
                         

                        

  

                      
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

                                             

                                              MANIFEST   FUNDACIONAL 

   

 

Els ciutadans no naixem amb una tendència política específica, amb la qual la nostra manera de pensar 

es veurà condicionada per la nostra educació, companyies i entorn més pròxim. Creiem que el nostre 

dret constitucional de votar no està condicionat, ningú està obligat a votar sempre el mateix pel simple 

fet de simpatitzar amb una o altra opció, sobretot quan ens decep l'opció triada. Moltes vegades ni 

ens plantegem el canvi per mantindre'ns en una ideologia i utilitzem allò del “mal conegut”. 

  

 Sentim cada vegada més la necessitat d'una opció transversal, sense una ideologia definida o concreta 

que pose barreres al normal creixement i desenvolupament d'una població, que siga un instrument 

real al servei dels ciutadans, amb un programa senzill, de sentit comú, basat en idees, valors, principis 

i necessitats que comparteixen la majoria dels ciutadans. Una alternativa política en construcció per 

a tots els defraudats, desenganyats, desencantats i decebuts amb les polítiques habituals de la nostra 

ciutat i amb les estructures de partit que coneixem. No es tracta doncs de dividir, sinó més aviat de 

tot el contrari, sumar esforços en tot allò que ens afecta directament. 

 

Una part molt important dels assumptes que concerneixen al benestar dels ciutadans de cada població, 

poc tenen a veure amb les polítiques nacionals i autonòmiques en les quals solen estar ocupats els 

partits d'àmbit nacional o autonòmic. Una força no subjecta a la disciplina dels partits, seria doncs 

una eina molt útil i beneficiosa per al desenvolupament de les polítiques municipals. 

 

El nostre principal objectiu: 

 

Que els Ajuntaments estiguen totalment bolcats en el servei als seus ciutadans. Necessitem solucions 

als nostres problemes i una gestió eficaç en les nostres institucions més pròximes. Que l'interés 

general prevalga sobre qualsevol altra opció partidista o ideològica, que el centre d'atenció siga la 

ciutat i el ciutadà. Una ciutat de futur, amable, sostenible, social i econòmicament forta, necessita 

 

 



d'uns ciutadans satisfets amb els esforços de la seua administració i la complicitat amb els seus polítics 

més pròxims, en una relació constant, i que responga a les nostres necessitats més immediates. 

 

Des de la humilitat i el respecte, aportarem el sentir de la ciutadania i el defensarem amb tota la nostra 

obstinació. El nostre desig és representar a tothom. La nostra prioritat serà la defensa dels drets en 

general i la lluita per una vertadera unió, en contra de qualsevol discriminació o postura allunyada de 

la realitat. 

 

Per a coordinar aquest projecte, volem donar-nos a conéixer davant l'opinió pública. Som un projecte 

en plena evolució i, per descomptat, sempre obert a millorar amb les aportacions de tots els que 

vulguen anar sumant-se a ell per a poder fer-ho més gran, més divers, més complet, i sobretot, més 

eficaç. 

 

Què volem? 

 

- Ser un partit independent, que no es dega a ningú més que a la seua ciutat i els seus veïns, 

capaç d'aportar, negociar i consensuar amb la resta de forces polítiques.  

  

- Ser un partit sensible amb l'equitat, el medi ambient, les desigualtats, la mobilitat sostenible, 

i totes les problemàtiques socials i econòmiques.  

  

- Ser un partit treballador i responsable, adequant tota l'estructura administrativa i aconseguint 

un Ajuntament més eficient, més solidari i molt més pròxim als veïns. 

 

- Lluitar contra les despeses inútils i les ruptures socials, contra l'elevat índex d'atur, que posa 

en perill el desenvolupament personal, el sistema del benestar i les pensions, el deute present i futur 

que hipoteque als nostres fills i nets, i els col·lectius més desprotegits (xiquets, majors, pensionistes, 

dependents, diversitat funcional, persones en soledat,…). 

 

- Acabar amb les polítiques erràtiques, l'augment indiscriminat d'impostos, la falta de criteris 

comuns, els baixos índexs de natalitat, així com la falta de principis, respecte, valors i llibertats 

individuals. El constant deteriorament en qüestions de seguretat ciutadana, educació i sanitat. 

L'absència d'una cultura del treball, l'estudi, l'estalvi, la inversió, l'esforç i la investigació, entre 

altres…...I el despreci a les tradicions i per la vida. 

 

- Ser, en definitiva,  l’engranatge perfecte entre la societat civil i l'administració local. Ser bons 

gestors. 

 

Cloenda: 

 

Acció Democràtica Independent vol ser una eina útil per a apropar la política als ciutadans, i els 

ciutadans als polítics. Posar a les persones i la seua qualitat de vida com a principal objectiu de 

qualsevol debat. Portar al nostre municipi, Alcoi, a la primera línia en tots els aspectes.  

  

Alcoi compta amb un potent passat industrial, no gaire llunyà, una herència monumental i històrica 

notables i una riquesa ecològica i natural envejables. 

 



Estem convençuts que és el moment de les polítiques econòmiques expansives, volem dotar de 

contingut aquests aspectes i desenvolupar tot el seu potencial per a combatre així les xacres de la 

desocupació, l'exclusió social, la desigualtat, la pobresa, la pèrdua de població i la fugida de talent.  

  

Les nostres connexions directes amb la Generalitat i la Diputació han de ser àmpliament millorades, 

ja que és evident que no acaben de visibilitzar-se a la nostra Ciutat. Una Sanitat de qualitat a la nostra 

comarca, un reclam empresarial, inversions de gran importància, etc..  

  

Necessitem un grup de persones íntegres, lliures de sigles, compromeses, que atenguen principalment 

els problemes d'Alcoi i els Alcoians. Gent amb proximitat, empatia, proximitat, respecte….i molt 

sentit comú. 

  


