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PART IC IPACIÓ
CIUTADANA PER A
L ' E LABORACIÓ DEL  PLA
D 'ACCIÓ DE  L 'AGENDA
URBANA D 'ALCOI  

Alcoi- juny i juliol 2022



Buscar la productivitat local, la
generació d'ocupació i la
dinamització i diversificació de
l'activitat econòmica

Fomentar el turisme intel·ligent,
sostenible i de qualitat i els sectors
clau de l'economia local 

Coworking en el Districte Digital
Rodes

Observatori d'ocupació

Actualització del Pla Estratègic de
turisme

Alcoi Timemachine

Relació de l'activitat en el marc de
l'Agenda Ubana Espanyola.

Objectiu Estratègic en l'agenda d'Alcoi:
 

Projectes plantejats per a Alcoi de l'eix
7, economia urbana: 

Dinamització i diversificació
de l’economia local 
Turisme 
Productivitat i competitivitat 
Generació d’ocupació 

Data i lloc: 25 de maig, 19h, saló
de plenaris de l’Ajuntament
d’Alcoi. 

Metodologia: Amb el propòsit
d’explorar les principals
propostes dels actors socials
rellevants en matèria d’Economia
Urbana, l’Ajuntament d’Alcoi va
convocar a una sessió específica
destinada a presentar els
principals objectius de l’Agenda
Local Urbana 2030 i rebre
propostes efectuades per mitjà
del debat. La dinàmica
participativa es va orientar en
dos blocs: 

1r bloc: exposició del projecte de
planificació estrègica 

2n bloc: panels participatius,
dividits en grups, per marcar:
necessitats (debilitats i
amenaces), potencialitats i
propostes estratègiques. Aquests
panels es van articular en torn a
les següents àrees: 

Informació
bàsica

Punt de l'AUE

FOCUS GROUP:  ACTORS SOCIALS  DE  L ' ECONOMIA ECONOMIA
URBANA



Alcoi ha de ser centre d’oficines, no de producció
Falta de sòl industrial
Decreixement de la població
Centrar-se en la sostenibilitat
Fuga de talent

Especialització
Professionalitat
Entorn natural i urbà atractiu
Bona infraestructura educativa (EPSA, EASA)

Canvi del model educatiu
Introducció de les noves tecnologies en el model educatiu
Captació d'indústries i inversors
Naus niu per a l'emprenedoria industrial

PANEL 1: Dinamització i diversificació de l’economia local
Necessitats (fruit de les debilitats i amenaces debatudes):

Potencialitats:

Propostes estratègiques:

Resultats 

ECONOMIA
URBANA

Potenciar l’hoteleria els diumenges i festius.
Atracció de professionals
Millorar les infraestructures de turisme
Ser coneguts pels Tour operadors
Millora del transport públic (en especial en diumenges i festius)

Entorn natural i urbà
Gastronomia
Sinergies amb localitats veïnes
Rutes cicloturístiques

Rutes temàtiques gastronòmiques
Desestacionalitzar el turisme
Acords amb “turisme Costa Blanca”
Sinergies público-privades per potencialitzar l'obertura els 365 dies a l’any
Coordinar esdeveniments públics i privats
Invertir en transport públic local per a cap de setmana i festius

PANEL 2: Turisme
Necessitats (fruit de les debilitats i amenaces debatudes):

Potencialitats:

Propostes estratègiques:

FOCUS GROUP:  ACTORS SOCIALS  DE  L ' ECONOMIA



Incrementar la grandària mitjana de les empreses
Potència energètica per a la producció industrial
Centrar-se en l’electricitat
Digitalització d'indústria i comerç
Aliar-se amb els pobles del voltant.

Caràcter emprenedor del municipi
Existència de moltes empreses xicotetes
Diversitat de serveis
Tindre empreses referents en l'àmbit global

Millor de la xarxa de transport general
Connectar per xarxa ferroviària
Autoconsum energètic
Estratègies de cooperació empresarial

PANEL 3: Productivitat i competitivitat
Necessitats (fruit de les debilitats i amenaces debatudes):

Potencialitats:

Propostes estratègiques:

Resultats 

ECONOMIA
URBANA

Reduir la fuga de talent
Formació per la indústria local
Generar HUB d’empreses digitals
Generar activitat industrial i comercial

Ja és referent a Europa en desenvolupar la ciutat
Legat històric d’indústria i comerç
Oferta formativa (EPSA, ESAD, FP, EOI)

Bonificacions o ajudes per a la reducció dels costos laborals
Atracció del talent com a capital de l’entorn urbà de l’Alcoià-Comtat
Connectar l'FP relacionada amb la realitat empresarial
Generar HUB d’ocupació o digital
Facilitar la implementació d'empreses

PANEL 4: Generació d’ocupació
Necessitats (fruit de les debilitats i amenaces debatudes):

Potencialitats:

Propostes estratègiques:

FOCUS GROUP:  ACTORS SOCIALS  DE  L ' ECONOMIA



Afavorir la societat del coneixement
i avançar cap al desenvolupament
de les ciutats intel·ligents (smart
city)

Fomentar l'administració
electrònica i reduir la bretxa digital

Gemelo digital

Gestió semafòrica intel·ligent

Geoportal

"Robotic Process Automation"
(RPA) per a tasques
administratives en l'administració
local

Relació de l'activitat en el marc de
l'Agenda Ubana Espanyola.

Objectiu Estratègic en l'agenda d'Alcoi:
 

Projectes plantejats per a Alcoi de l'eix
9, liderar i fomentar la innovació
digital: 

Smart city 
Escletxa digital 
Digitalització dels sectors
econòmics 
Administració electrònica 

Data i lloc: 26 de maig, 19h, saló
de plenaris de l’Ajuntament
d’Alcoi. 

Metodologia: Amb el propòsit
d’explorar les principals
propostes dels actors socials
rellevants en matèria de
digitalització, l’Ajuntament d’Alcoi
va convocar a una sessió
específica destinada a presentar
els principals objectius de
l’Agenda Local Urbana 2030 i
rebre propostes efectuades per
mitjà del debat. La dinàmica
participativa es va orientar en
dos blocs:

1r bloc: exposició del projecte de
planificació estrègica 

2n bloc: panels participatius,
dividits en grups, per marcar:
necessitats (debilitats i
amenaces), potencialitats i
propostes estratègiques. Aquests
panels es van articular en torn a
les següents àrees: 

Informació
bàsica

Punt de l'AUE

FOCUS GROUP:  ACTORS SOCIALS  DE  LA  D IG IAL ITZACIÓ Innovació digital



Poca digitalització de la ciutat
Problema demogràfic
Major modernització del centre
Gent gran sense formació

Orografia
Haver estat referent industrial i rebent fons europeus
Pàrquing estables i comunicats

Més informació en open data
Importació lliure provinent també d’empreses i associacions
Mobilitat urbana sostenible intergeneracional

PANEL 1: Smart City
Necessitats (fruit de les debilitats i amenaces debatudes):

Potencialitats:

Propostes estratègiques:

Resultats 

Millora de la pàgina web de l’Ajuntament
Comerç i indústria mal posicionat digitalment
Envelliment de la població
Manca de promoció per atraure el talent

Ser considerat Smart City
Poder rebre fons europeus per reduir aquesta escletxa

Orientar la digitalització per un ús majoritari econòmic i empresarial
Associació amb les dues universitats que tenen campus en la ciutat
Enfocar bé el projecte de Rodes
Promocionar el talent local

PANEL 2: Escletxa digital
Necessitats (fruit de les debilitats i amenaces debatudes):

Potencialitats:

Propostes estratègiques:

FOCUS GROUP:  ACTORS SOCIALS  DE  LA  D IG IAL ITZACIÓ Innovació digital



Digitalització del comerç
Sensibilització
Formació continuada
Digitalització de la indústria

Kit Digital
Sector tecnològic local
Universitat
Formació Professional
Institut tecnològic
Propostes estratègiques:

Difusió dels casos d'èxit sectorials
Suport a les empreses locals
Promoció d’esdeveniments digitals

PANEL 3: Digitalització dels sectors econòmics
Necessitats (fruit de les debilitats i amenaces debatudes):

Potencialitats:

Impulsar la transferència de coneixement bidireccional

Resultats 

Molta població gran
100% multidispositu
Llenguatge natural
Guia explicativa

Adaptació de serveis públics
Empreses tecnologies locals
Dos campus universitaris

Desenvolupament d’APP que engloba tots els serveis
Simplificació de tràmits
Formació digital a la gent gran

PANEL 4: Administració electrònica
Necessitats (fruit de les debilitats i amenaces debatudes):

Potencialitats:

Propostes estratègiques:

FOCUS GROUP:  ACTORS SOCIALS  DE  LA  D IG IAL ITZACIÓ Innovació digital



Definir un model urbà que fomente
la compacitat, l'equilibri urbà i la
dotació de serveis bàsics
Garantir la complexitat funcional i
diversitat d'usos
Garantir la qualitat i l'accessibilitat
universal dels espais públics
Millorar el medi ambient urbà i
reduir la contaminació
Impulsar la regeneració urbana
 Millorar la qualitat i la sostenibilitat
dels edificis

Renovació urbana de la zona
degradada de l'àmbit de la plaça
d'Al-Azraq
Vía parque
Geoportal
Implementació del Pla Integral
d'Accessibilitat 
Reurbanització del carrer Gabriel
Miró
Regeneració de barris vulnerables
Rehabilitació i millora de l'eficiència
energètica d'edificis públics

Relació de l'activitat en el marc de
l'Agenda Ubana Espanyola.

Objectiu Estratègic en l'agenda d'Alcoi:
 

Projectes plantejats per a Alcoi de l'eix
2, evitar la dispersió urbana i
revitalitzar la ciutat existent: 

Accessibilitat universal dels
espais públics i regeneració
urbana 

Barris i serveis  

Data i lloc: 1 de juny, 19h, saló de
plenaris de l’Ajuntament d’Alcoi. 

Metodologia: Amb el propòsit
d’explorar les principals
propostes dels actors socials
rellevants en matèria de model
urbà, l’Ajuntament d’Alcoi va
convocar a les associacions
veïnals a una sessió específica
destinada a presentar els
principals objectius de l’Agenda
Local Urbana 2030 i rebre
propostes efectuades per mitjà
del debat. La dinàmica
participativa es va orientar en
dos blocs: 

1r bloc: exposició del projecte de
planificació estrègica 

2n bloc: panels participatius,
dividits en grups, per marcar:
necessitats (debilitats i
amenaces), potencialitats i
propostes estratègiques. Aquests
panels es van articular en torn a
les següents àrees: 

Informació
bàsica

Punt de l'AUE

FOCUS GROUP:  ASSOCIACIONISME VE ÏNAL Dispersió urbana i
revitalització



Adequació dels solars urbans
Adequació de l’amfiteatre del Viaducte
Senyalització al voltant de la “carretera d’Alacant”
Cendrers a les papereres
Rehabilitar i millorar estructures de marges de rius, murs, desaigües

Zones de vianants
Solars buits
Rius (llits del Barxell i Molinar)
Zones industrials

Que les bicicletes i els animals puguen pujar a l'autobús
Ciutat Dogfriendly
Ajudes a la rehabilitació d’estructures i altres zones
Camis de connexió emprant els llits dels rius
Creació de museus en la zona industrial del riu

PANEL 1: Accessibilitat universal dels espais públics i
regeneració urbana
Necessitats (fruit de les debilitats i amenaces debatudes):

Potencialitats:

Propostes estratègiques:

Resultats 

Tendes de barri 
Millora de la neteja 
Zones d'aparcament 
Millora de l’estat dels espais d'ús públic 

Solars buits 

Manteniment i neteja 
Oferta d’activitats lúdiques públiques 

PANEL 2: Barris i serveis
Necessitats (fruit de les debilitats i amenaces debatudes): 

Potencialitats: 

Propostes estratègiques: 

FOCUS GROUP:  ASSOCIACIONISME VE ÏNAL Dispersió urbana i
revitalització



Ordenar el sòl de manera
compatible amb el seu entorn
natural

Conservar i millorar el patrimoni
natural i cultural i protegir el
paisatge

 Millorar les infraestructures verdes i
blaves i vincular-les al context
natural

Actualització del planejament
urbanístic local

Renaturalització

Relació de l'activitat en el marc de
l'Agenda Ubana Espanyola.

Objectiu Estratègic en l'agenda d'Alcoi:
 

Projectes plantejats per a Alcoi de l'eix
1, territori, paisatge i diversitat

Planeamiento urbanístico 
Renaturalització de l’entorn
urbà i medi ambient 
Patrimoni cultural i paisatge

Data i lloc: 2 de juny, 19h, saló de
plenaris de l’Ajuntament d’Alcoi.

Metodologia: Amb el propòsit
d’explorar les principals
propostes dels actors socials
rellevants en matèria de usos del
sol, l’Ajuntament d’Alcoi va
convocar a una sessió específica
destinada a presentar els
principals objectius de l’Agenda
Local Urbana 2030 i rebre
propostes efectuades per mitjà
del debat. La dinàmica
participativa es va orientar en
dos blocs: 

1r bloc: exposició del projecte de
planificació estrègica 

2n bloc: panels participatius,
dividits en grups, per marcar
necessitats (debilitats i
amenaces), potencialitats i
propostes estratègiques. Aquests
panels es van articular en torn a
les següents àrees: 

Informació
bàsica

Punt de l'AUE

FOCUS GROUP:  Ter r i to r i ,  pa isatge i  d ivers i tat Ús racional del sòl



Bona gestió coherent
Manca de població
Ajudes per millorar l’habitatge del nucli antic
Participació real i coherent

Infra estrutura verda
Espais naturals Red Natura 2000
Caràcter emprenedor de la població
Ciutat mitjana amb distàncies

Avançar cap a la ciutat compacta
Transport ferroviari
Polígon industrial mancomunat
Fixar la població al territori amb incentius i serveis

PANEL 1: Planejament urbanístic
Necessitats (fruit de les debilitats i amenaces debatudes):

Potencialitats:

Propostes estratègiques:

Resultats 

Control de escombraries
Accessibilitat
Explotació del medi ambiente
Necessitat energètica

Tractament de fems
Tractament d'aigües
Ordenació del territori de l'entorn forestal
Possibilitat d'explotació energètica

Modernitzar el tractament de fems
Nou tractament d'aigües
Organitzar infraestructures ambientals
Reutilització dels recursos energètics

PANEL 2: Renaturalització de l’entorn urbà i medi ambient
Necessitats (fruit de les debilitats i amenaces debatudes):

Potencialitats:

Propostes estratègiques:

Superar l’estat de ruïna

Qualitat del paisatge

Actuacions paisatgístiques per millorar la imatge

PANEL 3: Patrimoni cultural i paisatge
Necessitats (fruit de les debilitats i amenaces debatudes):

Potencialitats:

Propostes estratègiques:

FOCUS GROUP:  Ter r i to r i ,  pa isatge i  d ivers i tat Ús racional del sòl



Fomentar l'existència d'un parc
d'habitatge adequat a preu
assequible

Garantir l'accés a l'habitatge,
especialment dels col·lectius més
vulnerables

Estudi d'habitatges
Construcció d'habitatge públic 
Rehabilitació d'edificis en el barri
antic 
Protocol de prevenció de
desnonaments

Relació de l'activitat en el marc de
l'Agenda Ubana Espanyola.

Objectiu Estratègic en l'agenda d'Alcoi:
 

Projectes plantejats per a Alcoi de l'eix
8, Garantir l'accés a l'habitatge  

Accions antidesnonament 
Rehabilitació d’edificis del
casc antic
Habitatge públic  

Data i lloc:  2 de juny, 19h, saló de
plenaris de l’Ajuntament d’Alcoi. 

Metodologia: Amb el propòsit
d’explorar les principals
propostes dels actors socials
rellevants en matèria d'habitatge,
l’Ajuntament d’Alcoi va convocar
a una sessió específica
destinada a presentar els
principals objectius de l’Agenda
Local Urbana 2030 i rebre
propostes efectuades per mitjà
del debat. La dinàmica
participativa es va orientar en
dos blocs: 

1r bloc: exposició del projecte de
planificació estrègica 

2n bloc: panels participatius,
dividits en grups, per marcar:
necessitats (debilitats i
amenaces), potencialitats i
propostes estratègiques. Aquests
panels es van articular en torn a
les següents àrees: 

Informació
bàsica

Punt de l'AUE

FOCUS GROUP AMB ELS  ACTORS SOCIALS  DE  L 'HAB ITATGE Accés a
l'habitatge 



Superar la mala situació econòmica
Manteniment poc freqüent

Imatge
Qualitat de vida
Seguretat

Actuacions preventives
Promocionar contactes a bancs
Oferir serveis per ajudar a pagar
APP per a comunicar desperfectes
Mapa de la situació actual

PANEL 1: Accions antidesnonament
Necessitats (fruit de les debilitats i amenaces debatudes):

Potencialitats:

Propostes estratègiques:

Resultats 

Problemes amb els edificis antics
Elevat cost d’adaptació i accés
Poca sostenibilitat
Dificultat d'estructures

Manteniment de la història
Punt “vintage”
Atractius per a viure en el centre (comerços, bancs, etc.)

Simplificar burocràcia
Concedir ajudes
Ajudes per a l’obra (accessos, etc.)
Ajudes per a la millora energètica
Ajuda per a l’obra (accessos)

PANEL 2: Rehabilitació d’edificis del nucli antic
Necessitats (fruit de les debilitats i amenaces debatudes):

Potencialitats:

Propostes estratègiques:

Falta de diagnòstic
Poc posicionament de l’habitatge públic

Cobrir la relació entre oferta privada i habitatge existent

Crear una comunitat ecològica i sostenible
Diferenciar per tipologia de famílies

PANEL 3: Habitatge públic
Necessitats (fruit de les debilitats i amenaces debatudes):

Potencialitats:

Propostes estratègiques:

FOCUS GROUP AMB ELS  ACTORS SOCIALS  DE  L 'HAB ITATGE Accés a
l'habitatge 



Aconseguir un Marc Normatiu i de
Planejament Actualitzat, Flexible i
Simplificat que millore, també, la
gestió.
Assegurar la Participació
ciutadana, la Transparència i
afavorir la governança multinivell
Impulsar la capacitació local i
millorar el finançament
Dissenyar i posar en marxa
campanyes de formació i
sensibilització en matèria urbana
així com d'intercanvi i difusió de la
informació

Presència en la xarxa Xaloc
Jornades de CTAA (Col·legi
territorial d'Arquitectes d'Alacant) 

Relació de l'activitat en el marc de
l'Agenda Ubana Espanyola.

Objectiu Estratègic en l'agenda d'Alcoi:
 

Projectes plantejats per a Alcoi de l'eix
10, Instruments i governança   

Informació i relació amb la
ciutadania   
Formació del personal 
Eficiència en la gestió 
Transversalitat de la
participació ciutadana 

Data i lloc:  3 de juny, 11h, saló de
plenaris de l’Ajuntament d’Alcoi. 

Metodologia: Amb el propòsit
d’explorar les principals
propostes del funcionariat del
consistori, l’Ajuntament d’Alcoi va
convocar a una sessió específica
destinada a presentar els
principals objectius de l’Agenda
Local Urbana 2030 i rebre
propostes efectuades per mitjà
del debat. La dinàmica
participativa es va orientar en
dos blocs: 

1r bloc: exposició del projecte de
planificació estrègica
 
2n bloc: panels participatius,
dividits en grups, per marcar:
necessitats (debilitats i
amenaces), potencialitats i
propostes estratègiques. Aquests
panels es van articular en torn a
les següents àrees: 

Informació
bàsica

Punt de l'AUE

FOCUS GROUP:ADMIN ISTRACIÓ PÚBL ICA Instruments i
governança



Reduir la bretxa digital
Excés de burocràcia
Complicacions en la gestió amb l’ajuntament
Falta de formació digital de la ciutadania
Necessitat de dotar de recursos per gestionar la participació des dels
departaments: línia verd, redes, etc.
Consolidar el personal d’atenció a la ciutadania els distints departaments
Falta d’accessibilitat a alguns departaments
Falta d’espai físic

Estalvi de costos
Estructura, mitjans i ferramentes que l'ajuntament disposa
Optimitzar els recursos informàtics

Campanyes de formació
Millorar i donar a conéixer les ferramentes disponibles per a participar
Procurar la màxima coordinació interdepartamental
Inculcar al personal d’atenció al públic la necessitat de resoldre les peticions de la
ciutadania
Unificar la informació que s’ofereix a la ciutadania.

PANEL 1: Informació i relació amb la ciutadania
Necessitats (fruit de les debilitats i amenaces debatudes):

Potencialitats:

Propostes estratègiques:

Resultats 

Falta d’hores per a formació per falta de personal i càrrega de treball
Falta de formació específica i qualificada
Formació d’acord amb les directrius dels departaments
Assumir les tasques de la nova formació amb els recursos existents

Personal amb diferents perfils i formacions
Predisposició a la formació del personal dels departaments

Atendre la petició de cursos al marge dels quals ofereixen els organismes oficials.
Ampliar la plantilla de personal
Optimització del personal dels diferents departaments

PANEL 2: Formació del personal
Necessitats (fruit de les debilitats i amenaces debatudes):

Potencialitats:

Propostes estratègiques:

FOCUS GROUP:ADMIN ISTRACIÓ PÚBL ICA Instruments i
governança



Falta de comunicació
Falta de coordinació
Falta de visió estratègica conjunta
Complexitat de procediments i manca de claredat en les directrius
Simplificar i reduir la normativa
Delimitació de competències

Procedimentació conjunta per a tots els tràmits departamentals
Estructura que pot ajudar a la nova governança
Existència de perfils que poden crear equips multidisciplinaris
Experiència en l’elaboració de normes
Experiència en la gestió de fons europeus
Existència d’un gabinet jurídic

Definició clara d’objectius i estratègies
Creació d’equips multidisciplinaris amb reunions periòdiques
Agilitzar la tramitació de documents normatius
Organització, lideratge de la coordinació

PANEL 3: Eficiència en la gestió
Necessitats (fruit de les debilitats i amenaces debatudes):

Potencialitats:

Propostes estratègiques:

Resultats 

Fomentar la participació ciutadana i garantir que arribe a tots
Descoordinació intern
Falta de pressupost pel manteniment de les accions
Falta de conscienciació dels polítics
Visió parcial de la ciutadania cap a l'Ajuntament i el funcionariat
Falta d’implicació de la ciutadania
Manca de formació a la ciutadania i els grups

Associacions existents
Tradició de projectes de participació impulsats des de l’Ajuntament
Ciutadania compromesa amb les propostes municipals acostant les seues
sensibilitats

Formular propostes entendedores, senzilles i viables
Reforçar les campanyes de participació des de l’ajuntament
Adequar o coordinar les inversions al cost del manteniment d’aquestes
Adequar els processos participatius als distints grups de la ciutadania

PANEL 4: Transversalitat de la Participació Ciutadana
Necessitats (fruit de les debilitats i amenaces debatudes):

Potencialitats:

Propostes estratègiques:

FOCUS GROUP:ADMIN ISTRACIÓ PÚBL ICA Instruments i
governança



Com reduïm les emissions de gasos
contaminants a Alcoi?
Què faries per a millorar el
desplaçament sense vehicle privat
per dins de la ciutat?

Data: 17 de juny de 2022 
Hora: de 19 a 21h 
Lloc: La Rosaleda (plaça de la
Constitució)

Nom de l'activitat: Repensem
l'Escena Urbana

Breu descripció: 
En l'espai on es va celebrar l'activitat es
van col·locarar dos panells. En el primer
d'ells es disposava d'un mapa de la
ciutat i les persones havien de marcar
quins són els seus principals itineraris
per a desplaçar-se en trajectes
intraurbans. El segon panell s'orientà a
rebre propostes de la ciutadania entorn
de 2 preguntes: 

Informació
bàsica

REPENSEM-NOS:  MOBIL ITAT  I  ESCENA URBANA Escena
urbana

Afavorir la ciutat de proximitat 
Potenciar maneres de transport
sostenible

Relació de l'activitat en el marc de
l'Agenda Ubana Espanyola.

Objectiu Estratègic en l'agenda d'Alcoi: 

Punt de l'AUE



Canvi en el model de mobilitat
68%

Millora dels itineraris urbans
24%

Altres
8%

Resultats obtinguts

REPENSEM-NOS:  MOBIL ITAT  I  ESCENA URBANA Escena
urbana

Àmbit temàtic



Fent canvis en el servei d'autobús
55.6%

Potenciant l'ús de la bicicleta
27.8%

Altres
16.7%

Resultats obtinguts

REPENSEM-NOS:  MOBIL ITAT  I  ESCENA URBANA Escena
urbana

Com reduïm les emissions de gasos
contaminants a Alcoi?

Oferir opcions de lloguer
50%

Millorar la infraestructura de carrils bici
33.3%

Sensibilització ciutadana
16.7%

Potenciant l'ús de la bicicleta 



Resultats obtinguts

REPENSEM-NOS:  MOBIL ITAT  I  ESCENA URBANA Escena
urbana

Redistribució de les zones d'aparcament públic
33.3%

Pacificar el trànsit
33.3%

Incentivant la sotenibilitat en habitatges
33.3%

Altres

Abartir el preu
40%

Substitució de vehicles per elèctrics
30%

Modernitzant el servei de forma integral
30%

Fent canvis en el servei d'autobús



Incrementar
e ls  arbres

d ins  de
l 'escena
urbana

Resultats obtinguts

REPENSEM-NOS:  MOBIL ITAT  I  ESCENA URBANA Escena
urbana

Què faries per a millorar el desplaçament
sense vehicle privat per dins de la ciutat?

Crear  més
zones

d 'ombra

Crear  de
jard ins

ver t ica ls

Habi l i ta r
un ane l l

verd  ent re
barr i s

Ins ta l · la r
més fonts

en e ls
car rers  i
p laces



Adaptar el model territorial i urbà a
l'efecte del canvi climàtic i avançar
en la seua prevenció 
Reduir les emissions de gasos
d'efecte d'hivernacle 
Millorar la resiliència enfront del
canvi climàtic

Relació de l'activitat en el marc de
l'Agenda Ubana Espanyola.

Ojectiu Estratègic en l'agenda d'Alcoi: 

Reverdir la ciutat (combatre les illes
de calor que provoquen les ciutats:
green urban center i creació de mini
boscos mediterranis en zones
urbanes i periurbanes) 
Transformacions per a reduir els
efectes de gasos hivernacles

Data: 19 de juny de 2022 
Hora: de 10 a 13h 
Lloc: mercadet setmanal de Batoi

Nom de l'activitat: Alcoi + Verd

Breu descripció: 
Activitat de carrer dirigida a tots els
públics per tal de recollir aportacions
sobre com millorar la ciutat en tot allò
relacionat amb el medi ambient. Es va
instal·lar un mural de propostes orientat
en dos blocs: 

Informació
bàsica

Punt de l'AUE

ALCOI  + VERD Medi
Ambient



24
apor tac ions
c iutadanes

Resultats obtinguts

ALCOI  + VERD Medi
Ambient

Mobilitat
29.2%

Eficiència energètica
25%

Reverdiment urbà
25%

Manteniment de la ciutat
12.5%

Altres
8.3%

Àmbit temàtic



Millora del servei d'autobús urbà
42.9%

Fomentar l'ús de la bicicleta *
42.9%

Reduir el trànsit de vehicles privats
14.3%

Ins ta l · lac ió  de
p laques so lars

en ed i f ic is
públ ics  i
p r ivats  

Aportacions per àmbit temàtic 

ALCOI  + VERD Medi
Ambient

Mobilitat urbana i sostenible

*Creació de carrils bici i incrementar les infraestructures relacionades. 

Eficiència energètica



Creació de jardins verticals
33.3%

Creació de més horts urbans
16.7%

Protegir la biodiversitat
16.7%

Creació de zones verdes
16.7%

Incrementar arbres i flors en els carrers
16.7%

Aportacions per àmbit temàtic 

ALCOI  + VERD Medi
Ambient

Reverdiment urbà

Manteniment de la ciutat

Neteja dels carrers
66.7%

Retirada d'elements contaminants
33.3%



Campanyes de sensibilització ciutadana
66.7%

Incrementar les fonts públiques
33.3%

Aportacions per àmbit temàtic 

ALCOI  + VERD Medi
Ambient

Altres



Data: 30 de juny de 2022 
Hora: de 19 a 21h 
Lloc: accés a la plaça de Dins des
del Teatre Pincipal 

Nom de l'activitat: Prioritzem

Breu descripció: 
Activitat de dinamització de carrer
mitjançant la qual es presentaven els
diversos objectius específics de l'Agenda
Urbana Espanyola per tal d'establir una
priorització d'actuació fruit del consens
ciutadà. Les possibes opcions,
representades amb 3 colors diferents,
eren poc prioritari (roig), prioritari
(groc) i molt prioritari (verd).

Informació
bàsica

Objectius
estratègics de
l'Agenda Urbana

PR IOR ITZEM Transversal



Resultats obtinguts

Ordenar el territori i l'ús racional del sòl 

0 5 10 15

Evitar la dispersió urbana i revitalitzar Alcoi

0 5 10 15

Previndre i reduir els impactes del canvi climàtic

0 2,5 5 7,5 10

Gestió sostenible i economia circular 

0 5 10 15

PR IOR ITZEM Transversal



Resultats obtinguts

Moblitat sostenible

0 2,5 5 7,5 10

Cohesió social i equitat

0 2 4 6

Impulsar i afavorir l'economia urbana

0 5 10 15 20

Garantir l'accés a l'habitatge

0 5 10 15

PR IOR ITZEM Transversal



Resultats obtinguts

Innovació digital

0 2 4 6

Millorar els instrumentsd'intervenció i governança

0 1 2 3 4 5

PR IOR ITZEM Transversal



Data: 8 de juliol de 2022 
Hora: de 19 a 221h 
Lloc: El Parterre (Plaça Pintor Gisbert)

Nom de l'activitat: Mercat de les idees per a dissenyar el futur d'Alcoi. Activitat
transversal alineada amb els 10 eixos de l'Agenda Urbana Espanyola i els 17
objectius de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides. 

Breu descripció: 

Un mercat és un lloc on es compren i venen mercaderies de diferents tipus, no importa
qui eres sinó el que pots aportar o adquirir. A més, el mercat és un lloc en el qual
exposar el teu “producte” per a poder ser vist per la resta. 
En aquesta línia es va dur a terme un “Mercat de les idees” de forma transversal per a
aportar idees a l'Agenda Urbana d'Alcoi. Aquesta activitat va fer del carrer un lloc en el
qual la ciutadania podia aportar els seus punts de vista a través de propostes escrites i
exposades per a millorar l'Agenda Urbana i així el futur de la ciutat. Les idees es van
penjar amb unes pizzes en uns fils a manera de roba estesa. 

Informació bàsica

MERCAT DE  LES  IDEES Activitat
transversal



Resultats obtinguts: propostes ciutadanes

Millora dels jardins
i parques urbans. Espais lliures de

mascotes.
Més oferta de
teatre, cine,

concerts i música.

Soterrament del
cablejat del carrer

zona de Ribera.

Sanejament de la
xarxa d’aigües del
barri del Viaducte.

Alcoi Net.

Cuidar i desbrossar
la serra per no
tindre incendis.

Estacionament
per a bicis (+).

Aceres en estat
lamentable de
manteniment i

neteja.

Estat de
deteriorament de

la Glorieta.

Llevar els
llambordins de

tot el centre.

Centre
d’emergències per

a gent diversa i
víctimes de les

violències.

MERCAT DE  LES  IDEES Activitat
transversal



Cementeri per
animals.

Locals socials. Espais culturals
diversos.

Arreglar la
calçada de la

Vaguada.

Més mitjans en
la salut mental

d’Alcoi.

Descongestion
ar el tràfic en el
carrer S. Joan
de Ribera del

barri del
Viaducte.

Soroll,
contaminació

acústica i
ambiental.

Carril bici. Sanejar el Centre
històric d’Alcoi.

Aigua per netejar
els residus.

Accés directe a
l’hospital Verge

dels Lliris.

Canviar bol·lards
del carrer mestre

Xapí.

MERCAT DE  LES  IDEES Activitat
transversal

Resultats obtinguts: propostes ciutadanes



Canviar bol·lards
del carrer mestre

Xapí.

Carril bici
Cervantes-

Alameda-Av.
València

Rehabilitar la
zona del
Partidor.

Despeatonalitzar
el centre.

Accessibilitat en
voreres (fer

rampes)

MERCAT DE  LES  IDEES Activitat
transversal

Resultats obtinguts: propostes ciutadanes



Resultats obtinguts: tendències

44,4 %

Millores en l'escena urbana

22,2 %

Manteniment

18,6 %

Noves infraestructures 

7,4 %

Oci

7,4 %

Prestacions/atencions socials

MERCAT DE  LES  IDEES Activitat
transversal



Ser més eficients energèticament i
estalviar energia 
Optimitzar i reduir el consum
d'aigua 
Fomentar el cicle dels materials 
Reduir els residus i afavorir el seu
reciclatge

Relació de l'activitat en el marc de
l'Agenda Ubana Espanyola.

Ojectiu Estratègic en l'agenda d'Alcoi: 

Data: 11 i 12 de juliol de 2022 
Hora: de 18 a 20h- de 12 a 14h 
Lloc: avinguda de la Hispanitat
d'Alcoi i zones confrontants

Nom de l'activitat: Entrevistes
aleatòries a la ciutadania al voltant
dels hàbits de consum

Breu descripció: 
Activitat de carrer mitjançant la qual,
amb una mostra no predefinida, es
pretenia obtenir informació sobre hàbits
de consum i economia circular. Les 
 persones tècniques (correctament
identificades) s'aproximaven a la
ciutadania per a realitzar una sèrie de
preguntes (obertes i tancades)
relacionades amb els seus hàbits de
consum i de gestió/reciclatge de
residus.  Les entrevistes eren, per tant,
aleatòries i anònimes, amb una durada
inferior  als 5 minuts aproximadament.

Informació
bàsica

Punt de l'AUE

ENTREV ISTES  ALEATÒRIES  A  LA  C IUTADANIA Economia
circular i consum



60
part ic ipant

s

Resultats obtinguts

ENTREV ISTES  ALEATÒRIES  A  LA  C IUTADANIA Economia
circular i consum

Dones
66.7%

Homes
33.3%

45-59
32.7%

30-44
30.6%

60-74
18.4%

16-29 anys
12.2%

75 o més
6.1%

2 persones
44.2%

1 persona
19.2%

3 persones
19.2%

4 persones
11.5%

5 o més persones
5.8%

Sexe Edat

Unitat familiar

Consumidor
85.7%

Comerciant
14.3%

Perfil de consum



Resultats obtinguts

ENTREV ISTES  ALEATÒRIES  A  LA  C IUTADANIA Economia
circular i consum

Sí
100%

Ha notat un augment en el preu de la cistella de la compra?

On té costum de realitzar les seues compres principals?

84,6 %

Supermercat

46,2 %

Xicotet comerç i/o mercat municipal

9,6 %

En línia



Resultats obtinguts

ENTREV ISTES  ALEATÒRIES  A  LA  C IUTADANIA Economia
circular i consum

Quins factors determinen la decisió de la seua compra? 

73,1 %

Preu

42,3 %

Qualitat

21,2 %

Tracte humà

17,3 %

Vincles de proximitat amb la persona venedora 

3,8 %

Altres



Resultats obtinguts

ENTREV ISTES  ALEATÒRIES  A  LA  C IUTADANIA Economia
circular i consum

Sí
53.8%

Pot ser
32.7%

No
13.5%

Pagaria més per un producte si sapiera que les persones que l'han
elaborat o que l'estan venent tenen unes condicions de treball més
justes? 

Prioritza en les seues compres l'adquisició de productes que tenen
menys impacte en el medi ambient? 

Sí
40.4%

De vegades
26.9%

Sovint
15.4%

No
11.5%

Poques vegades
5.8%



Resultats obtinguts
Preguntes obertes

ENTREV ISTES  ALEATÒRIES  A  LA  C IUTADANIA Economia
circular i consum

Com valora l'estat del comerç local a Alcoi? 

Entre les respostes obtingudes s'observen les següents tendències:

- Les persones entrevistades valoren molt positivament l'oferta comercial alimentària
existent actualment. El 42% de les respostes pel que fa a la valoració del comerç  són
positives. Consideren que hi ha diversitat i en concret el mercat municipal de la Zona
Nord rep molt bones opinions tant pel que fa a la qualitat del producte com a les
instal·lacions.
 
- Hi ha un pensament recurrent i és que els principals problemes els troben per adquirir
productes determinats com roba, calcer o equipament electrònic.

- Les persones entrevistades són conscients de la diferència de serveis comercials
existent entre barris, fins i tot algunes afirmen que zones com el Centre o l'Eixample
(Alameda, Entença o el Centre Comercial Alzamora) estan en una situació crítica pel
que fa a tancament de negocis i falta de diversitat. 

- D'entre totes les respostes recollides hi ha un grup important que manifesta la seua
preocupació per comerç de proximitat i tradicional el qual, en la seua opinió, s'hauria de
promocionar i fomentar més des de l'Administració pública. Algunes de les persones
opinen que és fonamental apropar a la gent jove a aquest comerç perquè estan molt
allunyades.

- La delicada situació econòmica que travessen les famílies, diuen, és un dels factors
clau que determina la compra o no en el comerç de proximitat. El tracte i la proximitat
s'ha de sacrificar en favor del preu del producte. 

- Algunes de les persones entrevistades diuen que Alcoi té un comerç local i de
proximitat de molta qualitat però que es coneix molt poc i és molt poc valorat per la
ciutadania.  

- Un nombrós grup de persones afirmen no entendre com ciutats veïnes i similars a
Alcoi estan aconseguint mantenir la seua diversitat comercial d'una millor manera. 

- El comerç local, per a algunes persones, és sinònim de falta de diversitat, falta
d'innovació, antiguetat i baixa qualificació del personal. 



Resultats obtinguts
Preguntes obertes

ENTREV ISTES  ALEATÒRIES  A  LA  C IUTADANIA Economia
circular i consum

Què faria per a millorar l'estat del comerç local d'Alcoi? 

Entre les respostes obtingudes se'n destaquen les següents:

- La ciutadania entén que és complicat actuar sobre el preu dels productes, però la
gran majoria de les respostes indiquen que l'economia de les famílies és el principal
problema per al comerç local, ja que les consumidores es veuen forçades a guiar-se
pels preus i això sacrifica al comerç de proximitat. La millora de l'economia familiar seria
la millor fórmula per a incentivar el consum. 

- Facilitar els tràmits per a iniciar una activitat comercial i incentivar l'adquisició o lloger
d'espais comercials també és una resposta recurrent.

- Les persones entrevistades també proposen altre tipus d'iniciatives com ara les
campanyes de promoció del comerç local que abasten tota la ciutat, els esdeveniments
especials de dinamització (com ara la nit Oberta), l'articulació d'ofertes o sisteme de
cupons de descompte... i tot este tipus d'accions que motiven la compra. 

- Fomentar el xicotet comerç i d'alguna manera evitar l'establiment de grans superfícies.


