
GUANYAR ALCOI EL 2019: CONSTRUÏM L’ALTERNATIVA

ORIGEN, PRESENT I FUTUR DE GUANYAR ALCOI

GESTACIÓ I NAIXEMENT

Les plataformes ciutadanes sorgides arran de tot l'Estat a les eleccions municipals de 2015 ens van 
demostrar que altres formacions no tradicionals, innovadores i que lluitaven pel trencament del 
règim bipartidista establert, tenien possibilitats de governar i de gestionar de forma més propera, 
sensible amb els ciutadans i centrant-se amb els problemes reals dels ciutadans. Una de les bases 
d'aquests moviments era el trencament amb els partits del règim bipartidista (PP i PSOE) que han 
demostrat en els últims temps tenir estructures rígides i burocratitzades que impedeixen la 
renovació, tenir una visió estreta de la realitat i de governar en benefici majoritari de les elits 
polítiques i econòmiques i d'aplicar polítiques de retall a serveis públics.

A més a Alcoi som coneixedors del tipus de polítiques que s'estan aplicant i de les formes que 
empren al dia a dia. La falta de transparència, la gestió justa i mínima, la intenció ferma de 
governar en solitari rebent el suport implícit de Jorge Sedano i la nul·la predisposició d'esclarir les 
irregularitats, malbarataments i gestions poc ètiques de les legislatures passades, han estat a 
l'ordre del dia, sent aquest PSOE alcoià una continuació de les legislatures del PP, fent cobertura a 
la nefasta gestió i negant-se contínuament a demanar responsabilitats, tant polítiques, 
patrimonials, com penals, pels excessos i per les irregularitats detectades.

Guanyar Alcoi va nàixer com una opció municipalista forta, que arreplegara a nivell local el 
descontent generalitzat de la ciutadania davant les polítiques contràries als interessos comuns 
d’una majoria cada cop més castigada per la crisi. Les grans mobilitzacions de protesta (15 M), el 
ressorgiment d’alternatives polítiques de nou tipus i la demanda popular d’una ruptura amb el 
sistema de corrupció  i estafa que patim, foren els motius principals de la creació d’aquesta 
plataforma ciutadana. 

Iniciatives ciutadanes com les de Barcelona, Alacant, Cadis, La Corunya, Madrid, etc. tingueren 
també a Alcoi la seua referència en Guanyar.

Les característiques pròpies d’aquestes plataformes polítiques municipalistes es basen 
fonamentalment en aplicar noves formes d’exercir l’acció política: la plena participació ciutadana 
en la presa de decisions en els assumptes locals; l’elaboració del programa de manera col·lectiva 
amb un procés de debat intens i obert; l’elaboració d’unes candidatures sotmeses a unes primàries
obertes i transparents; i el compromís de tots i totes les seues components d’aplicar un codi ètic 
que representa els nous valors d’una política alternativa a la del benefici individual i la corrupció 
que malauradament han estat una realitat en la praxi de la política neoliberal exercida pels 
representants d’una mal anomenada “democràcia”.

Amb aquestes bases ideològiques i polítiques, i després d’un il·lusionant, alhora que  complicat, 
procés de confluència i integració en què, malauradament, algunes persones i col·lectius van 
quedar pel camí, va nàixer Guanyar Alcoi intentant, com la resta de plataformes municipalistes, 
respondre a les demandes dels moviments de protesta que es donaren al llarg dels darrers anys.



ELECCIONS MUNICIPALS DEL 2015

A Alcoi participaren quasi 700 persones en el procés de primàries de Guanyar Alcoi. El projecte va 
concórrer a les eleccions amb una campanya il·lusionant i fresca, que encoratjava els ànims per fer 
de les institucions una eina per a la ciutadania gràcies a nous mètodes i formes de fer política. Es 
va formular un compromís clar de servei a la ciutadania i d’impuls de canvis substancials a l’exercici
de la representació política, allunyats d’encarcarades formes institucionalitzades d’entendre la 
pràctica de la gestió pública.

Gràcies a aquesta claredat de missatges, a la composició d’una bona candidatura electoral, a les 
noves formes esgrimides i també a la voluntat de canvi de bona part de l’electorat, a les eleccions 
aconseguirem 5 regidors amb els vots de més de 6.000 ciutadanes i ciutadans. Vam ser la segona 
força més votada d’Alcoi, per davant del PP, de Ciudadanos i de Compromís, i a uns 3.800 vots del 
PSOE, que fou el partit més votat. L’aritmètica electoral va permetre a aquest governar sense 
necessitat d’arribar a cap acord amb la resta d’opcions, doncs amb els seus 9 regidors podien 
formar un govern en minoria. Amb aquesta decisió, Guanyar Alcoi es convertia en la primera força 
política de l’oposició.

ANÀLISI DEL PRESENT

Ja han passat quasi dos anys de les darreres eleccions municipals i és un bon moment per aturar-se
i fer una anàlisi de l’acció que hem desenvolupat al llarg d’aquest temps. Cal valorar l’encert o les 
errades comeses durant la nostra activitat. Aquesta anàlisi, feta des de la més sincera reflexió, ens 
ajudarà a dirigir amb major encert el nostre treball per al que resta de legislatura. És molt 
important tindre capacitat crítica per corregir allò que puguem entendre que no hem fet bé i 
encarar el futur amb major èxit amb allò que acordem ha estat i pot ser molt positiu per defensar 
els interessos comuns de la ciutadania a la que representem.

Aquesta anàlisi no s’ha de centrar únicament a la nostra activitat a l’Ajuntament, sinó que també 
s’ha de fer respecte de la nostra activitat política al carrer com a referent polític que som de la 
transformació social a la qual aspirem.

Com a eina fonamental de la reflexió i tal com és habitual en la nostra forma de fer, és 
imprescindible que l’anàlisi el fem entre tots i totes. I quan diem entre tots i totes, no ens referim 
sols a la gent que forma part actualment de la petita estructura de Guanyar Alcoi, sinó de la 
ciutadania en general. Hem de compartir la nostra reflexió amb la gent dels barris, de les entitats 
de tot tipus que operen en la vida quotidiana de la nostra ciutat. No hem de perdre mai de vista 
que nosaltres no som un partit clàssic i que el nostre ADN és el contacte permanent amb la 
ciutadania i que és aquesta la que dirigeix el més fonamental de la nostra acció política. Així doncs 
el debat ha de ser obert i compartit, mai no pot quedar-se reduït als límits de les nostres 
estructures pròpies (Grup Municipal, Coordinadora, Comissions de treball i Assemblea) que, d’altra
banda, han de ser els que faciliten i orienten el debat obert.


