratègies a seguir si volem tindre èxit a curt, a mitjà i a llarg 
termini. Els estudiosos de l’SPES, citat més amunt, afirmen 
amb rotunditat: “Alcoy se encuentra inmerso, lo desee o no, en un 
proceso de cambio estructural profundo. Este cambio estructural afectará 
a los procesos productivos y al empleo que se genere así como a las 
maneras de vivir en Alcoy”. Hi estem d’acord. Per tant no podem 
viure del titular de premsa espectacular –però sense 
contingut– , ni de les declaracions solemnes –però sense un 
pla que les avale– , ni de les decisions a mesos vista. Hem 
d’actuar amb determinació en tots els tempos: fan falta 
actuacions i plans de treball per al dia a dia i per als propers 
mesos, per descomptat; però sobretot hem de ser generosos, 
imaginatius i valents en el consens i la planificació del llarg 
termini, en la preparació del futur en definitiva. Per això, som 
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de l’opinió que encara som a temps de rellançar i 
protagonitzar un gran començament per a la nostra ciutat, de 
propiciar un despertar de la nostra comunitat. I per a aquest 
repte la responsabilitat de l’administració pública és en aquest 
sentit indefugible, tot i que no es pot considerar que siga 
l’única responsable: els experts insisteixen amb unanimitat 
amb la necessitat de la participació dels diferents col·lectius 
ciutadans, entitats i persones de relleu, de la societat civil en 
darrer terme. El futur d’Alcoi depèn de la conjunció i 
col·laboració real, oberta i sincera de totes dues. 

Són molt assenyades en aquest sentit les observacions que 
feia l’Informe de l’OCDE sobre les Comarques Centrals 
Valencianes i les possibilitats de desenvolupament en zones 
com la nostra. La cita és llarga, però paga la pena: 

“A modo de conclusión, cabe reconocer que no existe fórmula mágica 
alguna, ni de implantación ni socioeconómica, que asegure el 
crecimiento. El éxito no parece ser garantizado ni por una situación 
geográfica en particular, ni por la proximidad a recursos naturales o 
la coyuntura de sectores favorables. La experiencia con regiones 
intermedias en los paises de la OCDE en su conjunto no ha logrado 
identificar criterio alguno, o grupo de criterios, que pudiera(n) 
definirse como indispensable(s).  

Aunque es obvio que determinadas características económicas y 
funcionales constituyen un factor primordial para la determinación 
del rendimiento general de una región, estudios de casos muestran que 
gran parte de la explicación ha de ser buscada en otra parte. 
Factores menos tangibles como la capacidad organizativa, las 
estructuras institucionales, el espíritu emprendedor, la identidad 
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regional, la participación de la comunidad y la administración local 
democrática cobran cada vez más reconocimiento como ingredientes 
que aseguran el éxito. Tal como ha observado el premio Nobel 
Douglas North, no existe fórmula de alquimia secreta alguna que 
convierta el empleo, el capital, y la tecnología en éxito económico. El 
bienestar social depende de instituciones, oficiales y extraoficiales, 
explícitas e implícitas. El capital social es igual de importante que el 
capital inversionista para potenciar el crecimiento económico. 
Diversas zonas industriales de Italia y algunas de las 
“agrupaciones” que se pueden encontrar en Estados Unidos son 
muestras de ello. Es pues importante para las regiones intermedias 
con sistema de producción locales firmemente atrincherados que no 
ignoren el papel de la sociedad civil [el subrallat és nostre] a la hora 
de asegurar una gestión sólida”. 

Per això pensem, des del BLOC, que d’ara endavant res 
no serà fàcil per a ningú, i que precisament per això Alcoi 
necessita un autèntic PLA DE CIUTAT, un projecte que 
marque les línies bàsiques d’actuació, que indique les 
estratègies més adients i que determine els objectius a assolir 
per al conjunt del municipi; és a dir, un pla de treball que 
definesca les identitats bàsiques, que potencie els elements 
positius, que consolide les fortaleses, que minimitze les 
febleses, que aprofite les oportunitats..., en definitiva, un Pla 
de Ciutat que de forma agosarada reforme tot el que calga 
reformar, que engresque a la ciutadania i, sobretot, que de 
forma ambiciosa facilite i permeta el retrobament de la ciutat 
amb ella mateixa. I per a aquest retrobament no es pot 
menystenir cap ingredient, ni minimitzar cap possible 
element dinamitzador, ni congelar cap actuació en principi 
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possitiva. Per exemple, com afirma Ferran Mascarell, “la 
identitat cultural local juga un paper cohesionador comunitari 
bàsic”. 

Però, com fer-ho? Quin camí caldria seguir? Quines coses 
són necessàries en principi? Ens sembla que, per començar, 
caldria tenir present almenys tres factors o condicions prèvies 
que semblen especialment rellevants en aquests moments (i 
sobre els quals caldria fer èmfasi a l’hora d’abordar les 
concrecions del Pla). 

En primer lloc, la definició d’un projecte de futur tan sols 
serà eficaç si mobilitza des d’avui mateix els actors urbans 
públics i privats –la societat civil esmentada–, i es concreta en 
actuacions i mesures que poden començar a implementar-se 
immediatament. 

 En segon lloc, un pla estratègic ha de construir, refer i/o 
modificar la imatge que la ciutat té de sí mateixa i té en 
l’exterior, com una operació de “màrqueting” urbà però que 
responga a bases sòlides.  

I finalment, sempre serà necessària disposar d’una ferma 
voluntat política que transversalitze tot el projecte, ja que sense 
ella difícilment s’arribarà a assolir els objectius de resposta als 
reptes actuals.  

Des d’aquest punt de vista, des del BLOC creiem que a 
l’Alcoi actual de començament del segle XXI li calen, per a 
enllestir i aplicar un autèntic Pla de Ciutat, entre altres factors 
o iniciatives els següents:  
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1) Un paper promotor del govern local per a estimular i 
orientar les energies de la ciutat i dels col·lectius ciutadans 
cap al benestar col·lectiu i la convivència cívica. El govern 
local és el responsable d’estimular, coordinar, catalitzar i 
animar tots els esforços cap al desenvolupament, la 
modernització i les transformacions necessàries. El laxisme 
del “laissez faire” és una manera de perdre oportunitats –o 
una irresponsabilitat–, i aquesta “indiferència” pot resultar 
tan dolenta com el dirigisme més intransigent. 

2) Una complicitat d’altres administracions públiques. 
Per a treballar en aquesta direcció és necessària la 
concurrència i participació europea, estatal i autonòmica, 
cadascuna segons les seus responsabilitats i possibilitats; però 
l’administració local ha de procurar forçar-la fins on la llei o 
els recursos ho permeten, perquè és la local la que millor 
coneix les seues necessitats. 

3) La creació d’un marc de cooperació entre les dues 
instàncies o nivells que actualment vertebren la vida en el 
món –i en les ciutats–, la pública i la privada. No hi ha 
d’haver oposició entre totes dues sinó cooperació, sense 
perdre de vista que aquesta serà dirigida i vertebrada per la 
pública, perquè –entre altres raons, com la legitimitat 
representativa– és en aquesta instància on millor es vetla per 
l’interès general i on s’han d’harmonitzar tots dos tipus 
d’interessos: els generals i els particulars. I d’aquesta 
cooperació sorgirà una autèntica fortalesa moral en el conjunt 
de la societat. 
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4) Una promoció cívica interna a la ciutat per a dotar a la 
ciutat de sentiment de pertinença, d’identitat, de voluntat 
col·lectiva de participació, de confiança i il·lusió en el futur. 
Sentiment aquest que, com hem vist, estudis sociològics 
situen en un nivell preocupant; no es tracta de fomentar un 
sentiment “xauvinista” (simple i deformador) sinó identitari 
(molt més seriós) perquè reforçarà el sentit comunitari. Per 
contra, la frase tan escoltada “ser ciutadà del món” pot ser 
molt bonica, però podria ocultar o bé un defugir dels 
compromisos amb la pròpia comunitat o bé una inhibició 
davant els problemes més propers. La majoria dels sociòlegs i 
urbanistes insisteixen, en aquest sentit, en la necessitat que els 
habitants d’una ciutat se senten orgullosos de pertànyer a eixa 
comunitat (sempre que es fonamente en motius raonables).   

5) Una promoció de la ciutat cap a l’exterior que 
desenvolupe una imatge forta i positiva. Aquest 
“màrqueting” de la ciutat és avui un objectiu de la majoria de 
les ciutats, i ho fan des de les seues singularitats i mèrits 
particulars. És tracta de mostrar al món el millor que podem 
oferir, de manifestar sense complexes la nostra personalitat, i 
de fer veure per quins motius som dignes d’admiracióo per 
quines raons mereixem un respecte. Es tracta en definitiva de 
projectar fora d’Alcoi la nostra identitat, que no té per què 
entrar en contradicció amb altres identitats; al contrari. 

i 6) Una nova actitud d’obertura i col·laboració cap a 
altres municipis, societats o comunitats com la nostra, 
integrant Alcoi en una vertadera xarxa de ciutats i fomentant 
la participació en la comarca (o comarques). L’informe de 
l’OCDE insisteix que és millor camí buscar la 
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complementarietat de les àrees que no la competència 
d’interessos, i considera que la comarca és una unitat 
funcional –intermèdia entre els poders locals i regional– a 
potenciar i desenvolupar perquè facilita tant la col·laboració 
vertical com l’horitzontal. Cal trencar, per tant, la imatge que 
tantes vegades hem vist o sentit de “mirar-se el melic”, o 
“amagar el cap baix l’ala”, o “primer i sobretot nosaltres”... 
Les polítiques de “campanar” solament condueixen a 
l’endogàmia i a l’aïllament. No estem sols, però podem 
quedar-nos sols.  

Des del BLOC treballarem –ho estem fent ja, en la mesura 
de les nostres possibilitats– per generar en Alcoi un corrent 
generalitzat d’opinió i un projecte positiu, il·lusionador, 
constructiu i dialogant per a fer d’Alcoi una autèntica ciutat 
de futur, un projecte que siga el fil conductor del seu 
rellançament i li dóne solidesa moral –de fet vam 
col·laborar lleialment en les reunions convocades per la 
Cambra de Comerç en la tardor de 2005 per a elaborar el Pla 
Estratègic que anava, en part, en aquesta línia. 

Són alliçonadores, en aquest sentit, i perfectament 
aplicables a Alcoi, les reflexions que feia Jordi Pujol en 2006, 
després d’haver governat Catalunya durant més de vint anys: 
“La moral de la gent, la moral del país, sempre m’ha 
preocupat molt. Sense tremp, sense fortalesa, un país no va 
endavant. O ni sobreviu si les coses van mal dades. Tampoc 
no va endavant si està dominat pel dubte sobre ell mateix. Pel 
dubte que fa podrir. Parlem molt d’identitat, i de contingut 
cultural, i de política, però sense solidesa moral res d’això no 
s’aguanta”.  
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És evident que per a aquesta proposta de Pla de Ciutat 
que fem des del BLOC no partim de zero. Els darrers trenta 
anys han vist sorgir diversos treballs, estudis i propostes de 
caràcter local o comarcal, que han tractat d’analitzar la nostra 
realitat social, econòmica i cultural, als quals cal afegir les més 
generals aportacions institucionals i/o acadèmiques sobre 
l’economia i la societat valencianes. Les unes són fruit 
d’estudis encarregats ad hoc, les altres són el resultat de 
trobades o congressos, d’altres, en fi, són simplement treballs 
de caire acadèmic. Però tot i el rigor que han inspirat 
l’elaboració de moltes de les aportacions, i l’enorme valor de 
moltes de les seues recomanacions, cap d’elles ha volgut tenir 
la pretensió de globalitat per a la ciutat, ni de convertir-se en 
iniciatives que transversalitzaren les grans necessitats del 
nostre entorn; més aviat han estat contribucions de caràcter 
monogràfic sobre l’economia d’Alcoi (o de la comarca), o 
sobre algun sector concret, o sobre la societat, però que 
s’acabaven en ells mateixos en el sentit que no tenien la 
pretensió d’incidir sobre altres aspectes també importants per 
al futur de la ciutat i els seus habitants, com són el medi 
ambient, l’urbanisme, la participació ciutadana, l’activitat 
cultural, els trets identitaris, la conservació del patrimoni, la 
convivència, la qualitat de vida, els serveis bàsics, la 
sostenibilitat, etc.  

Tanmateix, és just i necessari reconèixer que s’han de tenir 
en compte tots ells per les diferents visions que han aportat 
sobre problemes importants per al municipi i per les 
possibles repercussions del estudis respectius: l'evolució 
urbana, l'impacte del procés d’industrialització, els problemes 
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educatius, la premsa, la població, l’economia de la comarca...  
Aquest Pla de Ciutat que ara proposem és, en part, deutor 
d’algunes –o moltes– idees que en ells s’han deixat caure, 
proposat o defensat en major o menor èmfasi. En l’Annex 3 
relacionem, amb un breu comentari, les aportacions que hem 
considerat més relacionades amb el problema que ens ocupa, 
i de les quals som deutors en gran part, sense oblidar la 
importància cabdal que tenen els altres estudis de caràcter 
més monogràfic no ressenyats i que figuren en qualsevol 
repertori bibliogràfic, els quals –repetim-ho– ens han ajudat i 
no poc a configurar una visió global de la ciutat i les seues 
perspectives de futur.  
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2. UNA IDEA CATALITZADORA:  

ALCOI CAPITAL 

Si analitzem precisament la percepció que els ciutadans 
d’Alcoi tenen de la seua ciutat, podríem afirmar que, en el 
moment actual i per expressar-ho de forma sintètica i 
esquemàtica, manifesten els següents sentiments: 

- Orgull del passat: Sabem que Alcoi ha tingut un passat 
esplendorós. 

- Inquietud pel present: Percebem que el present no va 
massa bé del tot. 

- Por del futur: Tremolem davant un futur que intuïm 
bastant insegur. 

Partint d’aquestes bases, hem pensat en el BLOC que, 
aprofitant -i potenciant- els elements positius (l’orgull del 
passat), i per tal de poder capgirar els negatius (la inquietud 
pel present i la por del futur), podria tenir unes grans 
possibilitats de pedagogia social resumir o concretar el 
Projecte de Ciutat en una gran idea-força que poguera 
visualitzar i catalitzar, en clau positiva i il·lusionadora, de cara 
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al futur, els altres aspectes que quedarien vertebrats i 
cohesionats al voltant d’eixe nucli o idea central. 

Així, hem vist que una característica bastant comuna a la 
major part de projectes que han complit més o menys els 
seus objectius ha estat considerar-se o voler constituir-se com 
a cap, capital o node d’una determinada zona, regió, 
comarca o espai territorial, i a partir de la qual conformar una 
comunitat de relacions determinant i referencial. De fet, la 
condició de cap, de capital (no necessàriament 
administrativa), de node d’una xarxa determina i condiciona, 
en la major part dels casos, els conseqüents plantejaments. 
No hem de perdre de vista que, com afirma Àngel Beneito, 
Alcoi i la comarca pràcticament “s'han fet” junts i 
inseparablement. 

L’organització i ordenament del territori sempre es fa 
tenint en compte, entre altres factors, l’existència de nuclis 
urbans, més o menys dinàmics, però que serveixen 
d’articuladors de les diferents realitats geogràfiques, 
econòmiques, socials i culturals. El Pla d’Acció Territorial 
(PAT) de la Conselleria de Territori apunta en aquesta línia, 
però sense considerar-la una idea bàsica, i el Projecte 
Concercost per a les Comarques Centrals Valencianes parla 
d’un sistema policèntric de ciutats com un dels seus punts 
forts, però que cal consolidar i reforçar en xarxa. 

Per tant, resituar la ciutat en un lloc “central” des de tots 
els punt de vista, dotant-la de forma adient d’elements 
simbòlics referencials –però reals–. pot esdevindre un factor 
quasi imprescindible per al Pla de Ciutat si no es vol perdre el 
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tren del futur, de la modernitat i del benestar social per als 
seus habitants. És per això que proposem en principi que la 
principal divisa, el principal concepte de caràcter global que 
hauríem d’assumir per a Alcoi, hauria de ser la de fer de la 
nostra ciutat una autèntica Capital. Aquest concepte podria 
ser el fil conductor, catalitzador i transversalitzador dels altres 
aspectes que cal desenvolupar. 

Hem d’advertir tanmateix que utilitzem el terme “Capital” 
per ser el més senzill d’entendre i perquè és el que millor 
expressa la realitat de lloc central o cap de comarca que Alcoi 
ha exercit durant molt de temps i que volem que recupere. 
Però en cap moment es pretén ferir susceptibilitats ni 
minimitzar la importància o funcions d’altres municipis 
propers o germans. Al contrari. Com es veurà més endavant, 
amb els municipis del nostre entorn no solament es té la 
intenció de mantenir bones relacions sinó també, i sobretot, 
establir lligams de cooperació per a ordenar realitats més 
amples: la comarca, les Comarques Centrals Valencianes i el 
País Valencià; i en eixes realitats més amples evidentment hi 
haurà més “capitals” o llocs centrals dins una racional xarxa 
de ciutats complementàries. Es tracta de delimitar i potenciar 
centralitats dins d’una “regió funcional”, com es diu ara. 
Remetem, en aquest sentit, a l’estudi de David Pérez sobre 
l’eix econòmic Alcoi-Cocentaina-Muro i al projecte Concercost 
citat on parla precisament del sistema policèntric de ciutats 
com un factor positiu d’ordenament territorial. 

En el BLOC pensem sincerament que la proposta o 
concepte d’Alcoi Capital pot convertir-se des del principi en 
la idea catalitzadora i sintetitzadora de les altres iniciatives 



38 

a promocionar i desenvolupar, en el fil conductor de totes les 
altres. Considerem, evidentment, que scontinuen sent 
importants les idees de “progrés”, “cohesió social”, “qualitat 
de vida”, “desenvolupament econòmic”, “benestar social”, 
“sostenibilitat”, etc. Però són objectius, acceptables tots ells, 
per descomptat, però més generals i singularitzen poc el que 
Alcoi hauria o podria ser. Alcoi Capital, en canvi, disposa de 
tota una sèrie de consideracions positives associades i, 
sobretot, “rupturistes”, trencadores o, si més no, 
engrescadores i específiques; en definitiva, una proposta que 
pot transversalitzar i vertebrar les altres, donant-li un sentit 
propi. Té fins i tot la capacitat que pot exercir la funció d’una 
mena de pedagogia social integradora. 

I què és, en concret, ser Capital? Què vol dir eixa 
accepció? Quines implicacions comporta? Alcoi Capital 
significa, en l’imaginari col·lectiu, moltes coses, moltíssimes. 
Un Alcoi Capital implica bones comunicacions, inversions 
estratègiques, impuls dels seus sectors econòmics propis, 
bona qualitat de vida per als seus habitants, lideratge en molts 
camps, abundància de serveis de tot tipus (educatius, 
sanitaris, administratius), Universitat, activitats culturals de 
tota mena, referents per als pobles dels voltants, centralitats 
de molt variada tipologia. En definitiva, ser Capital és 
posicionar Alcoi en el mapa, donar-li relleu, importància i 
prestigi, fer-lo atractiu per a les inversions pròpies i forànies, 
tenir poder i potència, ser un pol d’atracció econòmic i social, 
recuperar antigues funcions i desenvolupar-ne de noves.  

Però Alcoi Capital no ha de ser una frase solament; ha de 
ser assumit per tots els sectors socials i ha d’impregnar les 
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il·lusions col·lectives. Sense arribar a l’extrem de formular i 
crear falsos xauvinismes –que tan de mal han fet i encara 
poden fer–, és necessari que el conjunt de la societat se 
l’apropie i l’assumesca, tant com a projecció externa de la 
ciutat com a motor intern de les pròpies dinàmiques. Hauria 
de ser el nostre tret identitari, més o menys com ho ha estat 
fins ara en l’imaginari col·lectiu de forma subliminal. Es 
tracta, en definitiva, que tots s’ho creguem: Creure’s 
importants (que ho som), creure’s decisius (que ho som, 
també), i creure’s amb futur (que el tenim). 

A nivell popular, l’extensió del concepte Alcoi Capital pot 
servir perquè el conjunt de la ciutadania recupere i reforce la 
necessària autoestima i confiança, una mica malmesa 
darrerament. Els alcoians necessiten sentir-se en positiu, amb 
força i amb empenta. Enfront d’unes divisions 
administratives provincials obsoletes, i contra una realitat 
dual valenciana empobridora (un litoral puixant i un interior 
decadent), Alcoi s’ha de plantejar la possibilitat de liderar i 
encapçalar el redreçament de l’interior valencià (la Mariola -
comarca-, les Valls o l’interior de les Comarques Centrals 
Valencianes), amb la col·laboració i participació d’altres 
ciutats –també importants-, seguint un model de creixement 
policèntric, complementari, participat, harmònic i equilibrat. 

 En el projecte Concercost es poden trobar moltes 
referències a aquest model d’ordenament territorial, fins a 
constituir una de les seues columnes vertebrals. I des 
d’aquesta posició, tractar d’integrar-se en l’Arc Mediterrani, 
tan abandonat per l’actual administració local i autonòmica. 
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De fet, els experts de l’OCDE ja advertien fa uns anys de la 
possible “fractura valenciana” dins aquest Arc.  

A Alcoi hem viscut una gran contradicció en els darrers 
dos segles, en el que seria el període del nostre 
desenvolupament definitori com a col·lectivitat. Alcoi s’ha 
configurat, històricament, com una Capital comarcal però 
sense estructures de capitalitat administrativa. En el fons, i 
sense menysprear altres factors explicatius, la trajectòria de la 
ciutat d’Alcoi està marcada per eixa contradicció: la seua 
voluntat de capitalitat (més voluntarista que efectiva, però 
real en alguns moments) a pesar de no haver disposat mai 
d’estructures de poder supramunicipals, tot i l’indubtable pes 
econòmic, social i cultural. Una contradicció accentuada tant 
per l’actual divisió administrativa provincial com per 
l’equidistància de València i Alacant i per la manca de 
comunicacions adients. 

No obstant això, el nou context sociopolític i la nova 
configuració de les relacions territorials poden jugar a favor 
de la centralitat d’Alcoi. El perfil que històricament ha definit 
la ciutat en el passat (capacitat d'innovació, voluntat de 
progrés i projecció territorial) és el perfil necessari per a 
assumir els reptes del present i del futur. No oblidem que en 
les actuals circumstàncies les ciutats han de valer pel que són 
i pel que són capaces de fer, i que els valors afegits que, fins 
ara, es derivaven de la capitalitat administrativa tindran una 
importància cada volta més relativa (vegem els exemples 
propers d’Elx, Alzira o Gandia, o els més llunyans de Vic, 
Reus, Sabadell o Manresa). 
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En aquesta nova conjuntura, les ciutats mitjanes 
valencianes (Alcoi entre elles) estan cridades a desenvolupar 
un paper destacat en la nova configuració del País Valencià, 
en un procés de vertebració territorial i de reequilibri 
econòmic, social i cultural. És en aquest marc on s'han 
començat a definir noves relacions entre les ciutats: relacions 
nominals i directes que van molt més enllà de les divisions 
administratives. És el model que el projecte de Comarques 
Centrals Valencianes va pretendre introduir amb els 
conceptes de policentrisme i complementarietat d’un sistema 
o xarxa de ciutats, com hem vist. 

En aquest sentit, és possible definir una hipòtesi de futur 
que permeta a Alcoi superar aquesta gran contradicció 
històrica. Si actualment l’estreta franja litoral valenciana s’ho 
emporta gairebé tot (població, inversions, comunicacions, 
activitat econòmica), cal un pol a l’interior valencià (des de 
Xàtiva fins a Elda) que puga portar endavant la doble tasca 
de compensar –i “recompondre”– el desequilibri del nostre 
país, per un costat, i vertebrar un territori amb moltes 
afinitats, i de característiques i trajectòries comunes, per 
l’altre. Eixe centre referencial, node interior policèntric, 
podria ser Alcoi, volem que siga Alcoi. 

No és fàcil saber ben bé cap a on pot encaminar-se l’Alcoi 
del demà, però estem segurs que la nostra ciutat disposa 
d’elements suficientment sòlids per a poder erigir-se en una 
autèntica Capital territorial i econòmica valenciana. Les 
reflexions més sòlides sobre això (l’Informe de l’OCDE, el 
Projecte Concercost i el Pla Estratègic de la Cambra de 
Comerç) consideren positives i esperançadores les 
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“fortaleses” i les “oportunitats”, malgrat les “debilitats” i les 
“amenaces”. Entre els factors que conviden a mantenir 
confiança i optimisme en el futur tenim, entre d’altres, la 
llarga tradició industrial, la preparació i laboriositat de la 
classe treballadora, la capacitat d’innovació del sector 
empresarial, la presència i dinamisme d’institucions com 
AITEX, CEEI i Cambra de Comerç, la flexibilitat del sector 
productiu, l’esperit emprenedor, l’arrelament a la ciutat de la 
majoria del sector empresarial (“patriotisme local”), i una 
oferta educativa, acadèmica i professional generosa. 

Hem de tenir present, per altre costat, que en la majoria de 
les ciutats que han portat endavant projectes positius de 
redreçament, el principi aglutinador de la resta del projecte 
sol ser un factor concret (normalment un element singular, 
diferenciador, identitari). Per al cas d’Alcoi és possible que 
l’element l’aglutinador siga una combinació de factors més o 
menys disponibles a hores d’ara –com els descrits, o 
semblants–, o pot ser siga un sol element nou i determinant (i 
inexplorat) que apareix de sobte o que esclata de moment, 
com ha ocorregut en algunes ciutats (la celebració del 750 
aniversari de la fundació de la ciutat podria haver estat eixa  
avinentesa favorable); no ho sabem ben bé.  

Però en el BLOC estem convençuts que l’Alcoi del futur 
només serà viable si som capaços d’il·lusionar la 
col·lectivitat dels nostres conciutadans, d’engrescar els 
diferents col·lectius socials (empresaris, sindicats, col·lectius 
ciutadans i professionals de tota mena) i de comunicar-ho a 
tot el municipi en clau positiva. Impregnar la ciutadania 
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d’aquest projecte serà, doncs, decisiu; podria ser l’element 
impulsor i aglutinador (o almenys un d’ells). 

Caldria, no obstant això, apuntar, com a mostra del que 
estem dient, que a voltes el revulsiu d’una zona o ciutat 
determinada ve donat per un element no sempre primordial o 
bàsic a primera vista, però que es converteix –per diferents 
circumstàncies– en l’autèntic motor de la transformació. 
Eventualitat aquesta que ens obliga a estar molt pendents de 
tot per tal de poder aprofitar qualsevol oportunitat o 
particularitat que puga aparèixer de sobte (o no tant). 

Així tenim l’exemple de Sillicon Valley, la “comarca” dels 
Estats Units on hi ha les principals empreses tecnològiques 
mundials (Microsoft, Helwlett-Packard, Google, etc.) 
producte de l’eixida dels millors llicenciats en “telecos” de la 
Universitat de Califòrnia. [Preguntem: ¿Podria ser el nostre 
revulsiu la necessària connexió entre l’EPSA d’Alcoi i el 
municipi?] 

O el de la famosa Bauhaus –que durant uns anys va estar a 
Dessau (Alemanya)-, l’Escola de disseny i arquitectura del 
temps de la República de Weimar, centre de prestigi 
internacional reconegut del disseny d’entreguerres europeu. 
[Desitgem: ¿Podria desenvolupar la nostra Escola d’Art i 
Superior d’Alcoi una funció semblant?]. 

O els mundialment cotitzats vins de Falset, amb tot el 
revulsiu positiu que han representat per a una comarca 
antigament depauperada com el Priorat (Catalunya). Això 
sense comptar amb el cas dels Rioja o els Ribera del Duero, 
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en el cas espanyol. O l’oli de les Garrigues (a Lleida). 
[Somniem: ¿Per què no podria ser el motor d’aquesta 
transformació la proposta del BLOC d’Alcoi de produir un 
oli de primera qualitat? ¿o de vi?]. 

O el cas de Morella (els Ports) al País Valencià, que ha 
sabut trobar una airosa eixida econòmica en forma de 
turisme d’interior en un territori absolutament en declivi. 
[Afirmem: Tantes o més potencialitats turístiques té Alcoi 
com a destinació turística, cultural i d’interior utilitzant 
com caldria –posem per cas– el paisatge natural, el 
modernisme i l’arqueologia industrial]. 

O tants altres exemples de poblacions que han sabut 
trobar un element aglutinador sobre el qual bastir nous 
referents de futur. I per al cas d’Alcoi, no se n’ha de 
menystenir cap. Al contrari; cal explorar totes les possibilitats 
amb generositat, imaginació i esperit integrador... i arriscar-se, 
ser valent. 

A tall d’exemple, i per tal de mantenir sempre una actitud 
oberta i desperta, podem recordar ací que un element 
aparentment tan poc “rendible” i tan poc relacionat amb el 
creixement econòmic com és la “cultura”, mereixia les 
següents consideracions per part d’un expert en gestió 
cultural com és Ferran Mascarell: 

“Al meu parer, existeix una correlació positiva entre 
desenvolupament econòmic i desenvolupament cultural. 
Molts estudis posen en relleu que la cultura és avui un dels 
principals jaciments d’ocupació i que un ambient cultural 
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fort crea riquesa, directament i indirectament. 
Directament a través de les indústries culturals, de les 
artesanies, de la comercialització de la creativitat. Fins i tot 
a través del turisme. 

Indirectament, un desenvolupament cultural fort crea 
valor afegit al conjunt de la comunitat i genera condicions 
positives per a l’emergència d’altres activitats 
econòmiques. Alhora contribueix a la cohesió social i a la 
qualitat de vida d’una comunitat, però a més pot motivar i 
atreure inversions, pot estimular el comerç i fonamentar 
un turisme de qualitat. En termes generals, un ambient 
cultural fort fa dels països i de cada ciutat un bé cultural 
valorat i respectat”. 

Malgrat que aquestes reflexions tenien com a rerefons la 
ciutat de Barcelona, ¿qui negarà el gran pes que en la història 
d’Alcoi ha tingut –i encara pot tenir- allò que se’n diu la 
cultura de què parlava l’autor: el teatre, la premsa, la música, 
la pintura, l’activitat impressora i editorial, les creacions del 
modernisme, les actuals empreses audiovisuals, entre altres? 
¿No podria aquest sector ser un dels que podrien impulsar la 
“diversificació” productiva? Insistirem més endavant. 

Fent una ullada a la gran quantitat de propostes, exemples 
i situacions de moltes ciutats, hem tingut ocasió de 
comprovar que el cas de Girona pot ajustar-se, 
perfectament, al que volem aconseguir en Alcoi: és una ciutat 
amb un nombre d’habitants semblant a Alcoi (més o menys), 
es troba ubicada a una distància de la capital del seu país 
similar a nosaltres (en el nostre cas, a mitjan camí, quasi, de 



46 

València i Alacant), no disposa (actualment) d’un sector 
industrial absolutament determinant i de pes (com ací, amb 
les matisacions que calguen), els altres sectors econòmics 
(comerç, turisme, serveis...) abasteixen una zona molt més 
àmplia que l’estrictament local (més o menys com nosaltres), 
ha hagut d’enfrontar-se a un centre històric gran necessitat de 
rehabilitació i revitalització (com ací pel que fa a la necessitat, 
però no s’ha optat per la mateixa filosofia urbanística), i 
finalment disposa d’una Universitat potencialment referencial 
que va crear en 2001 un Parc Científic i Tecnològic d’uns 
50.000 metres quadrats que s’articula a l’entorn de quatre 
grans àmbits sectorials (acordats entres els empresaris i els 
investigadors): l’agroalimentari, el químic-farmacèutic, el 
metall-mecànic-metal·lúrgic i el tèxtil-confecció. És a dir, que 
sense tenir massa problemes de consciència, podríem mirar-
se en l’espill de Girona i adaptar-lo al nostre cas. Precisament 
un dels objectius centrals del Pla de Ciutat de Girona és, 
entre altres, fer de la ciutat “una capital catalana centre 
econòmic i cultural dins del sistema europeu de ciutats, punt 
neuràlgic de l’Arc Mediterrani”. Fent, doncs, les 
acomodacions que siguen necessàries, podem dir que el cas 
de Girona és aprofitable quasi al cent per cent.  
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3. OBJECTIU BÀSIC I NUCLI 
VERTEBRADOR 
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3. OBJECTIU BÀSIC I NUCLI 
VERTEBRADOR 

Després de tot el que portem dit, hora és ja de formular i 
resumir quin ha de ser el nucli fonamental de la proposta del 
Pla de Ciutat que el BLOC formula per a Alcoi. Considerem 
que tots els sectors socials –incloent-hi, per descomptat, el 
mateix Ajuntament– haurien de treballar per tal d’aconseguir 
el següent objectiu fonamental:  

Fer d’Alcoi la CAPITAL DE TOT L’INTERIOR 
VALENCIÀ, centre econòmic i cultural, node 
vertebrador i reequilibrador del País; punt 
referencial del desenvolupament (sostenible) de la 
Mariola (comarca) i de les Valls (Comarques 
Centrals Valencianes); amb una bona qualitat de 
vida per a tots els seus habitants, tot basant-se en la 
participació, el consens i la cooperació público-
privada. 

I per què aquest objectiu central? Quines raons tenim per 
a delimitar-lo d’aquesta manera? 

- Perquè, en un context de grans canvis interns i externs, 
les fronteres administratives (provincials, autonòmiques i 
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de tot tipus), econòmiques i culturals van diluint-se i 
permeten que els territoris i les ciutats (mitjanes, com és el 
cas d’Alcoi) siguen capaces de definir un espai propi, que 
els permeta aprofitar els grans fluxos d’intercanvi. 

- Perquè la singularitat i la complementarietat són claus 
per a tenir un paper rellevant en un futur de ciutats 
interconnectades. La situació geogràfica, la dimensió i el 
territori que puga envoltar les ciutats, juntament amb el 
potencial humà, el patrimoni (històric, natural, cultural, 
etc.) i la capitalitat (administrativa o real), poden ser els 
factors característics d’una oferta diferenciada de qualitat 
de vida específica i valorada. 

- Perquè, ja que som nacionalistes valencians, hauríem de 
tenir present també el conjunt del País Valencià a l’hora de 
configurar i contextualitzar la nostra ciutat (inserit així 
mateix en el conjunt europeu de l’Arc Mediterrani). I el 
nostre país encara necessita ser vertebrat i reequilibrat, la 
qual cosa ens dóna una raó més per a considerar Alcoi 
com a un element clau i referencial si volem desenvolupar 
ordenadament el país, complementàriament respecte a un 
litoral i unes capitals (València i Alacant) cada volta més 
puixants. 

- Perquè cada vegada més la ciutat és un projecte de tots, i 
no tan sols d’uns quants. Cada persona i cada col·lectiu hi 
tenen el seu paper i funció que han de desenvolupar en les 
diferents dinàmiques de la ciutat, i el projecte ha de ser 
integrador de totes les sinergies, tant les públiques com les 
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privades. En el cas d’Alcoi és aplicable la frase apocalíptica 
que “o ens salvem tots, o ens enfonsem tots”. 

Amb aquesta idea central, i des d’aquest nucli que ha de 
ser el fil conductor de tot el projecte, des del BLOC 
pretenem no solament convèncer al conjunt dels ciutadans 
sinó també –i sobretot– sumar participacions, mobilitzar 
iniciatives, captivar aquiescències, integrar col·laboracions, 
aglutinar esforços, despertar il·lusions, moure inèrcies i seduir 
entusiasmes. Amb aquest projecte pretenem mostrar que el 
BLOC és la força necessària per a avançar com a poble. 
Creiem sincerament que amb el BLOC tindrem un Alcoi 
millor per a tots els alcoians però, també, més ben preparat 
territorialment i econòmicament. Tot i això des d’una 
perspectiva menys economicista i més social, més 
globalitzadora, més sostenible, ja que com afirma el Projecte 
Concercost  “és fonamental la implantació en la societat d’una 
nova cultura del desenvolupament que vaja desplaçant a la 
cultura del creixement” [els subratllats són nostres]. 

Som un partit, per tant, que, a més de tenir en compte de 
forma prioritària els aspectes humans de la política (“la 
ciutat és la gent” diuen els urbanistes més progressistes), no 
perdem de vista el conjunt, el projecte global, que es 
constitueix en fil conductor i catalitzador de totes les 
iniciatives que es puguen enllestir en el futur i que, en 
definitiva, dóna sentit a les actuacions més concretes i 
puntuals, sempre totes al servei de la qualitat de vida i el 
benestar dels nostres conciutadans. 

 





53 

 

 

 

 

 

4. LÍNIES ESTRATÈGIQUES 
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4. LÍNIES ESTRATÈGIQUES 

A partir de la idea central, cal baixar un esglaó i perfilar, 
concretar i explicitar les línies mestres en què es podrà 
desenvolupar el nucli fonamental. D’aquesta manera establim 
sis línies estratègiques bàsiques que poden agrupar i 
visualitzar els grans objectius que, al nostre criteri, hauria 
d’assolir una ciutat com Alcoi. Pensem que aquestes línies 
abasten els aspectes fonamentals que poden conduir la ciutat 
i el seu entorn –insistim, amb la col·laboració i concurrència 
público-privada– cap un futur pròsper i estable. Fem un 
enunciat sintètic i una breu exposició explicativa.  

1a. línia estratègica: Alcoi, node territorial 

Alcoi ha d’articular al seu voltant la comarca, les 
comarques centrals valencianes i tot l’interior valencià de 
forma participada, generosa i respectuosa, però efectiva al 
voltant d’una xarxa de comunicacions reticular i racional.  

2a. línia estratègica: Alcoi, centre econòmic  

Alcoi ha de diversificar i modernitzar l’economia de la 
ciutat, i servir de suport i servei a tot el seu entorn 
territorial (comarcal, “regional”, d’interior). Alcoi ha de ser 
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el motor de la innovació i de les inversions des del seu 
teixit productiu, però sempre des de paràmetres de 
sostenibilitat. 

3a. línia estratégica: Alcoi, qualitat de vida 

Alcoi ha d’aconseguir que la protecció del paisatge urbà, 
del medi ambient i de la convivència conformen una 
qualitat de vida i de treball avançats a través d’uns serveis 
de qualitat (sanitat, transport urbà, administració, llocs per 
a esport i lleure, etc.). Alcoi ha de promoure bàsicament la 
qualitat de vida dels seus habitants. 

4a. línia estratègica: Alcoi, ciutat integradora 

Alcoi ha de cohesionar socialment els habitants de la 
ciutat, integrar culturalment les diversitats i unir 
urbanísticament tots els seus barris, minimitzant els 
desequilibris i les fractures internes.  

5a. línia estratègica: Alcoi, referent cultural, educatiu i 
esportiu 

Alcoi ha de fer de l’educació, la cultura i l’esport una de les 
bases del progrés de la ciutat; convertir-se en capdavanters 
i elements referencials. La imaginació i la creativitat com a 
eix de la cultura i l’educació han de ser un model a tenir en 
compte. 

6a. línia estratègica: Alcoi, un ajuntament exemplar 

Alcoi ha de fer del seu ajuntament una referència quant a 
eficàcia, austeritat, participació i modernitat, sobretot de cara 
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als seus conciutadans. L’administració ha de ser el model i 
l’espill des d’on es catalitzen i s’impulsen generosament les 
iniciatives ciutadanes. 

Un simple esquema ens pot aclarir, encara més, l’objectiu 
central i les línies estratègiques: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquestes línies estratègiques serien diferents versions del 
que pensem que han de ser, en els temps que corren, les 
aspiracions mínimes de tota comunitat humana: 
capdavantera, transparent, saludable, solidària i 
sostenible. 

Alcoi Capital

Alcoi, node territorial

Alcoi, centre econòmic 

Alcoi, qualitat de vida

Alcoi, referent cultural

Alcoi, ciutat integradora

Alcoi, un ajuntament
exemplar
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5. OBJECTIUS I SUBOBJECTIUS: 
PROPOSTES 

A cadascuna de les línies estratègiques esmentades li 
corresponen uns objectius i subobjectius a aconseguir, els 
quals marcaran el que han de ser les línies d’actuació 
fonamentals per al conjunt de la societat si es vol assolir la 
idea central formulada més amunt. És doncs l’hora 
d’especificar totes aquelles propostes que especifiquen encara 
més -i fan realitzables- tant el nucli central com les diferents 
línies estratègiques formulades. D’aquesta manera podrà 
adquirir cos visible i concreció el Model o Pla de Ciutat que 
proposem. 

Els objectius vindrien a delimitar, en conjunt, les 
propostes concretes per a la nostra ciutat, i els subobjectius la 
seua aplicació clara i específica en forma de propostes, 
mesures o accions d’aplicació immediata. L’enumeració, tant 
dels objectius com dels subobjectius, són una mera 
aproximació sintètica, susceptible si fóra el cas de ser 
debatuda, valorada, matisada i ajustada. Recordem així mateix 
que tant els objectius com els subjectius tenen la seua 
justificació i respon a uns motius, arguments i reflexions que 
poden ser objecte també de debat i correcció. 
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No cal que insistim que aquesta proposta, tot i tenir la 
pretensió de globalitat, és oberta i flexible i espera –necessita– 
ser millorada amb l’aportació de tots (persones, sectors 
socials i col·lectius de tota mena).  
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1a. - Línia estratègica: Alcoi, node territorial 

Com hem vist més amunt, Alcoi ha de ser centre o nucli 
territorial dels altres àmbits del seu voltant: la comarca, les 
comarques centrals valencianes i tot l’interior valencià. Alcoi 
forma part d’uns espais més amples als quals ha de contribuir 
a vertebrar i articular tant al voltant d’una xarxa de 
comunicacions reticular i racional, com mitjançat la 
constitució d’entitats supramunicipals de forma participada, 
generosa i respectuosa, però efectiva.  

Tots els estudis de diagnòstic citats fins ara insisteixen en 
la necessitat de l’ordenament del territori més enllà del 
municipi, recomanen l’abandonament de les polítiques 
estrictament localistes i apostaen per tenir en compte àmbits 
espacials més amples –“regió funcional” en el vocabulari de 
l’OCDE–, tant pel que fa a la seua funcionalitat econòmica, 
social, cultural i administrativa com als fluxos de 
comunicacions (carreteres, ferrocarrils, xarxes virtuals), en els 
quals cal situar els nodes bàsics: Alcoi n’ha de ser un dels 
principals.  

No oblidem que problemes com l’ordenament del 
territori, la construcció de polígons industrials, la recollida i 
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tractament de la brossa, la gestió i optimització de l’aigua, la 
regulació i coordinació de fires i mercats, la coordinació 
d’equipaments culturals i esportius, la racionalització dels 
cicles formatius en l’ensenyament i els estudis universitaris, 
les infraestructures de tota mena i les comunicacions, entre 
molts altres, són temes suficientment importants com per a 
llançar-se a dissenyar polítiques més agosarades de 
vertebració territorial d’àmbit supramunicipal. Com afirma el 
Projecte Concercost, “l’existència d’un model polinuclear 
estable permet la implementació d’estratègies de cooperació i 
ordenació conjunta per tal d’aconseguir els umbrals de 
desenvolupament necessari”. 

 

OBJECTIUS: 

1.1.- Constituir i/o potenciar ens territorials 
supramunicipals 

Subobjectius: 

• Constituir la Mancomunitat de la Mariola (l’Alcoià, el 
Comtat i la Foia de Castalla).  

• Potenciar el Consorci de les Valls i/o recuperar l’esperit 
del projecte Comarques Centrals Valencianes. 

• Liderar i potenciar els contactes entre tots aquells ens 
públics (ajuntaments, mancomunitats, etc.) que integren 
l’interior valencià (de Xàtiva a Elda). 

• Constituir els Consorcis que calguen entre els municipis 
de la comarca que ho desitgen per a la gestió 
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democràtica de diferents  serveis bàsics com l’aigua, la 
brossa, el transport públic, el Canal 56 de la Televisió 
Digital Terrestre...  

• Participar en la Mancomunitat de Serveis Socials que 
demanen els pobles menuts de la comarca. 

 

1.2.- Consolidar Alcoi com a node de primer rang en la 
xarxa de ciutats mitjanes valencianes 

Subobjectius: 

• Creació d’una xarxa de ciutats mitjanes valencianes, 
independent de les divisions administratives. Un primer 
pas podria ser un Congrés o Trobada, organitzat per 
Alcoi. 

• Estar present en el debat valencià (amb contactes, 
plantejaments públics, estudis, articles d’opinió, etc.), del 
que pot representar un reequilibri i vertebració del 
nostre país (a nivell de partits; de mitjans de 
comunicació valencians; entitats empresarials, sindicals i 
socials, etc.). 

• Potenciació i integració en l’Arc Mediterrani. 

• Tancament de la fractura valenciana, almenys pel que fa 
a la nostra zona d’influència (l’interior valencià), en la 
línia que denuncia l’OCDE. 
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1.3.- Accessibilitat als grans fluxos de comunicacions 

Subobjectius: 

• Connexions directes (carreteres, tren, transport públic) 
fins a l’aeroport de l’Altet i el port d’Alacant. 

• Insistir en la conveniència del tren Alcoi-Alacant (es pot 
fer seguint el traçat de l’autovia), per tal comunicar per 
ferrocarril les comarques de l’interior i establir la línia 
València-Alacant. 

• Potenciació i modernització definitiva de la línia Alcoi-
Xàtiva i fer una estació intermodal. 

• Potenciació dels serveis telemàtics a totes les empreses 
de producció i serveis per tal de reforçar les xarxes 
d’intercanvi d’informació i relacions. 

• Assegurar el desplegament de les noves tecnologies i el 
seu fàcil accés a tots els pobles de l’interior valencià (per 
menuts que siguen). 

• Celebrar l’acabament de l’autovia (i circumval·lació 
d’Alcoi) al pas per les nostres comarques. 

 

1.4.- Recuperació i potenciació d’Alcoi com a capital 
comarcal 

Subobjectius: 

• Millora de les carreteres internes comarcals. 
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• Creació d’un Centre logístic de distribució comarcal o 
Centre de Transport Terrestre (CTT). 

• Revisió del transport públic que connecte tots els pobles 
de la Mariola, les Valls i l’interior valencià. 

• Estudiar la viabilitat d’una mena de tranvia elèctric que 
unesca Alcoi, Cocentaina i Muro. 

• Construcció d’aparcaments en el Centre per a facilitar 
l’accés dels pobles de la comarca als serveis bàsics de la 
ciutat (es poden fer o bé en el caixer del riu o bé en les 
empreses abandonades de baix dels ponts, i construint 
un ascensor que puge les persones fins els ponts). 
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2a. - Línia estratègica: Alcoi, centre econòmic 

Des de fa temps (almenys des de les Jornades de 1985 
“Alcoy Horizonte 2000”) s’està insistint en la necessitat de 
què Alcoi ha de diversificar el seu teixit productiu obrir-se a 
altres sectors de futur o poc explotats, i també en què ha de 
modernitzar els seus sectors tradicionals mitjançat les 
corresponents inversions en R+D+I. Els informes posteriors 
més rellevants (OCDE, Concercost, Cambra de Comerç) han 
fet molt d’èmfasi en els temes i ho han recordat a bastament, 
afegint ara una quarta pota a la “taula” de la renovació: la T 
de Tecnologia. Algunes ciutats han optat ja clarament pel 
“trànsit d’un model industrial manufacturer a un model 
adaptat a l’economia del coneixement”. Nosaltres som de 
l’opinió que Alcoi no pot renunciar al sector manufacturer, 
però tampoc no podem tancar els ulls a eixa nova revolució 
del coneixement i de les noves tecnologies, que impliquen 
canvis profunds –en la societat i l’economia–, inclosos els 
urbanístics. Per al BLOC la necessària transferència de 
coneixements avançats podria tenir el seu millor vehicle amb 
la creació del Parc Tecnològic de l’Alcoià-Comtat a l’illa de 
l’antiga fàbrica de Rodes, que té possibilitats d’ampliació pel 
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seus voltants, amb el concurs lògic i participació primordial –
però no única– de l’EPSA.  

No cal doncs que reiterem la importància cabdal d’aquesta 
línia estratègica per a reforçar la idea principal: la d’Alcoi 
capital. Amb aquestes iniciatives i actuacions, i aplicant 
sempre criteris de sostenibilitat, l’economia de la ciutat ha de 
servir de suport, servei i motor del teixit productiu del seu 
entorn territorial (comarcal, “regional”, d’interior), potenciant 
les possibilitats de desenvolupament que la comarca permeta: 
diversificació productiva, innovació, activitats artesanals, 
noves tecnologies, indústria agroalimentària, suport científic, 
turisme (no tan sols el rural), etc. Pel que fa al turisme per 
exemple, afirma molt assenyadament l’Informe de l’OCDE: 
“El desafío estriba en desarrollar un programa turístico que atraiga 
visitantes y refuerce el bienestar económico de la comunidad lugareña, a 
la vez que se vela por la protección mediambiental y el respeto del 
patrimonio y cultura locales”. 

No podem deixar de costat en aquest sentit la importància 
que les oblidades activitats agràries poden desenvolupar en el 
futur per a l'economia rural, considerant-lo també una sector 
en el qual la innovació i la investigació científica poden 
desenvolupar un paper important tant per a Alcoi, on 
l'agricultura és la gran absent malgrat disposar d'un extens 
terme municipal, com per a la comarca, on pot constituir la 
seua esperança de recuperació. Són imprescindibles, per a 
aquest tema, la consulta dels treballs d’Enric Moltó i de Jordi 
Tormo. 
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OBJECTIUS: 

2.1.- Suport a tots els sectors econòmics existents 

Subobjectius: 

• Afavorir la (nova) radicació al terme municipal de les 
empreses ja existents, oferint-los un nou polígon 
industrial públic i modern –amb tots els serveis– a la 
Rambla Baixa, a un costat i altre de la nova autovia, i –si 
cal– ampliar-lo cap a Cocentaina fent-lo comarcal o 
mancomunat. 

• Revisió, adequació i connexió dels polígons ja existents. 

• Afavorir i estimular la modernització dels sectors 
tradicionals, ajudant-los a adaptar-se als nous mercats, 
tendències i costums de consum. 

• Suport decidit a las petites i mitjanes empreses. 

• Suport decidit als treballadors autònoms i a les 
cooperatives.  

• Suport decidit a les activitats artesanals. 

• Potenciar la investigació i la innovació (R+D+I) en 
col·laboració amb els centres especialitzats (EPSA, 
AITEX, Instituts Tecnològics) i l’empresa privada. 

•  Desenvolupar les línies específiques d’ensenyament, 
sobretot les relacionades amb la formació professional 
(Universitat, Instituts, Escola d’Arts i Oficis, 
ensenyament no reglat, etc.) adequant les titulacions 
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acadèmiques a les necessitats productives i als nous 
sectors emergents, tant de la ciutat com de la comarca. 

• Creació d’una marca territorial de qualitat local i/o 
comarcal (Alcoi, la Mariola, les Valls, Comarques 
Centrals Valencianes). 

• Suport a la seua internacionalització i projecció exterior 
(Fires comarcals, Fires internacionals, etc.). 

 

2.2.- Promoure Alcoi com a capital dels serveis associats 

Subobjectius: 

• Afavorir la ubicació, centralització i capitalitat a Alcoi de 
serveis públics (AEAT, SS, SUMA, IMPIVA, 
Conselleries, etc.) 

• Potenciar el desenvolupament a Alcoi de tots els serveis 
privats necessaris a les empreses (assessories i gestories 
fiscals i laborals; gabinets de disseny; centres d’estudi i 
comercials informàtics; comptabilitat; assegurances; 
representants de productes; traductors; manteniment de 
maquinària; publicitat; etc.). 

• Iniciar un procés de mancomunar serveis bàsics amb els 
pobles del voltant com la recollida de brossa, serveis 
socials, depuració d’aigües, activitats culturals, etc. (en 
cas que no es creara la Mancomunitat, que és la que 
podria fer-ho). 
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• Potenciar l’eix econòmic Alcoi-Cocentaina-Muro 
establint els contactes i Plan Comarcals que calguen. Es 
podria començar creant una mena de Societat Mixta (i 
veure de fer-lo extensiu fins a la Foia de Castalla). 

• Ampliació de l’abast territorial de la Cambra de Comerç 
d’Alcoi (actualment és solament municipal). En una 
primera fase convertir-la en comarcal (la Mariola) i més 
avant regional (les Valls). [Per tant, caldrà, per a 
aconseguir-ho, canviar la Llei valenciana de Cambres de 
Comerç] 

• Afavorir els Consorcis i les associacions empresarials i 
sindicals, amb seu a Alcoi, per tal que puguen ser 
organitzacions més potents, vertebradores i 
representatives de tot l’interior valencià (fomentar els 
vincles “horitzontals”). 

• Impuls decidit a la coordinació de la formació 
permanent, tant de les noves tecnologies com de 
direcció d’empreses, gestió internacional, etc. establint 
convenis amb les institucions corresponents (EPSA, 
AITEX, etc.). 

• Creació del que l’Informe de l’OCDE anomena 
“Centres de Serveis Reals” per a poder augmentar la 
competitivitat i optimitzar les oportunitats de mercat de 
les empreses usuàries. 
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2.3.- Afavorir l’emergència de nous sectors 

Subobjectius: 

• Creació del Parc Tecnològic de l’Alcoià-Comtat, amb el 
concurs de l’EPSA, al voltant de l’illa de l’antic auditori 
(Rodes), i ampliant les seues instal·lacions cap a les altres 
naus del seu voltant (la zona de la “moguda”) i cap el riu 
(empresa Monllor i el que es puga aprofitar). 

• Creació d’agències de transferència de tecnologia, de 
nous coneixements i que procuren informació a les 
empreses més petites a situar dins el Parc Tecnològic. 

• Afavorir el sorgiment d’empreses de nous serveis a les 
indústries. 

• Afavorir i potenciar la diversificació industrial (tant dins 
del sector tèxtil com dels altres: paper, metall, plàstics, 
reciclats, etc.). 

• Afavorir la creació de programes i d’empreses de gestió 
mediambiental (energies alternatives, gestió de residus, 
etc.). 

• Afavorir i potenciar les activitats artesanals. 

• Afavorir la creació d’empreses de turisme i oci 
(hostaleria, restauració, guies turístics i didàctics, 
activitats a l’aire lliure, esports, etc.). 

• Afavorir la creació d’empreses de serveis socials (malalts, 
majors, discapacitats, xiquets, etc.). 
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• Afavorir la creació d’empreses vinculades al camp 
cultural (l’Ajuntament hauria de convertir-se en 
“promotor de promotors”, no en “competidor”): teatre i 
dança, tallers de creació, edició de llibres, produccions 
audiovisuals, disseny, etc. 

• Impulsar una política d’estalvi energètic i de millora dels 
recursos energètics. 

• Afavorir i consolidar l’esperit emprenedor mitjançant 
concursos, ajudes, microcrèdits, etc. 

• Afavorir i consolidar les possibilitats del sector agrari 
(veure apartat següent). 

 

2.4.- Recuperació i foment de les activitats rurals 

Subobjectius: 

• Afavorir la creació de programes i d’empreses de gestió 
mediambiental (forestal, jardineria, etc.). 

• Instauració d'un Cicle Formatiu Superior en la comarca 
(Muro, Cocentaina, ...) relacionat amb l'activitat agrària 
de qualitat. 

• Impuls, protecció, foment i modernització de les 
activitats agràries, tant les tradicionals com sobretot les 
ecològiques i de futur (oli, plantes aromàtiques, vi, reg 
per degoteig,” etc.). 
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• Elaboració d’un Pla d’Ordenació i Planificació Agrícola, 
que tinga en compte la planificació per cultius i varietats 
en el marc comarcal. 

• Afavorir la fabricació de productes “verds” o 
“ecoetiquetats” (p.e. productes ecològics de qualitat). 

• Potenciar la qualitat agroalimentària dels productes de la 
comarca (amb Denominacions d’Origen, si cal). 

• Creació a Alcoi d’un Centre d’Investigació 
agroalimentària i ecològica que done solidesa als 
productes verds i de qualitat (hauria d’estar ubicat en el 
Parc Tecnològic). 

• Campanya de promoció de la relació entre bioagricultura 
i salut, relacionada amb els futurs –ja presents- nous 
hàbits nutricionals. 

• Afavorir la creació d’empreses agroalimentàries (oli de 
qualitat, agricultura biològica, recuperar la tradició 
vinatera, conserves, melmelades, fruites, etc.). 

• Creació de “bancs de terres” o una mena de 
“concentració parcel·lària” per a resoldre en part el 
problema del treball a temps parcial i l'abandonament de 
terres. 

• En col·laboració amb el departaments de Botànica i de 
Salut de la Universitat, dedicar la Canal a productes 
aromàtics i plantes medicinals, per tal d'enllestir una 
producció científica i relacionada amb la medicina 
alternativa. 
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• Afavorir les infrastructures i activitats de turisme rural. 

• Fer un Pla de conservació/compromís pel territori, 
creant si cal subvencions per tal de mantenir el paisatge 
agrari tradicional, creant la figura de Espai Protegit d’Interés 
Comunitari. 

• Pla ambiciós de repoblació forestal a nivell comarcal 
(tant per raons mediambientals com econòmiques). 

• Millorar el manteniment dels camins rurals. 

• Definir i mantenir les vies agropecuàries. 

• Foment de la producció d’articles típics de la comarca 
(artesans, agraris, estacionals, etc.). 

• Més col·laboració entre Alcoi i el CEDER Aitana. 

 

2.5.- Consolidar Alcoi com a capital comercial 

Subobjectius: 

• Creació d’una imatge i marca comercials local i/o 
comarcal, tant de productes ordinaris propis com 
“verds” o “ecoetiquetes”. 

• Fomentar l’associacionisme comercial local. 

• Fomentar la modernització de les estructures comercials 
locals (targetes de compra unificades, renovació de 
locals, reciclatge dels empleats, etc.). 
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• Adaptació dels mercats locals als canvis d'hàbits dels 
consumidors (reforma de l'espai, ampliació d'horaris, 
incorporació de nous serveis, ús d’Internet, noves 
relacions amb els clients, etc.). 

• Crear un centre de distribució comarcal (o de compra a 
l’engròs) gestionat pels mateixos comerciants (llotja, 
centre logístic, ...). 

• Creació de Fires i trobades comarcals, sobretot de 
productes propis per a fomentar els sectors locals/
comarcals (productes alimentaris, artesania, gastronomia, 
etc.). 

• Incloure els mercats ecològics en els Plans de 
desenvolupament comercial i en les estratègies de 
comercialització, tant per al mercat nacional com 
l’internacional (el respecte al medi ambient és una 
qualitat afegida i ha ser un factor competitiu). 

• Estudiar la conversió en zona exclusiva de vianants 
d’alguns carrers per a convertir-los en zones comercials. 

• En relació amb l’activitat turística, comercialització de 
productes típics de la comarca (artesans, agraris, 
estacionals, etc.). 
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2.6.- Promoure Alcoi com a destinació turística 

Subobjectius: 

• Potenciar la imatge d’Alcoi com a ciutat de llarga i densa 
tradició cultural i com a referent d’un nou turisme 
cultural alternatiu. 

• Potenciar cap a l’exterior la diversificació dels atractius ja 
existents a la ciutat, alguns encara poc aprofitats: 
patrimoni històric i urbanístic –modernisme, restes 
medievals, arqueologia, etc.– i mediambiental –entorn 
natural, via verda, paratges, etc.–; tradicions –festes de 
Sant Jordi, Tirisiti, “ruta dels betlems”, cavalcada de 
Reis, etc.–; esdeveniments culturals –Mostra de Teatre, 
Jornades de Sociolingüística, Insònit–; i un llarg etcètera.  

• Crear una marca turística pròpia. 

• Millorar l’oferta d’activitats d’oci, cultura i esport: 
ecomuseus, exposicions, concerts... alternatius als 
convencionals. 

• Concretar itineraris culturals, naturals, arquitectònics i 
difondre’ls entre les empreses turístiques. 

• Creació de nous referents: Jornades i Congressos de 
temes d’actualitat, activitats puntuals de turisme cultural, 
actes esportius destacats, trobades comarcals de tota 
mena, etc. 

• Campanya d’imatge sobre els valors dels nostre paisatge 
rural tradicional.  
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• Afavorir les infraestructures d’hostaleria i restauració 
relacionades amb el turisme de tot l’any (no tan sols 
l’estacional). 

• Potenciar empreses turístiques, de publicitat i de 
comunicació, sobretot les que estiguen més lligades a la 
promoció de la ciutat. 

• Desenvolupar programes de formació per als 
professionals d’aquest sector, tant pel que fa al turisme 
“natural” com al “cultural”. 

• Avaluar la possibilitat d’un nou turisme –residencial si 
fóra possible– dirigit a jubilats, nacionals i estrangers, 
amb l'atenció geriàtrica adient (caldria crear un centre 
especialitzat). 

• Confecció i difusió de guies caràcter monogràfic 
(botàniques, arqueològiques, industrials, d’art, 
tradicions...) dirigides a diferents col·lectius (escolars, 
jubilats, mestresses, etc.). 

• Potenciar la “ruta dels ponts” com a singularitat 
urbanística, a ampliar quan estiguen construïts els nous 
viaductes de l'autovia.  

• Creació d’un complex turístico-cultural en la zona del 
Salt que aglutinaria la casa de “Brutinel”, la fàbrica 
annexa, el jaciment arqueològic paleolític i la cas de Gil-
Albert. Podria ser una fundació. 
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3a. - Línia estratègica: Alcoi, qualitat de vida 

Heus ací un dels objectius bàsics, pràcticament per 
damunt de qualsevol altra consideració: la qualitat de vida 
dels ciutadans. Sempre s’han associat les polítiques de 
benestar al fet de disposar d’uns serveis de qualitat (sanitat, 
educació, transport urbà, administració, llocs per a esport i 
lleure, etc.); i és cert. Però en el BLOC pensem, seguint les 
tendències urbanístiques més actuals, que hi ha a més a més 
altres factors importants que també poden contribuir a 
millorar la qualitat de vida dels habitants d’una ciutat, com 
són la protecció del paisatge urbà i del medi ambient, així 
com el foment dels espais públics i de la convivència, entre 
altres relacionats amb la sostenibilitat, la comoditat, i el fet 
d’“estar a gust” en el mateix municipi. 

 En aquesta línia, l’urbanista i economista Ferran Ferrer 
afirmava que “els valors de les ciutats que han de sobreviure 
al segle XXI són la comoditat, la tranquil·litat, la sociabilitat i 
la sostenibilitat. (...) La ciutat és l’escenari on s’ha de 
manifestar el conjunt de les necessitats individuals i 
col·lectives. L’estructura física urbana condiciona la 
satisfacció d’aquestes necessitats, alhora que pot servir 
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d’instrument de transformació social. La consecució de 
l’objectiu bàsic d’una ciutat per viure millor, depén en gran 
manera de la qualitat dels espais ciutadans”. En el mateix 
sentit abundava l’arquitecta Zaida Muxí i l’urbanista Jordi 
Borja: “Fer ciutat és, abans que res, reconèixer el dret a la 
ciutat per a tothom. [S’ha de considerar] els espais públics 
com a element ordenador i constructor de la ciutat”. Volem 
doncs un Alcoi per al segle XXI que dispose de les millors 
condicions de benestar per a tots els seus habitants. 

 

OBJECTIUS: 

3.1.- Alcoi com a sinònim de benestar 

Subobjectius: 

• Aconseguir una bona imatge de la ciutat com a sinònim 
de “bon estar”, de bon equilibri entre els avantatges 
d’una gran ciutat (que disposa de tots els serveis) i d’un 
poble petit molt assequible (per la dimensió humana, per 
les distàncies assumibles, pel la convivència, per la 
tranquilitat, per la bonhomia de les relacions humanes, 
etc.). 

• Alcoi, com a exponent, únic i específic, de proximitat a 
un medi ambient privilegiat i singular, ben conservat (és 
l’única ciutat valenciana amb dos parcs naturals en el seu 
terme municipal), íntimament unida al camp i les 
muntanyes, prop del litoral i de les capitals 
administratives. 
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• Promocionar el civisme com a forma de relació 
harmònica entre tots els ciutadans i d’identificació 
solidària dels ciutadans amb els problemes de la ciutat 
(Pla de Civisme). 

• Atenció especial a la seguretat ciutadana (coordinació i 
Comissaria Conjunta Policia Local i Nacional). 

• Itineraris urbans preferents per al vianants (voreres 
amples, passos “zebra” ben senyalitzats, indicacions en 
el sòl per als xiquets, etc.). 

• Construir i adaptar una “segona” i més ampla “volta als 
ponts”: l’Anella verda, unint tots els parcs i vies verdes 
de la ciutat en un itinerari urbà clarament delimitat i 
adaptat inclús als discapacitats. 

 

3.2.- Alcoi com a sinònim de ciutat ecològica 

Subobjectius: 

• Alcoi, ciutat recicladora i neta. Capdavanters en el 
reciclatge selectiu de la brossa (més informació als 
ciutadans). Més i millor neteja per part de l’empresa 
concessionària. 

• Alcoi, ciutat no contaminant. Reubicació de les 
indústries instal·lades al nucli urbà als afores, control 
radical de la possible contaminació atmosfèrica i 
acústica. 
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• Alcoi, ciutat estalviadora. Capdavanters en l’estalvi de 
recursos (aigua, energia elèctrica, etc.). 

• Alcoi, ciutat verda experimental. Capdavanters quant a 
noves energies per al transport públic (biocombustibles, 
elèctrics, etc.), Etiqueta d’Edificis Ecològics, nova 
normativa municipal d’energies alternatives, etc. 

• Potenciar l’ecoeficiència com a nova estratègia per a les 
empreses (veure d’aplicar a Alcoi el sistema “Eco-
Compass”). 

• Alcoi, ciutat amb una mobilitat sostenible. Potenciació 
del transport públic, zonificació de carrers per a vianants 
i sense cotxes, etc. 

• Alcoi, ciutat rigorosa i capdavantera en l’aplicació de 
l’Agenda Local 21. 

• Declarar Alcoi com ciutat “sostenible”: fer de la 
sostenibilitat l’eix vertebrador. 

• Creació d’un nou ecoparc, d’una Patrulla Verda, acabar 
amb els abocadors il·legals, etc. 

• Elaboració, per a la seua protecció, d’un catàleg d’arbres 
monumentals del terme municipal d’Alcoi, i no sols els 
de la ciutat, tant de titularitat pública com privada. 

• Elaboració d’un Manual de Catàstrofes i d’accidents 
domèstics (incendis rurals i urbans, nevades, 
terratrèmols, pluges intenses, etc.) i difondre’l entre la 
població amb normes senzilles de recordar i complir. 
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3.3.- Alcoi com a sinònim de salut, assistència i serveis  

Subobjectius: 

• Eradicació de la legionel·la. Un dels principals 
problemes de la ciutat. Tots els esforços i tots els 
recursos per a la seua solució final. (Veg. Annex 2: 
“Decàleg contra la legionel·la”) 

• Desenvolupar amb decisió polítiques de prevenció i 
d’educació per a la salut: l’urbanisme, les dietes dels 
col·legis, els permisos d’obres, programes educatius, etc. 
aniran dirigits a aconseguir que Alcoi siga considerada 
“ciutat saludable”.  

• Reforçament del Consell de Salut, amb més participació 
ciutadana. 

• Sanitat: Construcció d’un nou Hospital comarcal de 500 
llits i modern en quan a dotació tecnològica que podria 
estar ubicat al costat de l'autovia per facilitar l'accés als 
pobles de la comarca.  

• Construcció d’un ambulatori a Santa Rosa (en zona alta 
del barri i prop de Batoi). 

• Pla d’assistència i prevenció de les drogodependències. 

• Potenciar les medicines alternatives a través d’un Institut 
Municipal i relacionat amb la investigació sobre les 
plantes medicinals de la Canal. 
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• Tercera edat: creació de més places de geriatria, creació 
de més places públiques en residències, nous centres de 
dia, aules de dinamització a tots els barris, més assistents 
socials. 

• Quan estiga construit el nou Hospital, dedicar el Verge 
dels Lliris a crònics i, sobretot, a geriatria, convertint-lo 
en un Centre d'investigació gerontològica.  

• Fomentar la construcció d’habitatges menuts per a les 
persones majors amb serveis comuns voluntaris de 
restauració, infermeria, fisioteràpia, etc. 

• Menuts: nova escoleta pública a l’Eixample. I obertura 
de tots els dies laborables a totes les escoletes, segons el 
calendari oficial laboral (propiciar la conciliació laboral i 
familiar).  

• Ludoteques públiques i activitats infantils fora de l'horari 
escolar. 

• Discapacitats: atenció específica a les persones amb 
discapacitats (centres de malalties mentals, eliminació de 
barreres arquitectòniques, afavorir la integració social, 
etc.) (Pla “Ciutat per a tots”) 

• Dones: acomodar la ciutat a les necessitats de la 
població femenina (dotacions, horaris, transport públic, 
adequació viària, etc.). 

• Immigrants: atenció especial a aquest col·lectiu 
(elaboració d’un Pla d’acollida, creació de la figura del 
mediador intercultural). 
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3.4.- Alcoi com a sinònim d’urbanisme de qualitat 

Subobjectius: 

• Alcoi, com a model de ciutat per a les persones com a 
criteri prioritari (p.e. el tema tan discutit del bulevard). 
(Veg. 4.2. i l’Annex 1: “Decàleg del bon urbanisme”, de 
Jordi Borja) 

• Pla Rector del Centre Històric (“tota la ciutat feta, la 
ciutat heretada, és tota ells ciutat històrica”, afirmen 
alguns urbanistes). 

• Alcoi, com a exponent d’un paisatge urbà de qualitat 
(no sols rehabilitació de façanes, sinó ampliar la 
campanya a aquells elements urbans definitoris i que 
influeixen en la qualitat de vida dels seus habitants: 
vidrieres, rètols, cablejats, antenes, aparells exteriors, 
tanques d’obra, parets mitgeres, neteja de graffittis “no 
autoritzats”, etc.). 

• Estudiar la possibilitat de construir elevadors en els 
edificis que no en tinguen, inclús per la part exterior. 

• Convertir els espais públics en elements ordenadors i 
constructors de l’urbanisme i del planejament de la 
ciutat.  

• Pla d’habitatges públics per a gent més desafavorida en 
règim de lloguer, en cooperativa, amb microcrèdits, etc. 
(sobretot a partir del patrimoni municipal d’habitatges i 
solars). 
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• Afirmació del model de ciutat compacta, rebutjant en la 
mida possible els models de ciutat dispersa, fragmentada 
o genèrica (R. Koolhaas).  

• Potenciar un urbanisme més social, sostenible i 
respectuós amb la memòria històrica dels ciutadans 
(Creació de la Gerència d’Urbanisme, Habitatge i 
Patrimoni, Etiqueta Edificis Ecològics, etc.). 

• Potenciar un urbanisme més participatiu, almenys per als 
grans projectes (l’agent de la política urbana és el 
ciutadà). 

• Reutilització de les fàbriques tancades dins el casc urbà 
per a usos diversos: oficines i serveis, noves tecnologies, 
aparcaments de cotxes... 

• Convertir barrancs, rius i rieres en zones verdes i netes, 
o dit d’una altra manera, convertir-los d’andrones 
marginals en corredors verds i ecològics d’ús públic. 

 

3.5.- Alcoi com a sinònim de ciutat jove i dinàmica 

Subobjectius: 

• Promocionar la participació i el protagonisme juvenil 
(Casal de la Joventut, foment de les associacions 
juvenils, autogestió d’espais i activitats, etc.). 
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• Pla específic d’habitatges públics per a gent jove, de 
lloguer, en cooperativa, microcrèdits, etc. (facilitar l’accés 
a l’emancipació).  

• Suport als aspectes relacionats amb l’oci i les activitats 
lúdiques (bona oferta i informació quant a instal·lacions 
i esdeveniments: ludoteques, concerts, emissora de 
ràdio, tallers, esport, viatges, campaments, colònies, 
teatre, grups musicals, etc.). 

• Especial atenció a les seues problemàtiques específiques 
(informació sexual i planificació familiar, 
drogodependències, prevenció de possibles situacions de 
violència juvenil, etc.). 

• Consolidació i potenciació de l’Espai Jove. 

• Potenciar les activitats d’esbarjo alternatiu. 
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4a. - Línia estratègica: Alcoi, ciutat integradora 

La ciutat és el lloc dels intercanvis –no tan sols mercantils, 
clar–, de les identitats i de les diversitats (culturals, socials i de 
tota mena). I com afirma Ferran Mascarell, “la identitat 
cultural local juga un paper cohesionador comunitari bàsic”. 

 Però no hem de perdre de vista que, tot i que no resulte 
senzill, hem de procurar d’aplicar la màxima esmentada més 
amunt de “igualtat per viure i diversitat per conviure”. La 
ciutat d’Alcoi ja ha rebut en diversos moments del passat 
contingents de forasters que mai no han plantejat cap 
problema; al contrari: en un primer moment –finals del segle 
XIX i principis del XX– procedien de la comarca bàsicament, 
i a partir de la fi de la guerra civil de la resta de l’estat. El 
problema ara és més complex perquè ens venen de tot el 
món, amb una gran diversitat de situacions, ètnies, llengües i 
cultures. Aquell passat i aquest present han generat unes 
situacions personals i urbanístiques que cal resoldre. 
Integració, cohesió social i equilibri urbà són, doncs, 
objectius a aconseguir. 
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En aquest sentit, són ben a considerar les observacions 
dels citats Borja-Muxí quan afirmen que “les operacions 
d’habitatge han d’evitar l’homogeneïtat social. Els projectes 
d’habitatge de vocació social únicament per a estaments 
baixos són antidemocràtics. La barreja social suposa més 
ocupació, més equipament, més integració en la ciutat i més 
visibilitat del lloc”.  

En conclusió, doncs, en el BLOC pensem que Alcoi ha de 
cohesionar socialment els habitants de la ciutat, integrar culturalment 
les diversitats i unir urbanísticament tots els seus barris, 
minimitzant els desequilibris, corregint les desigualtats i 
resolent les fractures internes. En definitiva, Alcoi ha de 
contribuir que els ciutadans aprenguen a saber combinar i 
relacionar la llibertat amb la coresponsabilitat i amb el 
respecte a la diversitat.  

 

OBJECTIUS: 

4.1.- Alcoi amb cohesió social i cultural 

Subobjectius: 

• Construcció d’una bona oferta d’habitatges públics 
socials (però procurant no crear “guetos”). 

• Creació d’una xarxa d’equipaments a tots els barris 
(centres socials, biblioteques, aules d’estudi, tallers, 
centres de la 3ª edat, ludoteques, etc.). 
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• Dissenyar un Pla específic d’acollida per a la integració 
de la nova immigració que incloga, almenys, els aspectes 
educatius (col·legis), culturals (llengua), assistencials 
(sanitaris i serveis socials) i d’habitatge específic (VPO, 
lloguer). 

• Programes d’atenció especial a les persones i grups 
necessitats d’intervenció pública. 

• Oferta i promoció d’activitats ciutadanes on tothom 
puga participar (competicions esportives, festivals 
infantils, bandes de música, visites a la ciutat, etc.) 

 

4.2.- Alcoi amb cohesió territorial 

Subobjectius: 

• Integrar, harmoniosament, tots els barris de la ciutat (la 
fractura entre Batoi i Santa Rosa és un bon repte 
urbanístic pendent, i la que hi ha entre algunes 
urbanitzacions perifèriques i el nucli urbà, també), de 
forma que, independentment d’on s’hi visca, tothom 
gaudisca de tots els serveis públics (p.e. un nou mercat 
equidistant dels dos barris esmentats). 

• Creació, reutilització i/o revitalització –segons els casos– 
de més zones de relació i cohesió comunitàries: places, 
zones verdes, mercats municipals, bulevars, parcs 
infantils, miniespais d’esport, etc.  
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• Procurar l’equilibri de funcions dels diferents espais 
urbans, segons la ubicació i les necessitats dels barris: 
per a vianants, per a automòbils, per a lleure, etc.  

• Pla Rector del Centre Històric que recupere memòria 
històrica, la trama urbana i nous habitants. 

• Ús racional dels anomenats “espais de transició”. 

• Unió de tots els parcs com a zona de passeig (l’Anella 
Verda esmentada o “volta als parcs”, concèntric i 
exterior a la tradicional “volta als ponts”). 

• Revitalitzar l’ús del caixer o llit del riu com a zona de 
lleure integrant-lo en la ciutat (parcs infantils, paellers, 
aparcaments, microinstal·lacions esportives, petites 
hortes d’ús lliure per la tercera edat, etc.). 

• El conegut com “bulevard” ha de contribuir a esta unió 
dels barris fent-lo més humanitzat, equilibrant les seues 
funcions de “carrer” –no de “carretera”–, de lloc de 
trobada per als veïns de la zona, de lloc de pas per als 
xiquets i joves que van i tornen als centres escolars, de 
lloc de passeig per a tots i de via pública per a cotxes (no 
subordinant tot el projecte a aquesta funció). 
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5a. - Línia estratègica: Alcoi, referent cultural, 
educatiu i esportiu 

En el BLOC sempre hem considerat l’educació i la cultura 
una part clau de tota acció política. El coneixement, la 
formació i la instrucció són factors clau de socialització i de 
progrés en tota societat, tant a nivell individual com 
col·lectiu. El coneixement és llibertat. La cohesió social i la 
integració han de començar en l’escola. Una societat culta és 
una societat tolerant i amb perspectives de desenvolupament. 
Per altre costat, no s’ha d’oblidar que la formació –tant dels 
escolars com dels treballadors– és la millor manera d’apostar 
pel futur; l’Informe de l’OCDE, el Projecte Concercost i el Pla 
Estratègic de la Cambra de Comerç, tantes vegades citats, 
insisteixen molt en la importància de la formació...  

Per aquests motius la cultura, l’educació i l’esport -entre 
altres-, constitueixen –haurien de constituir- un eix 
transversal de l’acció política municipal: l’urbanisme ha de 
preveure sòl dotacional i espais educatius, el medi ambient ha 
de ser també objecte d’educació a la població, la immigració i 
la marginació social han de ser tractades també des de 
l’educació, l’educació és un bé cultural, la formació tècnica és 
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necessària per a la innovació i el desenvolupament, l’educació 
és un bon instrument de promoció social i de llibertat, la 
participació ciutadana comença a aprendre’s en l’escola, una 
activitat esportiva coorecta és un bon símptoma de salut i 
qualitat de vida de la ciutat, etc. L’administració ha de ser en 
el camp cultural i esportiu promotora, mai competidora: ha 
de facilitar el sorgiment d’empreses productores, no suplir-les 
ni substituir-les. Per tant, Alcoi ha de fer de l’educació, la 
cultura i l’esport una de les bases del progrés de la ciutat; 
convertir-se en capdavanters i elements referencials.  

És important tenir en compte que, com deia l’informe 
Delors sobre educació, “l’educació i la cultura del segle XXI 
hauran de donar instruments per aprendre a saber, per 
aprendre a fer i per aprendre a ser”. I açò comporta, en 
definitiva, que la imaginació i la creativitat com a eix de la 
cultura i l’educació han de ser un model a tenir en compte 
sense reserves; més encara, com s’ha indicat més amunt, tots 
els experts coincideixen en el fet que el futur està en 
l’anomenada “societat del coneixement”, generadora 
d’innovació i d’alt valor afegit; segons Ferran Mascarell, “la 
ciutat del coneixement és aquella que desplega alhora la 
dimensió constituent, creativa, urbana i econòmica de la 
cultura”. En definitva, si no volem quedar despenjats del 
futur, ens hem d’agafar seriosament el que el sociòleg Manuel 
Castells afirma amb rotunditat: “la capacitat de crear 
missatges, la creació de continguts i la creativitat són la 
primera matèria fonamental de la nova economia”.  
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OBJECTIUS: 

5.1.- Alcoi, capital cultural 

Subobjectius: 

• Conservar, millorar i promocionar el patrimoni històric i 
cultural local, tant el material com l’immaterial 
(arquitectònic, industrial, artístic, festiu, tradicions, etc.). 

• Xarxa de museus locals en base als ja existents 
(Arqueològic i de la Festa) i als futurs/futuribles (dels 
Bombers, d’Art, d’Arqueologia Industrial i/o de la 
Ciutat). 

• Potenciar la revalencianització de l’administració i la 
normalització lingüística en el conjunt de la societat 
(facilitar la retolació oficial i comercial, equips de 
traducció, classes per a immigrants i castellanoparlants, 
publicacions, etc.)  

• Afavorir la creació d’empreses culturals (audiovisuals, 
editorials, musicals, grups de teatre i dansa, etc.): 
l’administració local no ha de ser competidora. 

• Donar suport a la creativitat artística i cultural (afavorir 
la presència i reconeixement dels artistes, tallers populars 
de creació i difusió, promoció de l’associacionisme 
cultural i artístic, etc.). 

• Donar suport als grups i tallers de teatre locals, activitat 
important a Alcoi que gaudeix d’una gran –i més que 
lluïda– tradició.  
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• Promoció d’estudis i activitats musicals (conservatori, 
bandes de música, concerts, etc,), també de llarga 
tradició a la ciutat. 

• Fomentar la productivitat de continguts culturals (més 
important que consumir-los, és inventar-los, produir-los 
i distribuir-los). 

• Potenciar activitats i convocatòries culturals d’abast 
extramunicipal (Mostra de Teatre, Jornades de 
Sociolingüística, trobades de tot tipus, congressos i 
jornades d’estudis, premis i concursos, etc.). 

• Creació d’un Institut d’Estudis Local/Comarcal i d’un 
Servei de Publicacions. 

 

5.2.- Alcoi, ciutat educativa 

Subobjectius: 

• Cobrir tota la potencial demanda d’escoletes públiques 
(construcció d’una nova escoleta, com a mínim, que 
cobresca l’Eixample/Zona Nord, i rehabilitació total de 
la del Jesuset). 

• Assegurar la total escolarització dels xiquets en el tram 0 
a 3 anys. 

• Impulsar de nou la denominada “escola oberta”. 

• Desenvolupar un Pla Educatiu de Ciutat (de forma 
global, concertat i participatiu).  
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• Proposar un ample debat entre el professorat sobre el 
futur de l’educació a Alcoi, les seus funcions i les 
necessitats de formació. 

• Potenciació del paper dels Pares i Mares, impulsant i 
donant-li més continguts i funcions al Consell Escolar 
Municipal. 

• Adequació de les instal·lacions de primària i secundària a 
les necessitats actuals i futures (Col·legi Miguel 
Hernández, reforma de l’Institut Andreu Sempere, etc.). 

• Donar suport i potenciar els altres ensenyaments (Escola 
d’Art, Escola d’Adults, Escola Oficial d’Idiomes, 
UNED, Conservatori de Música i Dansa, etc.) 

• Potenciar la Universitat (mecanismes de relació entre 
Universitat i Ciutat, afavorir les seues necessitats 
d’infraestructura, convenis d’investigació, relacions amb 
l’empresa, etc.). 

• Plantejar-se la creació de la Cinquena Universitat (a 
partir del que hi ha a les Comarques Centrals 
Valencianes a Ontinyent, Gandía i Alcoi). 

• Potenciar per damunt de tot, amb la concurrència de 
tots els sectors implicats, la coneguda com la “societat 
del coneixement”, en totes les seus dimensions (Castells, 
Mascarell...), sense dubte el potencial de 
desenvolupament de més futur. 

• Major implicació de les empreses en les pràctiques de 
formació. 
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• Reforçar l’ensenyament no reglat lligat a grups laborals, 
professionals, d’edat, o per plaer, en col·laboració amb 
les diverses instàncies (Universitat, SERVEF, Sindicats, 
Instituts, etc.) 

• Pla d’Entorn i Centres Oberts per a facilitar i optimitzar 
l’ús públic de les instal·lacions escolars als barris 
respectius (biblioteques, instal·lacions esportives, salons 
de reunió, tallers, grups o “escola” de pares, etc.). 

• Reforçament de les línies en valencià. 

• Creació de l’Institut Municipal d’Educació i de la 
Universitat Popular, en col·labotació amb els Centres 
docents locals i el CEFIRE. 

• Creació d’un Pla Municipal d’Atenció a la diversitat en 
connexió amb el Pla educatiu i el Pla d’acollida 
d’Immigrants, donant als Centres toto tipus de facilitats i 
recolzaments (atendre als col·lectius diferents, gestionar 
la garantia social, estudiar l’absentisme, rebaixar/resoldre 
la conflictivitat, etc.) 

• Organització de la Universitat d’Estiu i activitats 
formatives i lúdiques durant el llarg període estival per 
xiquets i joves. 

• Confeccionar un mapa comarcal de formació tècnica i 
professional, corregint allò que calga d’acord amb els 
sectors productius i les necessitats futures. 
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5.3.- Alcoi, ciutat esportiva 

Subobjectius: 

• Creació d’Escoles Esportives municipals i/o de convenis 
amb escoles esportives privades per a promocionar 
l’esport base. 

• Promoció decidida a la formació de monitors esportius 
per a fomentar amb rigor l’esport base (amb diferents 
nivells, segons les necessitats). 

• Facilitar la pràctica de l’esport a tothom (gent major, 
població escolar, gent amb pocs recursos –parats, 
immigrants, etc.-). 

• Donar suport a l’esport d’elit competitiu (com a factor 
de cohesió social, de promoció de la ciutat i d’estímul 
per als xiquets i joves). 

• Pla per a disposar de les instal·lacions esportives 
adequades i a l’abast dels ciutadans (més, i més a prop: 
en parcs, en el riu, les dels centres educatius, ampliar els 
poliesportius que es puguen, etc.). 
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6a. - Línia estratègica: Alcoi, un ajuntament 
exemplar 

Ho hem dit al principi: l’administració, el poder polític, ha 
de ser impulsor, catalitzador, coordinador, de tot el Pla de 
ciutat: des de la tasca de liderar tot el procés de 
transformació, és més possible el futur. Sense la concurrència 
de l’ajuntament, tot és més complicat, es fa més difícil 
enllestir moltes iniciatives, costa més portar endavant un bon 
grapat de projectes importants. L’ajuntament, per tant, serà, 
malgrat tot, la referència –implícita i explícita– de totes les 
sinèrgies. Per això és necessari que l’Ajuntament d’Alcoi siga 
una referència quant a eficàcia, austeritat, participació i 
modernitat, sobretot de cara als seus conciutadans. 
L’administració ha de ser, doncs, el model i l’espill des d’on 
es fomenten i promocionen generosament les iniciatives 
ciutadanes de forma participada, compartida, contrastada, 
ordenada i eficaç.  

No oblidem el paper fonamental que donàvem al principi 
a l’administració local com a impulsor de mesures dirigides a 
fomentar les activitats productives. Sense renunciar al 
protagonisme ineludible que ha de tenir la societat civil, tal 
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com hem indicat repetides vegades i afirmen quasi la totalitat 
dels analistes socials, és evident que l’ajuntament està en 
possessió dels elements que li confereixen la millor capacitat 
de lideratge del projecte: el de la legitimitat democràtica 
necessària i el de la capacitat de representació del conjunt de 
la col·lectivitat; per tant se suposa que actuarà sempre altura 
de mires i amb un sentit del bé general que a institucions 
privades o persones particulars no se li pot exigir. Qui millor 
pot –deuria almenys– harmonitzar els interessos generals i els 
particulars, aproximar posicions en les discrepàncies, i crear 
un clima de cooperació, és l’ajuntament. Per això quan millor 
funciona la seua administració, millor; en darrer terme, és 
l’ajuntament qui ha de donar primer que tots, exemple 
d’eficàcia, d’austeritat i de lideratge integrador. 

 

OBJECTIUS: 

6.1.- Un ajuntament eficaç 

Subobjectius: 

• Simplificació de la burocràcia (agilitat en serveis públics, 
tramitacions pròpies, potenciació dels PROP, etc.). 

• Potenciar l’administració única (en allò que es puga). 

• Fer que l’ajuntament siga més proper al ciutadà, que siga 
“de tots i per a tots”. 

• Potenciació dels mitjans telemàtics (màxima facilitat per 
a resoldre qualsevol qüestió mitjançant la xarxa). 
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• Elaboració de la Carta Ciutadana (principis inspiradors i 
orientadors fonamentals, drets i deures, ordenances 
bàsiques, civisme prioritari, etc.). 

• Descentralització dels serveis (afavorir la presència a 
determinats barris de determinats serveis: oficines 
PROP, biblioteques, centres socials...). 

• Pagaments als proveïdors de forma immediata i clara 
(cap endarreriment innecessari). 

• Informació continua al ciutadà de temes d’interès 
general, tant en la xarxa com en el conjunt de plafons 
situats en els barris i punt de concurrència de ciutadans. 

 

6.2.- Un ajuntament auster 

Subobjectius: 

• Pressupostos ben equilibrats i planificats (cap distorsió 
econòmica innecessària). 

• Racionalització de les despeses (eliminació de les 
partides supèrflues –p.e. les de “propaganda” o anuncis 
innecessaris, que res no aporten al ciutadà– i potenciació 
de les prioritàries: les més socials). 

• Estalvi de material i recursos (sumptuaris, protocol·laris, 
energètics, consumibles, de personal, etc.). 

• Aplicació del principi de subsidiarietat (suplir en la 
mesura que es puga les altres administracions). 
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6.3.- Un ajuntament capdavanter i exemplar 

Subobjectius: 

• Exemple de solidaritat (tenir present la necessària 
cohesió social i territorial de la nostra ciutat). 

• Exemple de valencianització (cultural i lingüística però 
també política, econòmica i territorial). 

• Exemple de sostenibilitat (totes les activitats municipals 
–i instal·lacions- impregnades de consciència ecològica). 

• Exemple de participació (implicar la societat alcoiana en 
les decisions i els projectes municipals). 

• Exemple de modernització (innovació i obertura als 
nous corrents ideològics, culturals i socials). 

• Exemple d’urbanisme al servei del ciutadà i de la ciutat, 
no exclusivament de les empreses promotores o de les 
activitats privades. 

• Exemple de servei prioritari al ciutadà: “Primerament 
són les persones”. (Creació del “Defensor del Ciutadà”). 

• Exemple d’intercanvi continu i de cooperació permanent 
amb els col·lectius socials representatius (empresaris, 
sindicats, AA. de Veïns i Culturals) en relació a 
iniciatives, projectes, inquietuds, problemes, il·lusions i 
esperances. 
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ANNEXOS 

Hem deixat per a la part final tres documents o apartats 
que considerem que haurien de figurar en aquest Pla de 
Ciutat perquè poden afectar aspectes importants del 
funcionament d’un municipi singular, com és Alcoi.  

El primer document és sobre urbanisme. El disseny de la 
ciutat, la distribució dels espais públics, les obres públiques, el 
model territorial i la configuració dels seus carrers, cases i 
places –entre altres aspectes– no són temes menors. 
L’urbanisme és una de les columnes vertebrals del benestar 
dels ciutadans. Les decisions i propostes de caràcter 
urbanístic configuren i condicionen la ciutat per a dècades. 
Per això no s’hi val qualsevol criteri en la seua gestió. En el 
BLOC apostem per un urbanisme al servei de tots els 
ciutadans, sostenible, rigorós, participatiu, que convertesca la 
ciutat en un lloc amable i còmode per a viure, on la qualitat 
de vida dels seus habitants siga el criteri i objectiu prioritari. 
Per aquests motius hem adaptat a Alcoi el decàleg del bon 
urbanisme que en el seu dia formulara Jordi Borja; nosaltres 
no tan sols ens identifiquem bastant amb ell, sinó que el 
considerem un autèntic “manual de bones pràctiques 
urbanes”.  
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En segon lloc, hem de recordar que un dels problemes 
que més mal ha fet a la imatge d’Alcoi ha estat, sense dubte, 
els continus brots de legionel·la que des de 1999 han castigat la 
ciutat, deixant un rastre de quasi vint morts i més de tres-
cents afectats. En el BLOC vam voler abordar seriosament 
un problema tan important, i després de fer les lectures i 
consultes necessàries així com d’obtenir els assessoraments 
escaients, vam arribar a la conclusió que calia prendre 
almenys deu tipus de mesures. I vam formular la nostra 
reflexió, proposta o decàleg sobre el problema. Tot i que 
l’hem fet públic per diverses vies, els tornem a reproduir 
perquè pensem que eixa és la línia correcta d’actuació i 
perquè encara queden temes pendents de resoldre. 

Finalment, no podríem tancar aquest Pla de Ciutat sense 
recordar quins han estat els treballs, estudis o diagnòstics més 
reeixits que s’han elaborat sobre l’economia i la societat de la 
ciutat i el seu entorn comarcal. Per allò de continuar amb la 
imatge tan suggeridora i pràctica dels “decàlegs”, hem comés 
la gosadia de seleccionar-ne deu, els més relacionats amb el 
projecte que presentem i defensem, ço que no vol dir que 
constituesquen l’única font d’informació o reflexió. La 
bibliografia que hi ha sobre Alcoi és abundant, i en 
seleccionar es corre el perill de deixar de costat treballs 
importants –alguns fins i tot molt importants– sobre la 
industrialització, o sobre la transició demogràfica, o sobre la 
societat alcoiana, o sobre l’evolució urbana, o sobre tants 
temes d’interès col·lectiu. Però pensem sincerament que per 
a l’objectiu d’aquest Pla de Ciutat és suficient amb la tria que 
hem fet; i la tria ha estat feta d’acord amb les anàlisis més 
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generals que es fan sobre la ciutat, o dels diagnòstics que ens 
serveixen d’informació bàsica, o senzillament perquè tenen 
una utilitat per les seues conclusions o recomanacions. 
Evidentment, tampoc no hi incloem els llibres de caràcter 
teòric que ens han ajudat a formular criteris, propostes i 
alternatives; no és aquest ni el lloc ni el moment. 
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Annex 1: DECÀLEG DEL BON URBANISME 

(Adaptació a Alcoi de la proposta del sociòleg i urbanista Jordi 
Borja, professor de la Universitat de Barcelona i consultor internacional) 

1. Les ciutats tenen carrers, no carreteres. 

- La ciutat és, primer que res, un conjunt d’espais públics 
envoltats d’edificis i d’arbres. 

- Fer ciutat és construir llocs per a la gent, per a caminar i 
retrobar-se, fer comerços i places, restaurants i cinemes.  

- En el carrer, les vies solament serveixen secundàriament 
per als vehicles, públics sobretot.  

2. Les obres comencen i s’acaben; i s’acaben bé. 

- Els errors tenen responsables, i han de pagar per ells. 

- L’incompliment ha de ser sancionat i el mal causat 
castigat. Els que guanyen diners agredint a la ciutat han de ser 
jutjats. 

- Els governants locals tindran credibilitat si s’imposen als 
grups econòmics que actuen amb impunitat. 
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3. Tan sols es construeix la ciutat futura si respon a un 
projecte global, conegut i equilibrat. 

- És necessari definir centralitats, eixos principals de 
desenvolupament, accessos i elements importants dels barris. 

- El desenvolupament urbà ha de garantir la mobilitat de 
tots, i per tant caldrà desconcentrar-la i cuidar la qualitat dels 
entorns. 

- Els ciutadans necessiten visualitzar la ciutat, veure el seu 
barri, entendre els seus trajectes i identificar-se en els seus 
centres. 

4. Les operacions de desenvolupament urbà –les obres 
també– són actuacions integrades i estratègiques. 

- La ciutat no és un conjunt de compartiments separats ni 
es desenvolupa amb programes sectorials. Al contrari. 

- Cada operació respon a uns objectius, i ha de tenir el seu 
complement o continuïtat d’equipament, de disseny, 
d’actuació social i cultural, de millora ambiental i paisatgística, 
de seguretat ciutadana, de generació de llocs de treball. 

- La política urbana ha de fer una barreja intel·ligent, 
sensible i equilibrada d’aquestes combinacions. 

5. El camí més curt en la ciutat és el més bonic. 

- L’estètica urbana fa la ciutat més vivible. 
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- Cada projecte ha de tenir la seua justificació 
arquitectònica, el seu significat cultural i la seua percepció 
gratificant. 

- Les vies i espais públics inhòspits constitueixen una 
agressió gratuïta per a tots, i sobretot per als que més 
necessiten la ciutat, els sectors populars, les dones, els xiquets 
i els majors; la majoria. 

6. Una ciutat democràtica és una ciutat visible, amb 
referències físiques i simbòliques a fi que els 
ciutadans s’hi ubiquen. 

- Els centres han de ser accessibles i polivalents, tant en 
els seus usos com en els seus significats culturals; els trajectes 
més freqüentats són els que donen la imatge de la ciutat, cal 
cuidar-los, doncs. 

- Per la seua banda, els barris necessiten, tots ells, identitat 
i valor social; per tant, s’ha de “monumentalitzar” i construir 
els seus atractius propis. 

- Una política de desenvolupament urbà ha d’encendre 
llums –reals i metafòriques– en totes i en cadascuna de les 
parts de la ciutat. 

7. Construir la ciutat futura és una tasca de tots, però no 
hi ha creació sense projecte, i aquest ha de ser 
integrat, global. 

- És tasca imprescindible dels polítics crear els mitjans a fi 
que aquest projecte incloga les necessitats i aspiracions de la 
majoria. 



111 

- Els mitjans han de ser adequats als mecanismes culturals 
de la majoria de les persones: maquetes i exposicions pels 
barris, campanyes d’explicació i promoció, etc. 

- Els ciutadans existeixen, però moltes vegades els que 
monopolitzen el poder i el saber prefereixen ignorar-los. 

8. El progrés d’una ciutat es mesura pel progrés en 
quantitat i qualitat dels seus espais públics. 

- És prioritari que els ciutadans els coneguen, tant els que 
existeixen legalment i materialment, com els que puguen 
existir prenent les mesures que calguen. 

- És necessari conquerir espais públics enfront d’altres 
autoritats o titulars (públics o privats): casernes, àrees 
ferroviàries, edificis obsolets o en desús (antics convents o 
col·legis, fàbriques no utilitzades, terrenys semibandonats...). 

- Cal enderrocar les “muralles” que impedeixen la majoria 
veure, fruir i utilitzar la ciutat. 

9. No hi ha desenvolupament urbà positiu sense 
capacitat d’invenció i de previsió. 

- És necessari conquerir el subsòl: per a galeries de serveis, 
per a aparcaments, o per a garantir altres usos futurs més 
intensius de la ciutat. 

- Els punts de trobada de vies i línies de transport són 
elements privilegiats del desenvolupament urbà: per tant, 
espais públics i equipaments han d’estar dotats de principis 
de centralitat; cal inventar centralitats futures (terminals de 
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transport, àrees de serveis diversos) a partir d’una actuació 
forta en el present. 

- La ciutat del demà es construeix reinventant la ciutat del 
passat i dissenyant ciutat en les fronteres de la ciutat actual. 

10. La qualitat del desenvolupament urbà depèn de la 
socialització de la cultura arquitectònica i de 
l’estètica dels espais públics. 

- Però també depèn de la penetració de la cultura cívica en 
les entitats burocràtiques i en les corporacions professionals, 
de la integració de les demandes socials i dels fantasmes 
col·lectius. 

- Ningú no té el monopoli del saber urbà, però tots tenim 
fragments necessaris per a construir la ciutat: no es tracta de 
col·locar els fragments l’un al costat de l’altre, sinó de 
combinar-los segons les possibilitats de cada moment i de 
cada espai. 

- Solament d’aquesta manera construirem una ciutat amb 
llocs (significatius) en comptes de territoris (administratius), 
una ciutat per a viure-la en cada moment i en cada part d’ella, 
i no per a sofrir-la transitant interminablement a través de la 
congestió i la lletjor. 

Observacions finals:  

- Per a transformar la ciutat cal conèixer-la; i les ciutats 
es coneixen amb els peus. Per a proposar programes vials i 
sistemes de transport s’ha de caminar per la ciutat i barrejar-
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se amb la gent; s’ha de xafar en algun moment cada barri i 
cada obra i entrar en les cases i parlar amb la seua gent. 

- El polític municipal i l’urbanista no treballen en un 
laboratori sinó en el carrer: no es traslladen tot el temps amb 
automòbil, sinó que boten d’un mitjà a un altre; no parlen 
solament amb col·legues o professionals, sinó amb les 
diverses persones que viuen la ciutat. 

- Transformar la ciutat representa un estil de vida. 
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Annex 2: DECÀLEG CONTRA LA 
LEGIONEL·LA 

(Reproduïm la proposta que el BLOC hi va fer en 2003) 

 

L’epidèmia de la legionel·la és la més greu que està patint 
el municipi d’Alcoi des de la del còlera de 1885, amb 
l’intermedi de la intoxicació coneguda com el “cas Ardystil”. 
És curiós constatar com en els temps actuals, amb un grau 
major de tecnologia, controls rigorosos –diuen- i avenços 
sanitaris, no hi manera de controlar el bacteri després de més 
de quatre anys, amb un balanç d’afectats insostenible des de 
qualsevol punt de vista. 

¿Què passa de debò amb aquesta malaltia que en altres 
llocs sí l’han poguda controlar i a Alcoi no? ¿És que no s’hi 
pot fer res i estem desemparats? En el BLOC no dubtem que 
les mesures que es prenen (anàlisis, cens i neteja d’aparells, 
desinfecció, etc.) puguen ser correctes. Però la realitat és 
tossuda i el bacteri no desapareix. Sembla evident, per tant, 
que alguna cosa està fallant o no està fent-se bé: o el protocol 
té errors que desconeixem, o els controls no es fan amb el 
rigor necessari, o fallen tots dos alhora.  
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Des del BLOC pensem que tot i acceptar que el camí 
encetat és correcte, és, no obstant això, insuficient i cal anar 
pensant en un nou model industrial i sanitari. No voldríem en 
aquests moment de total desconcert i de dolor fer una crítica 
partidista en una situació com aquesta en la que fa falta la 
col·laboració de tots, però també és cert que s’ha arribat a 
una situació en la qual el veïnat comença a estar entre 
indignat i espantat. Per això vol contribuir amb les seues 
opinions i propostes a millorar la lluita contra la legionel·la, i 
considera que a més de les analítiques i desinfeccions que 
estan fent-se (que haurien de ser menys un negoci per a 
algunes empreses, i més un servei públic), s’haurien d’adoptar 
les següents mesures, totes juntes i alhora: 

1r. Cal actuar de forma decidida en noves polítiques 
industrials i urbanes vinculades a una concepció integral de 
l'ordenament del territori. Una política més decidida de 
polígons industrials per a donar sòl immediatament a les 
empreses que tenen més problemes de contaminació. El PP 
sembla estar més preocupat per veure on posa els camps de 
golf que d’estudiar en profunditat llocs per ubicar les 
indústries molestes per a la ciutat. Des del BLOC hem insistit 
en què l’orografia d’Alcoi és molt limitada i s’ha d’assumir 
que, si en la Rambla Baixa o en el Sud no hi ha prou metres –
que no ho sabem, perquè no s’ha estudiat encara!-, que es 
consensue un polígon comarcal que tinga la consideració de 
servei (si és públic millor que privat, per evitar negocis i 
especulacions).  

2n. Molts empresaris estan actuant amb molta 
responsabilitat, canviant canonades, desinfectant quan toca i 
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complint rigorosament el protocol. Se’ls ha d’ajudar doncs 
econòmicament i tecnològicament, sense fissures. Però als 
que no ho facen o actuen amb lleugeresa, com que estan 
jugant amb la salut de tots, cal posar-los sancions 
exemplaritzants, perquè contaminen els aparells dels que sí 
que compleixen les normes que els tècnics determinen. 
Ajudes i sancions, però totes dues juntes.  

3r. La neteja dels aparells ha de ser controlada "in situ" 
per personal de sanitat (no és suficient presentar certificats) i 
s’han de fer coordinadament per zones industrials concretes 
(si una empresa es neteja, i la del costat no, o es neteja en una 
altra data, els certificats estan en regla, però la contaminació 
no desapareix). 

4t. Els aparells i canonades rovellats s'han de renovar 
immediatament, ja que són un focus de residència del bacteri. 
I això ja fa temps que ho saben els tècnics i semblen no 
insistir en el tema. 

5é. És necessari estar en contacte permanent amb els 
millors bacteriòlegs i especialistes en la malaltia, siguen 
departaments universitaris o instituts especialitzats. I si 
l’equip resideix en Alcoi mentre dura l’epidèmia, i dirigeix la 
investigació, millor. Alcoi hauria de ser un referent perquè ha 
tingut èxit en la lluita contra la legionel·la, i no perquè no pot 
acabar amb ella, com està ocorrent fins ara. 

6é. S'ha d'anar pensant a canviar de tecnologia, tant dels 
aparells de risc com en la desinfecció de l’aigua. 
Necessàriament s’ha de fer amb l'ajut econòmic oficial –la 
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nova és més cara– per la via de la reducció d'impostos, 
crèdits blanets o sense interès, etc. Cal estar obert a tot tipus 
d’hipòtesis i tenir en compte totes les possibilitats tècniques. 

7é. Com que un focus possible d’infecció és el moviment 
de terres (i en Alcoi n’hi ha molt: obres al riu, construccions 
diverses, ONO, Gas, etc.), s’ha de ser més rigorós en el 
control dels camions que transporten terra, ja que encara que 
la Policia Local té ordre de sancionar els que troben 
destapats, encara se’n veu algun, segons testimonien els 
ciutadans. 

8é. Per combatre la legionel·la, la població està suportant 
un nivell de clor excessiu en l’aigua de la xarxa –el doble del 
que la Unió Europea permet (que és 0’8 ppm i estem per 
damunt de l’1’5)– amb les possibles repercussions negatives 
sobre la salut, a més del ràpid deteriorament de la xarxa i dels 
aparells industrials que es veuen més agredits. Per això seria 
millor millor utilitzar l’ozó –o altres–, i no el clor, com ja 
fan molts països europeus. També convindria que les aigües 
subterrànies que algunes empreses utilitzen procedents 
d’alcavons i brolladors propis foren canalitzades a eixe futur 
polígon i clorades a banda, de manera diferent a la de la xarxa 
d’ús domèstic. 

9é. Cal fer polítiques més convençudes de prevenció i de 
salut pública. La millor manera de lluitar contra la malaltia 
és la prevenció. Per tant, cal potenciar les inversions en salut 
pública, en la qual sembla creure poc el PP, ja que ha diluït 
les funcions de la regidoria de Sanitat, que ha desaparegut 
com a tal regidoria específica.  
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10é. Cal fer un seguiment dels malalts que han estat 
donats d’alta –estudi epidemiològic en diuen els experts–, que 
no es fa, per tal d’atendre’ls com cal i enriquir els 
coneixements sobre la malaltia.  
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Annex 3: DEU ESTUDIS SOBRE ALCOI 

Com hem dit més amunt, no tenim la pretensió de fer una 
relació exhaustiva de tot el que s’ha publicat o enllestit sobre 
l’economia d’Alcoi, la seua economia, la societat o la ciutat. Si 
algú “vol saber-ne més”, com es diu ara en les revistes, podrà 
trobar en els repertoris bibliogràfics i llibres especialitzats 
referències de treballs sobre l’economia i la societat del País 
Valencià; estan a l’abast així mateix els informes que 
periòdicament han anat fent durant alguns anys –algunes 
encara en fan– les Conselleries respectives, la Caixa d’Estalvis 
de la Mediterrània, Bancaixa, la Cambra de Comerç, la Caixa i 
altres entitats financeres; i també són de lectura ineludible els 
estudis sobre Alcoi que han estat cabdals en el seu camp 
(industrialització, transició sanitària i demogràfica, evolució 
urbana...). Per la nostra banda, i ateses les presents 
circumstàncies, pensem que hauríem de deixar constància 
almenys dels deu següents de caràcter general (per allò de 
continuar amb els “decàlegs”) més directament relacionats 
amb l’objecte del present projecte de Ciutat:  
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4GABINETE SIGMA, La economía de Alcoy y su comarca. 
Aspectos históricos y estructuras actuales, València, CAAM, 1974. 
Sens dubte el primer estudi important sobre la realitat 
socioeconòmica d’Alcoi i el seu àmbit comarcal. En aquells 
moments encara l’equip redactor pensava en termes de 
“comarca”, tot i que se centrava bàsicament en Alcoi, del 
qual incloïa una interessant evolució econòmica i social. 
Encara que la realitat avui no és la mateixa de fa trenta anys, 
l’enfocament del treball i el rigor amb què es va enllestir, el 
fan encara de consulta obligada. 

4Alcoy horizonte 2000, Alcoy, CAAM, 1985. És el resultat 
d’unes intenses jornades sobre l’economia d’Alcoi amb la 
perspectiva del 2000 impulsades per la CAAM (avui CAM) 
que en va fer d'amfitriona i impulsora. Tractava en part de 
completar l’anterior una dècada després, però sobretot 
buscava obrir un debat sobre com respondre als nous reptes 
que es plantejaven davant la forta crisi econòmica d’aquells 
anys. Malgrat la seua dispersió sectorial –va participar molta 
gent i cada sector concret tenia les seues pròpies conclusions-
, cosa que li resta una mica de valor de globalitat, apuntava 
idees i propostes molt interessants que a penes si s’han dut a 
terme. A tenir en compte encara. 

4PÉREZ i PÉREZ, David, Reestructuració dels espais 
industrials de l’eix Alcoi-Cocentaina-Muro, Alacant, Institut de 
Cultura “Juan Gil-Albert”, 1997. La millor –i quasi única- 
aproximació valenta a un eix econòmic encara per explotar 
en totes les seues potencialitats, però que necessiten una 
reestructuració. Conté dades d’interès i opinions d’empresaris 
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i representants sindicals. Lamentablement, no sembla que els 
municipis afectats –sobretot Alcoi- hagen fet massa cas de les 
seues propostes, moltes d’elles encara vigents en els moments 
presents d’endogàmies localistes. Una llàstima! 

4OCDE, Examen de la OCDE sobre las Comarcas 
Centrales de la Comunidad Valenciana, OCDE-UPV, 
València, 2001. Aquest estudi incideix sobretot en el 
concepte i problemàtica de les regions intermèdies i de 
districte industrial o “regió funcional”, i la seua aplicació a les 
Comarques Centrals Valencianes. Va ser presentat en unes 
Jornades Internacionals organitzades per la Universitat 
Politècnica i la mateixa OCDE pel juny de 2001 sota el títol 
de “Estrategias para el desarrollo territorial de regiones 
intermedias”, que representaven la culminació d’unes 
Jornades prèvies que van tenir lloc a Alcoi sobre el tema al 
març de 1996 auspiciades per Enrique Masiá. La participació 
d’especialistes de reconegut prestigi, fa que les tres parts de 
l’informe siguen bones del tot: “Regiones intermedias: 
tendencias y perspectivas”, “Auditoria regional: las Comarcas 
Centrales Valencianas”, “Estrategias de desarrollo y 
recomendaciones políticas a seguir para las Comarcas 
Centrales Valencianas”. 

4PROJECTE CONCERCOST, Diagnòstic socioeconòmic i 
propostes d’acció. Informe provisional, Juliol 2001, i publicat de 
forma definitiva en 2002 amb el títol següent: Plan de 
promoción socioeconómica y de ordenación territorial de las Comarcas 
Centrales Valencianas. Elaborat a iniciativa del Consorci de 
Municipis de les Comarques Centrals, constitueix, juntament 
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amb a l’Examen de la OCDE sobre les CCV, el millor fruit 
que ha donat i, fins el moment, l’anàlisi més completa i de 
més ampli abast sobre la realitat i situació de les Comarques 
Centrals Valencianes, tant pel que fa al diagnòstic –molt 
complet– com a les propostes de resolució i d’ordenació/
vertebració territorial, econòmica, social i cultural. Moltes de 
les propostes i directrius que planteja –vigents encara la 
majoria d’elles-, junt a les abundants “debilitats” i 
“amenaces” diagnosticades, poden ser eixos vertebradors 
dels diferents camps en els quals hauria d’actuar una “regió 
intermèdia”, vertebrada i cohesionada territorialment. Alguns 
dels informes sectorials encarregats a experts, que han servit 
de base al Projecte Concercost, estan sent objecte de publicació 
monogràfica per part de la XIEC (Xarxa d’Instituts d’Estudis 
Comarcals). Són bons tots ells. 

4COL·LECTIU ESPAI OBERT, Repensar les Comarques 
Centrals Valencianes, Alcoi-Gandia, 2002. Reflexió col·lectiva 
sobre el tema als deu anys d’haver-se llançat a l’opinió 
pública el projecte CCV. Les col·laboracions són en genral 
novedoses (J. Piqueras, E. Masiá, J.A. Tomás Carpi, C. 
Mansanet, J. Nebot i J. Villanova) i caldrà tenir-les present en 
el futur per a una possible reformulació teòrica sobre el 
projecte de les CCV i també per a l’ordenament del territori 
d’àmbit superior a la comarca. El pròleg, redactat pel 
col·lectiu editor, desprén un cert escepticisme crític, més per 
l’actitud mostrada per alguns municipis sobre el projecte de 
les CCV que sobre el projecte en si, que defensa i recolza. 
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4Estudio de Bienestar Social en Alcoy. Informe sobre personas 
mayores y juventud. Universitat d’Alacant - Departament de 
Benestar Social de l’Ajuntament d’Alcoi, finals 2003. Anàlisi 
bastant completa sobre estructura social i necessitats de la 
ciutat d’Alcoi, amb expressions quantitatives i valoracions/
opinions personals sobre alguns dels grans problemes de la 
ciutat, i no tan sols els socials o de joventut. Qualsevol 
decisió que s’haja de prendre en el futur sobre aquesta 
matèria, exigeix una consulta de l’informe. 

4Plan de Acción Territorial de la Muntanya d’Alacant: Pieza 
clave en la articulación territorial de la Comunidad Valenciana, 
Conselleria de Territori i Habitatge, València estiu 2004. Tot i 
que no està aprovat formalment, pot servir de guia o de marc 
general de l’ordenament del territori. Al costat d’elements 
discutibles, té aportacions força interessants i, sobretot, està 
redactat des d’un punt de vista comarcal, i no exclusivament 
municipalista. Pretén ser el document definitiu de 
l’ordenament del territori d’aquestes comarques, i podria ser-
ho si s’introduïren alguns retocs i se supleixen algunes 
mancances. Li falta el debat entre col·lectius ciutadans i la 
participació oficial dels municipis i dels representants; tots 
dos el millorarien, indubtablement. Inèdit. 

4CAMBRA DE COMERÇ, Plan Estratégico de Alcoy, 
Alcoi, desembre 2005. Conjunt de propostes elaborades per 
sis comissions, d’àmplia representació social, sobre quines 
han de ser les línies d’actuació fonamentals. Es va elaborar a 
partir del mètode DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses, 
Oportunitats), i és el primer Pla Estratègic que s’ha elaborat 
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per a Alcoi. Encara que no s’inclouen quantificacions i/o 
valoracions de la crisis manufacturera actual, ni se’n va fer un 
diagnòstic previ o una justificació teòrica –no calia tampoc en 
aquelles circumstàncies, ja que l’Informe de l’OCDE i el 
Projecte Concercost ho han fet, encara que en làmbit 
supracomarcal–, és necessari tenir-lo present sempre per la 
gran representativitat que hi tenien les Comissions i per 
algunes idees interessants que s’hi van apuntar. Inèdit. 

4SPES, Desarrollo de indicadores y Diagnóstico socioeconómico de 
Alcoy. Seminario Permanente de Estudios Socioeconómicos 
de la Universitat d’Alacant, 2006. Encara que amb mancances 
i limitacions, té l’interès de mostrar la percepció subjectiva 
dels ciutadans –mitjançant el sistema d’enquesta (però no 
dóna la fitxa)- dels problemes de la ciutat. Pot ser una mena 
de fris o mosaic de les opinions dels ciutadans sobre els grans 
problemes de la seua ciutat. Serveix per a comprendre la 
imatge que els alcoians tenen d’ells mateixos; imatge que és 
plural i variada, però amb molts punts en comú. Més que un 
diagnòstic socioeconòmic com caldria, és una mena 
d’expressió d’opinions –raonades i raonables, per 
descomptat– sobre els grans problemes de la ciutat. Inèdit. 

 



125 

 

CONSIDERACIÓ FINAL 

Com hem vist, i si volem rellançar la nostra ciutat al 
nivell que considerem que es mereix, queda molta faena per 
fer, però tota engrescadora, il·lusionant.  

Solament contemplant com un tot els reptes actuals 
de la nostra ciutat, podrem concebir, internament i externa-
ment, un veritable Model de Ciutat que siga, al mateix temps, 
coherent amb el passat, honest amb el present i encoratjador 
de cara al futur. 

I açò ho haurem de fer entre tots. Ningú no hi pot 
quedar fora. El que siga l’Alcoi del demà l’haurem de comen-
çar a construir amb una participació el més àmplia possible 
(empresaris, sindicats, professionals, col·lectius ciutadans de 
tota mena, polítics, experts, joves, discapacitats, mestres, pa-
res i mares, etc.). I si hi ha sobre això debat obert, lleial, sin-
cer i transparent, millor encara. 

No oblidem la recomanació que feia l’informe de 
l’OCDE sobre el creixement econòmic per a zones com la 
nostra: “Es pues importante para las regiones intermedias con sistema 
de producción locales firmemenmte atrincherados que no ignoren el pa-
pel de la sociedad civil [el subrallat és nostre] a la hora de 
asegurar una gestión sólida”. 
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Per la seua part, Alfredo Alberola recordava en aquest 
sentit que “és necessari que sorgesca un lideratge compartit 
capaç d’aglutinar a tots, o a la majoria, entorn d’un projecte 
il·lusionant i compartit... I hem de fer-ho entre tots, aportant-
hi cadascú el nostre granet d’arena al projecte”. 

Des del BLOC estem disposats i preparats per a “tirar 
del carro”, col·laborar, coordinar, impulsar, espentar, dina-
mitzar... tot el que faça falta al servei del municipi i dels seus 
habitants. I oferim el nostre projecte de ciutat que, com hem 
dit al principi, és obert i flexible; però projecte amb intenció 
globalitzadora. 

Però, insistim, ho haurem de fer entre tots.  

 
 

Alcoi, primavera/estiu, 2006 
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