
MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI PER A L’ELABORACIÓ D’UN PLA
D’EMERGÈNCIA DEMOGRÀFICA

Pablo González Gimeno, portaveu del Grup Municipal Guanyar Alcoi, a l'empar del
que disposa la Llei 8/2010, de 23 de juny de Règim Local de la Comunitat Valenciana
així  com  el  RD 2568/  1986  de  28  de  novembre,  pel  que  s'aprova  el  Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta en el Ple
la següent moció:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Fa uns dies el geògraf i divulgador Adrià Revert recopilava en una taula les dades 
demogràfiques del període 1996-2022 dels municipis valencians. El resultat era ben 
clar, Alcoi és la població valenciana que més població ha perdut, un total de 1.961 
habitants, un decreixement de més del 3%. Aquestes dades comparades amb el 
creixement d'altres municipis com Ontinyent, Gandia o Vila-real fa més evident que 
tenim un problema com a ciutat.

Posem altres dades per a comprendre com és d'important la qüestió demogràfica. 
L'índex d'envelliment alcoià és d'un 147,9% (dades de 2021, últim any disponible). El 
d'Ontinyent d'un 125,9%, la mitjana valenciana d'un 128,9%. És complicat negar que 
Alcoi ha de parar atenció a la pèrdua de població i a l'envelliment dels seus habitants. 
Tot i que hi ha dinàmiques demogràfiques comunes a la societat occidental al darrere 
d'aquestes xifres, també hi són per a altres poblacions com Vila-real o Ontinyent i, 
tanmateix, no perden població, en guanyen.

Aquesta pèrdua de població ens submergirà en un cercle viciós del qual serà complicat
eixir-se'n perquè tindrem menys massa crítica per a atraure noves inversions 
econòmiques tant públiques com privades per a implementar diferents serveis. I 
aquesta manca de serveis generarà que menys persones vulguen vindre a viure a la 
ciutat. Entenem que vista la tendència de les últimes dècades és necessari actuar com
més prompte millor i fer alguns canvis en les polítiques que s’han pres des de les 
institucions per tal de revertir aquesta tendència.

Som conscients de les particularitats d'Alcoi com a ciutat i com no totes les solucions 



preses en altres àmbits per a tractar la situació poden ser vàlides i aplicables a la 
nostra ciutat. Per això creiem necessari plantejar-se la qüestió de forma col·lectiva 
analitzant primer detingudament les causes per a poder plantejar propostes 
assenyades que ens convinguen tant per a solucionar els problemes derivats com per 
a mitigar-los mentre els solucionem.

Per tot el que s'ha exposat plantegem els següents punts d'acord:

PRIMER- Obrir un procés participat amb experts i la societat civil alcoiana per tal 
d’elaborar un diagnòstic i establir les accions a curt, mitjà i llarg termini establint un full 
de ruta per a millorar l’actual situació demogràfica de la ciutat.

Alcoi, 27 de febrer de 2023

Pablo González Gimeno
Portaveu del grup municipal Guanyar Alcoi


