
GUANYAR ALCOI EL 2019: CONSTRUÏM L’ALTERNATIVA

ALGUNES CONCLUSIONS

• Marcar el nostre caràcter d’oposició a un govern que no respon a les necessitats 
estratègiques de la ciutat.

• Evidenciar la nostra capacitat d’elaboració de propostes alternatives de govern.
• Treballar per visualitzar-nos com alternativa real que té l’objectiu de ser majoritària i 

aconseguir el govern de la ciutat per executar una política radicalment democràtica i 
diferent a la que fins ara ha dut a la ciutat a una situació d’estancament preocupant.

• Construir un discurs polític que ens situe dintre de les preocupacions de la ciutadania. 
• Situar-nos en l’imaginari col·lectiu del nostre poble com la veu que arreplega la consciència 

rupturista alternativa a les pràctiques conservadores que han condemnat a la immobilitat a 
la nostra ciutat. Elaborar un discurs polític que perfile clarament la posició de Guanyar com 
antagonista del bloc PP/PSOE/Cs.

• Esforçar-nos per definir un discurs i una pràctica política que vaja més enllà de les gestions 
puntuals a l’Ajuntament i més enllà dels puntuals conflictes locals, construint un discurs i 
una pràctica més genèrica des de la qual analitzar la nostra realitat i sentit de ser sense 
perdre l’orientació i la raó que ens va dur a construir un espai de ruptura alternatiu.

• Ser conscients que, ara per ara, som un grup polític d’oposició i que com a tal hem de 
treballar, sense oblidar que el nostre objectiu és aconseguir una majoria social que ens 
permeta, en un futur a curt termini, governar. I per aconseguir eixe objectiu la nostra gestió
actual ha de tindre credibilitat i reconeixement com a possible alternativa real. Eixa 
credibilitat i reconeixement necessiten unitat, serietat, treball, coherència, efectivitat i 
contacte permanent amb la nostra base social.

És necessari en aquest context ser, més que mai, la veu i els ulls del poble a l'Ajuntament. La nostra
plataforma i, concretament, el grup municipal, hem de ser capdavanters en la denúncia pública de 
la mala praxi d'aquest govern. Hem de representar el cansament majoritari de la ciutadania que 
veu un Alcoi cada vegada més degradat, en decadència social, política i econòmica, amb uns 
governants que es dediquen a gestionar el dia a dia, amb falta de mires i transcendència a llarg 
termini i que tapen les gestions ruïnoses del passat per tal d'assegurar la seua governabilitat. Hem 
de canalitzar aquesta onada d'indignació i personificar l'alternativa real de canvi, potenciar i 
encarnar la il·lusió per un nou Alcoi, fent partícip a la ciutadania contagiant la il·lusió i esperança 
per un Alcoi gestionat per a les persones i per les persones corrents, però amb una gran 
determinació de canvi, de revulsiu, on Guanyar Alcoi aconseguisca introduir-se a l'imaginari 
col·lectiu com el vertader valedor, impulsor i representant del canvi que necessita Alcoi.

Guanyar Alcoi ha de representar la defensa aferrissada de l'honestedat política. Guanyar Alcoi hem
de simbolitzar que un canvi és possible i que ningú millor que nosaltres defensarà els interessos de 
les alcoianes i alcoians.

La utilitat institucional ha de ser destapar les males gestions i revertir-les amb propostes 
alternatives. A la Institució hem de deixar enrere pràctiques i visions d'un mode conservador 
d'entendre la democràcia, excessivament representativa, còmoda i viciada per pràctiques caciquils.
Hem de tornar en la mesura del possible i des de l'oposició, mentre no puga fer-se des del Govern, 
pràctiques ètiques, principis de dignitat i decència.



A més de combatre la corrupció, les pràctiques deshonestes i no ètiques a les Institucions, tal com 
s'assenyala anteriorment, cal impulsar de forma decidida mesures amb visions alternatives a les 
polítiques ultraconservadores i neoliberals que s'han desenvolupat i s'han hegemonitzat durant 
dècades i que quasi tots els partits representats a les Institucions, inclòs el PSOE, comparteixen. 
Llavors hem de combatre aquesta dinàmica aportant propostes alternatives i creïbles. Ciutats on 
governen governs del canvi ens mostren el camí, amb enfocaments alternatius de transparència i 
integritat, lluita contra la corrupció i contra el malbaratament, model de ciutat i models de 
participació.


