
Accions comunicatives 2021
EDUSI-Alcoidemà



La pàgina de l'Ajuntament  d'Alcoi
(www.alcoi.org) recopila  totes les

notícies  relacionades amb l'EDUSI-
Alcoidemà i els projectes relacionats

amb fons europeus, a l'apartat
"Comunicació", dins de l'espai

destinat a aquest web a l'Estratègia
de Desenvolupament Urbà i

Sostenible 

Comunicació general de l'EDUSI



Notes de premsa



Reportatges apareguts a mitjans d'àmbit provincial i
autonòmic com Alicante Plaza, Información o La Vanguardia 

Notícies i reportatges als mitjans



https://www.youtube.com/watch?v=w7O9Odu9sbY&feature=emb_logo

Entrevista en TVA a l'alcalde d'Alcoi

Entrevista en The Major a l'alcalde d'Alcoi

Entrevistes Xarxes

https://www.youtube.com/watch?v=w7O9Odu9sbY


OT 2. Millorar l'accés, l'ús i la qualitat de les
tecnologies de la informació i la comunicació

LA4_01 Infraestructures i
explotació IoT (contracte
d'urgència per instal·lar

Càmeres Covid-19

LA4_03 Administració
Electrònica



OT 4. Recolzament a la transició cap a una economia
de baixes emisions de carboni

LA5_01 Renovació d'infraestructures públiques al voltant del carrer Na Saurina d'Entença
BONA PRÀCTICA 3: Millora de la mobilitat, seguretat i accesibilitat en Na Saurina d'Entença

Esdeveniment amb la ciutadania 

Aprofitant la celebració de la Setmana
Verda Europea, de la que Alcoi va ser
triada com a 'partner', se celebrà un

esdeveniment a l'Uixola (plaça Enric Valor)
per donar a conéixer totes les accions en
mobilitat i desenvolupament sostenible
dutes a terme des de l'Ajuntament, i en

concret, les mesures preses per garantir
la seguretat, mobilitat i accessibilitat en la

renovada Na Saurina d'Entença





Reportatge en el periòdic 'El
Nostre' anunciant l'EDUSI-

ALCOIDEMÀ Green Day i parlant
de les accions dutes a terme en el

carrer Entença per garantir la
seguretat, la mobilitat sostenible i

l'accessibilitat, especificant el
cofinançament europea, a través

de Fons FEDER



Publicacions en les xarxes socials
de l'Ajuntament d'Alcoi

LA5_02 Renovació d'infraestructures públiques i millora de la mobilitat sostenible
BONA PRÀCTICA 4: Millora de l'entorn de l'estació de RENFE



Noticia publicada per l'Ajuntament i publicació 
en les xarxes socials d'un mitjà de comunicació local en anglés 



Publicació en les xarxes i al canal de YouTube de l'Ajuntament del vídeo per difondre la renovació dels accesos
de l'entorn de Renfe, obra cofinançada amb fons europeus 



LA8_02 Revitalització i protecció del patrimoni cultural en l'antic espai industrial de l'illa de Rodes 

OT 6. Preservació i protecció del medi ambient i foment de
l'eficiència de recursos

 
 

Posada en marxa del web Instagram



Notes de premsa



Visita a l'inici de les obres



Publicacions a xarxes socials



Reportatges i notícies als mitjans



Jornades EDUSI-Alcoidemà




