
Cap als anys 80 des de l’Ajuntament d’Alcoi i de la mà de l’administració autonòmica es 

va posar en marxa un projecte d’intervenció en el Centre Històric d’Alcoi, anomenat Pla 

A.R.A. Més enllà d’una valoració global, que no ens pertoca, el projecte ens va deixar 

com a herència algunes intervencions importants. Entre elles, la que possiblement va ser 

la última gran actuació de l’antic IVVSA, el Barri La Sang. Es tractava d’una intervenció 

ambiciosa de construcció de 143 habitatges econòmics i locals comercials. Guardonat 

amb els Premis FAD d’Arquitectura i Interiorisme. 

Però la realitat que vivim les veïnes i els veïns a diari està molt lluny d’aquest idíl·lic 

plantejament inicial: 

  Quan l’any 2000, per fi, vam poder entrar a viure a les cases, i després de poc temps, 

ens vam adonar que la construcció arrossegava deficiències estructurals greus. Entre 

d’elles, la més important, el marbre de les façanes es desprenia amb facilitat. Parlem de 

pedres de més de 10 kilograms que cauen al carrer sense avís previ. I moltes vegades 

hem estat a les portes de lamentar un accident mortal. La premsa s’ha vingut fent ressò 

des de fa anys : https://www.informacion.es/alcoy/2008/08/29/ivvsa-valla-edificio-sang-

producirse-7463532.html 

   Des de l’administració autonòmica se’ns va prometre una solució definitiva i, fins i 

tot, el problema va provocar un conflicte jurídic entre l’IVVSA i l’empresa 

constructora: https://www.informacion.es/alcoy/2007/08/30/ivvsa-denuncia-

constructoras-209-pisos-7610809.html 

  Però es feia evident que calia trobar una solució, més enllà de responsabilitats 

econòmiques o civils, perquè el perill era 

imminent: https://www.informacion.es/alcoy/2010/05/21/barrio-sang-alcoy-sufre-

nuevos-7164097.html 

  Tement-se un allau de demandes, finalment l’administració va 

actuar: https://www.aramultimedia.com/el-ivvsa-inicia-las-reparaciones-en-el-barrio-de-

la-sang-de-alcoy 

  Però no ho va fer de manera decidida. Van fixar algunes peces, aquelles que 

semblaven tenir mes perill, i van deixar córrer el temps. 

  La situació actual continua sent la mateixa: https://pagina66.com/art/121009/el-

barrio-se-desangra i no trobem cap resposta 

satisfactòria https://pagina66.com/art/121615/nace-la-asociacion-de-vecinos-de-la-sang 

  Les veïnes i veïns mirem de reparar els desperfectes, fonamentalment, per la 

integritat física de les nostres filles i fills. I revisem periòdicament les façanes 

contractant empreses especialitzades. Però necessitem que l’administració ens guie en la 

recerca d’una solució definitiva i en la trobada d’un finançament viable. 
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