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Presentem l’Informe del procés de participació ciutadana orientat a buscar
solucions per al Centre Històric de la ciutat d’Alcoi. Un procés encomanat pel
Grup Guanyar Alcoi i executat durant els dies 8, 11, 13 i 14 de maig de 2016.
Hi participaren unes 150 persones en quatre tallers al carrer, amb un total
aproximat, entre uns i altres, de 300 propostes.
En dos instituts s’ha treballat amb uns 50 alumnes i hem aconseguit unes 170
idees.
Amb l’Associació de comerciants, una desena de persones ens va obsequiar amb
vint-i-tantes propostes, algunes molt complexes i matisades.
Amb companyes de l’AMPA de l’escola de Sant Vicent, ens fem amb prop d’una
trentena de suggeriments, alguns també molt rics.
En total més de dos-centes persones i més de cinc-centes propostes recollides.
Algunes, lògicament, estan repetides (peatonalització, solució per a solars,
rehabilitació...), però en hi ha moltes altres d’originals i interessants, com es
podrà veure més avall.
A partir d’ací, la viabilitat legal i econòmica de les propostes ha de ser avaluada
per tècnics i polítics. El que es trobarà en este Informe és un conjunt de
propostes caracteritzades pel sentit comú i que marquen l’orientació dels
desitjos de ciutadans i ciutadanes, i que haurien d’orientar les polítiques
públiques sobre el Centre Històric en els propers anys.
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La metodologia que utilitzem és la Investigació-Acció-Participativa (IAP), que es
clàssica en l’àmbit de la participació ciutadana perquè converteix als tradicionals
objectes d’anàlisi en subjectes i co-investigadors, mitjançant processos
d’autodiagnòstic. És un accés directe a les problemàtiques que evita jerarquies o
paternalismes.
Dins d’esta metodologia optem per distintes tècniques, que depenen del context
en què treballem.


D’una banda el mapeig amb persones trobades a l’atzar en places i mercats,
amb el recurs simbòlic i escenogràfic d’una vella caravana cromada que
simbolitza l’habitatge, l’antic i el futur segons unes convencions estètiques.
En este context, i donada la dificultat per a discutir el diagnòstic i les
propostes, oferim als i les passants una quartilla amb una senzilla invitació
per identificar les seues necessitats i suggeriments .
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En segon lloc treballem en instituts de segon grau i de formació professional.
En este cas, com que es tracta de persones en formació, acompanyem el
diagnòstic sense rigideses, fent treballar als i les joves en xicotets grups i
simplement amb la indicació de la pregunta (la dinamització i revitalització
del Centre), tres indicadors (Oci i activitats, Dinamització i revitalització i

Reformes urbanes) i un espai per a “Altres”, que sovint serà el més utilitzat.
Ens torna a sorprendre la lucidesa en el diagnòstic i en les propostes
d’actuació, que impliquen un enfocament ample, elements suficients per
afrontar un pla global de revitalització del Centre.
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Amb l’Associació de Comerciants del Centre i l’AMPA de Sant Vicent no
sabem ben bé què anem a trobar-nos: ni el nombre de persones, ni el nivell
d’elaboració dels seus suggeriments. El principal dubte és si, després de
dècades de peticions i de mobilitzacions necessiten una sessió de treball
amb nosaltres. Com que l’enfocament és ample, i inclou des de reformes
urbanístiques (rehabilitació de cases i solars, canvis en el PGOU, millora de
l’accessibilitat...) a un augment de l’activitat cultural per a diferents edats, o
fins i tot als procediments per aconseguir eixos canvis (mitjançant
procediments participatius, per exemple, en el planejament i en l’execució;
pensem, entre altres, en models de participació juvenil co-gestionats amb les
institucions), sembla interessant per al projecte. Finalment el format utilitzat
és el grup de discussió. Els grups són reduïts i tenen molt clar l’enfocament,
la necessitat del Pla global i la responsabilitat de l’Ajuntament. Apareixen
bons arguments i propostes importants. Abans que demanar diners per a
grans projectes urbanístics, tant uns com altres demanen canvis en la
legislació per adaptar-la a la singularitat urbanística i social del Centre Urbà.
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En quatre dies de tallers, la informació rebuda és monumental: més de 500
propostes brutes, algunes de les quals apareixen sovint o amb múltiples matisos.
La forma de treballar amb tant de material brut és categoritzar-lo, és a dir,
agrupar-lo per temàtiques que es puguen tractar des de les diferents Àrees de
l’Ajuntament. D’esta manera es simplifica la informació i es fa més comprensible.
D’altra banda, les categories són poroses: per exemple, dinamitzar el Centre
passa per rehabilitar pisos, oferir-los a un preu accessible als joves, amb una
oferta comercial i cultural... Quan la gent demana més comerços, ho fa des
d’una perspectiva d’oci o fins i tot cultural, no purament econòmica. Algunes de
les propostes podrien anar simultàniament en dos o més categories; el mateix
problema implica simultàniament àrees d’urbanisme, cultura, comerç, joventut...
serà faena de tècnics i polítics coordinar els treballs per dur-les a terme. El tema
és transversal, és a dir, ha d’haver una voluntat i una coordinació de totes les
àrees de l’Ajuntament, de la mateixa manera que hi ha un consens sobre les
necessitats de revitalització del Centre. De fet, esta necessitat i la visió ampla i
complexa estava present en les propostes de gairebé tots els participants, fins i
tot en els més menuts, de poc més de catorze anys.
Les categories que proposem són les següents: urbanisme/ habitatge; mobilitat;
manteniment; comerç; cultura; turisme; serveis socials; infància/ joventut;
seguretat; i medi ambient. Hem afegit un xicotet “Altres” a la fi del text.
Algunes categories les hem pogut subdividir en unes poques temàtiques més
que s’aniran explicant en cada apartat.
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Per fer el material més accessible i útil a l’hora de passar a l’acció, hem reunit
tota la informació aconseguida en els tallers en un únic bloc organitzat per
temàtiques o categories. Açò té una funció pragmàtica de cara a l’Ajuntament.
URBANISME / HABITATGE
Hem subdividit les propostes que tenen a veure amb l’urbanisme i l’habitatge en
aquelles que es referien a les següents qüestions: a) solars; b) les que es dirigien
a la normativa legal que, des de distints àmbits administratius (locals,
autonòmics, estatals, comunitaris...), afecta al desenvolupament urbanístic i
habitacional del barri; c) les que afectaven a la rehabilitació; d) al lloguer en
protecció oficial; i e) les específiques de l’urbanisme en general.
SOLARS
L’existència de solars al Centre pareix intolerable i no es vol que es permeten
més demolicions. Mentre s’espera la reedificació, la tendència és reclamar que
se’n faça un ús públic, bé com a pulmó verd per al barri, com a espai apte per a
fer activitats culturals o com a pàrquing. Que estiguen nets, i que s’utilitze els
murs buits per a treballs d’art públic. Les xiquetes i els xiquets demanen usos
imaginatius d’estos espais.
-Posar-se en contacte amb els propietaris dels solars per poder fer ús d’ells
-Registre de solars (per part de l’Ajuntament) i habitatges per a fomentar i fiscalitzar el
manteniment per part de l’Ajuntament
-Neteja i aprofitament dels solars (com a pàrquing, per exemple)
-Habilitar solars com a zones verdes
-Als solars fer jardins.
-Els descampats convertir-los en pàrquings públics a l’aire lliure
-Habilitar els solars que queden al tirar un edifici com a zona verda
-Urbanització social de les parcel·les buides
-Dotacions socials i públiques
-Zones verdes entre edificis antics, no solars.
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-Resoldre el tema dels solars (no més demolicions, reedificació o reutilització
dotacional dels solars).
-Pintar parets dels solars (com aquella en front del Tanatori).
- Fer parcs per a gossos als solars
- Aprofitar estèticament els murs que donen als solars, tapar l’aïllant taronja de les
cases
-Als solars posar pistes de voleibol i fer parcs amb coses o jocs antics
-Posar piscines en els solars

NORMATIVA
Hi ha una consciència clara i contrastada amb fets que la normativa vigent
impedeix el desenvolupament del barri. Un espai tan singular com el Centre
Històric d’Alcoi mereix que es reflexe la seua excepcionalitat en la legislació
local. L’Ajuntament és l’espai des d’on fer polítiques pròpies, i se li demana més
iniciativa, estudiant com s’ha fet en altres centres històrics. La normativa ha de
ser més flexible, específica, i s’ha d’ajudar, tant en els tràmits com en
l’economia, a la rehabilitació, l’apertura de comerços i el lloguer social. Es
reclama que es penalitze els habitatges buits i abandonats, que es beneficie el
propietari tant com al constructor.
-S’ha impedit que els propietaris de pisos puguen participar de les rehabilitacions,
afavorint l’actuació sobre finques senceres.
-Normativa especial per habitatges i comerços que deixe viure i obrir amb facilitat
-Derogació de l’homologació del 2003 en Alineacions (Ajuntament d’Alcoi). D’aquesta
forma facilitaríem que els edificis no quedin fora de la ordenació
-Flexibilització / canvi de la normativa d’habitabilitat (usos, etc.)
-La normativa ha de ser diferent per al Centre per a facilitar obrir comerç
-Normativa específica per a rehabilitar el Centre. Ara hi ha moltes dificultats
-Multar a la gent que té pisos tancats i sols els obrin per a Festes
-Obligar als propietaris a llogar pisos del Centre, també en el recinte de la Festa.
-“Que les revisions de les vivendes es faça amb coherència, i s’ajude econòmicament
al que no dispose per a la rehabilitació. Es sap que hi ha diners per al que volen.”
-Normes municipals especials: per a rehabilitació i per apertura de locals.
-Donar avantatges als contractistes i al lloguer. Obligar a arreglar pisos i edificis o
expropiar.
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-Modalitat de lloguers protegits amb dret a compra.
-Revisar la fiscalitat i adaptar la normativa al concepte especial del Centre. Cèdula
d’habitabilitat igual per habitatges.
-Facilitats fiscals per a les activitats econòmiques del Centre.
-Incentius per a la reocupació de l’habitatge a Sant Nicolauet.
-Gravar els habitatges que estan buits tot l’any excepte a festes.
-Si els edificis estan per a rehabilitar s’ha de donar facilitats quan hom vulga posar
comerços
-Donar facilitats i baixar despeses. Facilitar els tràmits als comerciants.
-Facilitar el pagament dels impostos dels comerços.

REHABILITACIÓ
El desig de rehabilitació del barri és general, unànime per als centenars de
persones participants. Es demana la rehabilitació d’edificis o com a mínim de
façanes, amb matisos per a que s’insitisca en aquells que donen a la Festa o en
zones específiques. També es torna a al·ludir als solars.
-Millora i rehabilitació de solars i edificis
-Desallotjament i rehabilitació d’habitatges buits
-Rehabilitació del màxim d’habitatges
-Rehabilitar els habitatges del Centre antic
-Rehabilitació de façanes
-Rehabilitar edificis, amb una cura especial per a les façanes que donen a la festa.
-Que les cases no estiguen buides.
-Rehabilitar, cases i solars. Ús per habitatge o dotacional
-Rehabilitar part de dalt del parc Cantagallet, amb zona infantil o tauletes / berenadors
-Rehabilitar el Centre però també el Nord.
-Millorar les condicions de l’habitatge, especialment a Sant Francesc i Sant Nicolau

LLOGUER DE PROTECCIÓ SOCIAL
També es coincideix massivament en el lloguer social, de vegades amb dret a
compra. Lloguer protegit per estudiants, per omplir el Centre de gent, per fer
d’Alcoi una ciutat universitària. Però no només per estudiants. En tot cas es
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demana una major intervenció pública i una regulació de preus i de funció social
del sol.
-Veure propietats de l’ajuntament per a restaurar-les i llogar a joves (emprenedors,
etc.).
-Rehabilitar cases. Tindre preus accessibles per al lloguer d’estudiants.
-Utilitzar solars públics per a fer vivendes per als estudiants a preus baixos o gratuïts
 A través de l’EIGE (antic IVSA).
-Potenciar la ubicació dels estudiants universitaris
-Fer habitatges de protecció social
-Funció social per a parcs i habitatges.
-Cases per a llogar.
-Cases més accessibles.
-Lloguers socials per a joves.
-Lloguers subvencionats.
-Lloguer social amb límit d’edat per tal d’aconseguir que hi haja més gent jove.
-Lloguer barat per estudiants.
-Cases de lloguer mínim, de protecció social.
-Desenvolupar Alcoi com a ciutat universitària. Donar facilitats als universitaris per a
lloguer, compra en comerç...

URBANISME
Entre les qüestions urbanístiques generals es demana arreglar les portes i
façanes, mamprendre una política d’habitatge “útil” o polítiques de discriminació
positiva respecte d’altre barris. També hi ha propostes molt concretes i de
vegades ben argumentades com la de fer un pont nou que done eixida al barri al
carrer Isabel la Catòlica, o la de recuperar el carrer Caragol i tota la llera de riu
Molinar.
-Canviar la imatge
-Més color
-Pintar façanes i portes
-Mantindre el casc històric.
-Peatonalitzar el Centre i rehabilitar cases.
-Tallar el trànsit en Sant Llorenç
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-Fer una estructura de viviendes útil.
-Menys diners per a parcs a la perifèria.
-Fer un pont nou que surta a Isabel la Católica, de manera que es puga racionalitzar el
trànsit.
-Un pont per creuar el riu, des del terrer fins Isabel la Catòlica.
-Recuperar el carrer Caragol i tota la llera del riu Molinar (tossals i Molins) que dóna a
aquest carrer –el que encara queda dempeus-. Això facilitaria un accés peatonal des
del centre d’Alcoi a la zona del tossal i la comunicació amb el Viaducte.
-Posar bars i buidar el trànsit, fent-lo peatonal
-Fer un parc davant del Museu per a que no siguen tot pàrquings

MOBILITAT
Quant a la mobilitat, hem dividit les propostes en aquelles que es refereixen a a)
l’accés i l’aparcament; b) transport; i c) peatonalització
ACCÉS / APARCAMENT
Hi ha propostes concretes per millorar l’accés rodat al barri, però la majoria de
les propostes es refereixen a l’aparcament: més aparcament, NO a la zona blava,
zones d’aparcament per a residents, facilitats per als clients del Centre i
abonaments.
-Canviar el sentit dels carrers al voltant del Mercat (s’adjunten gràfics)
-Facilitar l’aparcament, no la zona blava
-Menys zona blava. Fer zona verda per a residents.
-Llevar l’O.R.A. per aparcar
-Facilitar aparcaments en zones pròximes al Centre.
-Facilitar aparcaments en les zones del voltant.
-Sols es pot aparcar al pàrquing o a la zona blava. Es podrien conveniar per hores de
pàrquing gratis si es compra al Centre.
-Que hi haja un abonament o alguna cosa així per a que la gent que eix al Centre puga
aparcar barat.

TRANSPORT
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El ciutadà demana reduir el trànsit i posar més i millor transport públic; en alguns
casos es proposa optar paulatinament pel microbús, per tal d’eliminar l’impacte
dels grans autobusos. També hi ha peticions de carril bici i lloguer públic de
bicicletes.
-Millorar el transport públic.
-Microbús com a transport públic
-Donar accessibilitat per a cotxes i autobusos. Fer aparcaments.
-Més accés a transport públic. Comunicació amb altres barris.
-Carril bici, servei de bicicletes públic
-Millorar l’accés a bicis
-Zones per aparcar les bicis

PEATONALITZACIÓ
La demanda de peatonalització també és pràcticament general. Hi ha moltes
propostes per reorganitzar el trànsit de vehicles de manera que es puga eliminar
o reduir el trànsit al Centre. Altres propostes són més modestes, i acoten amb
precisió les zones que es voldrien peatonals: Plaça d’Espanya, carrer Sant
Nicolau, etc., etc. I en algunes ocasions es proposa mesures més humils: voreres
més amples, tancament de carrers en hores o dies concrets o semàfors més
favorables als vianants.
-Peatonalització selectiva; accés per a veïns, d’una sola direcció, per autobusos.
Campanya per explicar-ho als veïns.
-Peatonalització 24 hores al dia, 7 dies a la setmana.  En passar el Pont de Sant
Jordi, el trànsit es desvia cap al Carrer Sant Jaume (caben els autobusos)
-Accessibilitat carrers Sant Francesc i voltants.  Peatonals o voreres més amples per
a carrets i cadires de rodes
-Peatonalitzar carrer Sant Nicolau més enllà de les festes
-Donar-li vida a la Plaça d’Espanya fent-la peatonal
-Tot el centre de vianants des del carrer Sant Jaume fins a la part alta de la Glorieta.
-Peatonalització del sector Sant Nicolau-Glorieta-Sant Llorenç-San Josep i Mossén
Torregrossa-Sant Llorenç-Bambú-Mare de Déu d’Agost
-Peatonalitzar tot el que es puga. Racionalitzar el trànsit a Sant Nicolau, les voreres
són massa estretes.
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-Voreres més amples
-Els semàfors per als vianants, que duren més
-Hi ha molt de trànsit.
-Peatonalització: a les nits, tanques el carrer de la vora de l’Ajuntament, i el carrer del
Calderón queda de doble sentit. Sant Llorenç també es tancaria.

MANTENIMENT
Es demana la creació de serveis i millores en el manteniment. Hem dividit este
punt en a) millora; b) parcs; i c) neteja.
MILLORA
Es demana que es creen o milloren alguns serveis, començant pels sanitaris
públics que hauria d’haver a tots els barris. També es denuncien els problemes
amb les llambordes o “adoquins”, i amb les voreres, que llisquen perillosament.
Els més joves demanen més il·luminació al carrer, preferiblement amb
tecnologia led de fonts sostenibles. Hi ha peticions d’espais per a gossos, de
millora al riu, etc.
-Fan falta serveis sanitaris a tots els barris.
-Arreglar les llambordes dels carrers i revitalitzar les cases més perjudicades.
-Fora “adoquins”
-Les voreres del centre s’esvaren molt.
-Les voreres més accessibles, que la gent no esvare ni es caiga. Hi ha molts
entropessons i la gent cau.
-Un espai per als gossos
-Millorar el parc per a gossos del Camí
-Engegar la font de la Plaça d’Espanya
-Més animals en la Glorieta
-Rehabilitar la zona de baix del viaducte i facilitar l’accés
-Arreglar les fonts
-Renovar les rotondes i posar figures que representen Alcoi
-Més il·luminació dels carrers
-Canvi de la il·luminació pública a led + solar.
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-Ampliar la zona workout i posar il·luminació (pont de Cervantes, baix)

PARCS
Hi ha queixes sobre l’escàs manteniment, especialment als parcs i zones verdes.
Es destaca que la millora en el manteniment es pot traduir en la creació
d’ocupació pública i de qualitat. Es torna a demanar banys públics a tots els
parcs i jardins, amb espai per canviar els bolquers dels més menuts. Algunes
mares reclamen més espais per estar amb filles i fills. Finalment es reclama més
jocs i mobiliari, màquines de gimnàstica per a majors, i també més arbres i
elements naturals.
-Zones verdes: falta manteniment. La placeta de les Eres s’ha d’arreglar (es va fer una
inversió i no serveix).
-Manteniment de parcs.
-Manteniment dels Parcs: creació d’ocupació.
-Rehabilitar la piscina del parc de Cantagallet
-Banys públics a tots els parcs i jardins.
-Espais tancats als parcs per canviar els bolquers als xiquets.
-Hi ha pocs espais per gaudir les mares dels xiquets.
-Que hi hagen bancs, paradetes o música als parcs
-Posar “columpios”, arbres, tauletes.
-Parcs amb màquines d’exercicis per a gent major
-Activitats al llit del riu, un espai per al gaudi familiar

NETEJA
Hi ha moltes queixes per brutícia, fins i tot per plagues de rates. La neteja passa
també per crear consciència en la gent que no s’ha d’embrutar, fent campanyes
públiques. Es fa una menció especial i freqüent als propietaris de gossos. Es
demanen més papereres i contenidors i més presència de netejador.s als parcs.
També es senyala un punt negre, amb vessaments incontrolats, per la zona de
Mossén Torregrossa.
-Neteja i desratització del Centre.
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-Campanyes de conscienciació sobre manteniment.
-Millora dels Parcs: neteja
-Neteja en general.
-Netejar tota la brutícia del barri: posar contenidors, fer campanyes de neteja...
-Necessitat de papereres als carrers.
-Evitar les deposicions i les brutícies causades per gossos. Fer campanyes de
conscienciació per als propietaris d’animals.
-Els tolls d’aigua del riu estan molt bruts, s’han de netejar.
-Ciutat més neta. Més manteniment. Millorar zones verdes.
-Ampliar personal per manteniment de jardins i parcs (no hi ha bona impressió dels
visitants per la falta de neteja)
-Al carrer Sant Jaume, cap a Mossén Torregrossa hi ha vessaments incontrolats,
animalets, etc.
-Llevar brossa dels pobres ànecs
-Esborrar grafitis

COMERÇ
La necessitat de més comerç per revitalitzar el barri és evident per a tothom,
amb menció especial a Plaça d’Espanya, Sant Nicolau, Sant Francesc, Sant
Mateu, i al mateix riu. Caldria que hi hagueren més bars per a que la gent
poguera passar el temps a la Glorieta i al Centre en general, i que estigueren
oberts més hores (per exemple, diumenge de vesprada). A més a més s’aposta
pel xicotet comerç, per les tendetes especialitzades que facen interessant anarhi. També ací es demana mesures de discriminació positiva per poder competir
amb la gran superfície. S’aporten propostes per renovar estèticament els
comerços amb la col·laboració de l’Escola d’Art.
Un apunt interessant, que apareix de diferents maneres, és que la inversió
es reclama no només per al sector turístic, sinó per a la gent del barri.
-Alliberar els comerços d’ordenances impossibles, com l’accessibilitat o els banys per
a persones amb discapacitat. Es podria resoldre fent banys públics o indicadors visibles
de l’accessibilitat. Facilitats i dificultats selectives per a fer competitiu el Centre.
-Que hi haja més establiments
-Donar-li vida a la Plaça d’Espanya potenciant el comerç
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-En el carrer Sant Nicolau reactivar el comerç
-Revitalitzar el carrer Sant Nicolau i el carrer Nicolauet.
-Carrer Sant Francesc i Sant Mateu necessita vida.
-Al Riu, posar cafeteries, bars, parcs per a xiquet.s...
-Bars oberts
-Més hostaleria
-Revitalitzar el Centre amb xicotet comerç i oficis
-Posar en contacte els comerços amb l’Escola d’Art per projectar la renovació estètica
de les Tendes. Els alumnes necessiten fer pràctiques i els comerciants ajuda per
renovar
-Recuperar serveis de comerç i hostaleria (abans estava tot ple de botiguetes i bars)
-Més comerços de menjar i roba
-Comerç dirigit al turisme.
-Baixar impostos als comerços del Centre per poder competir amb els centres
comercials
-Posar un xiringuito per dinamitzar la Glorieta
-Botigues especialitzades
-Com està però millor, més cuidat i més animat
-Més inversió, però no només per a turisme
-Racionalitzar els comerços, hi ha massa grans superfícies, massa en uns llocs i poc
en altres
-Recolzar el xicotet comerç contra la gran superfície
-Recuperar el comerç familiar i xicotet a través de facilitats i ajudes. I potenciar els
mercats al Centre

FIRES I MERCATS
Una de les activitats més demandada és la dels mercats: revitalitzar el mercat de
Sant Mateu i crear fires i mercats a l’aire lliure. Es suggereix fires periòdiques
d’artesania o d’agricultura ecològica com es fa en altres llocs (i millorar les
existents a Alcoi). La peatonalització és necessària per fer transitables moltes
zones del Centre. També es proposa una “Marca Alcoi” que seria útil a diferents
nivells, i més informació i promoció.
-Promoció de mercats “Marca Alcoi”. Promocionar més el mercat de Sant Mateu. Fer
alguna cosa més, com allò que es fa a Alacant, per tal que torne a estar actiu.
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Informació sobre el pàrquing (que és lliure per a clients)
-Promocionar més el mercat medieval del 9 d’octubre. Que siguen més paradetes, ben
muntades i amb activitats.
-Dinamitzar els mercats a l’aire lliure i especialment el mercat de Sant Mateu
-Fires periòdiques: d’artesania, agricultura eco, etc. La Plaça Espanya seria un bon lloc,
però tancada al trànsit
-Recuperar Fira de Santa Teresa
-Concentrar els mercats, que resulten poc rendibles a les parades
-Posar mercat “amb productes artesanals” un dia a la setmana
-Un mercat de productes ecològics en la Glorieta al menys un dissabte al mes, encara
que millor cada dos setmanes. Este tipus d’agricultura i consum està en augment pels
seus beneficis per a la salut humana i de la terra, i està proliferant per tot arreu. Serviria
també per a potenciar el mercat de sant Mateu [acompanya retall de premsa]
-Peatonalització: possibilita més terrasses

INDÚSTRIA
Una evidència és la necessitat de crear llocs de treball; sense ells, difícilment es
revitalitzarà cap barri de la ciutat. Es demana la reindustrialització d’Alcoi, però
utilitzant els polígons existents. També es diu que quan un empresari tanque una
indústria, esta passe a poder dels treballadors i es gestione com a cooperativa.
Un altre tema recurrent és demanar el desenvolupament del sector ecològic
com a indústria que podria crear llocs de treball.
-Reindustrialitzar Alcoi
-No més polígons, que s’utilitzen els que hi ha
-Activar els polígons industrials
-Crear cooperatives quan es tanca una indústria
-Més treball
-Mercat de l’ecològic i desenvolupar el sector
-Llevar indústria contaminant
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CULTURA
La cultura és una dels cavall de batalla importantíssims en un Centre Històric. Em
subdividit

esta

categoria

en

a)

Patrimoni;

b)

Activitats

culturals;

c)

Temporalització; i d) localitzacions.
PATRIMONI
Hi ha moltes propostes per restaurar i reutilitzar el nombrós patrimoni d’Alcoi:
restaurar els refugis de la Guerra civil i oferir-los com a atractiu turístic; utilitzar
l’edifici del Monte de Piedad, la Casa del Pavo, el Círculo Industrial, etc. També hi
arribà una petició per rehabilitar el Trinquet de la Cova Santa i fomentar la pilota
valenciana. I recuperar el patrimoni industrial, tan ric i important a Alcoi.
-Restaurar els nombrosos refugis com a atractiu turístic.
-Edifici Monte de Piedad, donar-li utilitat.
-La Casa del Pavo i el Círculo Industrial són patrimoni cultural a què no se li trau profit.
-Arreglar el forn morú.
-Aprofitar l’espai de l’edifici (Antigues Paules) per a centre social, biblioteca, etc.
-“Demanem un projecte de rehabilitació del “Trinquet de la Cova Santa” al mateix barri
de la Sang per tal de fomentar i recuperar la pilota valenciana en totes les seues
modalitats al nostre poble, Alcoi.”
-Importantíssim: recuperar el Patrimoni Industrial i catalogar-lo BIC.
-Rehabilitar el patrimoni industrial.
-Un cartell informatiu per a saber perquè es diu així la Plaça de les Gallines
-Posar textos d’escriptors pel carrer

ACTIVITATS CULTURALS
Una altra qüestió en què hi ha consens: fomentar les activitats culturals al
Centre, per a la qual cosa algú demana un Pla col·laboratiu de conjunt: de les
arts plàstiques i escèniques, de la música i la gastronomia... Teatre, xerrades, oci,
facilitats per als productors culturals... Es parla sovint que cal aprofitar els
nombrosos pols de producció cultural de la ciutat: conservatori, escola d’art,
grups de teatre, etc. Art urbà, activitats a l’aire lliure.
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Els tallers amb joves ens van proveir amb facilitat d’un banc d’idees que
es troben al quadre següent. Seria interessant que l’Ajuntament, des dels àmbits
de joventut i participació ciutadana, fera un gest de democràcia cultural i els
adjudicara un pressupost per a que (co-)gestionaren ells mateix estes o altres
activitats. Una forma d’educació per a la participació que està donant molts
resultats en distints pobles del nostre territori.
-Pla col·laboratiu de conjunt: -E.P.S.A., món de les arts plàstiques, arts escèniques,
món de la música, ruta del “tapeo”, venta d’articles...
- Retorn públic de la universitat, l’escola d’art, etc.; ús dels espais per a fer teatre.
-Pla museològic per als museus d’Alcoi.
-Programació cultural ambiciosa i atractiva, que pose Alcoi en el mapa.
-Millorar la programació cultural, aconseguir que siga un referent
-Revitalitzar el Centre amb activitat.
-Activitats al Centre.
-Activitat, teatre
-Teatre al carrer.
-Fer xarrades i altres activitats.
-Oci.
-Distracció pel carrer.
-Més teatre i activitat.
-Activitats d’oci i lúdiques al carrer, fomentant les iniciatives particulars.
-Conservatori al carrer. Amb una agenda programada per a que eixos xiquets surtin a
tocar i donar vida als diferents espais de la ciutat.
-Millorar la imatge dels edificis a través de graffitis i Art Urbà. Col·labora l’Escola D’art.
-Demostracions de música i activitats a l’aire lliure.
BANC D’IDEES
-Concerts, festival de música. Habilitar el recinte firal
-Exposicions
-Xerrades de gent major
-Activitats per a joves per a descobrir Alcoi (gimcana, jocs de pistes, buscar tresors)
-Geolocalitzacions
-Cinema a la Casa de la Cultura, a l’aire lliure
-Cinema d’estiu (a l’aire lliure) (en un solar)
-Competicions de videojocs (en solars)
-Competicions de jocs de taula (en general)
-Batalles de rap, de rapers principiants, que siguen debades, només per mostrar i
passar-ho bé
-Posar a la Glorieta un futbolí humà
-Obrir el trinquet per fer activitats
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-Ruta de fonts per Alcoi, per donar-les alguna utilitat
-Habilitar el CADA (Centre d’art D’Alcoi) com a museu de la Guerra Civil o d’art, en cas
que es faça un Museu D’art habilitar una zona d’exposicions.
-Fomentar les visites guiades pel casc antic
-Un parc d’atraccions als solars
-Que la gent voluntàriament toque instruments pel carrer
-Fer una visita guiada per totes les Filades
-Carrera / circuit amb bicis
-Teatres, monòlegs al carrer
-Activitats esportives a la Plaça de Dins
-Pista de patinatge sobre gel a la Plaça d’Espanya
-Mercadet al Centre
-Competicions de pilota valenciana
-Activitats de ball al carrer
-Activitats per a persones amb discapacitat
-Circ (sense animals) al Viaducte
-Concerts
-Zona d’esport (cursa popular)
-Teatre al carrer. Tallers de poesia
-Ruta turística gratuïta
-Activitats d’estiu a les piscines –gratuït
-Campanya “No és No”
-Dia de l’art, on poder convidar artistes amb “nom” i que deixen l’empremta a la ciutat
-Concerts a l’aire lliure
-Concurs de bandes
-Fires d’entitats amb jornades programades
-Mercat de 2na mà
-Fires temàtiques
-Fires gastronòmiques
-Fer concursos de grafiters, bonics i amb valor cultural
-Exposar els productes de les tendes al carrer
-Concerts als solars
-Els centres educatius apadrinen patrimonis

TEMPORALITZACIÓ
Per “temporalització” ens referim a les observacions que es fan sobre el “quan”
s’ha de fer cada cosa. S’insisteix que calen més activitats fora de Festes i Reis,
fins i tot que cal fer activitats cada setmana. I
I també s’ha parlat molt sobre la necessitat d’informar de forma eficaç
mitjançant publicitat, agendes públiques i xarxes socials.
-Crear infraestructures i activitats per a l’estiu: fires, concerts, lloguers atractius.
-Més activitats fora de Festes i Reis.
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-Creació d’una Agenda Pública per informar de totes les activitats  Més publicitat.
-Fer activitats continues en el temps (cada setmana) amb mims, estàtues, música al
carrer (tot correcte) i que la gent puga gaudir al carrer.
-Escenaris públics amb una agenda programada per a que totes les setmanes hi haja
actuacions.

LOCALITZACIONS
On s’han de fer les coses també és important per als participants de “Retorn al
futur”; es vol més activitat fora dels carrers més importants, i en general
descentralitzar activitats i millores. S’imagina un barri amb pintors al carrer,
exposicions als establiments del Centre, a les places i solars. Es vol recuperar la
Glorieta com a lloc de reunió i esbarjo, però en general es vol activar el nombrós
patrimoni activant-lo en rutes culturals: les fites arquitectòniques però també el
passat industrial i la memòria històrica. També més enllà del Centre, incloent el
Riu mitjançant activitat lúdica i esportiva.
En un altre sentit també es demana que les zones de festa es traguen fora del
barri, per mantindré un espai habitable per als veïns.
-Que hi haja més activitat més enllà dels carrers més importants.
-Descentralitzar les activitats i millores. Sempre es centralitzen a País Valencià, Sant
Nicolau i Plaça. El Centre són més carrers.
-Pintors al carrer (com a Montmartre).
-Exposicions en establiments del Centre (dins d’ells) o al carrer.
-Es fan massa coses a la Plaça de dins i poques a la resta del barri.
-Utilitzar el templet de la Glorieta per a fer concerts de la banda.
-Punts de reunió i diversió a l’aire lliure mitjançant l’habilitació d’espais en diferents
punts del Centre.
-Activitats lúdiques i festives en la Glorieta de manera continua.
-Biblioteca de barri en l’antic col·legi de les Paules.
-Recuperació de la història del centre d’Alcoi acompanyat per història global del poble
d’Alcoi.
-Recuperar història industrial. En la universitat, el CEI, Ambulatori, la Fábrica, etc.
Passar audiovisual del que era antigament aquestos edificis. Idees: circuits “d’històries
populars”, memòria històrica. Exemple, en Alcoi es va fer la I Internacional.
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-Hi ha moltes institucions públiques: Ajuntament, teatres, Centre Cultural, museus,
Casal i jutjats. No se li dóna importància. S’ha de cuidar i mimar.
-Al Riu diversitat lúdica.
-Al Riu equipament esport
-Desplaçar les zones de festa fora del barri, per no destorbar als veïns.
-Posar mercadets a la Plaça d’Espanya
-Més activitats en la llotja i publicitar-les més
-A la llotja posar museus
-Utilitzar les fàbriques per activitats socio-culturals

TURISME
Ja s’ha parlat de la porositat de les categories. Parlar de turisme és parlar
d’activitat cultural. Quan s’ha parlat de turisme s’ha referit a l’ús del patrimoni
d’una forma rica i creativa. La singularitat d’Alcoi és un recurs de primera
magnitud per a la indústria turística, més enllà de les Festes, i una oportunitat
per apostar per la inversió en la cultura i la tradició pròpies. També s’apel·la al
turisme cultural i natural.
D’altra banda, preocupa la possibilitat que es promoga un turisme intrusiu; cal
estar vigilant i evitar en tot moment una gentrificació del Centre d’Alcoi, per
evitar situacions indesitjables que s’estan veient en altres centres històrics.
-Complementar les rutes turístiques fent ús del patrimoni material i immaterial (variar
oferta): urbanístic, arquitectònic, històric-artístic, industrial, natural, gastronòmic,
cultural, etc.
-Promoció del Turisme: rutes a la ciutat i fora  Turisme cultural i natural
-Traçats visibles en l’entorn urbà dels recursos patrimonials des d’una perspectiva de
turisme no intrusiu. Això seria sota una òptica integral de ciutat industrial que convine
obrerisme (AIT, anarquisme, etc.), burgesia i modernisme.

SERVEIS SOCIALS
Un tema que apareix molt sovint és que al Centre no hi ha bon ambient
per a viure. Un dels motius és que hi ha una nombrosa població marginal que
provoca inseguretat ciutadana. La situació s’ha d’afrontar amb distintes mesures,
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la principal que s’ha proposat és l’augment dels serveis socials, tant per integrar
eixa població marginal com per atendre millor la gent major. Per als primers
calen mesures de discriminació positiva, reubicació quan siga necessari, treball
perquè puguen cotitzar, etc.
Algunes persones demanen habitatge social també per a la resta de la població. I
algunes persones proposen tallers i activitats amb la gent d’ètnia gitana: per
exemple intercanvi d’experiències.
-El Centre és mal lloc per als xiquets, així no pot anar-hi gent a viure.
-Serveis socials per a la població marginal. Evitar que estiguen tots al mateix lloc,
repartir-los.
-Serveis socials per integrar a la població marginal i atendre millor la gent major.
-Habitatge social per a tots, no només per alguns sectors de població.
-Resoldre amb serveis públics els problemes causats per col·lectius marginals.
-“Sobre les persones necessitades que s’anuncien oferint-se com a treballadors,
apegant anuncis (fotocòpies) en les faroles: estes persones actuen així per necessitat.
La meua proposta: derogació o modificació (contemplant la necessitat social en què
estos anunciants es troben) de les ordenances municipals amb què es pot penalitzar a
qui només busca supervivència.”
-Tallers amb les associacions del Centre. Amb la gent d’ètnia gitana. Intercanvi
d’experiències.

INFÀNCIA, JOVENTUT
Distingim les mesures dirigides a la infància d’aquelles altres que tenen per
objecte el recolzament al jovent.
És important observar que moltes de les propostes dels joves responen a una
demanda dels comerços o en general dels adults. Tot i això pensem que en
termes de polítiques de joventut queda molt per fer, i que el diagnòstic només
dóna prova d’açò tangencialment.
Remetem de nou al que s’ha dit en l’apartat de Cultura: una educació per a la
participació passa idealment per co-gestionar espais i activitats. Als tallers s’ha
demostrat que els i les joves tenen sobrades iniciatives.
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INFÀNCIA
Per als més menuts es demanen més zones per a jugar, amb més jocs i més
activitats. En concret es parla de la Plaça d’Espanya, que pareix consagrada al
trànsit. Hi ha peticions de col·legis públics i d’espais per a estar en família.
-Recolzar EPIs i esport promogut per les AMPAs
-Plans perquè els xiquets puguen anar a escola i jugar sols pel carrer.
-En compte de crear més infraestructures, donar ús a les existents: Fer un saló d’actes
compartit entre el col·legi i la gent de la zona, que es puga aprofitar per part dels i les
xiquetes i dels i les veïnes del barri.
-Obrir les escoles fora de l’horari escolar, vesprades, caps de setmana i estiu. Aprofitar
les pistes per jugar al bàsquet i coses així.  Fonamental que hi haja qualsevol tipus
d’assegurança per si es trenca alguna cosa. Que l’Ajuntament s’encarregue de
solucionar les coses en cas que hi haja qualsevol problema. Que si alguna cosa es
trenca no siga responsabilitat de les AMPAs.
-Zones per a jugar xiquetes i xiquets
-Als parcs, jocs per als xiquets.
-Activitats per a xiquets tenint compte de les diferents edats.
-Habilitar espais lúdics per als xiquets. Activitats al carrer. Parcs infantils.
-Donar-li vida a la Plaça d’Espanya creant una zona per a xiquets.
-Activitats infantils a la Plaça d’Espanya.
-Falten col·legis públics a Montllor
-Crear una zona infantil estable per als i les xiquetes i famílies en la Plaça

JOVENTUT
Les polítiques juvenils han de ser també transversals: es vol més inversió,
subsidis i facilitats de tot tipus, i una modalitat de lloguer jove que possibilite la
seua emancipació. El control de preus i la rebaixa de l’IVA és una demanda
habitual. Ja s’ha vist que s’ha insistit en la importància d’aprofitar la universitat
per revitalitzar el barri, però també es volen famílies joves amb fill.s que donen
vida als carrers. Alguns joves demanen un poliesportiu, la qual cosa en du de nou
a la idea d’utilitzar per a tots les instal·lacions de les escoles públiques.
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També s’insisteix en la necessitat de tindre espais útils per estar, assajar,
exposar, etc., accessible per a distintes edats.
-Inversió, subsidis, facilitats als joves.
-Lloguer jove per portar població
-Aconseguir que els joves vagen a viure al Centre per a revitalitzar-lo.
-Facilitar que els habitatges siguen accessibles a la gent jove, que són els que donen
vida.
-Controlar els preus dels lloguers
-Baixar preus! (IVA)
-Ampliar les edats del Centre Jove (Cervantes)
-Un poliesportiu
-Habilitar un local per a tots, per a fer tallers, teatre...

SEGURETAT
En matèria de seguretat s’aposta per una policia de barri, de proximitat, que es
desplace a peu; una policia amable, que canvie la imatge de la seguretat com a
repressió, que conega els carrers i els problemes de la gent. Per a la qualitat de
vida del veïnat, es demana control de la contaminació acústica.
-Crear una policia de barri.
-Policía de barri, important que vagen a peu.
-Més vigilància als parcs
-Més vigilància en Alcàssers
-Augment de la vigilància.
-Control de seguretat més exhaustiu (drogues, delinqüència).
-Control del soroll i de la contaminació acústica.

MEDI AMBIENT
Tot i que no és un problema físicament del Centre, per a moltes persones és
important que en la promoció d’Alcoi es compte amb la rehabilitació de l’entorn
natural, començant per la repoblació amb espècies autòctones i el manteniment
correcte de les zones verdes. En altres moment s’ha parlat de la importància del
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riu, que podria fer este paper. També es fa al·lusió a les possibilitats que ofereix
formar part de la Xarxa Natura 2000.
-Rehabilitar també l’entorn natural amb repoblació d’espècies autòctones.
-Manteniment de zones verdes.
-Desenvolupar els avantatges d’estar en la ‘Red Natura 2000’.

ALTRES
En altres àrees de l’Ajuntament es trobarien propostes com la de donar comptes
de l’activitat política i administrativa, augmentant la transparència i garantint una
devolució al ciutadà.
I la necessitat de millorar la comunicació amb el veïnat, fent ús de les
possibilitats de les TIC: webs 2.0, aplicacions, xarxes socials.
-Normalitzar la resposta als ciutadans per part de les institucions; donar comptes,
devolució.
-Wifi públic en places, escoles i etc.
-Web de revitalització del Centre. Amb les promocions de les botigues també. Es parla
de la possibilitat que siga una aplicació mòbil.
-Aplicacions mòbils (bàndol jove, manteniment, informació d’activitats locals, etc.)
-Facilitar locals o espais per a entitats socials i cíviques
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