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Estic convençuda: no seria la mateixa sense ser 

d’Alcoi. No et puc donar una raó. O te’n puc donar 

tantes que no cabrien en aquest paper, però ser 

d’Alcoi forma part indestriable de mi. I he decidit, 

conscientment, viure a aquest lloc del món, tot i 

que he viscut fora i que treballe a més de cent 

quilòmetres d’ací i vaig i torne cada dia. Però 

sabent que sóc com sóc per ser d’aquest lloc, no 

em puc enganyar i veure que Alcoi podria ser 

molt més del que ara és. Que nosaltres els 

alcoians i les alcoianes mereixem molt més del 

que ara la ciutat ens dóna. I això té clarament uns 

responsables: els polítics que l’han gestionada en 

els darrers anys i que no han fet més que allò 

imprescindible per mantindre’s al poder el 

màxim temps possible.

Alcoi i la seua gent mereixem una ciutat que ens 

tracte amb respecte i que per això ens aporte una 

vida digna ara i en el futur. I què és això? Un 

projecte de ciutat a mitjà i llarg termini, ben 

pensat i dut a terme, que garantisca que totes i 

tots podem optar a una vida digna, que ningú 

tinga més oportunitats que altres pel lloc d’on 

vinga, la llengua que parle, el seu gènere i la seua 

classe social. 

Des de Guanyar Alcoi ho podem fer. No perquè 

en sapiguem més, sinó perquè estem 

compromesos amb aquesta ciutat i perquè 

sabem escoltar la seua gent, de la que en formem 

part. Perquè ningú ens mana, ni poders polítics ni 

econòmics, només tu i el teu benestar. Per això et 

demanem el teu suport per aconseguir que a 

Guanyar Alcoi puguem treballar per construir la 

ciutat que et mereixes.

Sandra Obiol
Candidata a l’alcaldia d’Alcoi

HOLA,
SÓC SANDRA



A Guanyar Alcoi tenim el compromís de fer 

d’Alcoi la ciutat que totes i tots mereixem. I 

això passa, irrenunciablement, per fer una 

ciutat que ens cuide. Apostem per un model 

de ciutat compacta i funcional, complexa, 

sostenible, eficient i cohesionada socialment, 

però també flexible per a poder fer front als 

reptes que ens vénen. Una ciutat on la 

identitat que sempre ens ha caracteritzat com 

alcoianes i alcoians ens faça més lliures i 

autònoms. Una ciutat  solidària amb les 

necessitats presents però també amb les 

necessitats de les properes generacions.

Tot açò per a Guanyar Alcoi no són només 

paraules, no són discursos aparents però buits 

de contingut. Les persones que integrem 

aquesta plataforma creiem que les polítiques 

realment progressistes han de procurar que 

avancem com a ciutat, però que ho fem totes i 

tots a ritmes semblants, sense penalitzar als 

més vulnerables, sense premiar als més forts. 

Per això sabem que allò important és enfortir a 

les persones i els vincles que teixeixen entre 

elles. 

Com que duem molt de temps treballant des 

de la societat civil per aconseguir una vida 

millor per a totes i tots sabem de la 

importància de la mirada a mitjà i llarg termini, 

del treball de fons, del respecte a les persones 

que ens acompanyen i d’encarar la vida amb 

sentit comú. Sabem que importa el què, però 

sobretot importa el com. Perquè volem que el 

govern d’Alcoi, senzillament, procure mesures 

polítiques a l’altura de la població que regeix. 

Perquè volem l’Alcoi que es mereixeu, que ens 

mereixem. 

Gestió pública de 
l'aigua potable i pla 
director de millora 
d'infraestructures.

Gestió pública de la 
neteja i manteniment 
del clavegueram i pla 
de control dels 
vessaments industrials.Programa de prevenció 

de residus: cap al 
residu zero.

Potenciar el consum 
de productes locals 
(km zero) i un mercat
agroecològic 
municipal i comarcal.

Atenció especial a les 
persones afectades 
pels desnonaments.

Foment decidit del 
transport públic.

Agenda pública amb 
actes obligatoris i 
reunions del govern 
municipal amb agents 
privats.

Pla de participació 
ciutadana a mitjà i llarg 
termini.

Mesures d'accés 
universal als processos 
de participació 
ciutadana.

Gestió pública dels 
serveis: transport, 
aigua, recollida residus 
sòlids urbans, neteja 
viària i manteniment 
de zones verdes.Creació i participació 

en cooperativa pública 
d'abastiment 
energètic.

Empresa pública 
d'habitatge i gestió del 
patrimoni municipal 
del sòl.

Suport a empreses i 
entitats socials per 
implementar plans 
d'igualtat i de 
conciliació.

Agilització de les 
gestions d'avaluació 
de dependència.

Programa de suport a 
majors per evitar 
l'aïllament i la solitud i 
xarxes de suport social.

Programa de formació a 
famílies per la 
parentalitat positiva, 
corresponsabilitat, 
famílies diverses, 
mediació familiar, 
gestió d'emocions i 
contra la violència 
intrafamiliar.

Eliminació de 
publicitat institucional 
en mitjans que 
promoguen les cases 
d'apostes.

Atendre la 
interseccionalitat, 
encreuament 
d'expedients de serveis 
socials i protocol 
d'actuació específic.

Pla municipal d'inclusió de persones amb 
diversitat funcional.

Programes formatius 
per l'alimentació 
saludable, màquines 
de vending saludables i 
col·laboració amb 
menjadors escolars.

Museu de la Dona 
Treballadora lligat al 
Museu de la 
Industrialització.

Ateneus de creació i producció (sinergies amb 
universitat, ensenyaments artístics i professionals). 
Desenvolupar projectes comuns amb una base 
d'innovació social, mediambiental i tecnològica.

Unificació i coordinació 
de l'Agenda Cultural de 
la ciutat. Programació de coeducació i inclusió 

educativa per a tot el municipi.

Supressió de la representació institucional 
als actes de caràcter confessional.

Ajudes a projectes 
d'innovació social pel 
desenvolupament del 
coneixement i 
l'economia local.

Impuls a iniciatives de 
treball associat i 
cooperatiu.

Promoció de la
responsabilitat social
corporativa i
incorporació de persones
en risc d'exclusió a les
contractacions
públiques.

Barri Empresarial 
sostenible al voltant de 
Rodes.

Facilitació de la 
rehabilitació 
d'habitatges del centre 
històric.

Producció d’energia 
pròpia: cap a 
l’autosuficiència 
energètica municipal.


