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EL FUTUR A ALCOI

És curiós com des del número passat de la revista, on vam reflexio-
nar com havíem d'enfocar aquella crisi que tenia els seus inicis i 
començava a deixar tots els seus símptomes sobre la societat, hui 
malauradament, ens dóna la raó: augment d'atur, davallades de rendes 
familiars, tancament d'empreses, EROS injustificats (perquè la legisla-
ció ho permet), etc...

Arribem ara a la nostra revista nº 25, just als 30 anys del seu inici, 
i des de la nostra revista tornem a constatar de com hem d'enfrontar 
este futur, que de moment ens posa barreres dia si, dia també. Perquè 
no nomenar al mateix temps als dirigents de les diferents comunitats 
autonòmics, espanyols i europeus, que continuen en la seua obsessió 
de minvar el dèficit i de no tindre en compte la reactivació econòmi-
ca amb polítiques expansives. Que com hem de saber les mateixes 
ajudarien a deixar la crisi a una banda i engegaríen un nou model de 
societat cap un nou perfil sociològic, industrial, laboral, empresarial, 
etc...

La societat en la qual vivim té molt de talent i no l'estem aprofitant. 
Som ja tanta gent que tornem a parlar del canvi energètic, per apro-
fitar o dirigir cap una societat autosuficient amb energies alternatives 
que ja existeixen en diferents projectes d'investigació, és a dir un 
replantejament per reciclar tot el consum i que a la vegada els residus 
siguen incorporats una altra vegada al sistema productiu.

Alcoi ha de canviar la seua estructura i tornar a ser la ciutat de crea-
ció de llocs de treball, la ciutat de futur social i industrial que volem, 
amb plantejaments que cap altra societat coneix. És diu que després 
d'una crisi sol haver grans idees i nous models, esperem que aquests 
no tarden molt, i ens vegem aviat en la nostra ciutat.

Espere que una vegada més la revista Eines torne a ser el vostre 
referent per expressar el passat, present i futur, per donar idees i trets 
d'identitat per a la ciutat, com ho ha estat pel Pare Vitòria per ara i 
sempre.

Toni Gonzàlez Picornell
Director
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La ciutat sense veu 

Javier Llopis

 Alcoi és una ciutat en plena fase de 
decadència, que als gravíssims problemes de 
la recessió econòmica general ha d’afegir les 
conseqüències de la seua crisi particular

 Amb els seus polígons plens de fàbri-
ques abandonades, amb les seues grans 
artèries comercials decorades amb centenars 
de cartells de “es ven” i amb més de huit 
mil parats, Alcoi comença a presentar un 
paisatge molt paregut al de les extenuades 
ciutats industrials de la Gran Bretanya del 
posthatcherisme, que van ser immortalitzades 
en pel·lícules terribles com “Trainspotting” o en 
versions del més pur humor negre, com “Full 
monty”. Després de dècades d’injustificats 
optimisme, la pràctica totalitat dels sectors de 
l’opinió pública alcoiana coincidixen ara en un 
diagnòstic: Alcoi és una ciutat en plena fase 
de decadència, que als gravíssims problemes 
provocats per la recessió econòmica general 
ha d’afegir les conseqüències d’una crisi par-
ticular, generada pel retrocés del seu secular 
model industrial, sense que fins a la data 
s’haja generat cap alternativa viable.

 Els alcoians miren cap al seu passat 
gloriós i al comparar-lo amb la trista realitat 
actual acaben afligits per una cosa molt  pare-
guda a una depressió col·lectiva. La que fóra 
cinquena ciutat de la Comunitat Valenciana, 
que en alguns moments va arribar a discutir-li 
la capitalitat de la província al mateix Alacant, 
es perd ara en els rànquings de demografia 
i de potència econòmica. La ciutat  que va 
passejar la seua indústria per tot el món i que 
va generar una activitat cultural que enlluer-
nava els visitants xapoteja ara en els tolls de 
la mediocritat i de la indefinició, mentre van 
superant-la altres localitats amb molt menys 
pedigrí, però amb una major capacitat per 
a adaptar-se als nous temps.  D’una forma 
gradual, quasi sense assabentar-nos, els alco-
ians hem passat de l’orgull patriòtic a la crisi 
d’autoestima; de creure’ns el melic del món a 
admetre com una cosa absolutament normal 
que els nostres fills hagen d’anar-se'n fora per 
a guanyar-se la vida.

 Per a arribar a aquest punt de difícil 
retorn ha sigut necessari recórrer un camí en 
què la societat alcoiana i els seus líders han 

Fàbrica tèxtil. Foto Juani Ruz
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La ciutat sense veu 

mostrat una insòlita incapacitat per a planificar 
el futur i per a prendre decisions que evitaren 
una fallida absolutament previsible. Alcoi ha 
circulat pel món sense una estratègia clara i 
amb una absència total de polítiques de mig 
o llarg termini. En compte de posicionar-se de 
cara als nous temps, la ciutat ha entrat en un 
procés d’abstracció, que finalment l’ha portat a 
absentar-se de tots els grans debats nacionals 
o regionals: des de les noves formes d’afrontar 
el desenrotllament industrial, a les infrastruc-
tures, passant per la promoció cultural o per 
l’aparició del turisme com nova font de rique-
sa.

 Una letal combinació d’elements 
negatius ha fet possible que Alcoi s'enfronte a 
un present ple de senyals d’alarma i a un futur 
marcat per la incertesa i el pessimisme. Les 
tres variables d’aquesta nefasta equació són 
les següents: la ciutat ha perdut pes polític en 
la Comunitat Valenciana, no tingut un model 
clar de desenrotllament i ha descartat qualse-
vol iniciativa de col·laboració territorial amb les 
comarques que la rodegen.

 Respecte al primer punt, la pèrdua de 
pes polític, cal assenyalar que aquest feno-
men és una constant des de l’arribada de la 
democràcia. Amb l’única i fructífera excepció 
del període de col·laboració entre l’alcalde 
Sanus i el president Lerma, la veritat és que 
Alcoi a penes sí que ha tingut cap influència 
en els centres de decisió de la política autonò-
mica i molt menys en la nacional. Els dirigents 
alcoians han tingut molt poca presència en els 
òrgans directius dels grans partits i la seua 
participació en els diferents governs de la 
Generalitat ha sigut pràcticament testimonial i 
en les escasses excepcions en què ha existit, 
com el cas del popular Miguel Peralta, no s’ha 
traduït en èxits concrets per a la ciutat. La 
nostra classe política ha renunciat sistemàti-
cament a creuar les fronteres de la Carrasque-
ta i del Port d’Albaida, mantenint una actitud 
localista que ha acabat per tindre uns efectes 
altament negatius: davant de la inexistència 
d’una pressió real, València i Alacant han dis-
senyat sempre les seues estratègies de futur 
ignorant els interessos d’Alcoi. 

 Una cosa  pareguda ha passat amb 
els nostres líders econòmics. L’empresari-
at alcoià ha mantingut durant dècades una 
actitud d’exacerbat individualisme, tenint una 

Manifestació en defensa del tren. Foto Nebur

Campus politècnica. Foto Juani Ruz

Reparació línea fèrria. Foto Nebur
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escassíssima participació en les organitza-
cions patronals autonòmiques o provincials. 
També ha descartat sistemàticament inte-
grar-se en els grans lobbys, que han  defés 
projectes concrets o que han pressionat als 
governs autonòmics per a aplicar determina-
des polítiques en matèria d’infraestructures o 
de promoció econòmica.

 Alcoi no té veu en l’exterior. El pato-
lògic aïllacionisme de la nostra classe dirigent 
ha tingut conseqüències nefastes sobre la 
ciutat, que s’ha vist exclosa de totes les llistes 
de prioritats institucionals. Hi ha una relació 
inacabable d’exemples. La línia fèrria Alcoi-
Xàtiva s’ha quedat fora de totes les grans 
inversions ferroviàries impulsades durant els 
anys de l’abundància, perdent-se la possibili-
tat de connectar amb l’AVE i descartant-se de 
forma pràcticament definitiva l’anhelada unió 
amb tren amb Alacant. No és una casualitat 
que el tram d’autovia central d’Alcoi haja sigut 
l’últim a executar-se, arribant la seua construc-
ció quasi 20 anys després de l’inici d’aquesta 
gegantina obra pública, que ha transformat 

radicalment les comunicacions de les comar-
ques interiors de la Comunitat Valenciana. 
Alcoi i la seua comarca s’han vist marginats 
inclús en la política de grans esdeveniments 
impulsada des dels últims governs de la Gene-
ralitat, que han preferit centrar totes les seues 
intervencions en les capitals i en les zones de 
costa, rebutjant des d’un principi la possibilitat 
d’utilitzar aquestes grans inversions per a 
reactivar les deprimides àrees d’interior. La 
possibilitat de convertir Alcoi en una ciutat 
universitària, amb un projecte que preveia 
atraure prop de 8.000 estudiants foranis, va 
quedar frustrada en la batalla política de les 
universitats, quan la Generalitat de Zaplana 
va decidir duplicar moltes de les titulacions de 
la Politècnica alcoiana en l’acabada de crear 
Universitat Miguel Hernández d’Elx, frenant 
d’arrel qualsevol pla d’expansió del campus 
alcoià.

 L’altre gran eix sobre el qual bascula 
la decadència alcoiana és la inexistència d’un 
model clar de ciutat per al futur. Els partits 
i els alcaldes s’han succeït sense que cap 

Autovia. Foto Juani Ruz
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d’ells sabera donar-li una resposta clara a este 
repte. La crisi dels sectors manufacturers tra-
dicionals, amb l’obertura de les fronteres a la 
competència dels productes barats del Tercer 
Món, ha tingut un fortíssim impacte sobre la 
indústria alcoiana, que al llarg de l’última dèca-
da ha perdut milers de llocs de treball i ha vist 
tancar centenars d’empreses. Aquest fenomen 
devora el teixit econòmic local enmig de la més 
absoluta falta de reaccions i sense que ningú 
pose en marxa alternatives ràpides i creïbles. 
L’apel·lació a sectors industrials avançats amb  
alt protagonisme de les altes tecnologies con-
tinua sent una mera declaració d’intencions, 
amb una presència mínima i quasi testimonial.  
Mentre desapareixen l’una darrere de l’altra 
les grans indústries emblemàtiques, es parla 
d’un Alcoi convertit en ciutat de servicis o d’ex-
plotar els potencials turístics, sense que cap 
d’aquestes eixides teòriques presente els més 
mínims signes de solidesa. Vivim instal·lats en 
la indefinició permanent i la millor  prova d’això 
és que el gran projecte estratègic de futur, el 
polèmic parc empresarial de la Canal, porta 
18 anys protagonitzant intensos debats ciuta-
dans, sense que s’haja registrat cap avanç i 
sense que tampoc s’haja arribat a perfilar una 
alternativa clara.

 Aquestes dues grans deficiències 
podrien haver-se compensat, almenys en part, 
amb una opció a què Alcoi ha renunciat de 
forma reiterada: presentar-se davant de la 
resta de la Comunitat i d’Espanya com la 
capital d’un territori –les comarques industrials 
del centre de la Comunitat Valenciana– amb 
interessos i reivindicacions comunes. La ine-
xistència de polítiques comarcals ha sigut un 
altre dels llasts que ha frenat el desenrotlla-
ment alcoià, tant en matèria d’infrastructures 
com en matèria de captació d’inversions públi-
ques. Les temptatives de crear organismes 
supramunicipals en les zones industrials del 
sud de València i del nord d’Alacant han 
acabat sempre amb sonors fracassos i ni tan 
sols ha pogut prosperar l’intent de crear una 
modesta mancomunitat per a compartir des-
peses en l’Alcoià i el Comtat. La força política 
que Alcoi podria haver tingut com a capçalera 
d’una àrea geogràfica amb més de 300.000 
habitants s’ha perdut com a conseqüència 
d’una política suïcida en què han primat 
l’individualisme i els interessos partidaris del 
curt termini. Simultàniament, també s’han des-
perdiciat els continguts dels nombrosos plans Empresa emblemàtica tancada. Foto Juani Ruz

Polígon industrial. Foto Nebur

Mancomunitat Comarcal. Foto Juani Ruz

La ciutat sense veu 
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estratègics que sobre la zona han elaborat 
institucions europees, autonòmiques i provin-
cials, deixant-se sense explorar una sèrie de 
propostes que haurien obert noves vies de 
futur.

 Tenint en compte tots aquests prece-
dents, resulta pràcticament impossible trobar 
motius per a encarar el futur amb optimisme. 
Les circumstàncies polítiques i econòmiques 
d’un país immers en una de la pitjors crisi de la 
seua història no afavorixen la possibilitat d’un 
canvi de rumb i d’una posterior reactivació. 

 En primer lloc, cal tindre molt clar que 
Alcoi tindrà molt poques ajudes externes per 
a eixir d’aquest clot de la seua història. La 
recessió econòmica mundial ha provocat un 
naufragi general de les institucions públiques 
espanyoles, submergint-les en un període de 
forts retalls, que han afectat inclús els sectors 
més bàsics, com la sanitat i l’educació. Aquest 
fenomen és especialment accentuat en el cas 
de la Generalitat Valenciana, una administra-
ció que ha fet fallida i  que es veu totalment 
impossibilitada per a exercir el seu paper de 

catalizadora del desenrotllament territorial. No 
cal esperar, almenys durant els pròxims anys, 
grans aportacions del Consell (ni del Govern 
central) en matèria de promoció econòmica, 
indústria i molt menys infrastructures.  Creix 
la sensació que el repartiment d'inversions 
públiques d’aquest tipus està totalment aca-
bat, admetent-se de forma general que a partir 
d’ara, tocarà simplement gestionar els èxits ja 
existents des d’unes administracions amb una 
capacitat de maniobra molt reduïda per la falta 
de finançament. 

 Al marge de les qüestions econòmi-
ques, el panorama polític local i autonòmic no 
presenta signes que permeten albergar grans 
esperances. Les enquestes assenyalen que 
un dels principals fruits d’aquesta terrible crisi 
serà la dispersió del vot, forçada pel càstig 
als dos grans partits, PP i PSOE. S’anuncien 
ajuntaments i  autonomies ingovernables, 
amb alta presència de xicotetes formacions 
polítiques, en els què la presa de decisions 
estratègiques passaria necessàriament per un 
difícil encaix de negociacions i consensos. El 
complicadíssim periple del tripartit alcoià és 

Manifestació sindical. Foto Nebur

La ciutat sense veu 
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només l'acompte d’un futur en què la unani-
mitat que s’ha d’aplicar als temes d’Estat es 
veurà seriosament dificultada per una enre-
vessat embolic d’interessos polítics.

 Constatada la inexistència de messi-
es i de solucions miraculoses, la possibilitat 
que Alcoi isca d’aquesta fase de decadència 
queda en mans dels propis alcoians. L’única 
eixida a aquest complicat moment històric 
passa necessàriament per la recuperació del 
pols cívic per part d’una societat que porta 
dècades ancorada en la inactivitat i donant-li 
l’esquena a una realitat que exigix actuacions 
ràpides i efectives.  

 Al llarg de la seua història,  Alcoi ha 
sigut capaç de superar amb èxit reptes molt 
més difícils. En tots els casos ha utilitzat 
el mateix sistema: posar a treballar el seu 
immens cabal d’energia social i d’imagina-
ció per a obrir nous camins, superant els 
obstacles i  generant noves expectatives de 
desenrotllament. El futur està condicionat a la 
capacitat que tinga aquesta ciutat per a reno-
var els seus objectius i els seus lideratges, 
fixant un nou model capaç d’assegurar la seua 
supervivència i el seu creixement. Si no es 
produïx aquest colp de timó, aquesta comuni-
tat acabarà convertida en un  poble fantasma, 
alimentat amb les glòries nostàlgiques d’un 
passat d’esplendor; una carcassa buida con-
demnada a jugar el trist paper de figurant en 
el gran teatre de la Història.

zona de la canal. Foto Nebur

Acte cultural. Foto Nebur

Paisatge genèric. Foto Juani Ruz

La ciutat sense veu 
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La indústria en Alcoi:

el repte del segle XXI
Pablo de Gracia Pérez

President Federació Empresaris 

de L'Alcoià i El Comtat

I.- trADICIó INDUStrIAL

 La indústria del nostre poble està 
fortament lligada al caràcter de la nostra gent. 
Caràcter que s'ha forjat mitjançant la superació 
de tot tipus de problemes i inconvenients 
produïts per la pròpia orografia de les nostres 
comarques i per les situacions desfavorables a 
nivell macroeconòmic que han anat canviant i 
adaptant el concepte d'indústria des del segle 
XVI fins l'actualitat. Aquest escrit pretén fer una 
anàlisi de l'evolució de la nostra indústria fins 
arribar a l'actualitat i poder reflexionar de com 
cal reconstruir la indústria en el futur.

 Podem centrar la industrialització a 
Alcoi a partir del segle XVI, quan comença una 
forta implantació de la indústria tèxtil en les 
nostres comarques. Aquesta indústria, als seus 
inicis, té un caràcter bàsicament manufacturer 
tradicional, caracteritzat per una gran dispersió 
dels centres de treball que tradicionalment 
estaven ubicats al mateix domicili. Quan 
aquesta implantació comença a assentar-se 

i a consolidar-se, el nivell de demanda dels 
diferents productes derivats del tèxtil, exigit, 
l'obliga a haver de replantejar-se l'estructura 
productiva de les indústries. A partir del segle 
XIX, durant la Revolució Industrial, és on 
naix el concepte de capitalisme industrial. En 
aquest període de temps es conjuguen les més 
importants transformacions socioeconòmiques, 
tecnològiques i culturals en la història de la 
humanitat.

 Es durant aquest segle on en Europa 
i, el cas que ens ocupa, Alcoi, l'estructura 
productiva tradicional passa a convertir-se 
en un sistema de producció fabril. Comença 
amb la mecanització de la indústria tèxtil que 
afavoreix l'aparició d'altres indústries a la 
nostra població amb l'objectiu de recolzar la 
mecanització d'aquestes. Estem parlant dels 
tallers mecànics, fundicions i fàbriques de 
construcció de maquinària. A més, gràcies a 
la indústria tèxtil, es genera una atmosfera 

Desmantellament de la fàbrica Tints i acabats Monllor que duia oberta des de 1850. Foto Rafa Marcos
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industrial a la nostra ciutat que permet el 
naixements d'altres activitats transformadores 
que han tingut una forta tradició històrica , com 
per exemple fabricació de paper.

 També cal remarcar que durant aquest 
període, gràcies a les millores de les rutes 
de transport i posteriorment el naixement 
del ferrocarril, el comerç va tindre una gran 
expansió. Per a salvar els profunds barrancs  
de la foia on estem enclavats, comencen a 
construir-se grans ponts, es milloren les xarxes 
viàries, i de projectes de ferrocarrils, el primer 
que veu la seua llum, per raons clarament 
econòmiques, és un tren que connecta Alcoi 
amb Gandia, i que popularment anomenàvem 
Xitxarra.

 Les innovacions tècniques més 
importants que es varen produir durant la 
Revolució Industrial foren la màquina de 
vapor i la filadora Jenny, que aconseguia 
una producció de fil molt més eficient. Açò, 
sumat a un canvi en l'organització del treball 
afavoreix grans increments en la capacitat de 
producció, disminuint de forma considerable el 
temps en què els productes es fabricaven de 

manera artesanal, donant pas a la fabricació en 
sèrie. La "nova" organització del treball, a més 
d'agrupar els treballadors en locals anomenats 
fàbriques, analitzava el procés de fabricació 
i els dividia en tasques senzilles, per a què 
qualsevol obrer sense cap tipus de qualificació 
poguera fer-les, i d'aquesta manera baixar els 
costos de fabricació.

 Lògicament aquesta nova organització 
del treball, encapçalada per economistes i 
enginyers de reconegut prestigi, com per 
exemple Henry Ford i Frederick Winslow 
Taylor, provocaven als treballadors unes 
condicions de treball realment difícils, salaris 
baixos, sense cobertura d'una sanitat pública, 
sense dret a la prestació per atur o per baixa, 
sense jubilació. Amb el fi de millorar aquestes 
condicions laborals naixen uns moviments 
obrers reivindicant els drets d'aquestos. Per 
exemple cal destacar, en un primer lloc,  els 
internacionalistes o anarquistes, a la Sociedad 
Cooperativa El Trabajo i el Circulo Católico de 
Obreros.

 També com a fet destacable al segle 
XIX i més concretament al 1829, comprovada 
la importància i necessitat de l'aprenentatge o 
ensenyament industrial, al si de la Junta de la 
Real Fàbrica de Draps, apareix el primer centre 
d'ensenyament anomenat "Establecimiento 
Científico-Artístico, centre que, segurament, 
seria l'antecessor de les Escoles Industrials.

 Podem dir que aquestos canvis 
tecnològics, socioeconòmics i culturals, 
comencen a configurar l'entorn industrial 
del segle XX. En aquest segle, la indústria 
continua avançant en el seu creixement, creant 
molts sectors econòmics a la Ciutat, dades 
contrastables les tenim a la crònica de D. 
Remigio Vicedo Sanfelipe a l'any 1925, on 
detalla les indústries principals d'aquella època 
sent les següents: Fabricació d'automòbils 
(carrosseria), d'Espardenyes, Batans, Boines, 

Reunió a la Càmbra de Comerç. Foto Rafa Macos

Plaça d'Espanya i carrer Sant Llorens d'Alcoi. Foto: Rafa Marcos  

La indústria en Alcoi;
el repte del segle XXI
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Bosses de paper, Borra, Copiadores de 
cartes, Cordons, Carros, Cartoné, Llumins, 
Cistelles, Lletsons, Cintes, Matalassos, Cardes 
metàl·liques, Engomat de paper, Dril de cotó 
i jute, Discos amilacis, Fundes de barrets, 
Foneries de ferro, Estampacions, Faixes, 
Feltres, Cotilles, Xocolates, Gènere de punt, 
Guitarres, Guarnicions, Gorres, Maons i teules, 
Sabó, Fil per cosir, Filats de llana i cotó , Gel, 
Farines, Llana per a matalassos, Llançadores, 
paper de fumar, Llibres ratllats, Llunes de 
mirall, Maletes i petaques, Màquines agrícoles, 
Màquines per a la molineria, Màquines 
industrials, Màquines per a la fabricació del 
paper, Pa, Draps, Paper, Pasta per a sopa, 
Pintes, Confits, Persianes, Radiadors per a 
automòbils, Cadires, Barrets, Somiers, Tacs per 
a escopeta, Tubs per filats, Veles de cera, i un 
llarg etc... Un verdader entregirat d'Indústries 
que donaven idea de la potencialitat industrial 
d'Alcoi.

 A mitjans i finals del segle XIX Alcoi 
te l'entorn idoni per a generar indústria, espai 
industrial suficient (s'estudia una possible 
via d'apertura de la ciutat cap a l'eixample 
mitjançant un pont, obra que culminaria al 1931 
quan es va inaugurar el pont de Sant Jordi, 
es milloren camins veïnals, es construeixen 
més ponts per a salvaguardar els diferents 
barrancs,...), entorn i aprenentatge industrial, 
etc. A més s'aprecia una evolució important dels 
transports terrestres i dels medis financers. De 
fet a l'any 1875 comença a funcionar el Mont 
de Pietat i a l'any 1885, s'estableix a Alcoi la 
primera sucursal del Banc d'Espanya.

 Inclòs en aquest cicle positiu de 
l'economia local, la indústria de la paperera 
s'enfronta a una greu crisi, que afegit al boom 
del tèxtil, provoca que desapareguen la majoria 
d'empreses del paper transformant-se gran 
part d'elles en tèxtils. Aquest sector és el que 
més creixement té en el principi del segle XX 
després de recuperar-se de la crisi de 1883. 
Comença la fabricació de gèneres de punt a 
Alcoi, que aconseguien una gran importància, 
es construeixen entre altres les grans fàbriques 
de Carbonell i Ferrandiz (entre 1910 i 1916). 
Aquest creixement fa arribar a Alcoi a la tercera 
plaça en quant a volum de producció en 
el conjunt de l'Estat Espanyol, darrere de 
Barcelona i Girona. Però la industria tèxtil, 
malgrat el seu creixement no és capaç d'invertir 
tecnològicament, amb l'excepció del gènere de 

punt, i s'especialitza en panyeria de baix preu i 
qualitat.

 Tot i això podem considerar el segle 
XX, almenys fins al 1970, un segle d'esplendor 
industrial, degut a diversos factors determinants. 
El primer ve a ser la necessitat de qualsevol 
tipus de producte per l'empobriment causat per 
les diferents guerres, i el segon perquè el règim 
franquista va obligar els espanyols a guanyar en 
competitivitat en un mercat totalment autocràtic 
mitjançant la rebaixa salarial, al·legant que 
era necessari per tal d'alçar el país de la crisi 
en què estava sumida. Lògicament aquesta 
competitivitat no era viable per a crear una 
economia forta i puntera, en primer lloc perquè 

La indústria en Alcoi;
el repte del segle XXI

Indústria Corot a Alcoi. Foto Rafa Marcos
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ja s'havien adquirit uns drets i ara es volien 
eliminar, i després no seriem capaços de 
competir en condicions d'igualtat amb altres 
països sense el règim autocràtic.

 A partir de 1970, i coincidint amb crisis 
provocades pel preu del petroli, comença a 
entreveure's la realitat de la debilitat del teixit 
industrial a Espanya, i com no a Alcoi. No cal 
enumerar les diferents raons d'aquesta crisi, 
que desemboquen al gran col·lapse econòmic i 
financer mundial, del qual encara estem patint 
les greus conseqüències. A més, a partir de la 
unificació de la moneda en tota la Unió Europea 
al 2000, deixa  Espanya sense un ferrament 
bàsic en crisi per augmentar la competitivitat, 
la depreciació de la moneda, abaratint els 
productes nacionals i fent-los més atractius 
per a la seua exportació i en un marc polític a 
nivell europeu totalment en blanc, sense una 
política clara fiscal i monetària adaptada a la 
idiosincràsia de cada país, cosa que ens ha dut 
a la situació tan dramàtica que estem vivint als 
últims anys

II.- Actualitat i escenaris

 L'evolució industrial a Alcoi, sempre 
ha vingut acompanyada de problemes i 
obstacles. La capacitat d'anar superant les 
inconveniències marcà al caràcter alcoià 
de cert sentiment local, emfatitzant tot allò 
produït a Alcoi front altres poblacions. Aquest 
caràcter històric resulta una llosa dura de dur 
en èpoques on l'associacionisme comarcal 
cobra molta importància, com a partir del 
segle XXI, on presenciem una llibertat total i 
absoluta en el comerç internacional, naixent 
un nou concepte fins ara desconegut per a 
tots: la globalització. Els analistes, assessors i 
polítics aposten per aquest alliberament sense 
caure en la protecció dels mercats locals 
desenvolupats, que lògicament juguen un paper 
de desavantatge amb economies emergents.

 Les condicions sòcioeconòmiques i 
tecnològiques que a la nostra població es van 
transformar a finals del segle XIX, comencen 
ara a plantejar-se la seua modificació en els 
països emergents. Els costos en la mà d'obra 
són prou més barats, el nivell de vida s'amida  
amb els costos dels materials de primera 
necessitat que són prou més assequibles, per 
tant els sous estan en concordança amb ells, a 
més, no tenen la cobertura que ara disposem 
els països industrialitzats, com la prestació 
per atur, per baixa, jubilacions, sanitat,.... 
L'única forma que teníem de protegir els 
nostres productes era mitjançant la creació de 
certes barreres d'entrada als productes d'altres 
països, en forma d' aranzels. Al no produir-se 
açò, l'entrada dels productes sobretot xinesos 
i del tèxtil, fa, en condicions de creixement 
econòmic i increment de la demanda interna, 
un greu efecte a la indústria local, que no 
pot competir amb el preu, havent de  cercar 
certs avantages competitius front al producte 
estranger, com per exemple en la diversificació 
o la creació de nous productes a través de la 
Investigació, Desenvolupament i Innovació.

 A més, un dels grans errors de 
l'empresa en aquest nou panorama, ha sigut el 
de deslocalitzar els centres de treball a països 
que els permetera ser competitius amb preu. 
Dic error, per les fatídiques conseqüències que 
aquesta acció ha tingut al teixit industrial a la 
nostra regió. Al tancar els centres de treballs 
locals i obrir de nous als països emergents 
suposa una pèrdua lògica del teixit industrial, la 

Treballadors del tèxtil lligant fils per al canvi del plegador

Treballadors tèxtils a la bobina d'eixida

La indústria en Alcoi;
el repte del segle XXI
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qual cosa provoca a la seua volta una pèrdua 
de l'especialització del treball o ofici, i per tant 
en el temps es pot perdre aquella atmosfera 
industrial que va estudiar l'economista 
Alfred Marshall (The principles of Economics 
1890), i que marcava el desenvolupament 
econòmic local, aportant que les economies 
es poden beneficiar dels avantatges lligats 
a la seua localització espacial, ja que els 
"secrets industrials" es troben precisament 
en l'atmosfera industrial i no és propi de les 
empreses. De fet, encara podem sentir frases 
fetes que marquen el caràcter industrial de la 
nostra població, ens referim a "del fil de vint", 
"perdre la xaveta".

 A més, podem dir que Marshall planta 
les bases del nou concepte d'economia local, 
ja que Becattini aprofundeix més sostenint 
que a més, per a poder parlar de districte 
industrial, cal que les empreses s'integren per 
a preservar la cultura, valors i normes socials. 

Es a dir el que comunment a l'actualitat 
coneixem com a clústers.

 Doncs bé, aquesta nova situació de 
l'economia global ens obliga a no poder parlar 
d'Alcoi com a ciutat industrial, sinó com a 
territori amb unes capacitats industrials, i d' 
investigació i desenvolupament, on la sinergia 
juga un paper fonamental. Ja a l'any 1882, 
front a la greu crisi que va travessar el sector 
del tèxtil, es va comprovar que l'existència de 
moltes petites indústries impossibilitava una 
més gran divisió de treball, indispensable per 
a produir molt, més i barat, i la solució a l'abast 
de la mà era l'Associacionisme.

 En aquesta nova economia, cal 
identificar qui es el nostre competidor directe, 
i lògicament, no és l'empresa que està dos 
carrers més avall, si no aquells mercats 
que competeixen d'una manera a vegades 
il·legal i amb poca ètica professional, amb una 

La indústria en Alcoi;
el repte del segle XXI

Salt d'aigua a les antigues fàbriques del Molinar
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desprotecció total dels nostres governs. Per 
tant no pensem que des de l'administració 
podran donar solució a aquesta crisi, haurem 
de ser les empreses, emprenedors, etc, els 
que, a partir d'un treball dur, pugam oferir 
productes i servicis innovadors, i construir 
un nou sistema econòmic basat en una 
qualificació professional de les persones, 
amb uns costos i preus raonables i sobretot 
deixant-se d'un costat el sentiment local i 
canviar-lo per un sentiment territorial buscant 
sinergies amb  els que fa 20 anys pensàvem 
eren els nostres competidors. L' única manera 
de poder adaptar-nos als preus que marca 
el mercat i poder oferir productes i serveis 
cada vegada més complexos, és mitjançant 
l'economia d'escala i el traspàs i transferència 
de coneixement.

 Les associacions o agrupacions 
multisectorials i territorials permeten, per un 
costat,  poder accedir a aquesta economia 
d'escala (agrupacions no soles d'empreses 
si no també, d'organismes i institucions 
relacionades amb l'economia, com les 
Universitats, Centres de Formació, Instituts 
Tecnològics,etc.) per un altre costat definir 
les competències de cada membre del grup 
o associació i centrar els esforços en el que 
realment poden donar profit a la societat, 
com per exemple, la professionalitat de les 
persones que formen l'empresa, als Centres 
de Formació i Universitats, la investigació 
a les Universitats i Instituts Tecnològics, 
l'exportació a les Cambres de Comerç, i l'únic 
que cal que demanem a les Administracions 
Públiques és major inversió pública, polítiques 
fiscals i monetàries en sentit comú i en bé 
de la promoció econòmica i una cobertura 
sanitària, d'educació, de pensions dignes i 
unes condicions sòciolaborals que ajuden 
a millorar la confiança en l'ocupació i en el 
consum.

 El futur del sistema econòmic passa 
per nous sectors fins ara desconeguta per a 
la gran part de la societat. De fet es preveu 
que en un futur de 20 anys, el 50% de les 
empreses siguen de sectors nous. Per tant cal 
fer una vigilància tecnològicament seriosa i 
freqüent per a poder detectar les oportunitats. 
Cal estar ben preparats professionalment, 
mantenint una formació continua i cal 
col·laborar conjuntament per a crear sinèrgies 
i potencials capacitats tecnològiques, de 
fabricació i comercials, i tornar a fer del territori 
un territori industrial.

 Si hem sigut capaços d'anar 
transformant l'estructura econòmica de la 
nostra ciutat al llarg de cinc segles, ara podem 
refer de nou aquesta estructura amb una nova 
reindustrialització, amb enginy, constància, 
treball dur, tecnologia, col·laboració, 
associacionisme i comarcalitat. I si afegim a 
aquestes variables part d'optimisme, il·lusió, 
emprendurisme i esperança, estic segur  que 
tindrem èxit, i tornarem a ser un referent de 
l'economia a nivell nacional.

Casa de la Boia, seu de la Indústria textil Alcoiana

Gran part de la indústria alcoiana es va situar al la zona del riu Riquer

La indústria en Alcoi;
el repte del segle XXI
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Societat del Benestar vs Benestar 
Social. La persona amb discapacitat Concha Gandia Abad

A Propòsit de l’Estat del Benestar

 De la bibliografia consultada al voltant 
de la definició de Societat del Benestar, he es-
collit la que proposa Vicenç Navarro, Catedràtic 
de Ciències Polítiques i Socials a la Universitat 
Pompeu Fabra de Barcelona, per a encarar la 
seua repercussió sota el camp del Benestar 
Social, i més endavant, del sector de les Per-
sones amb Discapacitat .

 Segons Navarro [1], l’Estat del 
Benestar fa referència a aquelles intervencions 
de l’Estat dirigides a millorar, en el seu conjunt, 
el Benestar Social i la Qualitat de Vida de la 
població. Principalment, s’estaria parlant de:

•	 Serveis públics com la Sanitat, l’Educació, 
els Serveis Socials, Vivenda Social, els 
Serveis d’ajuda a la família (e.g. escoles 
infantils, vivendes assistides, centres 
de dia, serveis a domicili per a majors i 
dependents, residències per a persones 
dependents, etc), i resta de serveis 
orientats a les persones.

•	 Transferències de fons públics d’un grup 
social cap a un altre (e.g. de treballadors, 
empleats i empreses a pensionistes 
en concepte de jubilació, viudetat, 
dependència).

•	 Intervencions públiques per a què es 
generen bons llocs de treball afavorint 
condicions per a què el sector privat ho 
faça i, sinó que l’estat ho estimule.

•	 Normatives per a la protecció de les 
persones.

 Resulta evident que el grau de 
compliment de les funcions de l’Estat, amb 
el desenvolupament de polítiques i accions 
per a sostenir i millorar la Societat del 
Benestar, passa per disposar de fons públics. 
Tanmateix, si aquests depenen exclusivament 
del nivell d’ingressos obtinguts per l’activitat 
de mercat, difícilment serà sostenible el 
manteniment del sistema social en situacions 
de fallida econòmica. Calen polítiques fermes 
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Societat del Benestar vs Benestar Social. 
La persona amb discapacitat

per garantir-lo i deslligar-lo de la situació 
econòmica puntual.

A Propòsit del Benestar Social

 Estar bé, tenir les necessitats cobertes 
i, fins i tot, estar segur de continuar tenint-
les. Parlem ja del conjunt de factors que fan 
que una persona gaudisca de les condicions 
bàsiques que li permeten la inclusió social 
i el respecte als seus drets com a ciutadà 
(e.g. treball adequat, accés a l’educació, a 
la salut, a l’oci integrat, a la vivenda….). És 
funció de l’Estat promoure el Benestar Social 
amb polítiques que asseguren la producció de 
riquesa (Societat de Benestar).

 Aquesta línia de pensament és vàlida 
sempre i quan els poders polítics, econòmics i 
culturals  generen sinèrgies que aconsegueixen 
capgirar els valors morals que ens han portat a 
creure que viure millor és sinònim d’aconseguir 
economia fàcilment i ràpida, consumir a ritme 

frenètic  i destruir sense tenir-ne en compte les 
conseqüències. 

 Com que el concepte de Societat 
de Benestar ha estat pervertit, el nivell d’ 
incompliment de les polítiques de protecció 
social va camí de destruir el Benestar Social de 
gran part de la població. No tan sols d’aquella 
que sembla ha estat sempre més necessitada 
de protecció, sinó d’un sector social més ampli, 
que ningú sospitava anava a empobrir-se en 
pocs anys.

A Propòsit de la Qualitat de Vida

 Qualitat de Vida és un concepte utilitzat 
per avaluar el grau de Benestar Social general 
de les persones i que no fa referència sols al 
nivell d’ingressos econòmics. Aquest concepte 
no és nou, ja que d’allò que en constitueix el 
benestar o la felicitat ja ens parlaven Plató i 
Aristòtil.

 El terme QUALItAt ens fa pensar en 
criteris associats a característiques humanes i 
valors positius com l’èxit, la riquesa, la salut....el 
DE VIDA el vincula a l’essència de la existència 
humana. Fa pensar en les persones, i en les 
polítiques i pràctiques que poden modificar les 
vides dels individus i les seues percepcions al 
voltant d’una vida de qualitat.

 L’OMS parla de Qualitat de Vida com 
la percepció que un individu té del seu lloc 
en el context de la cultura i valors en els què 
viu, les seues expectatives, les normes, les 
inquietuds....Es tracta d’un concepte molt ampli 
al voltant de les persones i que depén de la salut 
física, psicològica, el nivell d’independència, 
les relacions socials i l’entorn...

 Així com resulta relativament fàcil 
identificar Indicadors de l’Estat del Benestar 
i del nivell d’implantació de les polítiques de 
Benestar Social (e.g. percentatge de població 
activa, serveis d’acció social, normatives 
reguladores de les polítiques socials...), quan 
es tracta de trobar-ne per avaluar la Qualitat 
de Vida, la cosa es complica. El terme es més 
subjectiu. 

 Hi ha indicadors generals, que 
utilitzen organismes mundials com l’ONU, 
relacionats amb la societat global i la 
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macroeconomia com per exemple l’IDH (Índex 
de Desenvolupament Humà) que avaluen 
el grau de desenvolupament dels països a 
través del PNUD (Programa de les Nacions 
Unides per al Desenvolupament) que tenen 
en compte criteris com l’Esperança de Vida, 
l’Educació a tots els nivells, el PIB...

 També podem consultar els Indicadors 
de Salut Física i Mental. Hi ha molts (respecte 
a Incapacitat Funcional, malalties greus, 
dolor...). Els més coneguts són els utilitzats  als 
processos d’envelliment. Al voltant dels anys 80 
comencen a treballar-se els indicadors socials 
de benestar per a diferenciar entre indicador 
social i qualitat de vida. Aquesta és més difícil 
de mesurar atés que conté indicadors objectius 
i subjectius.
 

 Quan es tracta ja de parlar de les 
persones amb discapacitat, el camp de la 
intervenció esdevé més intens. La Qualitat 
de Vida inclou la defensa dels drets com a 
ciutadà, la qual cosa es dóna per reconeguda 
en la resta de les persones.

Societat del Benestar vs Benestar Social. La persona amb discapacitat

Per fer-nos una idea
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Societat del Benestar, Benestar Social i 
evolució al sector de la Discapacitat

 La lluita perquè les persones amb 
Discapacitat pogueren integrar-se en la 
Societat del Benestar ha anat sempre per 
darrere d’altres reivindicacions socials perquè 
primer ha necessitat sensibilitzar la comunitat 
i promoure-hi la seua acceptació com a 
persones amb els mateixos drets. 

 Si bé després de la 2ª Guerra Mundial, 
apareix l’Estat del Benestar a Europa amb 
serveis socials més orientats a la prevenció i a 
la Qualitat de Vida, a Espanya, el franquisme 
va endarrerir el ritme. De fet, fins la Constitució 
de 1978 varen coexistir en diferents moments 
evolutius,  el concepte d’Assistència Social del 
segle XVIII que ja parlava d’un sistema públic 
organitzat de serveis i institucions socials; la 
Llei de la Beneficència de 1822, impulsada 
a conseqüència de les Corts de Cadis 
(que confiaren als ajuntaments la cura dels 
establiments benèfics) i que posteriorment, al 
1849, consolidava la responsabilitat pública i 
política a nivell estatal, provincial (Diputacions) 
i local; els nous organismes de primers del 
segle XX com l’Institut de Reformes Socials 
al 1903 i el posterior INP (Institut Nacional 
de Previsió), els Segurs Socials i finalment, 
la Seguretat Social com a sistema públic 
organitzat de Protecció Social.

 A la Constitució de 1978, al Capítol 
III ,Títol I, es parla de prestar atenció a 
determinats col·lectius com família i fills (art. 
39), jovent (art.48), disminuïts físics, psíquics 
i sensorials (art.49) i Tercera Edat (art.50). Els 

Serveis Socials seran una via per a tractar de 
cobrir els desajustos econòmics i socials i el 
seu fi serà aconseguir la Qualitat de Vida per a 
tots i el Benestar Col·lectiu.

 El gran motor de millora social fou la 
Llei 13/1982 de 7 d’Abril d’Integració Social 
dels Minusvàlids (LISMI) que nasqué per 
a reglamentar els drets reconeguts per la 
Constitució de les persones amb discapacitat 
(minusvàlids amb terminologia anterior). 
Quan es va aprovar, l’atenció a aquestes 
persones encara estava molt impregnada de 
beneficència.  La LISMI va suposar un marc 
legal integrador i modern que es va convertir en 
referència del sector social de la discapacitat i 
va situar l’acció pública a nivell de la resta de 
països desenvolupats. Fou l’inici de les actuals 
polítiques públiques i va marcar els principis 
que s’incorporaren a les grans lleis de Sanitat, 
Educació i Treball.

 En un futur pròxim la LISMI 
desapareixerà com a tal ja que deurà recollir-se 
en un sol text legal juntament amb la LIONDAU, 
Llei d’Igualtat, No Discriminació i Accessibilitat 
(2003) que estableix les mesures per garantir el 
dret a la Igualtat d’Oportunitats de les Persones 
amb Discapacitat i que unificarà les condicions 
requerides per les Comunitats Autònomes i els 
Ajuntaments, i la Llei d’Infraccions i Sancions 
(2007) en matèria d’incompliment de la darrera.

 El Govern haurà de fer-ho obligat 
per la Llei 26/2011 d’1 d’Agost d’Adaptació 
normativa a la Convenció Internacional sobre 
els Drets de les Persones amb Discapacitat. 
Aquesta Convenció i el Protocol facultatiu 
aprovats per l’ONU el 13 de Desembre de 
2006 no sols recullen els drets de les persones 
amb Discapacitat sinó les obligacions dels 
Estats membres de la UE de protegir-los i 
assegurar-los.

Evolució de la Imatge Social de les Persones 
amb Discapacitat Intel·lectual

 De totes les discapacitats, la Intel·lectual 
és la que més precisa d’ajuda externa per a la 
defensa dels drets de les persones. De fet, els 
primers moviments associacionistes, encara 
que hui compten amb representació directa 
d’autogestors i professionals, els promouen 
els pares i mares. La Discapacitat Intel·lectual, 
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segons definició de la AAIDD (American 
Association on Intellectual and Developmental 
Disabilities) acceptada pels grans organismes 
de representació actuals, es caracteritza per 
limitacions significatives en el funcionament 
intel·lectual i en la conducta adaptativa de les 
persones i que es manifesta en les habilitats 
cognitives, socials i pràctiques. Implica 
limitacions en les habilitats que les persones 
aprenen  per a funcionar en la seua vida diària 
i que li permeten respondre a las diferents 
situacions i contextos.

Com que la D.I. (Discapacitat Intel·lectual) 
es manifesta quan la persona interactua amb 
l’entorn, depén tant de la persona com de les 
barreres i dificultats que hi trobe en aquest. 
Segons l’entorn siga més o menys facilitador, 
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la D.I. s’expressarà de diferent manera. La 
D.I. és permanent. A la persona li costa més 
aprendre, comprendre i comunicar-se. És clar 
que té un fort impacte en la seua vida i en la de 
la seua família.

 Per tal de ser breu, intentaré resumir 
l’evolució de la imatge social de la PADI a 
Espanya i a la Comunitat Valenciana des de la 
segona meitat del segle XX fins ara:

 La Discapacitat és un “ problema” de 
la família, un “estigma social”. Pel seu compte, 
algunes famílies comencen a lluitar juntes per 
tenir una atenció escolar encara que seran elles 
qui paguen els mestres. Com que no hi ha drets 

reconeguts, reben amb resignació la imatge que 
els reflexa la societat en la que hi viuen.

 Cada vegada hi ha més associacions 
locals que s’uneixen en cada provincia . En 
el cas d’Alacant, al 1978 ho faran a la Unió 
Provincial de Associacions (UPAPSA). A 
nivell nacional será la Federació Espanyola 
d’Organitzacions (FEAPS) la que vaja 
gestionant millores per a les famílies i Entitats 
associades. A la Comunitat Valenciana no hi 
ha encara una federació que represente a les 
tres provincies. 

 El sistema educatiu está més implantat 
i comencen els serveis per a adults. Perviu un 
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model assistencial d’atenció a la PADI basat 
en el manteniment de les activitats de vida 
diària i la cura de necessitats básiques.

 El gran motor d’apertura social i 
reconeixement de drets fou la LISMI al 1982. 
Al 1988 naix  la coneguda actualment com a 
FEAPS CV, Federació d’Associacions de  la 
Comunitat Valenciana, i que ara conta amb 
50 entitats associades que atenen  6.000 
PADI en 120 centres i amb un total de 1.700 
professionals.

 Consolidació de la FEAPS estatal 
com a màxim òrgan representatiu de la D.I. 
en la defensa del dret a la Qualitat de Vida. 
Passa a establir-se com a Confederació. Pel 
temps guanyarà gran capacitat d’influència 
en les polítiques socials i pressupostàries 
espanyoles.

 La FEAPS CV s’integra en la 
FEAPS estatal, com ho fan la resta de 
les  comunitats i transmet a totes les seues 
associacions membres les noves tendències 
ideològiques i d’acció que  s’estan  implantant 
internacionalment.Actualment la FEAPS 
és l’ONG sense ànim de lucre més gran a 
Espanya. Representa  884 Entitats que atenen 
a 139.000 PADI amb un total de 4.000 centres 
i 40.000 professionals. La CV conta amb la 
nova Federació Empresarial d’Entitats que 
gestionen serveis d’atenció a persones amb 
D.I., la FEAD, i que representará el sector en 
les negociacions amb sindicats i la Conselleria 
de Benestar Social.

 Comença a gestar-se a Novembre de 
1996 i al 1999 es signa  el I Conveni Autonòmic 
de Centres i Serveis d’Atenció a Persones 
amb Discapacitat.

DèCADA DE CANVIS IMPortANtS

 - La FEAD consolida camins de 
negociació amb Conselleria per a dignificar les 
condicions de treball del personal dels centres 
i serveis, mentrestant genera compromís amb 
els sindicats  d’anar junts any per any fins que 
s’arriben a cobrir les reivindicacions del sector 
en general.

 - La Generalitat Valenciana publica 
l’Estatut de les Persones amb Discapacitat 
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per a regular la actuació de les administracions 
públiques valencianes en l’atenció i promoció 
del benestar social i la qualitat de vida de les 
persones amb discapacitat.

- Els centres i serveis s’esforcen per implantar 
Sistemes de Qualitat que permeten recollir 
els criteris de Qualitat de Vida. Són més 
importants les persones que els documents 
i es corre el perill de capgirar-ho.

- Al 2009 la Conselleria de Benestar Social 
signa concerts económics a 4 anys ambs el 
serveis que atenen a PADI amb Grau III de 
dependència. La resta de serveis continuen 
en règim de subvenció amb congelació 
econòmica.

 Cal dir que el sector ja estava veient les 
grans dificultats que vindrien dos anys després.

- Al 2012 finalitzen els concerts a 4 anys.

- Al 2013 tots els serveis passen a subvenció.

- S’aplica una reducció del 9% a les 
quantitats a subvencionar.

- Es publica al DOCV , l’Ordre 21/2012 de 
25 d’Octubre per la què, en altres qüestions, 
es regula el sistema de copagament de les 
persones al cost dels serveis.

- Totes les Federacions representants del 
sector de la discapacitat s’uneixen per oferir 
un front comú de lluita i negociació.

- A hores d’ara, març de 2013, encara no 
se sap quan es rebran les resolucions dels 
expedients econòmics per a enguany ni 
quan s’autoritzaran els pagaments.

L’ASProMIN: a Alcoi des de 1960

 L’Associació Pro Minusvàlids Psíquics 
d’Alcoi (ASPROMIN), naix l’any 1960 encara 
que es formalitzarà al 1964.Ho fa com a 
Associació Protectora de la Infància Subnormal 
seguint la terminologia del moment i serà la 
segona entitat de la regió valenciana al darrere 
de ASPRONA de València. Sols eren uns 
quants pares i mares preocupats per la manca 
de una escola per als seus fills.

 Al 1965 i en Assemblea General, 
s’aproven els  primers estatuts, que seran 
reconeguts oficialment al l’any 1967 i li permetrà 
inscriure’s al Registre Nacional d’Associacions 
amb el nº 6.312. Tres anys després, al 1970, 
obté la Declaració d’Utilitat Pública, passant 
a ser la primera entitat alcoiana sense ànim 
de lucre amb aquesta categoria, i encara la 
conserva.

 Aconseguir una escola per als seus 
fills fou difícil. Començaren per unes xicotetes 
aules del col·legi  la Uxola a les què accedien 
per un passadís que les aïllava de la resta, 
amb mestres pagats pels pares i sense poder 
coincidir amb la resta de xiquets.

 Temps després, En Tomàs Llàcer els 
cediria la planta baixa de la seua pròpia casa 
i, posteriorment, tota la finca. A partir de 1970 
aproximadament, es convertiria en el primer 
Centre Públic de Educació Especial a Alcoi. 
A l’actualitat , tot i que  ha canviat d’ubicació,  
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les noves instal·lacions no tenen res a veure, 
i fa més de trenta anys que és públic, encara 
conserva el mateix nom.

 A mesura que els fills van complint 
anys, l’Associació veu la necessitat de generar 
un nou recurs: tallers ocupacionals. Al 1976-77 
obri les portes el que serà el Centre Ocupacional 
Gormaget.

 S’ubica a l’Heretat de Gormaget, terrenys 
adquirits pel PANAP (Patronat d’Assistència 
Psiquiàtrica), gràcies a l’ aportació econòmica 
dels alcoians En Remigio Albors Raduan i la 
seua dona, i  posteriorment reclamats en donació 
per  l’Ajuntament d’Alcoi al Patrimoni Nacional. 
Comença amb un grup de 20 joves i dos professors 
que es dedicaran inicialment a activitats de granja 
i cultiu i més endavant a manipulats per a reclams 
publicitaris, decoració i treballs subcontractats de 
empreses externes. El Centre Ocupacional (CO) 
es va construir de nou al 1999 i atén actualment a 
65 PADI d’Alcoi i Comarca.

 Estant en marxa el CO, l’Aspromin 
detecta la necessitat d’un nou servei d’atenció 
més especialitzada per a un xicotet grup de 
persones que precisen un suport més intens 
en la seua vida diària. Amb la publicació 
de la LISMI al 1982, l’Associació viu una 
situació contradictòria: abans de la Llei, els 
serveis d’Educació Especial no reconeixien 
com a “educables” a les persones amb gran 
minusvalidesa i problemàtiques conductuals. 
Es va aconseguir habilitar una aula dintre del 
C.E.E. Tomàs Llàcer i pagaren curadors per a 
atendre’ls.

 Amb l’entrada en vigor de la LISMI els 
centres educatius ordinaris acolliren a xiquets amb 
minusvalidesa i els centres d’educació especial es 
van especialitzar en problemàtiques més greus.
Tanmateix, sols ho feia fins els 18 anys i aquest 
xicotet grup de 10 persones ja sobrepassaven 
l’edat. Quedaven fora del sistema.
 Es va haver d’adaptar per a elles  un 
espai al C.O. fins que al 1985 s’inaugurà el 
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que serà el primer Centre de Dia a la província 
d’Alacant. Amb subvenció de Conselleria, 
es construeix un edifici de 200 m² enfront 
del C.O. que donà cabuda a 13 persones 
amb necessitats assistencials,  ateses per 2 
Curadores. Ja comença a rebre’s subvenció de 
manteniment per part de Conselleria. Al cap de 
7 anys, al 1992  ja hi havia 21 persones ateses 
i es comptava amb 5 Curadores. Se’n millora la 
“ratio”.

 Les demandes continuen creixent i al 
1995 l’Aspromin obri una Vivenda Tutelada 
per donar suport a persones que no poden 
ser ateses diàriament per la seua família. És 
clar. Ha passat temps, tots s’han fet grans i, 
els pares també. En molts casos, sols hi ha 
un pare o una mare i és major. No  preocupa 
el nivell d’autonomia de les persones sinó les 
circumstancies de vida que les envolten i es 
torna a anar a pas canviat amb la normativa.

 El Decret 40/1990 de 26 de febrer 
del Consell de la Generalitat Valenciana 
sobre registre, autorització i acreditació dels 
serveis socials a la Comunitat Valenciana, no 
contempla l’opció del nou recurs que proposem 
a Conselleria per a poder demanar subvenció. 
El perfil de les persones no encaixa en la 
norma d’acreditació perquè no són autònomes. 
No són persones que “puguen viure amb règim 
parcialment autogestionat” com especifica 
la norma i per tant, no es subvenciona el 
manteniment.

 Es decideix  llogar-ne una i gràcies 
a Na Victòria Mira que deixa en herència a 
l’Aspromin  la seua casa, passem a gaudir de 
més lloc, amb millors condicions i amb menys 
despesa econòmica.
 
 Amb molta feina i esforç la 
Vivenda Tutelada aconsegueix mantenir-se 
econòmicament amb les aportacions familiars, 
els fons de la Associació i les ajudes, més o 
menys regulars de Organismes Públics com 
la Diputació d’Alacant i l’Ajuntament d’Alcoi 
o privats com  les obres socials de la CAM, 
Bancaixa o La Caixa al seu moment.

 La Vivenda tanca les portes després de 
12 anys, al 2007, quan s’inaugura la Residència 
Gormaget i els companys poden gaudir d’una 
plaça a la nova instal·lació. Fins aquesta data, 

ha estat una molt bona alternativa de vida per 
a 7 persones que hi viuen com a casa pròpia 
(4 de les quals són orfes absoluts) i fins 5 amb 
caràcter provisional per programa de respir 
familiar.

 Tanmateix, quan al 2001 se li  ofereix 
per part de l’Ajuntament d’Alcoi la possibilitat 
de construir una Residència  amb la subvenció 
que el Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional (FEDER) destina per a inversions en 
infraestructures socials, entre altres, la Junta 
Directiva de la Aspromin no ho dubta.

 En desembre de 2001 ja teníem 
presentat el projecte tècnic, les obres comencen 
a l’any següent i finalitzen a novembre de 2004. 
Les instal·lacions són magnífiques, modernes 
i amb dotacions especials d’Hidroteràpia, 
Ludoteca i Sala Snoezelen per a l’estimulació 
multisensorial. Aquestes dues últimes habilitades 
i equipades gràcies a tres presidències 
consecutives del Club Rotary Alcoi.

 Restava omplir les altres dependències 
i ens acollim a la convocatòria de subvenció per 
a equipament de la Conselleria de Benestar 
Social. Al final de 2006 la Residència Gormaget 
ja està preparada per a entrar en funcionament. 
Qüestions administratives per a obtindre la 
Llicencia Municipal d’Apertura, retardaran fins 
Abril de 2007 la seua inauguració.

 A hores d’ara, doncs, l’ASPROMIN 
dóna suport a 125 persones. Algunes d’elles 
provenen de diferents poblacions de la 
província d’Alacant, però la gran majoria són 
de l’Alcoià-Comtat.

La xarxa de serveis es compon de:

Un Centre Ocupacional : 65 PADI ateses 
per 1 Psicòloga-Directora, 1 Pedagoga ,8 
monitores de tallers, 1 Fisioterapeuta i 1 
Auxiliar Ocupacional.

Un Centre de Dia: 20 PADI amb la mateixa 
Directora que al C.O., 1 Pedagoga, 1 
Fisioterapeuta i 5 Curadores.

Una Residència per a 40 persones ateses 
per 1 Terapeuta Ocupacional-Director, 1 
Psicòloga, 1 Treballadora Social, 1 D.U.E., 
1 Fisioterapeuta i 33 Curadors.
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 Al llarg d’aquesta trajectòria, 
l’ASPROMIN ha estat compromesa amb 
el moviment associacionista impulsant el 
naixement de la UPAPSA a l’any 1978 en què 
assumeix la presidència fins al 1982 (més tard 
tornarà a presidir-la des de 1993 a 1999) i més 
avant, al de la FEAD, la qual presidirà des de 
1997 fins a 1999.

 Ha estat també a la Junta Directiva de 
la FEAPS C.V i manté encara una vocalia en la 
de la UPAPSA.

Centre ocupacional Gormaget: més enllà 
d'una tasca

 Lluitar per a què  el Centre Ocupacional 
Gormaget siga un servei de qualitat en l’atenció 
a les persones adultes amb discapacitat 
intel·lectual, és una ambició que es manté viva 
dia a dia. Des dels seus inicis fins a com el 
coneixem a l’actualitat ha experimentat molts 
canvis, i, per sort, tots per a millorar: a la seua 
imatge, a la seua manera de fer les coses i a la 
gent que hi convivim.

 Del passat ens han quedat els 
papers vells i groguencs on encara podem 
llegir els termes “idiocia”, “imbecilidad”, 
“subnormalidad”...als diagnòstics mèdics. 
Sempre semblem preocupats per posar nom 
a allò que ens allunya de la normalitat. Però 
els devem conservar. Ara ja no fan mal, al 
contrari, aprofiten per a donar a conèixer als 
grups escolars  que ens visiten el sentit d’allò 
que diuen per a insultar-se. De cert que a ningú 
se’ns ocorrerà soltar la parrafada “persona amb 
discapacitat intel·lectual”. Et canses abans de 
dir-la. Tan fàcil que ha estat parlar de PERSONA! 
Com que som persones, hem fet del nostre 
centre, un lloc per a conviure amb una forma 
especial d’entendre la vida.Entre tots formen 
un col·lectiu al voltant de 90 persones que al 
llarg de 8 hores sense interrupció i de dilluns a 
divendres integrem una realitat. Cadascú tenim 
el nostre lloc, les nostres responsabilitats, les 
nostres il·lusions, les nostres necessitats...i 
tots junts som compromesos a procurar-nos el 
màxim Benestar. Són prou hores al dia com per 
a desaprofitar-les.

 Quan parlem de Benestar, parlem 
d’una Vida de Qualitat, i aplegats a aquest punt, 
les persones ja no som tant diferents: a qui no 

li agrada ser escoltat quan té un problema?, 
tenir amics i divertir-se?, menjar bé i estar 
sa?, que ens valoren la feina quan la fem bé i 
ens ajuden a millorar quan ens equivoquem?, 
sentir que som importants per a la gent amb qui 
vivim?, poder escollir el que ens agrada?, tenir 
economia pròpia?, estimar i ser estimat?....i 
així fins a.....

 A nivell professional nosaltres tenim 
com a referència les 8 Dimensions centrals de 
Qualitat de Vida que ens proposen (Schalock-
Verdugo, 2002):

- Benestar físic: estat de salut, de nutrició, 
de mobilitat, oci, vivenda...

- Benestar material: pertinences, nivell de 
vida, treball,...

- Benestar emocional: autoimatge, felicitat, 
satisfacció, alegria, absència d’estrès , vida 
familiar...

- Desenvolupament personal: habilitats, 
destreses, competències personals per a la 
vida, programes de formació, oportunitats 
de millora...

- Relacions interpersonals: amistat, intimitat, 
pertinença al grup,...

- Autodeterminació: control personal, 
preferències, eleccions,...
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- Inclusió social: participació en activitats 
en comunitat, rol valorat socialment i 
significatiu, entorns normalitzats, acceptació 
social, transport...

- Drets: a la privacitat, a la propietat, a 
la llibertat personal, a la dignitat, a la 
responsabilitat, a la autodefensa.....

 El que fem els professionals és posar a 
l’abast de les persones els tipus de suports que 
cadascuna precisa per obtenir les màximes 
quotes de Qualitat. És complicat i, de vegades, 
no arribem al que voldríem, però al llarg del anys 
hem desenvolupat gran capacitat de treball en 
equip i una organització del servei que permet 
generar i aprofitar les oportunitats adients per a 
què les persones puguen aconseguir les seues 
metes. Com ens ho fem? . Posaré exemples:

 Es prou coneguda la llavor dels centres 
ocupacionals en  l’àmbit dels productes que 
s’hi fan i que són el fonament  de la teràpia 
ocupacional. Però l’ocupació per ella  mateixa 
sols afavoriria el desenvolupament de destreses 
per a la manipulació. (Desenvolupament 

Personal). I de la resta què hi fem?

 Al C.O. Gormaget el concepte treball 
i ocupació són sinònims d’utilitat, per tant, 
qualsevol persona pot ser i sentir-se útil 
fent moltes coses adaptades al seu ritme i 
capacitació i amb els mateixos resultats de 
satisfacció.

 Hi tenim tres branques d’ocupació : la 
Intendència (ens procura serveis interns com 
preparat de taules per al dinar, reposició de 
materials d’higiene, llenceria...), Manipulats 
(objectes decoratius i reclams publicitaris) i 
Subcontracta (feines que empreses ens duen: 
ensobrats, mostraris, emmarcació....).

 Totes les persones reben la mateixa 
gratificació mensual per la seua llavor, la qual 
cosa va estar consensuada.

Què aconseguim?:

- Es disposa de pròpia economia per a 
petits  consums diaris, estalvis per als 
campaments d’estiu, per a comprar coses 
personals..(Benestar Material).

- Els ritmes de feina s’adapten  a les 
persones així com el nivell de dificultat tot 
permetent bons resultats personals i de 
grup (Benestar Emocional)
 
- Les feines es fan en grup i, millor si es fan 
en cadena per a fomentar la relació entre 
companys, la pertinença al grup (Relacions 
Interpersonals)

- Totes les persones aporten un valor al 
centre, independent de l’econòmic  i totes 
són igualment dignes de respecte pel que 
fan (Drets).

- Podem triar la feina que volem fer i 
tots ens responsabilitzem de complir-
la, perquè de tots depén el resultat final 
(Autodeterminació).

I totes ho celebrem amb “dinars de feina” com 
qualsevol grup d’empresa i en els restaurants 
de la ciutat (Inclusió Social).

Un altre exemple:

-Quan ens fem grans o tenim problemes amb 
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la dentició i precisem un menjar més blanet, 
el cuiner està igualment compromès amb 
la missió del centre en l’alimentació i salut 
nutricional i prepara els menús cuits o al forn 
i amb sucs. Tots mengem diàriament el mateix 
(Inclusió Social).

 També al cas de que algú necessite 
preparat de determinats aliments, o té problemes 
de  règim i dieta especial. (Benestar Físic).

 Si al damunt ens procura una 
dieta variada, casolana, amb ingredients 
mediterranis, ben presentada i fàcil d’ingerir 
sencera, utilitzarem tots el coberts i açò ens 
permetrà mantenir les destreses manipulatives 
(Desenvolupament Personal), estimulació 
del gust, la vista, l’olfacte, moviments dels 
òrgans fono-articuladors (Benestar Físic), 
retard de l’envelliment (Benestar Emocional),  
menys suports físics per part del personal 
(Autodeterminació) . 

 Si al dinar som amb companys diferents 
dels que treballem hi podem triar amb qui ho 
volem fer (Relacions Interpersonals i Drets).

 Si entre tots i per torns, procurem la 
retirada selectiva de taules, l’entrada a cuina 
dels residus, preparar les taules per al cafè i 
l’oci després del dinar...per responsabilitat 
i participació directa sobre l’entorn (Dret i 
Inclusió Social)....

I així tot.

 Però, com sabem si les persones 
estem satisfetes? Pels qüestionaris de 
Satisfacció.Els passem cada 3 anys a les 
famílies, al personal i a les persones ateses. 
Al cas d’aquestes, disposen d’un company per 
a facilitar-ne la interpretació, la contestació 
i la gestió de les demandes: canvis de taller, 
de taula, d’activitats, més oci en la comunitat, 
pràctica esportiva.... i funciona.

 S’està treballant des de l’INICO i la 
Universitat de Salamanca amb M.A.Verdugo  
per a confeccionar Escales d’Indicadors de 
Qualitat de Vida basades en les dimensions 
centrals de les què abans parlàvem. 

  El C.O. Gormaget hi ha col·laborat amb:

- l’Escala INICO que poden contestar les 
pròpies persones i que hem treballat on-line.

- l’Escala San Martin per a persones 
amb discapacitats significatives i que 
hem complimentat els professionals amb 
col·laboració d’algun familiar ja que es basa en 
la Satisfacció Percebuda. Les dues contenen 
qüestions tant objectives com subjectives 
i seran un bon referent a l’hora de poder 
contrastar, no sols el que els serveis fem amb 
el que diem que fem (Qualitat del Servei amb 
sistemes com l’ISO implantats) ,sinó, amb el 
que devem fer (Serveis de Qualitat).

 D’aquesta manera vivim al centre. 
Sense anar a cops de normes i consignes. 
No fan falta si els CRITERIS, la MISSIÓ i els 
VALORS estan clars. 

rEFLEXIoNS I PENSAMENtS

 Atés que la Societat del Benestar s’està 
decapitant, parlar de mantenir el Benestar 
Social sona complicat. Si ens desviem cap a la 
Qualitat de Vida ..... caldrà tirar d’imaginació.

 En molt poc temps ens ha envaït un 
esperit de desesperança i desconfiança difícil 
de superar. He nascut a Alcoi, visc a Alcoi i sols 
vaig viure fora durant uns anys per a formar-me 
i tornar per trobar una feina en la que pogués 
exercir com a professional de la psicologia. He 
de dir que d’açò ja fa un bon grapat d’anys. 
 
 Encara recorde quan la gent pensava 
que si parlava amb mi els podria endevinar els 
pensaments. Així anava el concepte social de 
psicologia.
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 Posar la meua professió al servei de 
les persones amb discapacitat intel·lectual i les 
seues famílies ha estat una gran sort perquè 
m’ha permés no sols aconseguir el meu 
objectiu sinó desenvolupar-me com a persona 
compromesa amb una causa social. Sé de 
què va això de les manifestacions pels carrers 
quan les subvencions no venien i tampoc es 
cobrava. Recentment ho he tornat a viure i ja 
han passat trenta anys.

 Em preocupa que s’haja hipotecat el 
futur d’aquestes persones a curt i mig termini 
per què va fent falta una xarxa de vivendes 
com alternativa al model residencial que no té 
per què ser l’únic recurs vàlid per a elles.

 I em preocupa que la Qualitat de Vida 
de les persones, de qualsevol persona, estiga 
tant lligada a unes lleis que precisen de suport 
econòmic per a poder ser aplicades, quan 
aquest, depén de variables que no tenen res a 
veure amb els seus fins. Parlem de criteris, de 
prioritats fonamentals: de CULTURA i VALORS.

 En definitiva, ens sobra tanta política, 
tanta corrupció i tanta perversa gestió i que ens 
vulgen convéncer que segueix fent falta més 
política per a combatre-les i, a més a més, que 
el mateix sistema que ho ha permés ha de ser 
el responsable d’evitar-ho. Anirem equivocats i 
prou si ens refiem.

 El futur pertany a tots nosaltres i és 
més prop del que ens pensem. Tots ens veurem 
abocats a la Tercera Edat, a la Dependència, a 
problemes de salut invalidants...
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La ciutat serà digital o no serà Joaquin Sandoval Pérez

LA CIUtAt SErÀ DIGItAL o No SErÀ

Una definició prèvia tant de TIC  
(Tecnologies de la Informació i la Comunicació) 
com de ciutat ens ajudaran a fitar el marc de 
cada una d’elles per a poder intuir el seu futur 
i la relació entre ambdues.

Les TIC són un concepte molt relacionat 
amb la informàtica en què es definix un 
conjunt de recursos, procediments i tècniques 
en el processament, emmagatzemament i 
transmissió de la informació.

En principi la informàtica estava 
localitzada exclusivament en els Centres de 
Procés de Dades (CPD) però va ser amb el 
naixement de l’ordinador personal (PC) quan el 
seu ús es va estendre de forma massiva.

Les línies telefòniques van servir  per a 
connectar els PC, sorgint així el que després es 
va definir com a xarxa informàtica. Les xarxes 
en funció del seu àmbit poden ser personals 
(PA), locals (LAN) i d’àrea àmplia (WAN).

L’evolució des de llavors no ha fet més 
que créixer i, a més, d’una forma exponencial, 

arribant a la xarxa de xarxes per antonomàsia: 
Internet.

El desenrotllament d’Internet i la seua 
evolució es traduïxen en infinitat de servicis 
que incorpora, com són el correu electrònic, 
les pàgines web, les xarxes socials, el comerç 
electrònic, la TV i la ràdio on ‘line’, periòdics 
digitals, llibres electrònics, cursos a distància 
etc...

Internet  ha marcat un full de ruta 
molt clar, tant a la indústria electrònica com 
a les telecomunicacions, amb un únic però 
apassionant fi: la connexió del món tant de 
persones com de coses.

Potser el que al seu dia pretenia el 
“esperanto”, que era una llengua comuna a 
tots, ho ha aconseguit un altre llenguatge més 
senzill compost de zeros i uns (BIT).

I dic açò perquè hui, respectant les 
llengües amb l’ajuda de la tecnologia de què 
disposem, podem entendre’ns uns amb altres 
d’una forma més fàcil.
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Potser he anat molt de pressa simplificant 
massa l’evolució de les TIC, però també puc dir 
que hem d’acostumar-nos a la seua velocitat 
de desenrotllament en el futur.

Una vegada em van comentar que no hi 
ha res més antic que un periòdic d’ahir. Perquè 
açò mateix li ocorre a les TIC: que estan 
sempre en una evolució de vertigen. 

Vegem ara l’origen i evolució de la ciutat, 
començant per la definició que ens oferix la 
Reial Acadèmia Espanyola per a delimitar, 
d’alguna forma, l’àmbit d’actuació i influència 
de les TIC en ella.

CIUTAT.

(del llat. civitas, -atis).

F. Conjunt d’edificis i carrers, regits 
per un ajuntament, la població densa i 
nombrosa del qual es dedica normalment 
a activitats no agrícoles.

Les ciutats van començar a sorgir en 
el Neolític (4 Mil·lenni a.C.), quan grups de 
caçadors i recol·lectors van canviar la seua 
vida nòmada per sedentària i agrícola.

Les cases es construïen en zones 
murallades o en espais amb defenses naturals, 
intentant ubicar-se prop d’un riu o una font 
amb aigua. Aquest assentaments estables van 
ser la causa de l’especialització i divisió del 
treball. D’una banda, van sorgir els mercats on 
els artesans intercanviaven els seus productes. 
D’una altra, la classe religiosa contribuïa a la vida 
intel·lectual. D’aquesta manera les ciutats van ser 
les promotores del  desenrotllament del comerç, 
la indústria, les arts, les ciències, etc., donant 
pas al naixement de noves civilitzacions. Les 
condicions climàtiques van fer necessari acurtar 
la distància entre les vivendes, la qual cosa va 
permetre el sorgiment d’aldees, poblats, i ciutats, 
impulsant l’esperit comunitari i cooperatiu.

Les fronteres entre estats han anat 
canviant al llarg de la història, mentre que les 
ciutats han crescut en el mateix lloc on van 
nàixer. Tant és així que l’any 2007 el nombre 
de persones que vivia a les ciutats va superar 
els habitants de les zones rurals.

Fa un segle només existien 16 nuclis 
urbans amb més d’un milió d’habitants. 
Actualment existixen 450 ciutats de més 
d’un milió d’habitants en el món. Es calcula 
que el 75% de l’energia del món es consumix 
actualment en les ciutats, i que els edificis 
urbans consumixen el 42% de tota l’energia que 
es genera en el planeta.  S’identifica, per tant, 
a les ciutats com a malgastadores de recursos 
naturals i d’energia, a més de ser generadores 
de la major part de residus i de l’emissió de CO2 
a l’atmosfera, per la qual cosa són les principals 
responsables de l’efecte d’hivernacle.

Resulta necessari, llavors, prestar una 
atenció especial al desenrotllament de les 
ciutats, ja que és en elles on més concentració 
de població existirà i es desenrotllarà la major 
part de les activitats humanes, tant culturals 
com artístiques i econòmiques.

La ciutat serà digital o no serà
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 No és possible detindre el creixement 
de les ciutats, però sí que es poden pal·liar 
els efectes negatius i potenciar els positius per 
mitjà de les TIC. Aquesta és una ferramenta 
clau per a impulsar espais que potencien la 
cooperació, la convivència i la qualitat de vida 
dels ciutadans.

Hi ha una tendència a encunyar que, 
durant el segle XXI, el “homo sapiens” es 
transformarà definitivament en “homo sapiens 
urbanus”.

Pareix que la relació de convivència 
entre les TIC i les ciutats passa per un concepte 
denominat ciutat intel·ligent: SMART CITY.

Encara que parega nou, el concepte de 
ciutat intel·ligent té uns vint anys d’existència 
i ha anat evolucionant en funció del nombre 
d’àrees i àmbits de l’entorn urbà. 

Vaig a centrar-me en Europa, ja que, 
a nivell legislatiu, ens marca  la constitució o 
llei de lleis del desenrotllament d’aquest nou 
concepte de ciutat. 

La Comissió Europea, en la seua 
comunicació Smart Cities and Communities 
– European Innovation Partnership, datada 
al juliol del 2012, selecciona com a àrees 
prioritàries d’actuació les tres següents: 
energia, transport i TIC. L’objectiu de l’aplicació 
de tecnologia a eixes tres àrees és la millora 
de l’eficiència, així com la reducció del consum 
energètic i de l’emissió de gasos d’efecte 
d’hivernacle.

Entre les actuacions concretes que 
tenen cabuda en el concepte de Smart City, 
que es maneja la Comissió Europea, cal citar 
les següents:

 

•	 Ocupació d'energies renovables en la 
ciutat.

•	 Sistemes eficients de calefacció i de 
climatització.

•	 Sistemes intel·ligents i eficients 
d'enllumenat.

•	 Disseny energèticament eficient d'edificis.

•	 Ocupació de materials de construcció 
energèticament eficients.

•	 Aplicació de comptadors intel·ligents 
(smart meters) al subministrament 
d'energia i d'aigua.

•	 Gestió en temps real del subministrament 
d'energia.

•	 Sistemes d'emmagatzenament d'energia.

•	 Aplicació de sistemes d'informació al 
subministrament energètic per a facilitar 
la gestió de la demanda.

•	 Transport públic basat en energies 
alternatives.

•	 Gestió del transport basada en TIC, per 
a reduir el consum i l'emissió de gasos 
d'efecte d'hivernacle.

•	 Ús del vehicle elèctric i integració d'aquest 
en la Smart Grid.

•	 Reducció de l'empremta de carboni de 
centres de procés de dades i equipaments 
de telecomunicació. 

El que s’observa fins ara és que les 
Tecnologies de la Informació i la Comunicació 
constituïxen el pilar sobre el qual descansa el 
concepte de Smart City, i com a conseqüència 
d’això el futur de la ciutat.

Se’ns planteja ara una qüestió:

Quina millora en els servicis pot aportar 
l’aplicació sistemàtica de les TIC a la nostra 
ciutat?

En primer lloc, en l’àmbit energètic, la 
factura elèctrica pot reduir-se fins a un 20% 
per mitjà de l’adequada gestió del consum que 
els usuaris finals poden dur a terme gràcies a 
la informació proporcionada per comptadors 
intel·ligents, ja que d’aquesta manera s’adapta 
la generació d’energia al consum, disminuint 
les pèrdues que es produïxen en l’actualitat.

La ciutat serà digital o no serà
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recopilació de gran quantitat d’informació 
generada pels ciutadans a través dels seus 
terminals mòbils, permeten incrementar 
l’eficàcia de la resposta de les autoritats davant 
de situacions d’emergència.

El govern de la ciutat i la relació amb els 
ciutadans s’optimitza a través de l’administració 
electrònica, a més de desenrotllar polítiques de 
transparència i d’informació. S’ha avançat molt 
en aquest sentit i podem citar tràmits concrets 
que poden realitzar els ciutadans com el 
certificat de vida laboral, certificat de naixement, 
matrimoni i defunció, declaració del IRPF (tant 
l’esborrany com la seua presentació), consulta 
de dades cadastrals, cita prèvia per al DNI 
i passaport, presentació de denúncies a la 
policia nacional, recerca d’ocupació, creació 
d’empreses, prestacions per desocupació, 
pagament de multes de tràfic, consulta del saldo 
de punts del permís de conduir, declaració de 
l’IVA, beques del ministeri d’educació per a 
estudiants, professors, investigadors i centres, 
informació de l’estat de carreteres, sol·licitud 
de pensions, consulta d’inscripció en el cens 
electoral, cita prèvia de permís d’estrangeria, 
vacances per a majors, obtenció d’una nota 
simple registral, targeta sanitària europea…

Per a la utilització d’aquests servicis és 
clau tindre una identitat digital en Internet. La 
més comuna és la utilització del DNI electrònic, 
sent aquest més segur que el tradicional ja 
que incorpora mesures de seguretat que fan 
pràcticament impossible la seua falsificació. 
Permet, a més, garantir la identitat dels 
interlocutors d’una comunicació per Internet, 
ja siga per a intercanvi d’informació, accés a 
dades o compres, assegurant que la informació 
intercanviada no ha sigut alterada.

En educació les xarxes de banda ampla 
faciliten l’accés generalitzat a aplicacions i 
continguts educatius, plataformes e-learning 
i a xarxes de cooperació i col·laboració de 
propòsit formatiu. També tenim la possibilitat 
de connexions per videoconferència, que 
disminuïxen la sensació  de distància. Encara 
que en la ciutat el seu ús és ja una realitat 
des de fa temps, és en les zones rurals amb 
l’ampliació de les comunicacions on major 
impacte estan tenint perquè no es discrimina 
els ciutadans que viuen en ella.

Fent referència a la cultura, oferix a través 
d’Internet la programació, i es facilita l’accés a 
fons culturals i patrimonials digitalitzats.

D’altra banda, els edificis públics poden 
dotar-se de sistemes de gestió de la il·luminació, 
calefacció i climatització amb reduccions que 
poden aconseguir el 50%.

A més, els servicis d’enllumenat públic 
poden millorar amb tecnologies LED de baix 
consum.

La mobilitat de ciutadans i mercaderies 
és un dels principals servicis prestats pel 
municipi, i s’optimitzaria amb un sistema de 
gestió del tràfic connectat amb el que està 
ocorrent en temps real. Els sistemes intel·ligents 
de transport, així com la comunicació entre 
vehicles i d’aquests amb la infraestructura 
urbana permeten millorar l’organització de la 
mobilitat urbana.

Quant a la gestió de residus, consumixen 
gran quantitat de recursos públics. El control 
de l’ompliment dels contenidors en funció 
de la informació capturada dissenyaria rutes 
d’arreplega eficients i un millor control de les 
flotes dedicades a aquest fi.

Una altra de les millores a destacar 
correspon a l’àmbit sanitari, on la teleassistència 
millora en el servici d’atenció del pacient, 
aportant-li una major qualitat de vida al mateix 
temps que disminuïx els temps d’hospitalització, 
que al seu torn disminuïxen els costos.

A més, hi ha la possibilitat que el comerç 
tradicional es complemente, oferint servicis 
de comerç electrònic i facilitant mitjans de 
pagament a través del mòbil.

En l’àmbit de la seguretat, la integració 
dels servicis d’emergència amb sensors, 
cambres de vídeo vigilància així com la 

La ciutat serà digital o no serà
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Finalment, els servicis de geolocalització 
realitzen una aportació substancial al turisme. 
Les TIC tenen un paper clau en la promoció, 
gestió de reserves i servicis turístics diversos. 

El camí per a aconseguir totes aquestes 
millores i desenrotllar les ciutats intel·ligents 
radica que s’implanten estàndards i normes 
obertes que faciliten la comunicació de la ciutat 
amb la tecnologia.

CoNCLUSIoNS

La velocitat de creixement de les TIC 
supera amb escreix  la de les ciutats i ens 
veiem rodejats de tecnologia que no entenem. 
Açò ens pot crear la sensació que ens complica 
l’existència quan en realitat, si fem un esforç per 
entendre-la, veurem i identificarem l’aportació 
de valor tant en les nostres vides com en la 
ciutat i, per extensió, en el món en què vivim.

No es pot separar l’evolució social dels 
avanços tecnològics, els quals modifiquen els 
hàbits de les persones. La televisió ha passat a 
un segon lloc entre xiquets i adolescents, que 
manifesten preferir la xarxa com una pantalla 
interactiva. 

Els jóvens manifesten que hi ha un notable 
interés a ser valorats en tots els aspectes que 
fan referència a la seua relació amb els altres, 
confirmant-se així la importància que té en esta 
franja d’edat la socialització, la construcció de la 
seua autonomia i la pròpia identitat.

És important assenyalar que, si bé 
per als jóvens són molt importants les noves 
tecnologies de la informació, per contra les 
compartixen molt poc amb els seus progenitors i 
fan escàs ús d’aquestes tecnologies en l’escola 
o l’institut. Només un 6,1% accedix a Internet 
des del centre educatiu mentre que un 91,7% 
ho fan des de la pròpia llar.

S’estan realitzant estudis molt 
interessants on s’entreguen a persones 
anònimes (per a preservar el seu dret a la 
privacitat), smartphones dotats de localització 
GPS, que arrepleguen els moviments per a 
conéixer els seus hàbits socials i així poder 
estudiar rutines setmanals, desplaçaments 
de cap de setmana i comprovar variacions 
entre ciutats i inclús barris. Les conclusions 
ens donaran una visió dinàmica de les 
concentracions humanes, més enllà del cens, 

podent arribar a dissenyar les ciutats en funció 
de l’ús que li donen les persones.

Curiosament fa uns anys, una dels ràtios 
per a veure l’avanç i qualitat de vida d’una ciutat 
era el consum d’energia. Hui no obstant això 
és la connexió a Internet de tots els ciutadans, 
que, com hem comentat abans, ens servix 
també per a disminuir el consum d’energia tan 
necessari per a un creixement sostenible i de 
respecte a la naturalesa. Podem afirmar per 
tant que les ciutats més intel·ligents seran les 
que estiguen connectades a la Internet.

Un concepte en auge i per explotar 
és «internet de les coses», on els objectes 
prèviament simples, «panolis» es fan intel·ligents 
a l’estar connectats entre si. Connectarem 
cotxes amb centres de gestió de tràfic per a 
optimitzar la nostra ruta en temps real.

També aconseguirem una optimització 
amb la nova tecnologia emergent «Big data» 
(grans dades), terme aplicat a conjunts de dades 
que superen la capacitat de processament 
actual per a ser capturats, gestionats i 
processats en un temps raonable. Per exemple 
en meteorologia, genòmica, finances, motors 
de busca en Internet etc. Mai les dades van 
tindre tanta importància, fins al punt que hui ja 
es parla que seran el petroli del segle XXI.

Sent la ciutat l’espai on hem de 
desenrotllar la nostra vida i identificant el nucli 
de gestió de les infraestructures comunes 
a tots els ciutadans l’ajuntament, des d’una 
perspectiva de les TIC, afirmaria que el 
funcionament seria comparable a un sistema 
informàtic on la CPD (Centre de procés de 
dades) és el propi ajuntament i els terminals en 
xarxa som els ciutadans amb una connexió en 
mobilitat.

La ciutat serà digital o no serà
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Si hi ha una cosa més important que 
el desenrotllament d’infraestructures i servicis 
municipals, això és la informació. És l’actiu 
més important que disposa un ajuntament.

Informar és col·laborar, perquè, si ens 
parem a pensar, la majoria dels problemes que 
sorgixen en la ciutat està en tindre la informació 
que necessitem en el moment oportú. Pensem 
el temps que tots hem perdut (afortunadament 
cada vegada menys) de finestreta en finestreta 
per a algun tràmit burocràtic. No obstant això 
amb un sistema d’informació adequat hui es 
pot atendre les necessitats dels ciutadans de 
manera personalitzada.

Un objectiu prioritari de qualsevol 
ajuntament seria dotar de connexió a Internet 
a tots els ciutadans com a clau per a una 
òptima gestió de la ciutat, així com també 
de les coses referint-nos al mobiliari urbà, 
il·luminació, semàfors, entre altres. Encara que 
parega  una qüestió utòpica, en realitat no ho 
és, ja que per exemple a Finlàndia és ja un dret 
constitucional l’accés a Internet.

    Abans les empreses fabricaven els 
seus productes i els gastaven en publicitat per 
a donar-los a conéixer els seus clients. Hui 
amb les xarxes socials són els propis clients 
els que indiquen a les empreses com hauria 
de ser el producte que necessiten. No veig 
cap diferència en què siguen els ciutadans els 
que indiquen com els agradaria que anaren 
les infraestructures i els servicis, ja que els 

destinataris són ells mateixos, i a més els 
paguen.

Els arquitectes hauran d’adaptar-se a 
nous espais demandats pels nous hàbits 
dels ciutadans, així com els edificis adaptats 
a les noves tecnologies i preparats per a 
desenrotllar el treball des de casa, ja que el 
teletreball anirà en augment en els pròxims 
anys. El teletreball aportarà humanitat a les 
empreses, on més que els recursos humans, 
prendran major protagonisme les persones 
com a verdader motor de canvi. Els llocs de 
treball passaran de ser una obligació d’estar 
a tindre més responsabilitat i confiança en el 
compliment dels objectius tant de l’empresa 
com personals.

La comunicació ja no serà vertical sinó 
horitzontal, i donarà major llibertat al ciutadà 
per a poder expressar-se d’una manera més 
personal i augmentarà el seu protagonisme. 
Hem de traure partit al poder de la col·laboració. 
Si compartim tot, les coses canvien. 

Tenim clar llavors que la connectivitat 
de tots els ciutadans a Internet és una cosa 
prioritària, així com que garantir en els plans 
educatius una cultura de les noves tecnologies 
és urgent, ja que si no és així els avantatges 
de la ciutat intel·ligent no les podrem portar a 
terme. 

La ciutat serà digital o no serà
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Alcoi segle XXI
Ciutat i territori

Vicente Manuel Vidal Vidal, 
Ivo E. Vidal Ciment,

Cir Vidal Ciment

 El present article s’inscriu dins 
d’una línea teòrica propositiva realitzat pels 
arquitectes Vicente Manuel Vidal Vidal, Ivo E. 
Vidal Climent i Cir M. Vidal Climent, professors 
del Departament de Projectes de l’Escola 
d’Arquitectura de València de la UPV. La 
proposta urbana correspon a una aproximació 
possible acotada en el temps la duració 
estimada del qual  és la del segle XXI. Aquest 
material pot servir de guia en la interpretació 
de la ciutat i el seu territori entés com un lloc 
on la forma i l’ordre són fruit de les herències 
de les generacions compromeses amb un 
futur possible. La intenció d’aquest treball es 
condensa en aquesta antiga cita: 
 
“La irresistible necessitat d’ordre és la més 
alta missió de l’home civilitzat...Però en les 
agregacions de cases el sentit d’ordre encara 
està greument compromés per moltes barreres 
que s’oposen a una realització geomètrica 
completa i perfecta. Una casa rural, un mas 
en la plana, una lògia en un tossal bergamasc 
s’insereixen amb una espontània gràcia 
lineal entre la gran geometria dels cultius i de 
l’orientació solar. La naturalesa i el treball de 
l’home tendeixen a col·laborar en un artifici 
diví i viuen l’un per l’altre en l’ideal d’un món 
ordenat i geomètric. Però d’aquesta manera 

de repòs entre l’home i la naturalesa la ciutat 
encara està lluny”.

Giuseppe Pagano, 
article de Construzioni-casabella de 1939

La ciutat d’Alcoi es construïx sobre la vall 
de l’Alcoià, la vall està regida per la llei que 
emana dels seus rius i les terres adjacents. 
El riu Molinar, de forta cota hidràulica (3%) 
i el riu Riquer o Barxell, de suau pendent 
(1,5%), s’uneixen per a formar l’antic riu Alcoi 
que es denomina actualment riu Serpis. La 
vall resultant de la intersecció de les rambles 
i riberes dels tres rius ho denominem vall de 
l’Alcoià. Amb una secció mitjana de 50x400 m 
en el sentit E-O introduïx una renovació d’aire 
de l00.000 m3/seg. equivalents a 6 Hm3 per 
minut quan bufa una brisa de l8 kmJh, que és 
la responsable de mantindre la vall neta de 
contaminació.

Simulació pont de l'accès nord com figurarà sobre el paisatge en la vall
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 topografia
 
	 Davant	d’aquesta	topografia	heretada,	
la	ciutat	s’estabilitza	a	través	de	la	definició	d’un	
pla de servici que engloba la vila antiga i les 
seues zones d’eixamplament entre les cotes 
525 1 540. Aquest pla és tan dominant que 
no podríem entendre la unitat morfológica de 
la ciutat sense ell. Establir el pla de referéncia 
de	la	ciutat	és	tant	com	afirmar	la	seua	escala,	
els seus recorreguts i la seua percepció 
urbana com un continu. El pla de servici obvia 
les discontinuïtats planimètriques entre els 
llits i el traçat deIs carrers perquè els ponts 
proporcionen el nexe d’unió necessari per a 
cosir	 les	 riberes	 fins	 al	 punt	 de	 distraure’ns	
d’eixa discontinuïtat. La coheréncia dels 
ponts unint els carrers en cotes equivalents 
proporciona el sentit de la ciutal com un tot 
continu que perceben els seus habitants a 
través del costum. 
 
 Per a posar en ordre la ciutat va ser 
necessària la traça de l’Albereda que va donar 
origen a la idea del pla de servici de la ciutat. 
En 1847 Joan Subercase, amb una visió 
il·lustrada, va traçar l’eix recte de l’Albereda 

des	 de	 Sant	 Roc	 fins	 a	 la	 bassa	Merita	 com	
una proposta decididament moderna perquè es 
va convertir 30 anys després en l’eix regulador 
per al projecte d’eixamplament d’Alcoi.
  
 En conseqüència, al fer-se la carretera 
de 2n. ordre de Xàtiva a Alacant en 1861, es 
van construir els ponts de Sant Roc i de la 
Petxina amb l’objectiu de mantindre eixe pla 
de servici de la ciutat. Com aquestes obres 
estaven	finançades	per	 l’Estat	 i	 la	decisió	de	
l’alineació recta implicava cars ponts que es 
pretenien evitar donant voltes pels barrancs, 
l’Ajuntament va assumir la diferéncia de cost 
en previsió d’una amortització segura per al 
futur de la ciutat. Aquesta decisió es va traduir 
físicament en el major eix de la ciutat amb 
quasi dos quilòmetres de recorregut que va 
donar carta de naturalesa a l’eixamplament de 
1878. En una ciutat amb tant grans diferències 
topogràfiques	 l’única	 forma	 d’albirar	 amb	
garanties el nou segle va ser a través de la 
consciència col·lectiva d’eixe pla regulador 
interpretat sota el signe de l’aire i que es va 
plasmar popularment en la coneguda volta als 
ponts.
 
Ponts 
 Per a una ciutat hereva d’eixe saber fer 
es proposa la unió del barri del Viaducte amb 
la	 Zona	Nord	 a	 través	 d’un	 pont	 que	 aprofita	
l’entroncament i alineació que estan preparats 
al	final	del	passeig	del	Viaducte	i	enllaça	amb	
la Zona Nord a través d'una doble connexió: 
la prolongació de l’avinguda d’Andalusia i del 
carrer de l’Escorxador. 

L’avinguda d’Andalusia és un vial que 
vertebra la Zona Nord junt amb l’avinguda de 
la	 Hispanitat.	 El	 nus	 on	 confluxïen	 ambdues	
avingudes és d’enorme importància per al 
futur de la ciutat perquè ofereix l’obertura en 
direcció i cota a la variant de l’autovia. El carrer 
de l’Escorxador connecta directament amb 
l’avinguda	 de	 Gil	 Albert	 i	 es	 configura	 com	
l’ampliació natural de la volta als ponts.
 

recorreguts

  La “volta als ponts” ofereix una 
percepció quotidiana de la ciutat, menys 
distreta que la mera anècdota i tan estructurada 
com el costum. EIs ponts pertanyen visualment 
i orgànicament al sistema de carrers per tant 

Alcoi segle XXI. Ciutat i territori

Juan Subercase Krets (1783-1856)
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qualsevol pont nou ha d’acceptar el caràcter de 
carrer que tenen els ponts a Alcoi.
  
 Entenent el desenrotllament de la 
ciutat com un fet continu la tradicional “volta 
als ponts” s’amplia amb un segon circuit que 
estaria format pel pont de Sant Jordi, el viaducte 
de Canalejas, el nou pont del Viaducte i el pont 
de la Petxina. Aquest segon anell ofereix una 
nova	imatge	territorial	que	unifica	ciutat	i	vall	i	
de la qual la ciutat en resulta deutora.
  
 Mantindre la constant dels vincles 
entre ciutat i vall per mitjà dels parcs en el límit 
de	 l’edificació	 i	 els	 jardins	 en	 l’interior	 de	 les	
mançanes permet retrobar la ciutat d’origen 
industrial la relació d’escala de la qual entre la 
indústria i els assentaments domèstics produïx 
una imatge d’autenticitat que romandrà sempre 
que	no	entre	en	conflicte	amb	amb	l’acceptació	
del seu sentit.
  
 Trobar el sentit de la ciutat és una 
tasca a reprendre. Hem de mantindre la relació 
d’eixa complexa creació moderna -que és la 
ciutat industrial- amb l’herència fisiocràtica	
que es mostra encara en el territori circumdant 
constituint un tot. La ciutat actual encara mostra 
amb claredat la seua importància en l’etapa del 
segle XIX quan era mantinguda per una cultura 
industrial que li va donar caràcter i de la qual la 
ciutat n’és un	reflex.	

Lleis del territori
  
 Les lleis territorials són permanents 
i	 evidencien	 les	 relacions	 entre	 la	 topografia,	
els camins, rius, assuts, fonts i canals com a 
elements que	 configuren	 un	 lloc mes allà de 
la seua utilitat immediata. Altres lleis menys 
evidents estan dins d’un ordre complex que, 
ocult en la història o bé latent en l’atmosfera 
del lloc, pot donar peu a una formulació dels 
principis pels quals es regix la disposició de la 
indústria i de les unitats urbanes. En el projecte 
de la ciutat fa falta establir unes regles que 
permeten incorporar el sentit de les lleis a 
l’ordre de l’àmbit urbà. Tot és ample i distant 
en la llei però a través de les regles, al fer-les 
valdre en el camp de la construcció de la ciutat, 
tot resulta precís.

 Acceptades  les lleis que donen origen 
a la forma dels assentaments en el territori, es 
poden establir les regles que, subordinades als 
principis emanats de la història, de la geologia 
i de la hidràulica, decideixen la morfologia 
territorial.

 Ciutat i territori són indissolubles. 
Per això. quan la nova traça de l’autovia en 
la vessant nord de la Serreta” s’incorpora al 
territori, ha d’utilitzar-se a favor de la imatge 
conjunta, mantenint i estenent la cola de 
servici, guanyant visualment la vall i acostant 

Fotomuntatge de l'eixida cap l'autovia des del pont Nord. Foto VVV

Alcoi segle XXI. Ciutat i territori
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el tràfic	 distant	 de	 l’autovia.	 Cal	 introduir	 en	
la ciutat els avantatges que tot accés rodat 
proporciona a nivell territorial. Així mateix 
la connexió ciutat-autovia proporciona una 
claredat de funcionament que revitalitza 
l’estructura urbana, millora que es trasllada als 

carrers, avingudes i jardins que pertanyen a la 
quotidianeïtat. 

 El desplegament d’una xarxa territorial 
com la variant de l’autovia a Alacant ha de poder 
ser assumida per la pròpia ciutat industrial com 
un valor positiu articulant un nou eix d’accés a 
la Zona Nord i revitalizant tant els accessos a 
la indústria de Cotes Baixes com  l’arribada a 
l’hospital general. Aquest nou accés pertany al 
sentit de l’aeri que hi ha a la ciutat perquè l’aire 
de la vall que neteja la ciutat fa que aquesta 
siga deutora de la salut de la vall. En aquest 
sentit la creació del nou accés respecta la vall 
i	 afirma	 la	 cota	 del	 pla	 de	 servici	 de	 la	 ciutat	
donant continuïtat a eixa particular atmosfera 
que generen els ponts.

 En eixe escaló d’adaptació territorial 
trobem en el ferrocarril un vell usuari de la vall 
que reforça la seua idea de permanència a 
través d’eixa vocació comarcal que adquirirà la 
infraestructura de sanitat servida per un eficaç	
transport. la rnodernització del servici de trens 
passa per traslladar les vies a la cota del pla  mig 

Plànol de servei de la ciutat configurat pels seus ponts.
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de la ciutat per a la seua interconnexió modal 
amb l’estació d’autobusos i el seu acostament 
real al ciutadà.

Institucions

 L’hospital	 general	 es	 configura	 com	
una institució que marca el paper d’una ciutat 
de rellevància comarcal perquè cap altra 
institució té la força d’aglutinar en servicis i 
llocs de treball especialitzats alló que en la 
modernitat s’entén com a cap comarcal. La seua 
optimització i posada al dia necessàriament 
influïx	en	la	qualitat	de	vida	dels	habitants	i	en	
el seu rendiment com a sers socials dins d’un 
projecte de benestar. L’existència d’un centre 
hospitalari no s’entén sense la col·laboració 
d’instituts d’investigació adscrits al centre i en 
connexió amb els instituts de  tot el país. Tindre 
la possibilitat d’augmentar el servici d’aquesta 
institució implica una previsió d’espai en 
continuïtat amb la infrastructura existent amés 
d’una clara accessibilitat.

  Atés el pes	 específic	 i	 la	 relació	
d’immediatesa entre la central de transport 
i la dotació sanitària, apareix amb claredat 
la vocació institucional per a les Lletres de la 
plaça d’al-azraq que troba la seua ordenació a 
través d’un projecte unitari que integra jardins, 
edificació	 i	espais	 lliures. Els jutjats, Hisenda, 
arxius generals i biblioteca municipal poden 
trobar la seua ubicació precisa en aquest 
complex, coexistint amb un programa híbrid de 
vivendes,	oficines,	comerços	i	escola	infantil.

  La Universitat com a operador social 
del coneixement necessita també de la 
memòria històrica. Per això el rescat i posada 
en ús d’estructures abandonades dóna noticia 
d’un progrés continu de la societat. Els models 
de restauració de la conca del Molinar, més 
enllà de la directa referéncia al museu, tenen 
la capacitat de generar espais compartits que 
servixen per a l’estudi i la transferència de 
coneixements així com per a facilitar un tipus 
de contactes multidisciplinaris com a base del 
pensar universitari. 

 Les modernes unitats d’investigació 
i desenrotllament no sols necessiten grans 
unitats de laboratori sinó també un suport teòric 
transversal que és el motor dels avanços i la 
progressió en la recerca  del coneixement. Es 
necessiten espais de suport, en l’entorn quotidià 

de treball dels investigadors que faciliten 
rutes de discussió alternatives i autònomes 
que no involucren un procés d’investigació 
molt més complex i costós. Per a aquesta 
feina és extremadament útil que l’entorn dels 
edificis que acullen les línies d’investigació i 
desenrotllament siga una invitació paisatgística 
al passeig i la conversació entre experts.

Indústria

  L’activitat industrial de la ciutat es 
va poder iniciar a partir de l’aclariment dels 
sistemes generals per a la producció centrats 
en la generació i canalització de l’energia, els 
accessos i la disponibilitat de sòl útil pròxim 
als llocs de residencia. D’aquesta manera les 
indústries	d’El	Molinar	 van	poder	aprofitar	 les	
mans regalades per la força de l’aigua. Així 
l’ordre de les rodes hidràuliques i les fàbriques 
es van subordinar a l’ordre territorial trobant 
eixa forma de repós entre les obres de l’home 
i la naturalesa sota el signe de l’aigua. A Alcoi 
es va establir l’ordre primari de la distribució de 
l’aigua motriu com un principi fundacional de la 
seua identitat.
 
 A causa de la dispersió de la indústria 
en la ciutat ha de realitzar-se una indexació de 
les indústries que exerceixen activitat no sols 
en els polígons sinó també en el centre històric 
de manera que el trasllat d’aquelles que perden 
competitivitat per la seua ubicació i dificultat	
d’accessibilitat puguen agrupar-se a través d’un 
model organitzatiu territorial més evolucionat 
que la mera delimitació d’un polígon

Plànol de la Zona Nord amb la proposta d'organizació de l'hospital,
de la plaça d'Al-Azraq i connexió amb el barri del Viaducte.
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Fotomuntatge del nou pont de connexió
de la Zona Nord amb l'autovia. Foto VVV

 Aquest estadi organitzatiu d’ordre 
superior consisteix en una ronda o anell que 
entrellaça totes les zones industrials actualment 
escampades i desconnectades entre elles. 
Inclús ofereix una nova via d’eixida al polígon 
de Sant Benet desenrotllant una ampliació de 
mig milió de metres quadrats de sòl industrial 
en connexió amb l’eixida Oest de la ciutat i amb 
l’eixida Sud. 

Vivenda

  La ciutat d’Alcoi, com a ciutat industrial, 
ha crescut acceptant la casa menestral i 
transformant-la en vivenda obrera per a 
allotjar la creixent mà d’obra que necessitava 
la indústria. L’eixamplament és una condició 
moderna recolzada en la geometria per a domar 
la irresistible força d’expansió de la ciutat que ja 
havia sobrepassat la ciutat històrica.

  La ciutat d’aquest segle ha d’acceptar 
la seua herència territorial, conservar traçats ¡ 
estructures, proposar l’actualització dels trams 

urbans del centre històric, millorar els seus 
valors ambientals per rnitjà d’una posada al dia 
dels	 edificis	 de	 vivenda	 existents,	 acceptar	 la	
vitalitat comercial dels carrers històrics corn un 
fet urbà de fort dinamisme.

Els sectors de nou creixement han de 
desenrotllar tipus alternatius de vivenda que 
siguen sensibles al concepte d’essencialitat 
que és inherent al ser humà en plena oposició 
al ranci programa dels mercats immobiliaris 
que reduïxen a l’absurd el sentit d’una casa 
amb xifres de superfície, nombre d’estàncies, 
compliment de normatives i la resta de llocs 
comuns que exclouen excel·lents obertures de 
projecte	pel	temor	d’allò	que	no	està	codificat.	
La incorporació del concepte de vida a l’obert   
una demanda social de major espai a un preu no 
engrossit per l’especulació s’ha de fer extensiu 
a les vivendes protegides de nova construcció.

Una anàlisi actual de les últimes 
intervencions en la ciutat desvela com estan 
d’allunyades d’eixa certesa racional de fa segle i 
mig en el progrés de la civilització. En el seu lloc 
els dictats que decidixen la forma de la ciutat 
no provenen ni d’una base intel·lectual ni d’una 
mirada atenta al futur, tan sols apareix un prejuí 
urbanístic lligat al registre de la propietat i una 
convicció fanàtica en l’oportunitat que ofereix 
el curt termini del present amb un pertorbador 
menyspreu per les nefastes conseqüències de 
decisions que, en el millor dels casos, podem 
qualificar	de	banals.

  
Consideracions finals  

 És necessari fer una lectura de la ciutat 
tractant de demanar eixa teoria sentida per la 
consciència ciutadana i que va possibilitar el 
creiximent i transformació de la ciutat industrial. 
Per a Rousseau l’individu només podia adquirir 
el scntit de la ciutadania si primer es rebel·lava 
contra si mateix, actuant com el seu propi 
antagonista per a poder adoptar l’interés general 
de la col·lectivitat. A la llum d’aquest principi 
moral podem interpretar el principi formal de la 
ciutat. Les forces primigènies que li van donar 
forma són la clau per a avaluar les directrius que 
faran d’ella un organisme coherent i no minvat 
per intervencions aïllades que hipotequen el 
seu futur.
  
 El coneixement sobre una disciplina 
tan complexa com és l’urbanisme de la ciutat 
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es nodreix de l’observació i de les atentes 
conversacions al voltant de la realitat que 
ha de ser interpretada des de punts de vista 
molt calibrats per a poder veure alló que sent 
evident passa desapercebut. Els conceptes 
que Sola-Morales ens va llegar estan lligats a 
la manera d’entendre que la materialitat de la 
ciutat és necessària per a comprovar el sentit 
de les coses i també per a poder seguir el 
sentit de la història. La forma inductiva partirà 
de la realitat de l’objecte urbà. Així cantons, 
voreres, carrers, places, institucions, etc... 
s’inserixen en la idea de les coses urbanes on 
el llenguatge tendeix a interposar-se entre la 
idea i la realitat.

La busca d’una línia coherent en 
la projectació de la ciutat és un problema 
multiescalar, és a dir, assumeix un principi 
de subordinació on les traces no pertanyen a 
una lògica de l’escala diferent de la inserció 
de les hortes, de les indústries, de la seua 
arqueologia, o un cantó o la macroforna com 
a superposició territorial. A gran ciutat gran 
forma, així podem interpretar l’urbanisme 
hipodàmic de Cerdà o el de Nova York. 
L’urbanisme d’Alcoi no és només interpretar els 
seus ponts, carrers i carrerons maltractats per 
la desídia. Existeixen en el seu territori traces 
per a pensar en un futur favorable, traces que 

ja estan induïdes i que necessiten una atenta 
observació per a distingir-les i proposar-les 
com a regles que ens ajuden a mostrar les 
interrelacions entre els traçats de les vies dels 
ponts i deis barris. Tot està escrit en el territori 
si se saben desxifrar els seus signes. Per tant, 
més enllà d’una prolixa descripció dels seus 
components, és preferible mostrar a través del 
llenguatge icònic l’abast d’un sistema inductiu 
canalitzat per mitjà de proposicions dibuixades 
que servisquen de guia per a poder pensar 
eixe futur favorable dels anònims pobladors del 
territori de l’Alcoi.

Fotomuntatge del nou pont de connexió de la Zona Nord amb l'autovia. Foto VVV

Alcoi segle XXI. Ciutat i territori
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Plànol general dels ponts d'Alcoi

Alcoi segle XXI. Ciutat i territori



EINES El futur de la ciutat44

LA CIUTAT SALUDABLE DEL

FUTUR

José Fenollar Belda i
Guillermo Jorques Aracil

          Conselleria de Sanitat, Centre de 
Salut Pública d’Alcoi

 La ciutat, el lloc on naixen, viuen i es 
relacionen les persones, té una  influència 
fonamental en la salut i en les possibilitats 
vitals de la seua població. L’accés a béns i 
servicis bàsics, la cohesió social, la promoció 
del benestar físic i psicològic, i la protecció del 
medi ambient, són elements bàsics que poden 
proporcionar les ciutats, ajudant a potenciar 
les possibilitats personals dels seus ciutadans. 
Però açò no sempre és així, també pot ocórrer 
el contrari i convertir-se en un focus on els 
determinants negatius de la salut s’acumulen.

 En l’article anterior “La Salut Sostenible”, 
s’estudiaven els anomenats “Determinants de 
Salut” de les poblacions (biològics, ambientals, 
dependents dels estils de vida i dependents 
del sistema assistencial) i  s’analitzaven les 
distintes estratègies d’actuació sobre aquests 
determinants de la salut (estratègia curativa, 
estratègia preventiva…) i es concloïa que les 
accions de prevenció, promoció de la salut i 
educació per a la salut que actuaven sobre 
aspectes relacionats amb els estils de vida eren 

els més eficients, és a dir que proporcionen un 
major potencial de millora de l’estat de salut 
de la població a un mínim cost. La veracitat 
que l’estratègia preventiva és la més eficient, 
no obvia que la societat s’ha de dotar amb uns 
servicis assistencials tant d’atenció primària, 
com especialitzada i rehabilitadora, que donen 
resposta als problemes de salut que la seua 
població presenta. 

 La Nova Salut Pública posa èmfasi, 
especialment en Europa, en les activitats 
sobre l’ambient i reconeix la importància dels 
aspectes socials en els problemes de salut 
causats pels estils de vida. Així s’intenta evitar 
caure en la trampa de culpabilitzar la víctima 
de la seua pròpia salut. Molts dels problemes 
actuals de la salut són vistos com socials, no 
com individuals, i es destaca la importància 
que tenen els temes de política local i nacional. 
A més, s’entén que l’ambient no és només físic 
sinó també psicològic i social, i que haurà de 
tindre en compte tots els aspectes que estan en 
relació amb ells.
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La ciutat saludable del futur

 En el nou plantejament, és fonamental 
abordar els problemes des de «polítiques 
de salut», recolzades en les anomenades  
«estratègies de promoció de la salut», definides 
en la Conferència Internacional de Promoció de 
la Salut celebrada en 1987 a Ottawa:

•	Desenrotllar	una	política	favorable	a	la	salut.
•	Crear	entorns	que	contribuïsquen	a	la	salut.
•	Reforçar	l’acció	comunitària.
•	Desenrotllar	les	habilitats	personals.
•	Reorientar	els	servicis	sanitaris	i	de	salut	pública.

 Per a parlar de “La Ciutat Saludable 
del Futur” en qualsevol ciutat, necessàriament 
s’ha de partir de l’anàlisi de la situació de salut 
actual de l’entorn concret, la composició de 
la població i la seua previsible evolució, els 
recursos sanitaris disponibles i els resultats en 
salut de la població, quantificats en l’anàlisi de 
la mortalitat i altres indicadors de salut.

 Aquesta informació és imprescindible per 
a evidenciar els problemes relacionats amb la 
salut, tant presents com futurs, i tenint en compte 
els “Determinants de la Salut”, conscienciar els 
ciutadans, i sobretot, els governants locals, 
de la necessitat d’adoptar mesures tendents 
a millorar la salut de les persones, per mitjà 
del compromís de l’ajuntament per a reorientar 
les polítiques cap a la igualtat, la promoció 
de la salut i la prevenció de les malalties, 
l’enfortiment de la comunicació i cooperació 
entre els departaments municipals per a 
afavorir l’acció intersectorial, la potenciació 
de la participació comunitària, involucrant  tots 
els grups socials i associacions de forma més 
activa a l’hora de fer de la ciutat un lloc més 
saludable, i la consecució del suport actiu per 
part de qui proporciona l’atenció de la salut.

ANÀLISI DE LA SItUACIó DE SALUt ACtUAL

Piràmide de població d'Alcoi - estructura i 
evolució de la població d'Alcoi

 Amb un aspecte romboïdal propi de 
societats madures, amb la base truncada pel 
descens de natalitat produït durant els últims 
30 anys els grups d’edat més nombrosos se 
situen entre els 30 i els 49 anys. La disminució 
progressiva de la natalitat que s’aprecia per 
davall d’estos grups d’edat, s’ha estabilitzat, de 

manera que els tres grups menors de 15 anys, 
són pràcticament de la mateixa magnitud.  

 Fins als 50 anys, el nombre d’homes 
supera les dones en tots els grups d’edat. A 
partir d’aquesta edat, predominen les dones 
sent màxima la diferència en el grup de majors 
de 85 anys en què la xifra de dones quasi triplica 
al d’homes, a causa de la major mortalitat en 
homes a partir dels 50 anys.

 Una piràmide poblacional d’aquestes 
característiques, augura possibles problemes 
en el futur de l’envelliment poblacional i recanvi 
generacional no garantit: el número d’adults en 
edat productiva en el futur, pot ser menor que 
la població dependent, fonamentalment de la 
població major de 65 anys.

Zones 1, 2 i 3 d'Alcoi



EINES El futur de la ciutat46

Població per nacionalitat i sexe

 Fins a l’any 2000, la població d’origen 
estranger en el Departament de Salut d’Alcoi, 
era purament testimonial. A partir de l’any 2000, 
s’observa un progressiu augment de la població 
nascuda en l’estranger que s’estabilitza en 2009. 
L’increment específic d’aquesta població, ha 
marcat les majors diferències demogràfiques 
produïdes en aquests 10 últims anys. La població 
autòctona, que està estabilitzada al voltant dels 
130.000 habitants a penes ha variat, mentre que 
la població d’origen estranger s’ha incrementat 
en més de 10.000 en aquests 10 anys.

 L’emigració econòmica va créixer de 
forma intensa fins al 2007, i a partir d’aquest 
any, per la crisi que pateix l’economia del 
nostre país, es produeix un estancament que 
persisteix fins a l’actualitat. No obstant això, 
la població procedent de la Unió Europea, ha 
continuat augmentant.

rECUrSoS SANItArIS

 L’organització sanitària del Departament, 
està constituïda pels elements següents:

•	 Consell de Salut
•	 Salut Pública
•	 Servicis Assistencials
•	 Atenció Primària
•	 Atenció Especialitzada

 El Consell de Salut del Departament 
és l’òrgan de participació ciutadana en el 
sistema  sanitari públic, a l’estar representats 
ajuntaments, sindicats i associacions 
ciutadanes. L’atenció sanitària dependent 
de la Gerència, compta amb un hospital 
comarcal i un Centre d’especialitats que donen 
cobertura a les necessitats assistencials 
d’atenció especialitzada de la nostra població, 
amb una dotació tècnica i humana adequada i 
eficient.

 L’atenció primària descentralitzada 
en Centres de Salut i Consultoris auxiliars, 
proporciona la suficient accessibilitat del primer 
nivell del sistema sanitari i la seua coordinació 
amb la resta del sistema.

 L’activitat de promoció/educació per 
a la salut i prevenció de la malaltia la 
desenrotlla, fonamentalment, el Centre 
de Salut Pública (CSP), dependent de la 
Conselleria de Sanitat, en col·laboració amb 
els servicis assistencials i diferents sectors de 
la societat (ajuntaments, comunitat educativa, 
associacions veïnals…)

La ciutat saludable del futur

Piràmide de població d'Alcoi, 2010

Evolució de la població per procedència
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rESULtAtS DE SALUt

1. -Anàlisi de mortalitat

 En l’estudi de la mortalitat del Departament 
de salut d’Alcoi del període 2001-2005 i 2005-
2010 cal destacar, els pocs canvis produïts en 
les principals causes de mort, tant en homes 
com en dones, en relació a la mortalitat des de 
l’any 1990. 

 Com en els períodes anteriors estudiats, 
el patró de mortalitat segueix dominat pels 
tumors i les malalties de l’aparell circulatori. 
Ambdós grups suposen el 60,5% del total de 
morts en homes i el 58,95% en dones.

 Els tumors suposen a més la principal 
causa de mortalitat prematura en homes 
(morts per davall dels 70 anys) seguida per les 
causes externes (traumatismes i accidents). 
Les malalties de l’aparell circulatori en dones 
són la primera causa de mortalitat prematura. 
Aquest patró de mortalitat, propi de societats 
desenrotllades, demostra que continuen 
incidint els mateixos factors de risc en la nostra 
població.

Mortalitat proporcional pels grans grups de causes en totes les edats en homes i dones, 2005-2010
Font: Registre de Mortalitat de la Comunitat Valenciana i Institut Valencià d'Estadística
Elaboració: SISP 12-06-2012

DS: Departament de Salut d'Alcoi
CV: Comunitat Valenciana

La ciutat saludable del futur
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 Per als dos sexes es manté la primera 
causa de mort del període 1996-2000: les 
malalties isquèmiques del cor en els homes i 
les malalties cerebrovasculars en les dones.Es 
produeix un important augment de la mortalitat 
per càncer de pulmó que passa del quart al segon 
lloc dins de les primeres causes específiques 
de mortalitat en homes.L’estabilitat en el patró 
de mortalitat del Departament de Salut d’Alcoi, 
suggereix la persistència en l’exposició de la 
seua població a determinats factors i situacions 
de risc: tabaquisme, obesitat, sedentarisme… 

Destacar com a primeres causes de mort, 
en ambdós sexes, malalties directament 
relacionades amb els estils de vida de les 
persones. De tots és coneguda, la relació de 
les malalties cerebrovasculars, les malalties 
isquèmiques del cor, la diabetis o la hipertensió 
arterial amb l’alimentació, el sedentarisme, el 
tabaquisme, l’estress, etc. També la relació 
directa entre les malalties pulmonars com a 
bronquitis crònica o el càncer de pulmó amb el 
tabaquisme. Totes aquestes causes, principals  
causes de mort en el nostre entorn any rere 
any, estan directament relacionades amb els 
estils de vida i exposicions voluntàries a factors 
de risc coneguts. El potencial guany en salut 
intentant augmentar els recursos curatius sobre 

aquestes malalties, és molt car i els seus efectes 
molt limitats. Abordar aquests problemes des 
de la perspectiva de la prevenció, aconseguint 
disminuir l’exposició als factors de risc coneguts, 
és econòmic i els seus efectes poden ser molt 
majors i verificables amb futures disminucions 
de mortalitat específica. 

2.- ENQUEStES DE SALUt

 En “L’estudi dels hàbits alimentaris 
i dels seus factors condicionants en la 
població escolar del Departament de Salut 
15 de la Comunitat Valenciana”, dut a terme 
pel CSP d’Alcoi, s’obtenen les conclusions 
següents:

Hàbits alimentaris

 Un 13,39% dels escolars entre 11-16 
anys del nostre Departament acudeixen al 
seu centre escolar sense haver desdejunat, 
i augmenta la proporció conforme augmenta 
l’edat en ambdós sexes i sent esta diferència 
estadísticament significativa. Un 19,1% dels 
escolars de la mostra no consumeixen lactis en 
el desdejuni i hi ha una disminució del consum 
dels mateixos conforme augmenta l’edat en els 
escolars, sent esta diferència estadísticament 

Durant el període 2001-2005, les deu primeres causes específiques de mort per sexe en el departament 
de Salut d’Alcoi han sigut:

Mortalitat del Departament de Salut d'Alcoi
Indicadors de mortalitat de dones
Departament de salut d'Alcoi 2001-2005
Principals causes específiques  de mort 

Indicadors de mortalitat d'homes
Departament de salut d'Alcoi 2001-2005
Principals causes específiques  de mort

La ciutat saludable del futur
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significativa. Només un 30,12% dels escolars 
entre 11-16 anys consumeix cereals en el 
desdejuni i s’observa una disminució amb 
l’edat i en el col·lectiu masculí, sent aquestes 
diferències estadísticament significatives.

 El 85,94% dels escolars entre 11-16 anys 
realitzen el menjar principal del dia en sa casa, 
el 7,27% a casa dels iaios i el 6,02% en el 
menjador escolar.El 84,16% dels escolars entre 
11-16 anys la beguda principal que prenen en 
el menjar és aigua i el 10,49% prenen refrescos 
comercials.

 El 35,99% dels escolars manifesta 
prendre en les postres tots els dies només 
fruita, el 6,9% lactis, el 46,41% pren uns dies 
lactis i uns altres fruita i el 9,28% manifesta no 
prendre res.

 Només el 31,08% dels escolars 
consumeixen lactis tres o més vegades al dia. 
El 13,67% de la mostra consumeix carns una 
o més vegades al dia. El 41,17% consumeix 
derivats carnis una o més vegades al dia.

 Un 66,46% dels xiquets prenen peix 
menys d’una o dos vegades a la setmana. 
El 68,69%  dels escolars consumeixen ous 
menys d’una o dos vegades a la setmana. 
Només el 32,54% de la mostra consumeix 
verdures més d’una o dos vegades al dia. 
El 42,4% no consumeix fruita ni tan sols 
diàriament. El 45,21%  consumeixen menys 
d’una o dos vegades a la setmana arròs i/o 
pasta. El 20,96% de la mostra consumeix 
menys d’una o dos vegades a la setmana 

llegums. El 21,42% dels escolars de la mostra 
prenen snacks una o més vegades al dia. 
El 19,45% consumeix pastissos, dolços o 
brioxeria industrial diàriament. El 40,75% dels 
xiquets afirma consumir menjars fregits tres 
o més vegades a la setmana. El 19,34% dels 
escolars prenen refrescos amb cafeïna o café 
una o més vegades al dia. El 35,45% dels 
escolars manifesta prendre alguna vegada 
begudes alcohòliques, cal destacar que 
esta va ser la pregunta amb menor rang de 
contestació. El 36,56% consumeix llepolies 
més de tres vegades a la setmana.

 Per edats, va ser estimada la prevalença 
de risc nutricional alt que en el grup de 15-16 
anys era del 51,81%, en el grup de 13-14 
anys del 40,71% i del 32,31% en el grup 
d’edat d'11-12 anys, i s’observen diferències 
estadísticament significatives per grups d’edat.

 La prevalença d’obesitat és major en 
xiquetes (9,41%) que en xiquets (4,91%) i el 
sobrepès és major en xiquetes (18,45%) que 
en xiquets (13,40%). El percentatge de xiquets/
es que fa exercici físic d’una a tres vegades per 
setmana és del 68,46%, disminuint conforme 
augmenta l’edat. El percentatge de xiquets/es 
que pràctica activitat física una a tres vegades 
al mes és de 13,94%, i s’observa un increment 
conforme augmenta l’edat. Destacar que un 
17,60% dels escolars no realitzen activitat 
física regularment, sent major en el col·lectiu 
femení La major part dels xiquets/es (86,28%) 
veuen la televisió diàriament i ho fan més de 
dos hores diàries. El 34,66% dels xiquets/es 
juguen amb videojocs, ordinador o Internet 
tots o quasi tots els dies. Aquest percentatge 
augmenta conforme augmenta l’edat en els 
xiquets. La mitjana d’hores a la setmana que 
dediquen a jugar a estos jocs és de 4,62, sent 
en xiquetes 3,31 i en xiquets 5,96 hores. El 
temps dedicat a jugar augmenta conforme 
augmenta l’edat dels xiquets, i s’observen 
diferències estadísticament significatives.

Alimentació i factors socioculturals:

 La prevalença de risc nutricional alt en 
els escolars segons el nivell socioeconòmic 
dels pares, és d’un 48,77% per al nivell 
socioeconòmic baix, d’un 39,34% per al nivell 
socioeconòmic mig i d’un 44,24% per al nivell 
socioeconòmic alt.

La ciutat saludable del futur
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 La prevalença de risc nutricional alt en 
els escolars segons el nivell d’instrucció de la 
mare és d’un 52,58% quan el nivell d’instrucció 
és baix, de 46,10% quan el nivell instrucció 
és mig i de 28,93% quan el nivell instrucció 
és alt, sent les diferències estadísticament 
significatives.

 A major cicle educatiu menor consum de 
lactis i major consum de carn. S’observa que a 
menor nivell d’estudis de la mare es produeix 
un menor consum de verdures. A l’estudiar la 
relació entre consum de fruites i  estudis de 
la mare, cicles educatius, i sexe obtenim els 
resultats següents: menys consum de fruites a 
menor nivell d’estudis de la mare; mes consum 
de fruites entre les xiquetes; menys consum de 
fruites a major cicle educatiu.

 S’observa que a menor nivell d’estudis 
de la mare es produeix un major consum de 
snacks en els escolars. Major consum de 
menjars fregits a menor nivell d’estudis de la 
mare i menor nivell d’ingressos en la llar. Major 
consum de refrescos a menor nivell d’estudis 
de la mare i cicle educatiu més elevat.

 A menor nivell d’estudis de la mare i 
cicle educatiu més elevat, es produeix un major 
consum d’alcohol en els escolars. L’obesitat 
entre escolars s’associa de forma significativa 
al menor nivell educatiu de les mares enfront 
de les mares que tenen estudis superiors, al 
fet d’anar al col·legi amb moto, cotxe o autobús 
enfront dels que van caminant o amb bici, al 
sexe (major en xiquetes enfront dels xiquets) i 
a major cicle educatiu.

ACCIoNS ENCAMINADES A MILLorAr LA 
SALUt DE LA CIUtAt DEL FUtUr

 Com es desprén de l’Anàlisi de Mortalitat 
del període 2001-2010, del Departament de 
salut d’Alcoi, que podríem assimilar-ho a 
qualsevol ciutat del nostre Departament, el 
patró de mortalitat està dominat pels tumors i 
les malalties de l’aparell circulatori.

 D’altra banda, de "l’estudi dels hàbits 
alimentaris i dels seus factors condicionants i 
associats en la població escolar del Departament 
de Salut 15 de la Comunitat Valenciana", 
es desprén una prevalença important de 

sobrepès i obesitat en la població escolar 
estudiada, una desviació dels hàbits alimentaris 
saludables tendents a un abandó progressiu 
de la dieta mediterrània i una disminució de 
l’activitat física condicionat per l’augment de 
les activitats sedentàries per part de la dita 
població. S’evidencia, també, que els problemes 
descrits anteriorment estan condicionats per 
determinades situacions socioeconòmiques i 
culturals, que vénen a complicar, més si és 
possible, la solució dels mateixos.

 Les accions encaminades a millorar la 
salut de la ciutat, han d’abordar-se des de la 
perspectiva de la promoció de la salut, sobretot 
per mitjà de la promoció/educació per a la salut 
comunitària i la implementació de polítiques 
municipals afavoridores de la salut.

ProMoCIó/EDUCACIó PEr A LA SALUt 
CoMUNItÀrIA

 La promoció/educació per a la salut 
afavoreix el desenrotllament personal i 
social en tant que proporciona informació, 
educació sanitària i perfecciona les aptituds 
indispensables per a la vida. D’aquesta manera 
s’incrementen les opcions disponibles perquè 
la població exercisca un major control sobre 
la seua pròpia salut i sobre el medi ambient i 
perquè opte per tot el que beneficie la salut.

 D’altra banda, els problemes de salut 
prevalents en el Departament de Salut d’Alcoi, 
malalties de l’aparell circulatori, tumors, 
obesitat i sobrepés, estan relacionats amb 
una alimentació poc equilibrada i la falta 
d’exercici físic. El CSP d’Alcoi, que des de 
la seua posada en marxa en 1985 té com 

La ciutat saludable del futur
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a tasca principal les activitats de prevenció, 
promoció i educació per a la salut, en 2006 va 
elaborar i va posar en marxa un projecte de 
promoció de la salut i participació comunitària 
denominat “Alimentació, Exercici Físic i Salut 
en el Departament de Salut d’Alcoi”, amb 
l’objectiu de millorar la salut de la població del 
Departament a través de la promoció/educació 
per a la salut i la participació comunitària en 
alimentació i exercici físic.

 El Projecte contempla un abordatge 
multidisciplinari a fi de poder difondre un 
missatge coordinat entre les diferents 
institucions socioeducatives per a actuar 
familiars, docents, sanitaris,… com a agents 
de salut. Per això, per a dur a terme l’anomenat 
projecte, s’ha integrat l’educació per a la salut 
(EPS) en alimentació i exercici físic en els 
diferents àmbits de la població:

1. Els centres docents

2. Els centres sanitaris 

3. Els centres de treball

4. Les associacions comunitàries/
població general

 Pel que fa als centres docents, l’escola 
és la institució a què es confia la socialització 
de la població, per tant, és possible integrar 
l’Educació per a la Salut en el procés educatiu 
general permetent la seua continuïtat. 
L’obligatorietat de l’escolarització durant la 
infància i l’adolescència permet tindre accés 
universal a tots els xiquets/es d’aquestes edats.

 Una de les activitats és la integració 
de l’educació per a la salut en alimentació 
i exercici físic en els projectes curriculars 

dels centres (PCC), intentant incrementar els 
nivells de motivació i participació d’alumnat i 
comunitat educativa, que permeta als distints 
centres, segons les seues circumstàncies i 
característiques, abordar esta transversalitat.

 D’altra banda, al voltant del 25% dels 
escolars utilitza habitualment els menjadors 
escolars, per la qual cosa, l’avaluació i correcció, 
si és el cas, dels menús que se serveixen 
en els menjadors escolars del Departament 
de Salut, és una altra activitat del projecte 
que contribueix a promocionar la salut en la 
comunitat educativa. A més, els cuidadors 
del menjador escolar són excel·lents agents 
educadors que poden aprofitar el moment del 
menjar per a formar els alumnes en alimentació 
i exercici físic.

 Quant als centres sanitaris, l’educació 
per a la salut en alimentació i exercici físic 
s’integra a partir de 2 programes: el Programa 
del Xiquet Sa, i el Programa de Salut de l’Adult.
En el “programa del xiquet sa” que s’està duent 
a terme en les consultes de pediatria de cada 
un dels Centres d’Atenció Primària, integrat 
en cada un dels exàmens de salut, es realitza 
una intervenció d’Educació per a la Salut 
individualitzada, dirigida a potenciar els estils 
de vida saludables, entre ells l’alimentació i 
l’exercici físic, dirigida tant al xiquet com als 
pares i/o iaios, complementant així l’activitat 
d’Educació per a la Salut Comunitària duta a 
terme en els centres educatius.

 Així mateix, en el “programa de salut 
de l’adult” es contempla una sèrie d’activitats, 
entre elles la d’educació per a la salut individual, 
amb l’objectiu de potenciar els estils de vida 
saludables, entre els que estan l’alimentació i 
l’exercici físic.

 La intervenció en població general es 
du a terme a través d’activitats realitzades en 
diferents associacions comunitàries (de veïns, 
d’ames de casa…), programes de televisió 
local, programes de ràdio, programes en canals 
interns de televisió en la Universitat Politècnica 
i en la sala d’espera de la Unitat de prevenció 
del Càncer de Mama, etc.

 Una de les últimes actuacions s’ha dut 
a terme en la població laboral a través de les 
Mútues d’Accidents de Treball i els Servicis de 
Prevenció del Departament que han accedit 
a participar en el projecte, en col·laboració 
amb el CSP d’Alcoi, per mitjà d’intervencions 
en algunes empreses i missatges d’educació 

La ciutat saludable del futur



EINES El futur de la ciutat52

per a la salut en alimentació i exercici físic en 
menjadors d’empreses i en els canals habituals 
de comunicació d’aquestes entitats amb els 
treballadors.

PoLÍtIQUES MUNICIPALS SALUDABLES 

 En l’apartat anterior es descriu el 
projecte de promoció de la salut dut a terme 
pel CSP d’Alcoi amb l’objectiu de promocionar 
la salut dels ciutadans per mitjà de la millora 
dels estils de vida saludables, fonamentalment 
l’alimentació i l’exercici físic, a més, anteriorment 
veiem també la influència que exerceixen altres 
factors, com els socioeconòmics i culturals, 
en els estils de vida de les persones, d’ací la 
importància de conscienciar els governants 
locals de la influència de les seues polítiques 
públiques en la salut dels ciutadans.

 Per a aconseguir una política municipal 
saludable, la salut ha de formar part de l’orde 
del dia dels responsables de l’elaboració 
dels programes polítics municipals, en tots 
els sectors i a tots els nivells, posant en 
marxa mecanismes que afavoreixen l’acció 
intersectorial per mitjà de la comunicació i 
cooperació entre els departaments municipals. A 
més, és imprescindible potenciar la participació 
comunitària, aconseguint que els grups socials 
i les associacions comunitàries estiguen 
involucrats d’una forma activa en els processos 
d’elaboració de polítiques saludables per a la 
ciutat.

 Per a millorar els problemes de salut 
detectats en el nostre entorn cal prioritzar, amb 
la planificació urbana, el transport amb bicicleta 
i a peu, i oferir mitjans de transport col·lectiu 
còmodes i a un cost raonable, a més d’habilitar 
espais accessibles per a la pràctica de les 
activitats recreatives, el joc i l’esport, en tots els 
barris de la ciutat.

 Una forma de prioritzar el transport a 
peu i amb bicicleta podria ser per mitjà de 
la construcció de carrils bici, ampliació de 
voreres, creació de zones de vianants i vials 
per a poder practicar la marxa i el senderisme 
el més a prop possible de les vivendes de 
les persones. A més, podria ajudar la posada 
en marxa d’experiències adoptades per altres 
ciutats com Londres, a l’instaurar sistemes de 
“peatge urbà” en les zones de major congestió 

de trànsit de la ciutat. Amb aquestes mesures, 
a més d’afavorir l’activitat física, s’estaria 
disminuint la contaminació atmosfèrica de la 
ciutat, produïda pel transport motoritzat.

 Per a potenciar l’alimentació saludable, 
es podria establir algun tipus de mesura 
tendent a afavorir l’oferta d’aliments saludables 
en els mercats, botigues de barri i restaurants. 
Així mateix, es podrien establir acords amb 
la indústria alimentària amb l’objectiu que els 
aliments posats a la venda s’elaboraren amb 
ingredients que afavoriren més la salut, per 
exemple, menys concentració de sal, menys 
greixos saturats, etc.

 En resum, la ciutat saludable del futur, 
a més de disposar dels recursos assistencials 
sanitaris que assegure l’adequada atenció dels 
problemes de salut de la població d’una forma 
eficient, hauria de continuar potenciant les 
activitats d’educació per a la salut a nivell 
comunitari, perquè la població puga exercir 
un major control sobre la seua pròpia salut i el 
medi ambient, optant per tot el que beneficie 
la seua salut, i açò hauria d’estar afavorit per 
l’adopció de mesures de política municipal que 
feren que les opcions més saludables per a la 
població foren les més fàcils de prendre.  
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nostra ciutat en una plena nul·litat cultural que 
podria perllongar-se molt en el temps. Tots hem 
sigut testimonis de com és de fàcil acabar en 
uns anys amb una trajectòria de dues dècades; 
per tant, resulta important deixar la feina feta, 
projectada i pràcticament a punt per a la seua 
execució, una feina ben establerta i estructurada 
per a que es faça ben complicat evitar-la. 

 Per a una ciutat com Alcoi, que ha 
perdut tants actius al llarg dels darrers anys, 
resulta vital mantindre un àmbit cultural ben 
actiu i dinàmic; una activitat cultural efervescent 
i viva atorga a la ciutat un teixit social ben ferm 
i actiu, ja que l’activitat cultural local arrela en 
diversos col·lectius i entitats ben cohesionats 
que contribueixen a configurar una massa 
social crítica, diversa, enèrgica i vivaç. Com a 
mostra: hi ha ben pocs col·lectius al llarg de la 
nostra història que no hagen destinat una part 
de la seua activitat a la promoció de la cultura.

 Desactivar la cultura alcoiana és un 
gran pas per a anul·lar la consciència social de 
la ciutadania. Un pas decisiu per deixar sense 
cap vàlua efectiva la societat civil.

 No és massa habitual parlar de futur 
en clau alcoiana; més aviat, a Alcoi tendim a 
parlar del passat. És més, quan de vegades 
s’arriba a plantejar algun debat públic al voltant 
del futur de la ciutat, s’acostuma a acabar 
contemplant el passat. Cert és que cal tindre 
en compte la història per no repetir errades, 
per aprendre d’allò que no s’ha fet bé i que es 
podria fer millor; però també és cert que cal 
planificar, projectar el futur atenent a criteris, 
condicionants, anàlisis i circumstàncies. 

 La història ja ens ha ensenyat, i tenim 
exemples no massa llunyans, que per a reeixir 
en projectes comuns a escala ciutadana 
sempre és millor planificar que no improvisar. 
Hi ha formes de gestionar que opten per la 
tan alcoiana fórmula de ‘bon pilot bon farinot’, 
en què importen objectius com l’efectisme, 
l’espectacularitat i la visibilitat pública. Però 
cal promoure un esforç envers el camí difícil, 
basat en una reflexió col·lectiva i uns criteris de 
planificació i progrés. 

 Soltar el timó en política cultural, en 
un context general com l’actual, pot sumir  la 
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 Dit tot això a mode d’avís a navegants, 
s’imposa, doncs, la necessitat de pensar i 
dissenyar el futur de la cultura d’Alcoi; i per 
a això, cal atendre alguns dels trets més 
importants i característics de la vida alcoiana. 
Algunes qüestions que ens fan un xic diferents 
a altres localitats del nostre àmbit més proper, 
i a les quals s’ha d’atendre a l’hora de fer una 
anàlisi acurada. 

 En primer lloc, resulta si més no 
curiós com la consideració de què els alcoians 
comparteixen un arrelat sentiment de pertinença 
al seu territori és comuna arreu del país. 
Rafael Ninyoles (1996: 50-51), en un estudi 
sobre les Comarques Centrals Valencianes, 
assenyala que la població de l’Alcoià mostra 
un fort sentiment de pertinença de caràcter 
local. Aquest sentiment de pertinença arriba 
a un 70,6% a l’Alcoià, situant-se la mitjana 
espanyola d’identificació amb la pròpia localitat 
en un 43% a l’any 1990. En quant al sistema 
social de valors es reflecteix que la qualitat 

més admirada com a referent de la conducta 
social és ‘fer bé el treball’, qualitat especialment 
apreciada a l’Alcoià, on es remarca sobretot el 
seu tarannà de gent treballadora i emprenedora 
(Ninyoles, 1996: 91;117-118). 

 Els alcoians són coneguts entre la resta 
de valencians per una sèrie de trets identitaris: 
gent que s’estima allò seu (la seua manera de 
parlar, la seua forma d’anomenar  les coses, 
les seues festes, els seus aliments i les seues 
begudes). Gent seriosa i complidora amb el 
treball, i que fins i tot entén la festa com un 
esquema de disciplina laboral. Gent obstinada, 
imaginativa i enginyosa. No només això: gent 
que considera que allò seu és millor que 
qualsevol altra cosa semblant, i que a la més 
mínima oportunitat fa pública i notòria ostentació 
d’aquestes condicions. Fet i fet, parlem d’allò 
que supera el sentiment nacionalista, i recau 
en el terreny del patriotisme. Això és: l’alcoià 
és un patriota, i un patriota que es proclama 
com a tal. Patriota, és clar, de la seua pàtria 
alcoiana. Si Saramago deia que la seua pàtria 
era la llengua portuguesa, l’alcoià potser podria 
establir, com feia el poeta, que la seua pàtria 
és allà on naix la pebrella. I hi ha un altre fet 
relacionat amb aquest patriotisme que encara 
rebla més l’opinió dels alcoians: precisament, 
en la mesura que els forans destaquen aquests 
trets de la personalitat alcoiana, enforteixen 
encara més la identitat col·lectiva dels alcoians 
i alcoianes. 

 No creiem que anàrem massa 
desencaminats si consideràrem la creació 
cultural com un element fonamental d’aquest 
sentiment de pertinença. L’ampli espectre de 
creadors amb els què comptem a la ciutat que 
conreen les més diverses disciplines -literatura, 
arts plàstiques, dansa, teatre, cinema, 
dramatúrgia, disseny, vídeo art, també ciència– 
és un indicador significatiu. Com també ho 
és la forta activitat cultural existent a la ciutat 
en la qual la societat civil, encara activa, 
es troba estretament integrada. Igualment és 
ben significativa la implicació de la població 
i la cura que s’hi posa en l’organització de 
manifestacions culturals de caràcter festiu com 
són els Moros i Cristians o les festes de Nadal. 
La capacitat d’emprendre i de fer bé el treball 
no només es manifesta en el món laboral, sinó 
també en la creació cultural (que no deixa de 
formar part del món del treball, d’altra banda). 
De fet, en una anàlisi realitzada en el marc 
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de les comarques centrals sobre la cultura a 
finals de la dècada dels 90 (Rausell et al. 2002) 
identifiquen  Alcoi com a localitat capdavantera 
en la producció cultural d’aquest territori en tots 
els seus vessants1. És per això que la cultura 
ha d’estar present de manera central en pensar 
un Alcoi del futur. 

 Aquest text és un intent de posar 
les bases del que al nostre entendre deurien 
ser els principals elements d’un projecte de 
política cultural per a la nostra ciutat. Es 
tracta d’un projecte incomplet per primerenc 
al què caldria aplegar més reflexions i més 
persones i col·lectius de la ciutat. No obstant 
la seues limitacions, considerem important 
encetar el debat tot i que pensem que la 
cultura ha de ser un àmbit fonamental en el 
desenvolupament present i futur de la ciutat. 
L’element que ens identifica i que podem fer 
més específic de la nostra identitat i també del 
nostre desenvolupament econòmic. 

 Aquest text s’estructura al voltant de 
quatre apartats. En el primer d’aquestos posem 
les bases teòriques del que entenem per 
cultura. A continuació tractem d’assolir una 
imatge del llegat en política cultural més recent. 
Tot seguit exposem de manera sintètica el 
que pensem que són les bases per a poder 
desenvolupar una política cultural reeixida en 
un Alcoi del futur. Concloem amb una reflexió 
sobre l’estat cultural d’Alcoi i el seu possible 
futur.   

1. QUè ENtENEM PEr CULtUrA

 Resulta complicat definir unívocament 
el que s’entén per cultura donada la polisèmia 
del terme. Amb un intent de ser operatius 
podem entendre ací la cultura com un sistema 
de símbols compartits per una comunitat, un 
sistema de codis que ens ajuden a interpretar 
la realitat en un sentit convergent a un col·lectiu 
de persones i això ens fa partíceps del mateix. 
En conseqüència podem considerar la cultura 
de manera restrictiva com a àmbit de producció 
i consum de productes culturals però sobretot 
si l’entenem en la seua manera més ampla 
com un sistema de codis compartit que ajuda 
a desentranyar el significat de la realitat 

1 Hem de tindre present que aquest estudi no capta els 
efectes en la política cultural del canvi polític al govern 
municipal. El Partit Popular arriba al poder en Alcoi el 
2000 després del trencament del pacte entre el PSPV-
PSOE i Esquerra Unida. 

quotidiana i, –un tret que per a la nostra 
argumentació és rellevant–, que sustenta les 
relacions de desigualtat existents a la societat. 

 La cultura s’integra en un sistema 
de relacions on el poder hi juga un paper 
fonamental. La informació, la capacitat de 
descodificar la realitat, no es distribueix d’igual 
manera entre la població sinó que ho fa 
responent a traços desiguals. No tots tenim la 
capacitat de poder interpretar d’igual manera 
els fets que ens succeixen en la nostra vida 
quotidiana i, sobretot, no tots tenim la mateixa 
capacitat per a definir els contorns d’aquesta 
quotidianitat sinò que depén directament de la 
posició que ocupem a l’estructura social. Pierre 
Bourdieu al seu magnífic llibre La distinción: 
criterio y bases sociales del gusto emfatisa 
aquesta diferent capacitat. La classe social, 
ens ve a dir simplificant molt, un element cabdal 
per a perfilar les nostres pràctiques culturals, és 
a dir, condiciona la música que ens agrada, o el 
tipus de cinema que preferim. 

 Aquest procés d’adquisició d’una 
jerarquia de predileccions que es converteixen 
en unes pràctiques determinades pren forma en 
el que s’anomena socialització, és a dir, el camí 
pel qual esdevenim éssers socials, membres 
d’una societat a través de l’aprenentatge 
profund de les normes i valors d’una societat. 
Integrem en les nostres estructures de sentit 
des de ben menuts els elements que compartim 
amb una comunitat, passen a formar part 
de la nostra personalitat i alhora passem a 
formar part d’aquesta mateixa comunitat. 
Aquests elements que interioritzem ens aporten 
competències i un reconeixement diferent front 
a la nostra comunitat (Ariño, 2010: 96). I no 
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només això sinó que els diferents grups socials 
pretenen convertir en hegemònica la seua 
manera d’entendre el món.

 Per tant, malgrat que ací ens limitem a 
una definició restrictiva de cultura com ja hem 
fet explícit, cal  conéixer les implicacions que la 
posició que s’ocupe a l’estructura social té. De 
fet és un element clau per entendre el tarannà 
de la política cultural i dels valors, costums, 
elements culturals que defensa, doncs sempre 
respon als valors, els costums, els elements 
culturals d’un grup. En conseqüència un altre 
concepte important per al nostre objectiu és el 
de política cultural que segons Rausell (2007) 
podem entendre com l’acció d’agents públics 
o privats que vénen a incidir en l’univers de 
significat compartit d’un grup de població. 

 En la configuració d’una política 
cultural s’han de tindre present moltes i 
diverses dimensions. Algunes d’aquestes 
dimensions compliquen molt la posada en 
marxa d’una política cultural en termes locals. 
En un món globalitzat com en el que es trobem 
els condicionants externs a l’acció política 
local són enormes i es fa ben complicada la 
promoció de trets que ens identifiquen com 
a poble amb el poder que actualment tenen 
els mitjans de comunicació de masses per a 

crear opinió i gustos i per a imposar uns trets 
culturals comuns i homogenis. D’altra banda 
la gestió administrativa diària es veu sotmesa 
als diferents nivells de competència entre les 
diferents administracions i per tant a la seua 
capacitat d’establir projectes comuns i vies de 
comunicació, un fet extremadament complicat 
en la manera en què al nostre país entenen la 
vida política com bé apunten Hernandez i Albert 
(2012). 
 També hem de tindre presents 
elements conjunturals com la crisi econòmica 
que estem patint i que ha variat enormement 
les condicions del camp cultural en tots els 
sentits, des de la capacitat pressupostària 
de l’administració pública, la capacitat dels 
promotors privats, l’augment de la fiscalitat (el 
sector cultural clama contra la pujada de l’IVA 
des que es va anunciar per part del govern 
central), o la fallida de les caixes amb les seues 
obres socials. Un fet on Alcoi és un exemple 
clar amb el Centre d’Art d’Alcoi (CADA)2 com 

2  El Centre d’Art d’Alcoi va ser inaugurat en desembre 
de 2011 en el què fou durant dècades l’edifici que acollia 
la seu central del Monte de Piedad. Finançat per la 
CAM i per la Conselleria de Cultura pretenia esdevenir 
un referent a l’àmbit de les arts plàstiques. Tanmateix 
aquesta pretensió s’acabà ben prompte, en l’estiu de 
2012 va tancar les seues portes alegant la necessitat de 
fer reformes. A hores d’ara encara no hi ha cap senyal 
de represa de la seua activitat. És més, el director de la 
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a obra més emblemàtica, però que també es fa 
notar a altres nivells de l’àmbit cultural ja que la 
Caixa del Mediterrani, mitjançant la seua Obra 
Social, ajudava o recolzava un percentatge 
altíssim de les activitats culturals del nostre 
territori. 

 A més a més, continuant amb els 
elements a tindre en compte, hem de tindre 
presents les característiques de la política 
cultural que s’ha dut a terme tant a la ciutat com 
al país al llarg dels darrers anys. A continuació 
entrem a considerar alguns elements d’aquesta 
política. 

2. ALLò QUE SEMBLA PoLÍtICA CULtUrAL 
I éS MéS AVIAt EL CoNtrArI

 Des de l’any 2000 fins el 2011 el govern 
de la ciutat va estar en mans del Partit Popular, 
el mateix partit que governa el País Valencià 
des del 1995. La incidència de l’acció de govern 
d’aquest partit a la política cultural de la nostra 
ciutat i del nostre país és, doncs, ben profunda.
 
 Les anàlisis fetes de la seua gestió en 
general o en àmbits concrets com l’urbanisme 
o la protecció social posen en evidència la 
coincidència de maneres de gestió dels afers 
públics caracteritzades per la poca eficiència, 
el balafiament dels recursos públics i la defensa 
dels interessos privats (Alcaraz, 2009; Cucó, 
2013, Felipe, 2007, Azagra i Romero, 2007). 
 
 La gestió cultural és un dels àmbits que 
ha patit fortament aquesta manera de fer i que 
reflecteix clarament el seu afany de protegir i 
promoure els interessos d’uns pocs, sovint de 
manera totalment flagrant. En el cas de la política 
cultural del País Valencià segons Hernàndez 
i Albert (2012) podem trobar un seguit de 
trets definitoris: la centralitat de l’interés pel 
patrimoni, la importància del conflicte identitari, 
la complexitat de les estructures professionals 
a l’àmbit públic valencià cultural, la preocupació 
per la projecció internacional, especialment 
en el cas de l’administració autonòmica i les 
grans ciutats valencianes. Una gestió cultural 
d’altra banda que compta amb un finançament 
molt escàs. En 2010, tot començant la crisi 
econòmica que ens amara encara avui, la 

Fundació del Banc de Sabadell Miquel Molins declarava 
recentment a una entrevista al diari alacantí Información 
que “nosotros, de la Obra Social CAM no asumimos 
nada” (Diario Información, 3-7-2013).

despesa pública autonòmica dirigida al sector 
cultural fou d’un 0,17% del PIB; això significà 
34,7€ per persona. Nombres situats molt lluny 
dels que presenta Navarra per exemple amb 
un 0,39% del seu PIB i amb 115€ per habitant 
(dades del Anuario de Estadística Culturales 
2012, Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte). 

 En el cas de la nostra ciutat hem pogut 
veure una política cultural que es caracteritza 
amb trets que també hem pogut apreciar a 
altres indrets del país i són: 

- La cultura entesa com a espectacle i amb un 
afany per constituir un element de projecció 
a l’exterior com repetidament han manifestat 
els nostres representants polítics. El model 
més acusat ha estat el de la ciutat de València 
com bé expliquen Hernàndez i Albert (2012) 
i que ha resultat ser perniciós per al conjunt 
de la ciutadania. Uns actes a més a més, com 
continuen els autors, que no han sigut sotmesos 
a retallades pressupostàries en la mateixa 
mesura que altres activitats que suposen una 
participació ciutadana més oberta i de caràcter 
més democràtic. 

 En el cas d’Alcoi el finançament 
d’espectacles privats com ara el Mediatic 
Festival, aquell macrofestival estiuenc que va 
celebrar tres edicions a la ciutat i després va 
marxar a altres indrets on va tindre el mateix 
–escàs- èxit, o també els grans i cars concerts 
d’estrelles de la cançó a l’àmbit espanyol (El 
Canto del Loco, David Bisbal o Celtas Cortos) 
fan palès aquest intent de significar-se en una 
cursa que els mateixos polítics s’imposaven i 
que, com s’ha vist, han tingut escàs resultat en 
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benefici de la ciutadania, ja que ni són mesures 
de llarga durada ni aporten a la ciutadania 
valors culturals diferents del consum. Malgrat 
això podem considerar que aquestes decisions 
serviren a la ciutadania com a revulsiu per 
a crear noves i pròpies plataformes culturals 
com fou l’organització del Moniatic durant cinc 
edicions per un conjunt d’entitats culturals i 
de joves. Pràcticament es pot concloure que 
aquell festival Mediatic, d’opacitat comptable i 
molt discret seguiment de públic, va servir per 
a obrir els ulls a un bon grapat de joves, més 
interessats a les propostes locals i refrescants 
del  Moniàtic. D’una banda, va promoure una 
reflexió pública al voltant de l’ús de l’erari 
públic per promoure diferents models culturals: 
el dels grans mitjans i les radiofòrmules o el 
dels grups de proximitat amb ganes d’aportar 
nous llenguatges i poètiques artístiques; però 
d’altra banda, a més, la resposta  al Mediàtic va 
acabar bastint cert entramat cultural alternatiu 
amb diferents col·lectius i espais culturals 
implicats, que fins i tot va tindre continuïtat anys 
després amb fórmules semblants de concerts 
estiuencs autogestionats. Tant com a resposta 
al Mediàtic, o com a indiferència als grans 
esdeveniments musicals del govern municipal, 
gran part del jovent va optar per organitzar el 
seu propi oci i autogestionar les seues pròpies 
manifestacions culturals com a única fórmula 
per a poder gaudir-les, davant un govern que 
no atenia cap tipus de proposta d’aquesta 
mena. 

- L’anteposició d’una llengua i per tant una 
identitat per davant dels d’elements culturals 
que són al País Valencià. En aquest cas els 
representants polítics de la ciutat han fet un 

ús molt escàs del valencià i en fer-ho ho han 
fet en àmbits totalment folkloritzats i entesos 
com privats o amb un ús sempre sotmès al 
castellà. Han eliminat dels rituals dels actes 
públics tota referència a elements identitaris 
que hi eren inherents. Un cas flagrant en 
aquest sentit és el procés de minimització i 
de buidar de referents valencians la diada 
del 9 d’octubre. Primer restant-li importància, 
dificultant i prohibint l’element reivindicatiu de 
la festa, també el participatiu, deixant aquesta 
festa com un referent més del consum. Però 
encara hi ha un cas més vistós: de nou 
el Mediatic festival, que s’anunciava com “el 
festival con eñe” ja que es distingia d’altres 
ofertes semblants (que van aflorar aquells anys) 
per estar totalment nodrit d’artistes espanyols 
(o també hispanoamericans). 

 A més a més aquest poc respecte pels 
trets identitaris valencians no ha significat un 
respecte major per a la cultura espanyola doncs 
els actes i activitats programades han sigut 
d’un nivell molt limitat, excessivament centrats 
en l’entreteniment i no en aconseguir un major 
nivell cultural de la població. En la pròpia política 
lingüìstica municipal, i en la comunicació de 
l’Ajuntament, ja es podia copsar un ús de la 
llengua per part dels integrants del govern 
municipal del PP molt barroer, pretesament 
literari per mostrar el seu escàs interés per 
adquirir una veritable competència lingüística. 
I això és important en la mesura que projecta 
una imatge arcaica i descontextualitzada de la 
llengua pròpia, mentre que l’ús del castellà sí 
s’adapta a qualsevol circumstància com a única 
llengua realment normalitzada. 

- La defensa d’uns valors contraris a un part 
important de la ciutadania. No només en el cas 
del valencià el govern anterior de la ciutat ha 
estat perniciós; també en la defensa de valors 
de la democràcia, el respecte a la diversitat, al 
patrimoni, a la participació dels ciutadans en la 
gestió pública. El fet d’anteposar els interessos 
urbanístics a la defensa del patrimoni 
històric i natural de la ciutat és un element 
significatiu tenint com a exemple més flagrant 
la pretensió de construir un hotel a la Font 
Roja i l’execució d’una urbanització a Serelles, 
per a la qual va haver d’alterar-se el límit del 
parc natural de la Serra de Mariola, o fins i tot 
permetent (si no promovent) la construcció 
d’edificis com el de l’Estambrera que ataquen 
el patrimoni urbanístic i paisatgístic de la 
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ciutat. En aquest sentit, també cal esmentar la 
constant manifestació pública del seu suport a 
l’església catòlica. O la defensa amb els seus 
actes i les activitats organitzades d’una visió 
excessivament patriarcal i per tant perniciosa 
pels drets de les dones. No debades les 
activitats que realitzava el PP des de la 
Regidoria de la Dona no lluitaven en contra de 
la perllongació dels estereotips de gènere, ans 
al contrari: el que feien era eternitzar aquests 
estereotips, amb classes de cuina adreçades 
als homes i de bricolatge per a les dones. 

- El balafiament dels recursos públics ha 
estat una tendència molt acusada en tota 
l’Administració en els anys anteriors a la crisi, 
les conseqüències de la qual estem patint avui 
encara que distribuïts de manera poc coherent 
amb la responsabilitat en l’origen de la crisi. 

 Un exemple clar al respecte ha estat 
a Alcoi la privatització de la gestió del teatre 
Calderón, un element clau ja que posa de 
manifest l’interés que desperta la cultura a 
la dreta política: la construcció del Calderón, 
el teatre més important d’una ciutat de teatre 
que va arribar a quedar-se sense cap espai 
escènic, es va convertir en una successió 
de sobrecostos dels quals es va beneficiar 
una constructora determinada3. Mentre la 
ciutadania demandava un teatre (i després que 
una maniobra de la pròpia dreta per accedir al 
poder deixara a la ciutat sense auditori), el 
govern conservador va aprofitar la demanda 
per construir una gran infrastructura amb un 
preu astronòmic amb unes condicions infames 
per l’economia local i ben beneficioses per als 
presumptes benefactors, que no eren altres 
que els responsables del Consell. Per acabar-
ho de reblar, la gestió del teatre va recaure en 
mans d’una unió d’empreses on destacava la 
presència de parents i simpatitzants al partit, 
un servei que també va ser contractat per 
un preu desmesurat a càrrec de les arques 
municipals.

 També en aquest sentit la proliferació de 
càrrecs de confiança relacionats amb la cultura, 
tot i la nul·la activitat cultural, va suposar un 
abús més a favor d’interessos propis i en contra 
de la pròpia qualitat de l’oferta cultural. En el 

3 “Francés: Ortiz se ha enriquecido a costa de los 
alcoyanos"  Pagina 66, 11-12-2011 (http://www.
pagina66.com/2012/12/11/frances-ortiz-se-ha-
enriquecido-a-costa-de-los-alcoyanos/). 

cas d’Alcoi el fet més flagrant fou l’existència 
d’una regidora, una coordinadora a més a 
més d’un equip de funcionaris i treballadors 
municipals. Aquesta proliferació de càrrecs 
suposa, no ho podem obviar, la construcció de 
xarxes clientelars a partir de recursos públics. 
Un element en el que el PP mostra a nivell de 
ciutat però també de país de manera reeixida i 
contribueix fermament a retindre el poder polític 
(Alcaraz, 2009).

- I per últim, i molt relacionat amb aquest 
darrer element, un tret comú en la gestió del 
PP en altres administracions és l’escassa 
transparència en la seua gestió. La dificultat 
per conéixer no solament els recursos invertits, 
la seua distribució, o fins i tot les activitats 
programades amb plataformes d’informació de 
l’àrea de cultura totalment inoperants impideix 
la seua valoració per part dels experts i de 
la ciutadania. I per tant totes les valoracions 
cauen en les seues mans que segons Alcaraz 
(2009:104) es limiten a mostrar dades “de 
comptabilitat creativa” sense fonaments 
empírics; i, això sí, generant felicitacions pel 
treball ben fet que són ben proclamades per 
l’aparell audiovisual que els fa costat.

 Fins ací un intent de síntesi dels 
principals elements de la política cultural que 
ha regit a Alcoi durant els darrers anys amb el 
govern de la ciutat en mans conservadores. A 
continuació tractarem de dibuixar un projecte 
de política cultural per a un Alcoi futur. 
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3. DIMENSIoNS PEr A UNA FUtUrA 
PoLÍtICA CULtUrAL 

 Projectar la cultura de l’Alcoi del futur 
passa indefugiblement per imaginar una cultura 
que respecte la diversitat dels membres d’una 
comunitat sense obviar els trets que s’han anat 
construint de manera comuna i que pertanyen a 
la comunitat, i que alhora oferisca elements que 
cohesionen a la pròpia comunitat, que faça als 
seus membres partíceps. Passa per tindre una 
cultura que fomente la creació i la participació 
ciutadana; i sobretot el sentit crític. 

 Les dimensions bàsiques que 
considerem han d’estar present són el 
seu indefugible caràcter transversal, la 
democratització de l’accés a la cultura, la 
facilitació d’una plataforma per als creadors i la 
necessària, sobretot a la nostra ciutat, relació 
de complicitat amb una nodrida societat civil.  
 
3.1. La transversalitat de la cultura

 Com hem apuntat al començament 
la cultura no és només la producció de 
contingut sinó que és tot allò que compartim 
amb més persones i que ens integren en un 
mateix col·lectiu. Per això considerem que la 
transversalitat que hi ha en la vida quotidiana 
de la societat s’ha de traslladar a la gestió 
pública de la cultura. Si la cultura és el conjunt 
d’eines que ens permeten entendre el món, la 
seua gestió ho ha de tindre present i la cultura 
ha d’estar present en totes i cadascuna de les 
regidories i departaments municipals. Perquè 
no és viable tindre una regidora d’Igualtat quan 
el llenguatge utilitzat i les activitats realitzades 

en general només promouen la desigualtat 
per raó de gènere. No és possible defensar 
els trets identitaris quan la resta d’àmbits del 
govern usen de manera diària el castellà. Cal 
que la cultura entre de ple en la política de 
Joventut a través de la promoció de la creació 
com element de futur per als joves i de formació 
de la seua identitat personal. Ha de formar 
part de la regidoria d’Educació fent servir l’art, 
la música, la literatura com un element clau 
de la formació. La cultura ha d’estar present 
a l’àmbit del Benestar Social a través de l’ús 
de la creació cultural en el tractament de 
determinades malalties o dolències o per fer 
front a processos d’exclusió social, àmbits en 
els què ja està ampliament contrastada la seua 
solvència; i ha d’arribar als majors, perquè 
mitjançant la cultura la gent gran es reivindica 
com una part activa de la societat. És doncs 
necessària una gestió integral de la cultura i 
que a més a més aquesta amare tota la gestió 
de les diferents àrees de l’administració. 

3.2. Millorar l’accés a la cultura com a un 
element de cohesió social 

 Amb un objectiu democràtic és 
necessari que siga més senzill accedir a la 
cultura i això no significa únicament establir 
preus populars als esdeveniments, sinó també 
facilitar l’accés a activitats adients a tot tipus de 
públics sempre respectant nivells d’excel·lència 
i professionalitat en les propostes. 

 Per exemple, a Alcoi al 2012 hi havien 
7.851 xiquets i xiquetes d’entre 0  i 12 anys 
(Padró d’Habitants, INE). Membres de la nostra 
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comunitat que necessiten d’una programació 
adequada no només als seus interessos sinó 
també amb la idea d’ajudar a que hi configuren 
els seues interessos del futur. És menester 
una planificació per aquest col·lectiu tant per 
a que en gaudisquen de la cultura de manera 
individual i juntament amb els seus grups 
d’iguals com en la resta de la família. Com, i 
ho hem de tindre present, facilitar que els seus 
pares i mares hi puguen accedir també a les 
activitats culèurals implementant serveis de 
cura que així ho proveïsquen. D’altra banda, 
continuant amb la variable de l’edat, hi ha més 
de 6.000 persones amb 75 i més anys que 
requereixen, no d’una programació especial ni 
molt menys, però sí de mesures que faciliten 
el seu accés als llocs on es desenvolupen les 
activitats. Igualment ens hem d’assegurar de 
l’accés als diferentes col·lectius presents a 
Alcoi tant per raó d’ètnia, origen o capacitats. 
Cal un acostament a les seues realitats des de 
la nostra cultura, no només d’intercanvi sinó de 
comprensió i aportació. 

 En aquest sentit també és important 
que Alcoi entenga com a propi la seua posició 
de població capdavantera a l’àmbit comarcal 
i actue en conseqüència facilitant l’accés dels 
públics d’altres poblacions de les comarques a 
les activitats que s’organitzen. 

3.3. Plataforma als creadors 

 Cal una aposta decidida per aprofitar 
la ingent capacitat creativa que han mostrat la 
població d’Alcoi. I per tant s’han d’oferir una 
plataforma des de la qual la població puga 
formar-se, provar per trobar el seu camí, o bé 
assolir nous objectius dins el conreu de les 
diferents especialitats dels artistes incipients. 
En aquest sentit, la ciutat disposa de centres 
i institucions que poden col·laborar en la 
matèria amb valuoses aportacions i criteris 
ben interessants: l’Escola d’Art i Superior de 
Disseny, el Campus d’Alcoi de la UPV, l’Escola 
Municipal de Belles Arts, o fins i tot els centres 
d’educació secundària i Batxillerat poden ajudar 
a crear i vertebrar aquestes plataformes per a 
la creació. 

 Igualment, seria interessant realitzar 
una cerca de finançament per contribuir 
amb beques i ajuts a la projecció de nous 
creadors, ja que una de les millors formes de 
promoure la creació entre els més joves és 

mitjançant els casos d’èxit i les experiències 
personals d’aquells artistes i intel·lectuals que 
aconsegueixen fer-se un camí professional 
amb la seua feina.

3.4.Enfortir els vincles amb la societat civil 

 Com hem dit al començament, Alcoi 
és una ciutat on la presència de les activitats 
culturals de les entitats juguen un paper clau 
en la dinamització social, potser magnificada 
per l’ existència de nombrosos mitjans de 
comunicació locals que s’alimenten d’aquestes 
activitats i nodreixen de contingut moltes de les 
propostes. Tanmateix s’ha de matisar aquesta 
apreciació segons els que ens anotava Rausell 
(2002) i també Ninyoles (1996) sobre una 
menor presència capdavantera de la ciutat en 
aquest àmbit.    

 De fet no és estrany, ja que a l’Estat 
espanyol la feblesa del teixit civil  ens 
acompanya històricament –amb diferències 
segons territoris– i ens fa més endebles per 
a respondre als reptes que tenim ja a sobre 
(Subirats, 1999). Tot i així no podem obviar 
la seua incidència en la quotidianeïtat dels 
ciutadans. Tenint en compte, a més l’augment 
d’una feblesa que l’organització d’un mercat de 
treball cada vegada més exigent i demandant, 
que no permet ordenar la vida de les persones 
de manera independent en aquest lloc de 
treball, en especial per a la classe treballadora. 
No debades com assenyala Cucó (1991) la 
classe social intervé en la propensió a participar 
en el món associatiu, essent els treballadors 
els menys presents, excepte en sindicats i 
associacions esportives. 
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 Aquesta escassa presència de les 
associacions és més visible en les dones, per 
a qui la combinació entre el treball productiu 
i el treball reproductiu no deixa espai per a 
res més (Perelló, 2009), i quan en formen 
part és en el cas de no tindre responsabilitats 
de cura imminents i rígides, o bé formen 
part d’entitats estretament relacionades a 
aquestes responsabilitats, com és el cas de les 
associacions de pares i mares en les escoles. 

 A més a més viure en un hàbitat format 
per poblacions de mitjana o petita dimensió 
encara que facilita l’existència de xarxes de 
solidaritat, sobretot familiars, complica la 
sociabilitat en altres esferes, com és el cas de 
l’esbarjo, donades les escasses opcions. La 
seua població ni compta amb temps suficient 
ni amb una suficient diversitat d’opcions amb 
excepció sovint de les activitats festives. Per 
exemple, la festa de Moros i Cristians que 
a moltes poblacions de les comarques es 
realitza, o també a bandes de música amb 
un fort arrelament al País Valencià. Entitats 
que segons Ariño i Cucó (2001) formen part 
d’una xarxa associativa bàsica present a 
la gran majoria de municipis de petita mida 
formada per entitats de caràcter recreativo-
cultural, esportives, d’interessos comuns (com 
és el cas de les associacions de pares i 
mares) a més a més d’entitats festives. Una 
major densitat poblacional i moral, continuen 
dient, de certa complexitat estructural dóna les 
condicions suficients per a l’emergència d’altres 
tipus d’entitats més basades en el voluntariat 
(associacions de veïns, defensa de les minories, 
medi ambient, solidaritat internacional...) 

 A Alcoi hi ha un ampli conjunt d’entitats 
que bé directament com indirecta estan 
implicades en la vida cultural de la ciutat i entre 
les que cal destacar la capacitat de d’aplegar 
voluntats de les Festes de Moros i Cristians on 
s’integren centenars d’alcoians i que any rere 
any organitzen les festes patronals de la ciutat 
així com la Cavalcada dels Reis Mags. Actes 
d’important arrelament social i amb una forta 
implicació ciutadana si bé és cert que mancada 
d’igualtat. Un fet que mostra el que anotavem 
amb anterioritat, com el poder i la desigultat 
travessen les relacions culturals. 

 A banda d’aquesta participació social 
a través d’entitats de caràcter festiu (i per 
tant cultural) cal destacar-ne d’altres tot i que 
resulta complicat amb l’elevat nombre d’entitats 
existents a la ciutat i relacionades amb la 
cultura. És el cas d’Amigos de la Música de 
Alcoy, entitat creada en 1983 i dedicada a la 
promoció de la música clàssica  que a hores 
d’ara, segons el seu lloc web (www.aamalcoy.
com) compta amb 600 socis i sòcies. O bé les 
quatre bandes de música (La Primitiva, Unió 
Musical i Nova, més el Serpis, ja federada). El 
Centre Ovidi Montllor inaugurat al 2002 que té 
com a objectiu la promoció de la llengua i cultura 
pròpies; durant aquests anys ha dut a terme una 
notable activitat de promoció i producció propia 
d’activitats culturals. L’associació centenària 
El Trabajo dedicada a la promoció de la lírica 
i les arts escèniques. El teatre amateur amb 
companyies com La Cazuela o Teatre Circ. 
La Coordinadora pel valencià de l’Alcoià i el 
Comtat, entitat que forma part de la federació 
d’associacions per la llengua, Escola Valenciana 
i que a més a més de vetllar per la promoció i 
ús del valencià al sistema educatiu organitza 
nombroses activitats culturals. El Club d’Amics 
de la Unesco des de finals dels 60 treballant 
per la defensa dels Drets Humans des de 
l’activisme cultural. La concepció llibertària de 
la feina cultural de l’Ateneu Popular el Panical 
i la jove entitat Fem Cultura. Però també la 
Colla ecologista La Carrasca, el col·lectiu 8 
de març, l’Associació Fotogràfica Alcoiana, 
Amics de Joan Valls, el CAEHA (Centre Alcoià 
d’Estudis Històrics i Arqueològics), els grups de 
Danses Sant Jordi i el Carrascal, les colles de 
dolçainers i tabaleters, la Coral Polifònica... i 
tants i tants altres. 

 De fet la participació de la cultura 
es troba totalment mediatitzada per variables 
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com la classe social, el gènere i el nivell 
formatiu. Així doncs, dins la política cultural es 
fa necessari establir una línia d’atenció a tot 
tipus de públic potencial; no es tracta només 
de respondre a les expectatives del públic que 
actualment consumeix cultura, sinó d’ampliar 
el mercat fent més interessant i còmode el seu 
consum, amb productes adreçats a públics 
minoritaris i amb característiques especials. 

3. 5.Enfortir el sentit crític 

 Enfortir el patrimoni que tenim no tant 
sols el físic i paisatgístic sinó també el simbòlic 
com és el fet del nostre passat cultural amb la 
cura de l’arquologia industrial però també de 
la memòria dels treballadors i empresaris, dels 
artesans, dels mateixos creadors... 

 En aquest sentit, el propi foment del 
pensament crític es pot desenvolupar des de 
la pròpia organització i planificació de la vida 
cultural, posant en marxa diferents consells 
per a afavorir la participació. Així, a banda 
dels propis productes culturals, la pròpia 
gestió participativa, la presa de desicions, 
el contrast de criteris i el contacte amb les 
tasques organitzatives contribueixen a generar 
un estat d’opinió proactiu en l’àmbit cultural que 
a més afavoreix la democràcia activa i promou 
la participació ciutadana.

 En definitiva, amb aquestes dimensions 
hem tractat de sintetitzar els fonaments bàsics 
sobre els què considerem que s’hauria de 
construir una política cultural per a la nostra 
ciutat. Una política cultural que permeta, en la 
mesura del possible, construir una societat més 
equitativa per a tots i totes. 

4. Un futur per a Alcoi amb la cultura com 
a eix? 
 En pensar un Alcoi del futur cal 
prendre en consideració la gestió de la cultura, 
tant en el seu aspecte més ample com de 
manera restringida. Cal ser conscient que la 
cultura esdevé un element central en la nostra 
configuració com a poble, com a comunitat tant 
present com futura. Cal, doncs, parar atenció 
en construir un projecte a mitjà i llarg termini 
tenint en compte les relacions de poder que hi 
implica.  

 Per una banda, cal fer esment de la 
importància del moment actual. Vivim en una 

societat que està experimentant canvis, en 
una ciutat que està vivint un moment important 
de la seua història amb alguns condicionants 
que poden considerar-se com una transició 
socioeconòmica. En el context actual, amb un 
govern autonòmic desgastat i unes fórmules 
polítiques generals esgotades, és moment 
d’implementar noves polítiques, amb recursos 
limitats però imaginatives i innovadores. En 
aquest marc, doncs, juga un paper fonamental 
la política cultural, ja que a banda de ser un 
dels principals mitjans de projecció pública 
de les idees i formes polítiques, suposa una 
excel·lent plataforma per a dur al terreny de 
la gestió pràctica el corpus ideològic de les 
formacions polítiques. És, per tant, un bon 
moment per repensar la política cultural. Per 
redimensionar la gestió de la cultura des de 
l’administració pública, com a un dels passos 
més decisius i importants com a base de l’Alcoi 
del futur. 

 En aquest context, però, val a dir que 
la desfeta perpetrada per successius governs 
de dreta locals i autonòmics ha deixat una 
important rèmora molt complicada de superar. 
Han estat molts anys de feina per impulsar i 
imposar un determinat model que no ha enriquit 
gens la societat; al contrari: ha promogut 
perfils immobilistes, pràctiques elitistes i un 
allunyament de la cultura de la realitat social 
ciutadana. Caldrà redoblar els esforços, ampliar 
els recursos i obrir portes a la participació i a la 
contribució de veïns, col·lectius i entitats, crear 
xarxes i aliances, comptar amb criteris de joves 
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i de creadors emergents, encetar canals de 
col·laboracio i vies de cooperació i reinventar 
la comunicació entre la cultura i l’administració. 
S’ha de refer el camí desfet durant anys, i 
s’ha de refer amb els ferraments que hi haja 
disponibles, sense renunciar a cap perquè 
els recursos públics seran cada vegada més 
limitats.

 Pensar amb un bon futur per a Alcoi i per 
a la seua gent requereix incorporar un projecte 
de gestió cultural ben pensat i planificat. Un 
projecte que tinga en consideració la diversitat 
en les pràctiques culturals i el que hi ha al 
darrere d’aquesta diversitat. Un projecte la 
pretensió central del qual siga fer partíceps 
al màxim nombre de persones en les millors 
circumstàncies, contribuint a que s’hi senten 
identificades amb allò que es presenta en 
gran mesura perquè han pres part de la seua 
construcció. 
  
 La cultura no és simplement programar 
activitats i creuar els dits per a què el públic 
siga receptiu. La cultura és un arma per millorar 
la societat, i ha de caminar i crèixer junt als 
espectadors, als creadors, als programadors i 
als actors. La cultura és una eina tan perillosa 
que és capaç, ja ho hem vist, de generar 
desigualtats socials i alterar les relacions de 
poder, però alhora és una eina tan meravellosa 
que permet generar riquesa, augmentar el 
prestigi exterior de comunitats senceres, 
multiplicar l’autoestima col·lectiva i, a més de 
tot això, generar benestar en les persones. El 
camí és llarg i complicat, però paga la pena. 
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El cotxe devora la ciutat...

i la igualtat
Júlia Moltó Linares

Membre de la Colla Ecologista La Carrasca-
Ecologistes en Acció i del Col·lectiu 8 de Març.

ProPoStES DE MoBILItAt UrBANA DES 
DE L’ECoLoGISME I EL FEMINISME

La configuració de les nostres ciutats, el seu 
caràcter (hostil o amable) i les possibilitats que 
ofereixen a qui les habitem depenen, en gran 
mesura, del model de mobilitat. En contra del 
que, a priori, podríem pensar, la manera en 
què ens movem per la ciutat no és una qüestió 
neutral. El model de mobilitat reflecteix les 
relacions de poder i té moltes i molt diverses 
implicacions. 

 El diàleg entre el feminisme i 
l’ecologisme, que és sempre molt profitós 
(Ecologistes en Acció: 2009), permet formular 
propostes de mobilitat urbana que ajuden 
a fer les ciutats més habitables i menys 
discriminatòries.

EL DrEt A LA CIUtAt

 La Ciutat de les dames que reivindicava 
Christine de Pisan l’any 1405, en el què es 
considera el primer text feminista, s’oposava 

radicalment al model grec de ciutat, erigit sobre 
la marginació de les dones, dels esclaus i dels 
estrangers (Velázquez: 2006). Christine es 
va rebel·lar contra la misogínia imperant, que 
atribuïa en exclusiva als barons les qualitats 
que poden manifestar totes les persones. Però 
no sols això; també va exalçar aquells valors 
humans que, per reputar-se propis de les dones, 
eren denigrats: la tendresa, la cura, l’atenció a 
les necessitats domèstiques… (Penelas: 1998).

 A pesar dels segles transcorreguts 
des que Christine de Pisan plasmara per 
escrit la seua indignació, pareix que l’ètica de 
la cura de les persones segueix considerant-
se un assumpte predominantment femení i 
d’importància menor. Les estadístiques sobre 
l’ús del temps mostren que el repartiment 
i la coresponsabilitat de tasques entre els 
membres de les llars no s’ha produït. Les dones 
són les que més hores dediquen i les que més 
responsabilitats assumeixen en l’atenció a la 
infància i a les persones ancianes, malaltes o 
amb diversitat funcional (Román - Velázquez: 
2008).
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 Els planificadors es desviuen pels 
seus elefants blancs (les autovies, els anells 
de circumval·lació, els aeroports, els trens 
d’alta velocitat…), però solen despreocupar-se 
de les infraestructures de la vida quotidiana 
(les voreres, les parades d’autobús, els bancs 
dels carrers, els centres de dia, els pisos 
tutelats, les guarderies…). Les desigualtats 
en el repartiment de la inversió són abismals i 
mostren sense embuts què és el que consideren 
prioritari. Estem acostumats que els mitjans de 
comunicació ens informen sobre la fluïdesa 
o la congestió del trànsit rodat, però és difícil 
escoltar comentaris sobre si les voreres són 
transitables o sobre si les rampes es troben 
ocupades per cotxes mal aparcats. “Són moltes 
les dones que no saben per on anar amb el 
seu carro de la compra o amb la cadira del seu 
bebé” (Vega: 1996).

 El dret a la ciutat, entés com a la 
possibilitat de participar en les diferents 
activitats que el medi urbà ofereix, només pot 
ser real si la ciutat és accessible a tots i a totes 
(Miralles-Guasch: 2006). I en l’accessibilitat, 
com no podia ser menys, la mobilitat té un 
paper fonamental.

EL MoDEL DE CIUtADANIA

 Mentre que el “home del carrer” 
representa al conjunt de la ciutadania, sobre la 
“dona del carrer” recau el pitjor dels estigmes 
(Vega: 1996).

 El model de ciutadà que s’ha pres com 
a patró és una persona en edat reproductiva 
(açò és, adulta), amb treball remunerat, 

sense responsabilitats domèstiques i que es 
desplaça en automòbil. Un model en què 
només encaixa un percentatge petit de la 
població i només en una etapa concreta 
de la vida, “però que coincideix bastant 
ajustadament amb la descripció dels qui 
planifiquen, construeixen i teoritzen sobre 
la ciutat, dels qui dominen en els mitjans de 
comunicació i dels qui detenten el poder polític 
i econòmic”. “La resta de ciutadans, com més 
s’ajusten a aquest model, millor els va, però 
segons s’allunyen per edat, sexe, condició 
física, ofici o recursos econòmics, comencen 
a trobar traves i dificultats en una ciutat on les 
seues característiques i necessitats reals no 
han sigut considerades” (Román - Velázquez: 
2008).

 Le Corbusier, en la seua Teoria de les 
Proporcions, “arriba a establir la talla d’aquest 
model de ciutadà que serveix de referència 
per a la construcció de l’espai comú. La 
figura del Modulor, referència dels càlculs de 
dimensions, representa una persona d’1,89 
metres, un model d’habitant a qui la majoria 
no s’assembla ni s’assemblarà mai” (Pernas - 
Román: 2009).

 El reconeixement de “la diversitat 
que engloba la paraula ciutadania” és 
imprescindible per a “plantejar una ciutat 
equitativa socialment”. “La ciutat és un prisma 
multicolor que es pot veure a través de 
distintes òptiques, com l’origen, la raça, el 
gènere o l’edat” (Román - Velázquez: 2008).

EL CotXE DEVorA LA CIUtAt… I LA 
IGUALtAt

 “Una idea que s’ha generalitzat des 
de la dècada dels 70 és que l’automòbil és un 
mitjà universal de desplaçament. Les dades 
demostren que aquesta idea és una fal·làcia” 
(Vega: 1996).

 No es pot aconseguir l’estatus de ciutadà 
motoritzat si no es té accés al permís de conduir 
i a un vehicle. Els col·lectius econòmicament 
desfavorits no poden comprar i mantindre un 
automòbil i les estadístiques confirmen que les 
dones formen part d’aquest grup: elles cobren 
sous més baixos i són les que més pateixen la 
desocupació i la precarietat laboral. “El salari 
de les dones és el 70% de l’equivalent dels 
barons” (Román - Velázquez: 2008).

El cotxe devora la ciutat...
i la igualtat

Il·lustració de "Le Livre de la Cité des Dames" (1405)



EINES El futur de la ciutat68

 El cotxe familiar sol estar més a 
disposició dels hòmens que de les dones i 
les diferències es confirmen fins i tot en els 
grups de jòvens amb alt nivell de formació. 
Un estudi realitzat en la Universitat Autònoma 
de Barcelona va constatar que els hòmens 
de la comunitat universitària tenien accés a 
l’automòbil més fàcilment que les dones: “Així, 
entre els estudiants de primer cicle, posseeixen 
permís de conduir el 53,5% de les dones i el 
68,0% dels hòmens; aquestes xifres passen 
a ser el 65,3 i 78,6% entre els estudiants de 
segon cicle. Aquestes dades desmenteixen 
que l’ús desigual entre gèneres del vehicle 
privat només afecte les generacions majors i 
els estrats de població socioeconòmics més 
baixos” (Miralles-Guasch: 2006).

 “La mobilitat de les dones es 
caracteritza pel predomini de la mobilitat a peu 
i pels transports públics” (Román - Velázquez: 
2008). No deixa de ser simptomàtic que una 
de les grans batalles contra la discriminació 
racial i pels drets civils tinguera lloc en 1955 en 
un autobús públic de Montgomery (Alabama, 
USA), quan la valenta Rosa Parks, desobeint 
la llei de segregació llavors vigent, es va negar 
a cedir el seu seient a un passatger de raça 
blanca (Sampedro: 2009).

 Mentre que l’ús del vehicle privat 
presenta importants desigualtats socials, els 
mitjans alternatius (caminar, bicicleta, transport 
públic) tenen un caràcter més igualitari i són, 
a més, els que menys impactes ambientals 
generen (Miralles-Guasch: 2006).

LA CIUtAt SEGrEGADA

 La ciutat que propugna la Carta 
d’Atenes, publicada en 1942, és una ciutat amb 
zones segregades i monofuncionals: una ciutat 
dividida en zones de treball, d’oci, d’habitatge 
i de circulació (del Valle: 2006). Per a unir 
els distints espais monofuncionals –que es 
troben separats i distants uns d’altres hi haja 
o no hi haja raons de salut pública (com ara 
la contaminació) que ho justifiquen– resulta 
imprescindible que els carrers es convertisquen 
en carreteres per als cotxes. A la segregació 
dels espais, s’uneix la segregació dels grups 
socials (Miralles-Guasch: 2006).

 De forma clarivident, dones urbanistes 
com Jane Jacobs o Dolores Hayden han 

reivindicat la complexitat de la ciutat, nadant en 
contra dels corrents que tenen com a dogma la 
zonificació i la dispersió de funcions (Román - 
Velázquez: 2008). 

 Jane Jacobs, en el seu llibre The death 
and life of great american cities, publicat en 
1961 i traduït al castellà (Muerte y vida de las 
grandes ciudades), va descriure amb lucidesa i 
anticipació la importància de l’espai públic urbà. 
Si els carrers només serveixen perquè passen 
els cotxes, en aquestos no hi haurà espai per 
a la convivència i tampoc per a la solidaritat i la 
seguretat (Velázquez: 2006). 

 Dolores Hayden, en el seu llibre 
Redesigning the American Dream. The future of 
housing, work and family life, publicat en 1984, 
fa una de les primeres crítiques encertades 
contra la ciutat dels suburbis. “Dolores Hayden 
descriu l’experiència de Kaiserville en Vanport 
City, Oregon, la ciutat industrial de la II Guerra 
Mundial pensada per a les treballadores de les 
drassanes. Realitzada en tan sols un any, en 
1945, albergava 17 zones de joc, 6 guarderies, 
5 col·legis, menjadors comunals amb menjar 
preparat i serveis de manteniment complet dels 
habitatges de les obreres que substituïen els 
soldats desplaçats a la guerra. Tan bon punt 
la guerra va acabar i els veterans van tornar a 
les seues llars, aquesta experiència pionera va 
ser eliminada i l’esforç urbanístic es va dirigir a 

Isabela Velàzquez

El cotxe devora la ciutat... i la igualtat
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convéncer les dones dels avantatges de la casa 
individual, recolzada pels electrodomèstics, que 
genera el paisatge de la ciutat dispersa nord-
americana: Levvittown i propostes semblants 
del suburbi nord-americà” (Velázquez: 2006).

 Autores com Betty Friedan (La mística 
de la feminitat) i Elizabeth Wilson (The sphinx 
in the city) han analitzat les implicacions 
ideològiques de la ciutat de les urbanitzacions 
únicament residencials (Durán: 2006).

 “L’estil de vida basat en el cotxe no sols 
és car i margina les capes amb menys recursos 
de la societat, sinó que és cronòfag, consumeix 
temps i energia per a totes les classes socials”. 
A les múltiples tasques diàries cal afegir la 
de fer de xòfer de xiquets i majors, els quals 
han perdut, sota les rodes dels automòbils i 
atropellats per la dispersió urbana, bona part de 
la seua autonomia (Román - Velázquez: 2008). 
Les xiquetes i xiquets ja no juguen al carrer ni 
van sols a l’escola; la seua és una genuïna “cria 
en captivitat” (Pernas – Román: 2009).

 Els serveis s’allunyen dels barris i 
se centralitzen en distints punts del mapa de 
la ciutat, generalment molt allunyats els uns 

dels altres. És probable que l’hospital, els 
col·legis, els centres comercials i les oficines de 
l’administració pública estiguen en ubicacions 
distintes i distants, amb escasses connexions 
en transport públic (Grieco –Turner: 2006).

 Les polítiques urbanístiques dirigides 
a mantindre i incrementar la densitat o la 
mescla dels usos del sòl, si van acompanyades 
de mesures que dissuadisquen de l’ús de 
l’automòbil (Sanz: 2010), no únicament 
afavoreixen la mobilitat sostenible, sinó que 
faciliten també l’atenció a les necessitats de 
la vida quotidiana i permeten conciliar millor 
les ocupacions remunerades i els treballs no 
retribuïts.
  
VIAtGES oBLIGAtS

 Tan “obligats” són els desplaçaments 
al treball o a la universitat com els que es fan 
per a comprar, visitar el metge o acompanyar 
els xiquets a l’escola. No obstant això, en 
l’argot professional del transport, només es 
designen com a obligats els desplaçaments 
l’objecte dels quals és el treball remunerat o 
l’accés als centres d’estudi, generalment dels 
majors de 16 anys. De les enquestes se solen 

El cotxe devora la ciutat...
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excloure els viatges infantils i “bona part dels 
que es fan a peu, amb el criteri també arbitrari 
que duren menys de cinc o deu minuts o que 
no tenen com a propòsit arribar al treball o a 
l’escola. Aquesta exclusió suposa eradicar de 
la «fotografia» de la mobilitat una part molt 
considerable dels desplaçaments, justament 
els que generen l’animació local dels barris, els 
protagonitzats principalment per dones i que 
són els que marquen el ritme de l’espai públic” 
(Sanz: 2005).

 El desigual repartiment de les 
responsabilitats domèstiques i de cura de les 
persones es tradueix en pautes de desplaçament 
distintes per a hòmens i per a dones. “La forma 
de vida dels jubilats hòmens es correspon 
bastant fidelment a tal denominació: el motiu 
principal de desplaçament és l’oci (33% dels 
viatges). Les jubilades, en canvi, continuen 
assemblant-se molt a les mestresses de casa: 
el 50% dels seus desplaçaments són per a  fer 
la compra” (Tobío: 1994).

 “En les societats occidentals1, 
els desplaçaments de les dones tenen 
sovint objectius múltiples, de manera que 
l’encadenament de viatges és una característica 
destacada dels desplaçaments femenins, 
mentres que els dels hòmens són sovint viatges 
únics amb un únic propòsit.” Mentre que ells 
efectuen moviments pendulars en automòbil, 
elles caminen pel barri o agafen l’autobús (uns 
autobusos on moltes vegades no hi ha lloc 
per als cabassos de la compra o en els quals 
és difícil pujar sense ajuda amb el cotxet del 
bebé). La majoria dels planificadors i operadors 
del transport es basen en “la màxima d’«un 
gènere, un objectiu de desplaçament»”. La 
seua mirada miop només considera aquesta 
part de la realitat i exclou i margina el que 
no encaixa en aquest esquema preconcebut 
(Grieco – Turner: 2006).

1 En moltes societats africanes tradicionals, tot i 
que els automòbils no marquen les diferències, la 
divisió sexual del treball també es reflecteix en la 
mobilitat. Les dones solen caminar carregant al cap 
mercaderies, gra, aigua o combustible, amb les 
criatures també penjades a l’esquena; els hòmens, 
per contra, simplement es desplacen a peu. (Grieco 
– Turner: 2006).

ALGUNES CoNCLUSIoNS

 Sabem que la llista d’efectes negatius 
de l’actual model de transport és ben llarga: 
contaminació, soroll, accidents, elevat consum 
d’energia i de materials, acaparament de l’espai 
públic pels automòbils… El que potser no són 
tan coneguts són els seus efectes excloents i 
discriminatoris. Si la ciutat és dels cotxes i per 
als cotxes, els qui no en condueixen, i que són 
la majoria (a causa de l’edat, de les condicions 
físiques, de la situació econòmica o de les 
seues opcions personals…), acaben convertits 
en ciutadans de segona, sense veu ni vot. Per 
això, moltes de les mesures que contribueixen 
a fer la mobilitat més sostenible des del punt 
de vista ambiental, contribueixen també a fer la 
ciutat més equitativa.

 És imprescindible que es prioritzen 
i s’estimulen els mitjans de transport no 
motoritzats i que es fomenten els transports 
col·lectius. La mescla de funcions i la dissuasió 
en l’ús de l’automòbil són, així mateix, 
ineludibles.

 Quan les distàncies es calculen per als 
cotxes, tot es troba lluny i la ciutat esdevé més 
un espai de circulació que de convivència. Els 
carrers són llocs perillosos on no hi ha espai 
per als jocs infantils, per a les bicicletes, per 
a les cadires de rodes, per als carros de la 

El-Modulor-Le-Corbusier
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compra… La planificació ha de donar resposta 
a les necessitats humanes i crear proximitat. La 
ciutat ha d’estar pensada per a tots i totes i no 
per a determinades minories. 

 Lamentablement, la corresponsabilitat 
respecte a les tasques domèstiques i d’atenció 
i cura de les persones és, encara i per a 
vergonya de la nostra presumptament avançada 
i moderna societat, una assignatura pendent. 
Amb les mesures mencionades, les dones i els 
que d’elles depenen milloraran la seua qualitat 
de vida i aconseguiran major llibertat en l’ús de 
la ciutat (Vega: 1996).
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La ciutat i el decreixement
Pau Miró i Martínez 

Professor UPV
i membre de l’ODG

1.- INtroDUCCIó

 La ciutat és on actualment la majoria 
dels éssers humans desenvolupen les seues 
vides, més de la meitat dels habitants de 
la terra viuen a les ciutats. Aquestes han 
canviat radicalment des dels seus primers 
assentaments a la Mesopotàmia. En aquest 
article es fa un repàs dels orígens de les ciutats, 
per reflexionar sobre la seua conflictivitat com 
a habitat. Després és repassaran algunes de 
les propostes que des del decreixement són 
realitats per canviar les dificultats que tenen les 
ciutats. Finalment es reflexiona sobre un nou 
model de ciutat basant-se en una nova societat.

2.- orÍGENS I ACtUALItAt

 Al diccionari de la llengua catalana 
podem llegir: “Població gran per contrast amb 
viles, els pobles i el camp”. Un concepte que 
ens distingeix entre el rural i l’urbà. Al diccionari 
de la Real Acadèmia de la Llengua Espanyola 
ho podem traduir com: “un conjunt d’edificis i 
carrers, generalment regits per un ajuntament, 
on la població densa i nombrosa es dedica 
comunament a activitats no agrícoles”. 

 Si es busca una definició de ciutat 
es poden trobar diverses accepcions, ja que 
han sigut moltes les disciplines; la filosofia, 
la geografia, el dret, la sociologia, l’art,... que 
s’han ocupat de fer-ho. Però no és tan sols 
un objecte d’estudi de les ciències socials, 
la ciutat, d’ençà que els hòmens decidiren 
assentar-se formant agrupaments estables, és 
un problema que els ha ocupat i preocupat. A 
la ciutat és on naixen la cultura, les ciències, 
les arts, la història i la filosofia però també els 
exèrcits regulars, els diners, les jerarquies, la 
burocràcia i les classes socials.

 L’origen de les ciutats està associat 
a una complexa xarxa de processos socials, 
econòmics i culturals que es retroalimenten. 
Els factors que donen peu a l’aparició 
d’assentaments humans estables són: 

•	el	creixement	poblacional,
•	l’augment	de	la	producció	agrícola	per	

sostenir  la població, 
•	l’aparició	d’unes	classes	dominants	i	la	

burocràcia, 
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•	el	pagament	de	tributs	a	les	classes	
dominants, 

•	els	especialistes	en	religió,	política,	
artesanies i agricultura conviuen a les 
ciutats, 

•	el	desenvolupament	de	l’escriptura	i	
les ciències com les matemàtiques 
(comptabilitat i sistemes de numeració) o 
l’astronomia per a planificar les tasques 
agrícoles, establir cens de producció o per 
a construir edificis, 

•	el	treball	forçat	mitjançant	l’esclavitud	o	els	
tributs, 

•	la	producció	d’excedents,	
•	els	militars	per	a	protegir	a	les	classes	

dominats i assegurar el pagament de 
tributs, 

•	el	comerç	a	distància	amb	altres	ciutats,	
•	I	per	últim,	el	poder	polític	centralitzat	en	

mans d’unes classes dirigents.

 Cadascuna de les Civilitzacions a 
Mesoamèrica, Egipte, Xina o Índia, tenen les 
seues característiques pròpies i processos, 
però en totes existeix la mateixa estructuració 
i condicions que donen pas a les primeres 
ciutats. En termes polítics i administratius, les 
ciutats es regeixen per lleis, decrets i visions 
d’unes classes que ostenten el poder, i que en 
el orígens emanava d’un mandat diví. Als inicis 
no es podria concebre una ciutat sense plaça 
ni edificis públics, sense espais públics, sense 
espais de participació de la ciutadania, sense 
un espai per a la política comunitària. Estaven 
perfectament limitades per fossats i murs, 
mentre a l’urb totes les activitats considerades 
públiques transcorrien a l’aire lliure o en llocs 
oberts. Les ciutats tenien una població amb 

sentit de pertinença, eren ciutadans (membres 
de la comunitat política constituïda per la 
ciutat). 
 Actualment algunes de les nostres 
ciutats defereixen molt dels orígens d’aquestes, 
pensades per fer funcionar el neoliberalisme 
(Nota a peu: fase política actual del sistema 
capitalista), hi han substituït els espais públics 
per llocs de comerç; la ciutat compacta, on tot 
està a l’abast de la mà, per la ciutat difusa, 
on els cotxes furten l’espai de les persones 
i les àrees residencials, els llocs de feina i 
les zones d’oci i serveis estan separats però 
connectats per una gran xarxa de carreteres; 
hem reemplaçat els llocs comuns de la “polis” 
per ciutadans, separats a l’espai per estrats molt 
diferenciats, que no participen de les decisions 
sinó que són preses en llocs exclusius, tancats, 
i normalment a mil quilòmetres de la pròpia 
ciutat. La globalització ha configurat unes 
ciutats que funcionen com un metabolisme 
que consumeix recursos i expulsa residus, 
generant habitats poc saludables per a les 
persones. Podem afirmar que la ciutat, com 
a mig del mateix sistema, es caracteritza 
per ser Irresponsable, Injusta i Insostenible. 
Irresponsable, per fer desaparèixer el concepte 
de ciutadà pel de consumidor; Injusta, per fer 
augmentar les desigualtats i perpetuar-les; 
Insostenible, per necessitar gran quantitat de 
recursos que ella no pot produir i sols generar 
residus i contaminació.

 Segons el sociòleg urbà Robert Park 
(1967): “la ciutat i l’entorn urbà representen 
l’intent més coherent i, en conjunt, més 
aconseguit de l’ésser humà de refer més al seu 
gust el món on viu. Però si la ciutat és el món 
creat per l’home, és el món al que aleshores 
està condemnat a viure. Així, indirectament, i 
sense una percepció clara de la naturalesa de 
la seua tasca, al fer la ciutat l’home s’ha refet a 
si mateix.” 

 És així, que podríem afirmar que la 
ciutat del sistema productivista lineal està 
creant persones amb sistemes de vida esclau   
(Treball - Consum - Treball), que insensibles 
enfront de la resta han perdut el sentit de 
ciutadania, i inconscients tenen un gran impacte 
ambiental pel seu consum, ús de l’energia i el 
seu transport. 

 Però al mateix temps la ciutat, com 
entorn social, cultural, econòmic i polític, genera 

Fotografia Panoràmica de Caral, 5000 anys d'antiguitat
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moviments socials que critiquen i transformen 
les formes urbanes, amb conseqüències més 
humanes per la vida social. Algunes d’aquestes 
propostes s’aborden al següent punt. 

 Per tot açò, la ciutat s’ha d’entendre 
com un fenomen viu i permanent, íntimament 
lligat a la cultura amb la qual comparteix la 
característica de la complexitat, la qual cosa 
convida a repensar-la des de múltiples punts de 
vista.

2.- ProPoStES DES DEL DECrEIXEMENt

 El model de ciutat moderna, difusa 
i extensa, amenaça  urbanitzar gran part 
del Planeta. Fer ciutats més sostenibles i 
respectuoses és una qüestió que hem d’abordar 
tard o prompte, i que ja, per a moltes ciutats, 
és una prioritat. En aquest punt parlarem de 
les ciutats en transició i les ciutats lentes, a 
més d’algunes propostes des dels moviments 
socials que ens conviden a repensar la ciutat.

2.1 Les ciutats en transició

 Tot comença quan un grup de persones 
motivades d’una comunitat s’uneixen amb una 
preocupació comuna: com pot la nostra ciutat 
enfrontar-se als desafiaments i oportunitats que 
generen el canvi climàtic i el zènit del petroli?. 
La pregunta a la què intenten donar resposta 
és, a tots els aspectes de la vida que aquesta 
ciutat necessita per a sostindre’s i prosperar, 
com podem mitigar els efectes del zènit del 
petroli i reduir dràsticament les emissions de 
carboni? Aquesta idea va nàixer al 2005 d’un 
estudiant, Louise Rooney, que assistia a classe 
de permacultura (nota a peu: La permacultura 
és el disseny d’habitats humans sostenibles i 
sistemes agroculturals, que imita les relacions 
trobades en els patrons de la natura), amb 
Rob Hopkins. Aquests van traslladar les seues 
idees a les seues ciutats, Kinsale i Totnes 
respectivament, i des d’ací es va generar 
un moviment internacional que, davant del 
fi previsible del petroli i l’amenaça del canvi 
climàtic, tracta de plantejar-se processos de 
relocalització de tots els elements essencials 
que necessita una comunitat per mantenir-se a 
si mateix i continuar avant. 

 Les iniciatives en transició es basen en 
quatre suposats bàsics: 

•	És	inevitable	viure	amb	un	consum	d’energia	
molt més baix, i és millor planificar aquesta 
reducció que ser agafat per sorpresa. 

•	 Les	 nostres	 ciutats	 manquen	 en	 aquests	
moments de robustesa suficient per capejar els 
severs xocs energètics que comporta el pic del 
petroli. 

•	 Hem	 d’actuar	 col·lectivament	 i	 hem	 de	 fer-ho	
ara. 

•	 Alliberar	 l’enginy	 col·lectiu	 per	 dissenyar	
creativament i proactivament el descens 
energètic, ens du a construir formes de vida més 
enriquidores, que estiguin més connectades i 
que reconeguin els límits biològics del planeta. 

 L’objectiu principal del projecte és donar 
a conèixer formes de vida sostenibles i construir 
i promoure la capacitat local de resposta enfront 
del futur i els seus desafiaments, buscant 
mètodes per reduir l’ús d’energia i augmentar 
la mateixa autosuficiència. 

 La iniciativa fins ara ha inclòs diverses 
accions com la creació d’horts comunitaris, 
grups de consumidors-productors, empreses 
d’intercanvi de residus, reparació i reciclatge 
d’objectes en desús o la introducció de monedes 
locals. La ideologia central del moviment de les 
comunitats en transició és que una vida sense 
petroli podria ser molt més plaent i satisfactòria 
que l’actual, i que amb el fi d’avançar en les 
vies de reducció d’energia d’una manera eficaç 
hem de reconstruir les relacions amb nosaltres 
mateix, els altres i el món natural.
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2.2 Les ciutats lentes 

 El moviment de les ciutats lentes 
o “cittaslow” es va fundar a Itàlia al 1999. 
Són poblacions on s’efectuen polítiques 
d’infraestructures per valoritzar el territori i no 
per a ocupar-lo, s’incentiva la producció i l’us 
d’aliments produïts amb tècniques naturals i 
respectuoses amb el medi ambient, es 
protegeixen les produccions autòctones que 
tenen arrels en la cultura i mantenen els llocs i les 
formes, s’apliquen polítiques que fan mantenir i 
desenvolupar les característiques del territori, i 
es promou el valor de l’hospitalitat com a moment 
de la vertadera relació amb la comunitat. 

 “Viure bé” vol dir disposar de solucions 
i serveis que donen possibilitat als ciutadans 
de poder fer ús i gaudir de la seua ciutat d’una 
manera simple, fàcil i sostenible. 

 A les ciutats lentes “es busquen 
ciutadans interessats amb els vells temps, amb 
ciutats amb places, teatres, tendes, cafeteries, 
hostals, paisatges verges, artesans fascinants, 

on l’home reconeix la importància de la lenta 
successió de les estacions, amb el moviment 
del bon producte cassola que respecta el gust, 
la salut i les tradicions espontànies” (objectiu 
inicial de les “cittaslow”).

2.3. Altres propostes

 Ens cal fer un plantejament de la 
ciutat aplicant-li les 8 R’s que proposa el 
Decreixement: Revaluar: com la necessitat 
d’anteposar altres valors, Reconceptualitzar: 
Redefinir els conceptes de riquesa i valor, 
Reestructurar, adaptant el sistema de 
producció i les relacions laborals en funció 
del canvi de valors, Redistribuir, Repartir els 
recursos amb igualtat, Relocalitzar, apostar 
pel local, Reduir, el consum de combustibles 
fòssils apostant per les energies renovables, 
Reutilitzar, augmentar la vida als productes, 
conservar i reparar, i per últim, Reciclar, 
dissenyant els productes perquè les seues 
peces siguen reciclades fàcilment. 

figura 1

La ciutat i el decreixement



EINES El futur de la ciutat76

 Des dels moviments ciutadans algunes 
de les propostes que treballen per aconseguir 
ciutats més respectuoses, justes i sostenibles, 
són la Sobirania Alimentària i les Monedes Locals.

 El model de ciutat actual fomenta 
un tipus d’alimentació i d’aliments que no 
pot perdurar en el temps d’un món finit. La 
Sobirania Alimentaria pretén donar resposta a 
aquest problema de les ciutats: fomentant el 
cultiu i la producció a escala local d’aliments, 
promovent els productes locals i de temporada, 
apostant pel menjar sa i de qualitat des de casa 
a les escoles, creant grups de consumidors-
productors de productes agroecològics i 
multiplicant els horts urbans i comunitaris. 

 El sistema globalitzat fomenta els grans 
centres comercials dominats per les grans 
multinacionals que ofeguen les economies de 
base i acaben amb el comerç tradicional i 
familiar, deslocalitzant la compra per dur-la 
a la perifèria de la ciutat. Enfront d’aquest 
fenomen neixen la majoria de monedes locals o 
complementàries, com a ferramenta d’intercanvi, 
similar als diners de curs legals, que crea una 
comunitat per poder dinamitzar els seus propis 
mercats. Són un estimul per al comerç local, ja 
que obliga els usuaris a fer circular la riquesa 
dins de la comunitat. Se sol potenciar el consum 
de proximitat i ecològic, i són un bon motor per 
a desenvolupar relacions locals i crear comunitat 
en torn a un projecte comú que pot beneficiar 
totes les persones. La desglobalització de 
l’economia pot ser un bon motor per a què 
les ciutats canvien i generen altres tipus de 
relacions humanes, socials i laborals.

3. UNA CIUtAt NoVA EN UNA NoVA SoCIEtAt

 És obvi que els assentaments humans, 
requereixen un mínim d’acords socials per 
assegurar l’equilibri del grup, i que de la 
solidesa o fragilitat dels acords depén l’estabilitat 
necessària per la convivència adequada. És 
per això, que aquests acords deurien assentar-
se en la corresponsabilitat, la cooperació i la 
justícia entre els iguals que comparteixen el 
mateix territori, possibilitant i construint una 
ciutat per a què les persones visquen en 
equilibri i harmonia al seu habitat. 

 Hem de considerar que la humanitat 
està més que preparada per centrar-se més 
amb el benestar i la felicitat que en el creixement 

econòmic i l’acumulació de capital. La ciutat ha 
de pensar-se com un ecosistema equilibrat 
(vore figura 1), on la matèria i l’energia passen 
d’un organisme a un altre, traçant un cicle 
natural que fa que existisca un equilibri entre 
consum i producció de matèria i energia. Els 
éssers vius que habiten un determinat lloc 
estan íntimament relacionats entre si i amb el 
mig físic, pel que la comunitat i el bé comú han 
de ser motor de les relacions, i la felicitat i el 
benestar l’objectiu de tots.

4.- A MoDE DE CoNCLUSIó

 El nostre poble, Alcoi, va ser una 
de les pioneres en la instauració del nou 
model de ciutat que proposava el capitalisme 
industrial del segle XIX. La globalització i el 
nou capitalisme financer, genera a les ciutats i 
els seus ciutadans la crisi d’un sistema caduc 
i insostenible. Es fa palés la necessitat actual 
d’un canvi, però hem d’assumir que aquest 
segurament no provindrà de l’estat ni de cap 
organisme supranacional. Repensar la ciutat 
i el territori amb uns valors de i per a les 
persones és un repte nostre i de les futures 
generacions. A les nostres comarques tenim un 
gran sentiment de pertinença, que ens hauria 
de servir per recuperar el sentit de ciutadania 
i treballar per aconseguir la transició cap un 
hàbitat més saludables, justos i sostenibles.   

Logo  cittaslow
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Una mirada al futur de l'educació

Manolo Gomicia Giménez

 Una mirada al futur de l’educació 
exigeix una visió més àmplia, una observació 
a distancia i sobretot fer anàlisi realista i 
mesurat de la situació actual amb la finalitat 
de vore el possible futur. 

 En aquest moment de la història el 
present provoca desil·lusió, el futur genera 
incertesa i temor. Els debats actuals sobre el 
futur de l’educació parteixen de reconéixer la 
possibilitat real d’alguna catàstrofe.

 La crisi econòmica internacional, per 
exemple, ha sigut analitzada com el símptoma 
de l’esgotament d’un model de creixement 
productivista, que no té possibilitats de 
sostenir-se en el llarg termini sense canvis 
molt profunds tant en la producció com en el 
consum i la distribució de la riquesa.

 Anant al concret, existeix un 
tema transversal en el sistema educatiu 

espanyol que es molt preocupant a mig plaç, 
i és el desequilibri de les desigualtats socials. 
L’anàlisi sobre el procés de reproducció de les 
desigualtats coincideixen a assenyalar que, 
per a trencar el cercle viciós de pares pobres 
- fills pobres, és fonamental intervenir en el 
moment on es produeix la formació bàsica del 
capital cognitiu de les persones. Existeixen 
nombroses evidències que indiquen l’escàs 
poder compensador de les desigualtats que 
té l’educació formal, i l’escassa voluntat dels 
gestors de l’educació de crear un model 
educatiu més igualitari.

 En països europeus es pot apreciar 
que els millors índexs d’equitat social es 
registren en els països escandinaus, que 
es caracteritzen precisament per les seues 
polítiques familiars. És important destacar que 
en aquests sistemes educatius resulta molt 
més important el capital social i cultural de les 
famílies que el seu nivell d’ingressos. 

Els alumnes formen part de l'engranatge del sistema educatiu i són corresponsables i crítics amb els nous esdeveniments 
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Una mirada al futur de l’educació

 En aquest sentit, i pensant en el 
futur, cal que Espanya treballe perquè 
l’escolarització siga més primerenca, ja 
que redueix els desequilibris i a la llarga 
(sobretot en la secundaria obligatòria) fracàs 
escolar, absentisme, alumnes amb problemes 
educatius greus, entre altres. Per tant en el 
futur caldrà els xiquets i xiquetes des de ben 
prompte i treballar competències personals i 
emocionals tant necessàries , desprès en la 
vida escolar.

 Un altre aspecte necessari de reflexió 
és pensar en el professor del futur. Ací s’ha 
escrit de tot i sempre amb una part de veritat. 
Tal i com es desenvolupa la societat actual i 
pensant que els canvis produïts en els últims 
anys han segut rapidíssims, no es difícil pensar 
que farà falta un nou model d’educador. No sé 
on he llegit el concepte però  el professor 
necessari en el futur serà un “acompanyant 
cognitiu”. 

 La modernització del docent 
consistiria, d’acord amb aquest enfocament, a 
posar de manifest la forma en què un expert 
desenvolupa la seua activitat, de manera tal 
que els alumnes puguen observar i construir un 
model conceptual dels processos necessaris 
per a complir amb una determinada tasca. 
Es tracta, en conseqüència, d’exterioritzar 
allò que habitualment és tàcit i implícit. Des 
d’aquest punt de vista, és possible explicar 
el valor d’algunes operacions cognitives 
tradicionals, tals com la memorització, la 
repetició o la còpia, aquestes operacions són 
pedagògicament negatives si no comprenem 
el lloc que ocupen en el procés d’aprendre, 
si són executades com a finalitats en si 
mateixes, si l’alumne comprèn el sentit i el lloc 
d’aqueixes operacions en el procés complex 
de dominar l’ofici d’aprendre, el seu significat 
canvia substancialment. 

 Aquest enfocament implica, 
òbviament, un esforç molt major en el procés 
d’aprenentatge, tant per part del professor 
com dels alumnes, i obri una sèrie molt 
important de problemes per a la formació 
inicial dels professors, les seues modalitats de 
treball pedagògic, els seus criteris d’avaluació 
i els materials didàctics.

 D’alguna manera , en el futur haurem 
de  tornar al mestre artesà que transmet 
emocions pel que fa al treball, fonamentalment 
la passió per la tasca ben realitzada, la 
preocupació per l’aprenentatge de l’alumne i 
el valor del coneixement. Es destaca que la 
primera condició del treball artesanal és el 
compromís. “L’artesà representa la condició 
específicament humana del compromís”, 
en aquesta línia el nou professor haurà de 
despertar el compromís amb el treball en 
temes com:

	 •	Treballar	en	bé	de	la	comunitat.	
	 •	Treballar	per	competències.
	 •	Treballar	el	valor	de	descobrir.	

 No obstant açò, hui més que mai 
cal recolzar els valors ètics sobre bases 
d’informació i coneixements que facen 
possible la vigència real d’aquests valors. 
En les societats tradicionals, on la cultura era 
fonamentalment oral, el comportament de les 
persones es definia per la tradició, la religió o 
la confiança en la comunitat. En les societats 

Complementar l'estudi amb ....

... les pràctiques, és una tasca que es complementa satisfactòriament 
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modernes, en canvi, la reflexió està en la base 
del sistema de reproducció, de tal manera 
que les pràctiques socials són examinades 
constantment i reformades a la llum de nova 
informació. Però, a diferència dels factors que 
actuen en la societat tradicional, la informació 
i el coneixement no ens brinden seguretats 
ni certeses. Ens trobem en un món totalment 
constituït a través del coneixement aplicat 
reflexivament, però on al mateix temps, mai 
podem estar segurs que no serà revisat algun 
element donat d’aqueix coneixement. Sota les 
condicions de modernitat, cap coneixement 
és coneixement en l’antic sentit del mateix, on 
‘saber’ és tenir certesa, i açò s’aplica per igual 
a les ciències naturals i a les ciències socials. 
En definitiva el sistema docent necessitarà 
recolzar nous paradigmes des d’eixa nova 
forma de pensar en la què la incertesa és 
informació i aprenentatge, els sistemes 
apostaran per mes formació científica i aquesta 
haurà  de tindre uns valors mes humanístics i 
culturals, en definitiva haurà  de finalitzar 

l’antiga dicotomia entre ciències i lletres i 
formarem persones amb dues formacions, 
inclòs en competències noves que actualment 
considerem “Maries”.

 Un altre aspecte del present, però 
que en el futur tindrà molt a dir en educació 
serà l’alfabetització digital. Els debats sobre 
el vincle entre les tecnologies de la informació 
i l’educació són intensos i evolucionen a 
la mateixa velocitat que les tecnologies. El 
risc d’obsolescència afecta no solament els 
aparells sinó també  les idees i hipòtesis 
que formulem sobre aquest tema. Una idea, 
no obstant açò, sembla ja consolidada i és 
la necessitat de distingir clarament dues 
qüestions vinculades entre si, però diferents.

 Una és de caràcter social i es refereix 
a la inclusió digital. En aquest sentit cal que 
totes les capes socials i tots els alumnes 
tinguen competències del món digital, un 
altre tema és de caràcter pedagògic i es 

Una mirada al futur de l’educació

Generar sinèrgies positives és una tasca que cal fomentar en tot centre educatiu de qualitat 
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refereix a l’ús de les tecnologies com a 
recursos didàctics o com a dispositius per 
al procés d’ensenyament -aprenentatge, ací 
sempre tindrem clares diferències atés que 
per desenvolupar competències científiques 
o humanístiques la ferramenta digital pot 
ser molt adequada però per desenvolupar 
competències personals i socials no es allò 
més adequat. En conclusió, sí a l’aplicació 
de les TIC a l’aula sense perdre de vista el 
concepte anteriorment citat del nou paradigma 
de professor col·laborador i desenvolupador 
de la personalitat. 

 Un altre problema que determinarà, 
més que res, l’educació del futur és que la forma 
escola, com hui universalment coneixem, ja no 
té el monopoli de l’aprenentatge formal. El 
desenvolupament accelerat de les tecnologies 
de la informació i la comunicació, i la seua 
incorporació com a recursos en els processos 
d’ensenyament –l’aprenentatge està generant 
l’aparició de nous agents pedagògics que 

diversifiquen el vell concepte de centre 
educatiu, el que podríem denominar com 
la “nova institucionalitat no escolar” dels 
processos d’ensenyament– genera l’aparició 
de models de centres educatius.

 Un altre aspecte interessant serà la 
funció del centres educatius i les institucions 
administratives. Pense que la tendència serà 
evolucionar de la burocràcia a la consolidació 
de nous mecanismes de regulació i control 
del treball docent en l’actualitat el sistema 
s’organitza al voltant del clàssic model 
burocràtic “Els docents són agents de l’Estat 
educador”. Com a tals donem sentit a tota 
una estructura burocràtica d’un sistema 
normatiu (lleis nacionals, decrets, reglaments, 
circulars, etc.). El sentit del docent, de la 
seua activitat així com el seu contingut són 
definits socialment i de forma homogènia 
en tot el territori nacional i són objecte 
d’un control continu a càrrec de funcionaris 
especialitzats (caps de departaments o àrees, 
directors d’establiment, inspectors, etc.). En 
les burocràcies les pràctiques dels agents 
estan predeterminades per normes i, per tant, 
són homogènies i previsibles: l’autoritat és 
l’encarregada de vigilar el compliment de les 
normes i aplicar les sancions previstes quan 
les pràctiques s’allunyen de les prescripcions. 
 
 Una altra cosa és la realitat de les 
pràctiques socials, les quals, donada la seua 
complexitat, sempre escapen als esquemes 
normatius. En aquest sentit, els docents en 
l’aula sempre van a gaudir de graus més o 
menys significatius d’autonomia però, almenys 
en la forma, les polítiques (decisions preses 
en el centre del sistema) i els reglaments 
determinen tant el sentit com el contingut i les 
maneres de fer les coses. En aquest sentit, 
el docent és un funcionari, és a dir, algú que 
compleix una funció predeterminada.

 Hui en dia, la majoria de les 
burocràcies educatives han perdut força i 
en molts casos es mantenen en les formes, 
però han perdut capacitat de determinar les 
pràctiques dels agents del sistema educatiu. 
En altres paraules, les lleis i reglaments 
existeixen, però buides de força.

 En definitiva les escoles es convertiran 
en unitats que presten serveis en funció de 
la demanda dels alumnes i de les seues 
famílies. La política educativa estableix 

Una mirada al futur de l’educació

Cal dotar els centres amb recursos i mitjants econòmics 

L'esport és molt important per al desenvolupament dels alumnes
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estàndards que han de ser presos en compte 
pels establiments, els quals són avaluats (i 
sancionats positiva o negativament) segons el 
grau en què aconsegueixen aqueixos objectius 
d’aprenentatge definits pel centre del sistema. 

 Els centres educatius seran autònoms 
en la mesura en què han sigut alliberats dels 
reglaments que ordenaven les seues maneres 
de fer i cada escola decidirà de quina manera 
aconsegueix els resultats d’aprenentatge. 
L’Estat assigna recursos i avalua l’assoliment 
d’aquests resultats, els quals es fan públics, 
precisament per a orientar la demanda de 
les famílies i d’aquesta manera estimular la 
competència entre els centres. En aquest 
model, les institucions educatives no públiques 
no tenen garantida la seua reproducció, ja que 
la mateixa dependrà de la seua capacitat per a 
sobreviure en la competència que manté amb 
altres institucions anàlogues.

 En conclusió, el futur de l’educació 
pasa por un canvi important en molts del 
arrels educatius del segle XX. L’evolució i 
l’adaptació es fa necessària, el futur es planteja 
il·lusionant per la incertesa i la possibilitat de 
produir una ajuda significativa a les noves 
generacions. Ara bé, sent un poc realista si 
les administracions educatives continuen la 
seua política educativa nefasta de reduccions 
i de retalls aquest país tornarà a parar-se 
educativament respecte als països de l’entorn 
i necessitarem uns quants anys més per 
igualar-nos amb ells. De tota manera el canvi 
es produirà i la societat evoluciona malgrat 
interessos de uns pocs.

 Una vegada que he fet un pensament 
general i global fa falta fer una anàlisi local 
d’Alcoi. Alcoi no es una illa educativa respecte 
al que s’ha comentat anteriorment, encara 
que algú encara pensa que soms diferents; si 
analitzem la ciutat per etapes educatives, el 
futur en infantil presenta una tendència molt 
oberta en treballar competències personals i 
socials dins de les escoles i la formació dels 
docents anirà per tendències pedagògiques 
relacionades amb les intel·ligències múltiples i 
noves iniciatives en aquest sentit.

 L’educació primària, com ja s’ha dit 
abans, segurament serà la més estàtica encara 
que crec que deuria ser la més innovadora 
de tot el procés d’aprenentatge dels xiquets 

i xiquetes. La tendència per treballar en 
projectes, en intel·ligències múltiples, en 
pensar en l’alumne com un tot multidisciplinar 
i no com un sac de coneixements , de vegades 
inconnexos, ha de ser el futur i si anem en 
aquesta línea aquesta aptitud haurà de donar 
resultats en la disminució del fracàs escolar 
i d’altres situacions de la vida educativa dels 
alumnes i dels centres educatius.

 La secundària en Alcoi sempre serà 
la part mes complexa del sistema, tal vegada 
condicionada en dos factors. Per una part 
convé subratllar la poca consolidació de les 
etapes d’infantil i primària com ja s’ha explicat, 
i per altra el poc coneixement pedagògic dels 
professionals en general la qual cosa fa que 
el futur es presente complex. Si les etapes 
anteriors milloren el seu projecte escolar 
el resultat millorarà, haurà de continuar 
en la millora professional dels professors i 
l’adequació dels centres a les necessitats 
dels alumnes i dels pares; si axó es fa la 

Una mirada al futur de l’educació

La creativitat és una ferramenta molt important a l'educació

Xiquets de les escoles d'Alcoi pintant per la Pau
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millora serà significativa i realment arribarem a 
l’objectiu de donar ferraments a la majoria dels 
ciutadans.

 Realment el batxillerat es la part del 
sistema que menys sentit pedagògic té, encara 
que està arrelada en la cultura de la ciutat. Si 
s’analitza detingudament és l’única etapa que 
pràcticament dedica dos anys a preparar a 
una etapa superior, la Universitat. 
 
 En el futur això ha de canviar 
dràsticament ja que tenim l’oportunitat 
de tindre al 60% dels joves en aquesta 
etapa, haurem de dedicar un major esforç 
a consolidar les competències treballades 
en les etapes inferiors, com per exemple 
competències literàries, científiques, 
plàstiques, tecnològiques personals, socials, 
entre altres, per edat i perquè la personalitat 
ja està prou formada en aquesta etapa. Ara 
es poden treballar conceptes i competències 
que serviran al llarg de tota la seua vida 

professional i personal. És cert que algun 
centre fa alguna cosa en aquesta línia però 
encara estem molt lluny d’arribar a aquest 
objectiu.

 I per finalitzar la Formació 
Professional en el futur continuarà sent 
“l’ànec lleig” del sistema. Amb la problemàtica 
d’atur i la necessitat que té aquesta ciutat 
de professionals en totes les especialitats 
l’etapa no acaba d’arrancar i únicament és 
una bona eixida de segona opció. És cert 
que últimament l’Administració Educativa 
ha desenfocat els grans objectius de la FP 
intentant retornar al model de FP-1 i FP-2 i 
això ha retardat la consolidació de la nova 
formació professional, però també el propi 
professorat no ha evolucionat en la millora de 
l’etapa ni en la professionalització dels seus 
objectius. En el futur aquesta etapa serà clau 
per al desenvolupament de la ciutat i si no es 
així tornarem a ressentir-nos quan finalitze la 
crisi, perquè una ciutat sense professionals de 
tot tipus està abocada a l’extinció.

 I ja per concloure, a l’igual que a 
nivell general marcava la il·lusió del repte de 
l’educació, quan la mirada la centrem en la 
ciutat també ocorre alguna cosa semblant. 
Si tenim en compte l’estratègia de la Unió 
Europea, el futur estarà en les ciutats mitjanes 
com Alcoi i tots els serveis d’aquest tipus de 
ciutat es basaran en conceptes de ciutats 
intel·ligents i en aquets repte l’educació local 
serà la clau dels fonaments d’un nou model 
de ciutadans formats, competents i amb 
perspectives de formació en tota la seua vida.
 

Una mirada al futur de l’educació

Alumnes de l'IES Pare Vitòria fent enquestes en anglès a Benidorm

Alumnes del Pare Vitòria a les Trobades d'Escoles Valencianes a Balones
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Marta Isidro i olga Latorre aconsegueixen 
un doblet històric al guanyar el Primer Premi 
en “Art i Humanitats” en el XXV Certamen 
Nacional “Jóvens Investigadors” i el VI 
Concurs Nacional “Si eres original eres de 
llibre”. L’obtenció d’aquests premis mostra 
la consolidació de l’afany investigador i de 
l’interés per l’aprenentatge actiu en l’IES 
Pare Vitòria, que aconsegueix així la triple 
corona dels premis nacionals d’investigació 
en Secundària, després d’haver guanyat 
en edicions anteriors els altres dos grans 
premis el “Sant Viator” i el “Esdelibro”.

 La comprensió del procés 
d’aprenentatge com una activitat creativa a 
poc a poc va consolidant-se entre els alumnes 
de l’IES Pare Vitòria. Cada vegada són més 
els alumnes que consideren que l’acumulació 
de coneixements per se no té sentit si no es 
pot donar a aquest coneixement una utilitat 
pràctica que permeta ajudar a resoldre o aclarir 
alguna qüestió d’interés per a la comunitat. Per 
aquesta raó augmenta el nombre d’alumnes 

que participa en convocatòries orientades a 
aquests fins.

 Durant els cursos 2011-2012 i 2012-13, 
els nostres alumnes han continuat desenrotllant 
treballs d’investigació patrocinats per la 
convocatòria del Programa Arce, que agrupa 
centres de Secundària que treballen en els 
mateixos àmbits, i han actuat també com 
cibercorresponsals per al concurs de la FAD 
(Fundació d’Ajuda contra la Drogoaddicció) 
“I tu què?”, elaborant interessantíssimes 
produccions en diferents formats que els han fet 
mereixedors del primer premi d’aquest concurs.

 

 D’entre tots estos treballs sobreïx 
el realitzat per Marta Isidro i Olga Latorre 
titulat “Estudi de les taxes d’alcoholèmia i 
dels factors associats al consum alcohòlic 
en els personatges d’Emilia Pardo Bazán” 
destacant en aquesta investigació la utilització 
de la literatura com a laboratori d’investigació, 
la interdisciplinarietat, perquè es tracta d’un 
treball en què es combina literatura, història de 

L'IES “Pare Vitòria”
un compromís amb la investigació Pilar Gomis 

Olga i Marta amb la seua professora després de guanyar el Primer Premi a Mollina



EINES El futur de la ciutat85

la medicina i prevenció del consum alcohòlic, 
i molt especialment la metodologia de treball 
íntegrament científica, com es pot comprovar 
a continuació. Aquest mèrits són els que 
van permetre que el treball fóra seleccionat 
per a participar en el XXV Congrés “Jóvens 
Investigadors” celebrat en Molina (Màlaga) 
durant la setmana de l’1 al 5 d’octubre del 2012 
i que finalment obtinguera el Primer Premi, 
dotat amb 5.000 € i una beca de 15 dies per a 
continuar investigant en l’Institut d’Història de la 
Medicina “López Piñeiro” dependent del CSIC.

MEtoDoLoGIA I rESULtAtS DEL 
trEBALL SoBrE EL CoNSUM 

ALCoHòLIC EN ELS PErSoNAtGES 
DE LA PArDo BAZáN

 Com havíem trobat diversos 
personatges que bevien alcohol en Los pazos 
de Ulloa, vam estar llegint sinopsi de les 
novel·les i contes de E. Pardo Bazán per 
veure si ens donaven més pistes sobre altres 
personatges, i unes vegades directament i 
altres per intuïció aconseguim descobrir usos 
alcohòlics curiosos en cinc de les seues 
novel·les i en una col·lecció de contes: 
Insolación, La Tribuna, La madre naturaleza, 
Elos pazos de Ulloa, Un viaje de novios, i Un 
destripador de antaño y otros cuentos.

 Per al desenrotllament de l’estudi 
seguim una sèrie de passos que explicarem a 
continuació, prenent com a exemple el cas de 
la marquesa d’Andrade:

 Primer analitzem la quantitat de 
beguda que consumia la marquesa: ½ botella 
de camamilla, cal tindre en compte que beu 

junt amb el senyor Diego, i que més o menys 
cada un podia beure la meitat de la botella que 
l’hostalera els servix, 2 canyes, ½ botella de 
Xerés, i mitja botella de champagne.

 Després, a partir de la següent equació, 
[0,8 (densitat de l’alcohol) · quantitat de beguda 
ingerida en ml · grau] / 100 = g d’alcohol pur 

Substituïm amb les nostres dades.

[0.8 · 375 (capacitat de mitja botella) · 15] / 100 = 45 g

[0.8 · (250 (capacitat d’un got) · 2) · 5] / 100 = 20 g

[0.8 · 375 · 36] / 100 = 108 g

[0.8 · 375 · 45] / 100 = 135 g

Sumem els grams d’alcohol per a saber el total 
d’alcohol ingerit.

45+20+108+135 = 308 g

 Ara calculem la taxa d’alcoholèmia amb 
la següent formula:

Massa d’alcohol ingerit / [pes de la persona en 
Kg · coeficient de difusió] = Taxa d’alcoholèmia1 

 Si, segons la descripció que fa Emilia 
Pardo Bazán de la marquesa, deduïm que té 
un pes de 52 Kg gràcies a la taula que compara 
l’altura i el pes, i sabem que el coeficient 
de difusió en dones és de 0,6. Substituïm 
l’equació.

 308 / [52 · 0.6] = 9.87 g/l

 Després, mirem les característiques 
que presenten les persones amb aquesta taxa 
d’alcoholèmia, i comparem els resultats amb la 

Marta i Olga amb els preparatius de la seua presentacióPortada del treball premiat

L'IES "Pare Vitòria",
un compromís amb la investigació
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descripció de Pardo Bazán. Per exemple:

 L’endemà té forta ressaca. Emilia Pardo 
Bazán descriu molt bé tot el que sent després 
de la ressaca: sent un mal de cap intens, 
nàusees i sufocació. Sua molt i nota la boca 
apegalosa, amarga i seca, i la llengua com si 
fóra d’espart. Símptomes que intenta fer passar 
com propis d’una insolació2.

 Tot aquest procés el seguim en tots 
els personatges, excepte en els que no 
especificaven la quantitat d’alcohol ingerit. En 
els quals realitzàvem el procés al revés. És 
exemple d’açò el cas del senyor Vidal.

 Primer ens fixem en els símptomes que 
Pardo Bazán descrivia. Ens diu com a l’agafar 
els bots les reaccions dels mariners eren 
més lentes, al final el bot conduït pel senyor 
Vidal bolca a causa d’aquestes reaccions 
enlentecidas.

 Després d’identificar les característiques 
del personatge busquem alguna semblança en 
la nostra taula de taxes d’alcoholèmia. Al final 
vam deduir que pertanyia al nivell 3, és a dir, 

que tenia una taxa d’entre 0,8 g/l i 1,5 g/l.
1.   Fòrmula de Widmark.

2. Totes aquestes dades podem trobar-les en 
“Insolación”, d’E.Pardo Bazán. Ed. Bruguera 1981 
Pgs.7-11

 Calculem, a partir d’açò, i sabent que 
el seu pes era de 63 kg, la quantitat de vi que 
bevia. Amb les mateixes fórmules, però aïllant 
la variable desitjada.

1,15 · 63 · 0,7 = 50,7 (Gr alcohol ingerit)

(50,7 · 100) / (0,8 · 12) = 528,3 ml de vi

 Realitzem aquest estudi amb un total 
de 17 personatges i traslladem les conclusions 
a uns quadres de què es pot observar ací una 
mostra:

D'esquerra a dreta les alumnes Marta Cañete, Altea Conejero, la Ministra Cristina Garmendia, la professora coordinadora del treball 
Pilar Gomis i el director del centre Toni González

L'IES "Pare Vitòria", un compromís amb la investigació
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tAULA DE rESULtAtS NÚM.1 (FrAGMENt)
 Vam fer dos taules perquè els resultats de l’estudi estigueren més clars, i foren més fàcils de veure. 
En la primera taula es mostren les característiques físiques dels personatges, el tipus d’alcohol que beuen, 
la situació o ambient de la ingesta i la classe social a què pertanyen.

PErSoNAtGE EDAt ALtUrA I 
CoMPLEXIó

PES tIPUS 
D’ALCoHoL 

INGErIt

AMBIENt DE LA 
INGEStA

CLASSE SoCIAL

Assís taboada 27 1,60-1,70m prima 52 Canya, 
manzanilla, 
xerés i 
champagne

Menjar distingit amb 
un amic

Classe alta, és marquesa, 
viuda d’Andrade

Diego, 

o Pacheco

30 1,75m 70 Xerés Menjar distingit amb 
la marquesa Assís

Classe alta

Marit d’Antonia 30 1,75m 65 Vi Acompanyant al 
sopar

Classe baixa

Juan ramón 35 1,75 Prou gros 70 Cervesa Beu en una Taverna Classe mitja-baixa, és el 
moliner.

Matías 20 1,70m. Prim, però 
fort

65 Vi, aiguardent i 
canya de Cuba

Àpat amb companys 
de treball

Classe baixa, treballa talant i 
carregant troncs

 

L'IES "Pare Vitòria",
un compromís amb la investigació
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tAULA DE rESULtAtS NÚM. 2 (FrAGMENt)
 En la que estudiàvem els grams d’alcohol ingerits, la taxa d’alcoholèmia resultant, els símptomes 
descrits per la Pardo Bazán i els símptomes que establia la nostra taula d’equivalències respecte a la taxa 
d’alcoholèmia.

PErSoNAtGE GrAMS D’ALCoHoL 
INGErIt

tAXA 
D’ALCoHoLèMIA 
o D’ALCoHoL EN 

SANG

SÍMPtoMES 
DESCrItS PEr 
BAZáN EN EL 

LLIBrE

SÍMPtoMES EStABLItS 
EN LA NoStrA tAULA

El senyor Vidal Vam deduir que bevia 
0,5 litres de vi. Serien 
unes tres quartes parts 
d’una botella de vi.

Segons els símptomes 
presentats, podria 
estar en el nivell 3. 0,8 
g/l – 1,5 g/l

Reaccions molt 
alentides, disminució 
de la percepció del 
risc.

Estat d’embriaguesa. 
Reflexos molt pertorbats, 
respostes lentes. Pèrdua 
del control precís dels 
moviments. Problemes 
seriosos de coordinació. 
Dificultats de concentració de 
la vista. Notable disminució 
de la vigilància i la percepció 
del risc.

Llúcia ½ botella de Bordeus 
= 36 g

½ botella de Xerés = 
108 g

1 copa de Chartreuse 
= 57,6 g

TOTAL = 201,6 g

1/3 copa de Borgonya 
= 5,75 g

1/3 copa de 

Château-Iquem = 5,76 
g

1/3 copa d’El Màlaga 
= 5,76 g

1/3 copa de Rhin = 
5,76 g

1/3 copa de 
Champagne = 21,12 g

TOTAL = 44,16 g

5,89 g/l

1,29 g/l

Se sent cansada, té 
son i ensopiment, té 
calor i se sent atordida.

En la segona ingesta 
està un poc marejada, 
sent que se li tanquen 
els ulls, i veu un poc 
borrós, també està una 
miqueta  cansada i té 
ensopiment. Sent que 
els braços se li cansen.

Embriaguesa profunda. 
Estupor amb analgèsia i 
progressiva inconsciència. 
Abolició dels reflexos, paràlisi 
i hipotèrmia. Pot desembocar 
en coma.

Estat d’embriaguesa. 
Reflexos molt pertorbats, 
respostes lentes. Pèrdua 
del control precís dels 
moviments. Problemes 
seriosos de coordinació. 
Dificultats de concentració de 
la vista. Notable disminució 
de la vigilància i la percepció 
del risc.

 A més d’aquests elements, vam poder estudiar les circumstàncies en què els personatges consumixen 
alcohol, les raons que els impulsen, les característiques sociològiques d’edat, sexe, nivell sociocultural, 
efectes i conseqüències físiques, psicològiques i socials d’aquests consums, graus d’alcoholèmia i la seua 
distribució per classes socials, etc… com podrà veure qualsevol que desitge consultar el nostre treball, 
arribant finalment a les següents conclusions.

L'IES "Pare Vitòria", un compromís amb la investigació
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CoNCLUSIoNS

1. E. Pardo Bazán, realment tenia molt 
ben estudiat l’àmbit, perquè hi ha una 
correspondència quasi al 100% entre els 
nivells d’alcohol que consumixen els seus 
personatges i les reaccions i símptomes que 
ella descriu, amb els que assenyalen els 
actuals estudis mèdics.

2. Que la novel·la naturalista servix molt bé 
com a font d’informació i com a laboratori 
d’experimentació psicològica, perquè 
també coincidixen la resta dels factors que 
intervenen en l’hàbit del consum alcohòlic 
amb què determina la moderna psicologia.

3.  Quant a la classe social, hem observat que 
hi ha més personatges de classe baixa que 
beuen, però que els de la classe alta que ho 
fan, abusen en gran manera.

4. Els personatges que beuen alcohol, 
majoritàriament beuen grans quantitats 
i sobrepassen la taxa de 3 g/l, aquesta 
dada ens va sorprendre ja que segons les 
nostres taules, eixes quantitats d’alcohol 
en sang són molt elevades i tenen greus 
conseqüències sobre l’organisme.

5. La majoria de personatges bevien per 
diversió, creiem que és així perquè forma 
part de la cultura mediterrània l’associar 
l’alcohol i la diversió.

En el Caixaforum, a Madrid, després de rebre el premi Esdelibro

L'IES "Pare Vitòria",
un compromís amb la investigació
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LES ACtIVItAtS rEALItZADES EN EL 
MArC DEL ProGrAMA ArCE

 Al llarg del curs 2011-2012 els alumnes 
de l’IES Pare Vitòria han continuat amb la seua 
activitat investigadora i difusora dels resultats 
de les seues investigacions. Novament 
presentem els nostres treballs i vam ser 
seleccionades per a viatjar a Barcelona i 
participar en la XIII Fira Exporecerca que es 
va celebrar en la seu del Caixaforum, i que 
té com a finalitat servir de punt de trobada 
i difusió de tota l’activitat investigadora que 
s’està realitzant a nivell de secundària en 
l’àmbit estatal.

 També hem participat en el III Fòrum 
Intercomunitari d’Investigació Juvenil, que en 
aquesta ocasió es va celebrar en la localitat 
de O Carballino (Orense) on ens desplacem 
les professores Marisa García Castejón i Mª 
Pilar Gomis amb les alumnes i les ponències 
que es detallen a continuació.

 
Alumnes de 2n d’ESo

*	”Vida	laboral	de	10	dones	alcoianes”	Clara	
Cardenal Miró i Marina Pérez Pascual. Treball 
coordinat per Vicent Romans Noguera.

*	“Estudi	de	la	frustració	produïda	pel	fracàs	
en el videojoc”, Yurena Colomina Soriano, 
Mar Fernández Aliaga, Tamara Moncho 
Llorca i Celia Senabre Abad. Coordinat per 
Mª Pilar Gomis Martí.

Alumnes de 3r d’ESo

*	“Estudi	dels	hàbits	lectors	dels	adolescents	
alcoians”, Miriam Gisbert, María Palop i 
Andrea Vicedo. Treball Coordinat per Marisa 
García Castejón

Alumnes de 4t d’ESo
*	 ”Estudi	 de	 les	 taxes	 d’alcoholèmia	 i	 dels	
factors associats al consum alcohòlic en els 
personatges de E. Pardo Bazán” Marta Isidro 
Brau i Olga Latorre Salort. Coordinat per Mª 
Pilar Gomis Martí.

*	 “Estudi	 de	 l’atracció	 de	 les	 xiques	 bones	
pels xics roïns” Ainhoa Bracer Climent, Anaïs 
Doménech Giner, Irene Martínez Sánchez 
i Miriam Sánchez. Coordinat per Mª Pilar 
Gomis Martí.

 En aquesta trobada van participar 
també, com en anteriors ocasions, els centres 
Institut El Cairat d’Esparreguera, IES Porta 
de Auga de Ribadeo i el Colexio Alborada 
de Vigo, mantenint-se el bon nivell de tots 
els participants. Per als alumnes va ser una 
grata experiència tant a nivell científic com  
personal, que es va saldar, com no podia 
ser menys amb plors i comiats sentidíssims 
després d’unes jornades tan riques en l’àmbit 
humà com en  l’acadèmic. Anem, per tant, 
a seguir lluitant per la continuïtat d’una 
activitat que tan bons resultats oferix, i que 
tan important és a l’hora d’estimular les 
vocacions científiques, així com d’oferir als 
alumnes actius la possibilitat d’enriquir el seu 
currículum amb mèrits tan interessants com 
els aconseguits per Marta i Olga en aquesta 
ocasió. 

Miriam, Andrea i María

L'IES "Pare Vitòria", un compromís amb la investigació
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EL CoNCUrS “I tU QUè?” DE LA FAD 
FUNDACIó D’AJUDA CoNtrA LA  
DroGoADDICCIó.

 Un total de 10 alumnes de 1r de 
Batxiller d’Humanitats, agrupades en dos 
equips, ha participat en el concurs FAD I tu 
què? En la convocatòria de 2013. Aquest 
concurs està obert a jóvens estudiants menors 
de 18 anys. La finalitat és oferir-los un espai de 
relació i de debat en què es puguen manifestar 
lliurement, però sobretot on es vegen obligats 
a aportar una reflexió sobre temes ben vius del 
món actual.

 El bon estudiant de lletres ja no és 
el que no fa faltes d’ortografia, sinó aquell el 
pensament del qual pot ajudar a construir una 
realitat millor. Aquesta ha sigut l’estratègia 
de la FAD, a través de la plataforma www.
cibercorresponsales.org s’ha permés que cada 
un dels estudiants inscrits tinga el seu propi 
blog  què pujar les seues anàlisis sobre com 
aborden qüestions el dinamisme de les quals 
obliga a replantejaments permanents. Les 
característiques químiques i, per tant l’efecte, 
de les drogues actuals són molt diferents de 

les de fa 30 anys i per aquesta raó els jóvens 
d’ara han de tindre el seu propi punt de vista, 
d’acord amb la realitat actual, si a açò afegim 
el rebuig que molts jóvens experimenten per 
la literatura de sermons que solem endegar 
els majors, es comprendrà millor l’atractiu que 
la pàgina de cibercorresponsals té per a ells. 
Allí han pogut publicar i debatre sobre mitjans 
de comunicació, pressió del mercat sobre els 
jóvens, influència de la televisió i internet en 
les nostres vides, educació, relacions amb 
altres generacions, assetjament, violència, 
drogues, llibres, cine, salut física i mental, 
etc… Han pogut triar el gènere que millor 
s’ajustara al contingut: vídeos, entrevistes, 
poemes, cartells, assajos, articles científics, 
decàlegs, etc… Amb tot, probablement el més 
interessant fòra veure les visites que rebien 
els posts que publicaven, en alguns casos 
superiors a 200, les estadístiques del teu blog 
personal, els comentaris, les respostes a eixos 
comentaris, sense defugir cap tema. Parlar 
de drogues amb sensatesa, des de la teua 
posició de jove seré, reflexiu, polemitzar amb 
altres jóvens que encara que crispats i agitats 
també caminen buscant la veritat ha sigut una 
experiència que totes elles recordaran amb 
satisfacció. Cooperaven amb jóvens d’altres 
comunitats autònomes, amb altres visions 
diferents de les que estaven acostumades, 
i a més de tots estos plaers per se, a més 
d’eixa alegria de veure que les teues idees 
interessen a algú i que són útils i apreciades, 
finalment veure’s recompensades amb el 
premi que no esperaven ha sigut un colofó que 
ens omple d’orgull, a mi com a coordinadora 
i a tot el centre per haver contribuït a formar 
estes incipients pensadores, que sens dubte 
ja no abandonaran mai este hàbit. Qui vulga 
admirar-se tant del volum com de la qualitat 
del que han produït no té sinó entrar en la 
pàgina de cibercorresponsales i descobrirà 
perquè les han premiat amb una tablet per a 
cada una. Enhorabona a Sara Figuerola, Alba 
Llácer, Estela Llácer, Blanca Morató, Jhoanna 
Yunga, Judit Company, Celia Ibáñez, María 
Ivorra, Alba Montava i Marta Pastor pel seu 
gran èxit! 

Un moment de distensió en un bell entorn paisagístic
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El Programa Erasmus als Cicles de 
Química de l'IES Pare Vitòria Ximo

Balaguer Yébenes

 La Carta Erasmus establix el marc 
general per a les activitats de cooperació a nivell 
europeu que un centre d’ensenyança superior 
pot realitzar dins del programa Erasmus com a 
part del Programa d’Aprenentatge Permanent 
(PAP).                

 Els Centres d’ensenyança superior han 
d’obtindre la Carta Erasmus com a requisit previ 
per a poder organitzar la mobilitat d’estudiants, 
ja siga a través de mobilitat directa o integrants 
en consorcis promoguts per institucions 
educatives, personal docent de nivell superior 
i personal administratiu relatiu al cicle superior, 
així com sol·licitar projectes multilaterals, xarxes 
i mesures d’acompanyament i organitzar visites 
preparatòries.

Els objectius específics del Programa 
Erasmus són recolzar la realització d’un Espai 
Europeu d’Educació superior i reforçar la 
contribució de la Formació Professional de grau 
superior al procés d’innovació.

 L’IES Pare Vitòria disposa de la Carta 
Erasmus des del curs acadèmic 2008/2009 per 
a alumnes de Formació Professional de Grau 
Superior de Laboratori d’Anàlisis i de Control de 
Qualitat.

 El currículum de les ensenyances 
de Formació Professional inclou una fase de 
formació pràctica en els centres de treball 
(FCT). El mòdul de Formació en Centres de 
treball (FCT) té com a finalitat que l’alumnat 

“La formació professional (FP) és vital 
per preparar els individus per a la societat 
d’avui i garantir la futura competitivitat i la 

innovació a Europa”
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El Programa Erasmus
als Cicles de Química

de l'IES Pare Vitòria

adquirisca els resultats d’aprenentatge (LOE), 
que han de ser desenvolupats en un àmbit 
productiu real, on l’alumnat observe i exercisca 
les funcions pròpies de la professió, conega 
l’organització dels processos productius o de 
servicis i les relacions sociolaborals en el 
centre de treball.

 Els alumnes amb una beca Erasmus 
de Mobilitat de Pràctiques realitzen aquest 
mòdul de Formació en Centres de Treball 
(FCT) en països europeus. El període de 
pràctiques és l'estància durant un període de 
3 mesos en una empresa d’un país europeu 
i té per finalitat contribuir a que les persones 
s’adapten a las exigències del mercat laboral 
a escala comunitària, adquirisquen aptituds 
específiques i milloren la seua comprensió de 
l’entorn econòmic i social del país en qüestió, 
al mateix temps que assoleixen experiència 
laboral. 

Des de l’any 2009, un elevat nombre 
d'alumnes del Grau Superior han realitzat 
pràctiques formatives en països d’Europa 
gràcies a les beques Erasmus.

Curs 2010/2011: Mateo Ferri, Hipòlit Cerdà 
i Gonzalo Reig realitzaren les pràctiques 
formatives en Portugal i Regne Unit.

Curs 2011/2012: Paula Pastor, Juanjo 
Torregrosa, Vicente Rozas i Salva Miñana 
realitzaren les pràctiques formatives en 
Portugal, Itàlia, Regne Unit i Polònia.

Curs 2012/2013: Imanol Arenas realitza les 
pràctiques formatives en Portugal i Benito 
Cabrera en Itàlia.

Curs 2013/2014: tres alumnes realitzaran 
les pràctiques en Itàlia i Regne Unit.

Durant l’estància formativa en 
pràctiques, els alumnes també realitzen un 
projecte de Laboratori d’Anàlisis i de Control 
de Qualitat. Consisteix en la realització 
individual d’un projecte de caràcter integrador 
i complementari de la resta dels mòduls que 
componen el cicle formatiu, que es presentarà 
i es defensarà davant d’un tribunal format 
per professorat de l’equip docent del cicle 
formatiu.

 
 L’autonomia i la iniciativa són uns 
dels principals objectius que caracteritzen 
la realització del Projecte. Aquest mòdul 
complementa la formació d’altres mòduls 
professionals en les funcions de planificació 
i programació, control i assegurament de la 
qualitat i medi ambient.

Alumnes amb beca Erasmus, curs 2011/2012

Alumnes amb beca Erasmus, curs 2010/2011
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 Alguns dels projectes realitzats pels 
nostres alumnes Erasmus són:

Alumna: Paula Pastor 

Creació d’un nou greix. Realitzat al 
Department of Food Technology in Warsaw 
University Of Life Science,en Varsòvia 
(Polònia).

Alumne: Benito Cabrera
 
Extracció i determinació d’isoflavones en llegums 
mitjançant Cromatografia líquida. Realitzat al 
Departament de Ciències Químiques, de la Scuola di 
Scienze del farmaco e dei Prodotti della Salute  de la 
Universidad de Camerino, Itàlia.

El Programa Erasmus als Cicles de Química de l'IES Pare Vitòria
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Alumne: Imanol Arenas 

Anàlisis d’aigües per a consum humà. 
Realitzat al laboratori d’aigües de la Universitat 
d’ Algarve (Portugal)

ErASMUS+ 2014-2020

 El Parlament Europeu ha aprovat el 
programa Erasmus+ per al període 2014-2020, 
que entrarà en vigor l’1 de gener del 2014.

 El nou programa Erasmus+ s’emmarca 
en l’estratègia Europa 2020, en l’estratègia 
Educació i Formació 2020 i en l’estratègia 
Rethinking Education i engloba totes les 
iniciatives d’educació, formació, joventut i 
esport. Comprén tots els nivells en matèria 
educativa: escolar, formació professional, 
ensenyança superior i formació de persones 
adultes.

 Europa ha de proveir als seus ciutadans 
d’educació, les capacitats i la creativitat que 
necessiten en una societat del coneixement. 
El món està canviant ràpidament i els sistemes 
educatius han de modernitzar-se i adaptar-
se a noves formes d’ensenyar i aprendre, a 
més d’adoptar les noves oportunitats que es 
presenten.

 L’educació, la formació i l’aprenentatge 
no formal en l’àmbit de la joventut són la clau 
per a la creació d’ocupació i per a millorar la 
competitivitat d’Europa. 

 Per aquesta raó, Erasmus+ serà una 
contribució decisiva per a fer front a aquests 
desafiaments.

 El principal objectiu del Departament 
de Cicles de Química de l’IES Pare Vitòria 
en el nou període 2014-2020 és la realització 
de mobilitats de pràctiques i estudis, tant 
d’alumnes com de professors. També realitzar 
convenis amb altres institucions europees 
d’intercanvi d’estudiants i convalidacions de 
crèdits europeus ECTS del nostre cicle de Grau 
superior.

 Esperem continuar realitzant més 
activitats amb el nou Programa Erasmus+.

El Programa Erasmus
als Cicles de Química

de l'IES Pare Vitòria
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