Montaverner és notícia
Per Lluís M. Segrelles
Llàstima que no càpien al dossier de premsa de Montaverner 2007 totes les referències
en què Montaverner ha generat informacions d’interés, positives la major part de les vegades.
En la tria he hagut de retallar molts dels temes que es generen físicament fora del poble, límits
que resulten irrisoris a hores d’ara en un món tan mediatitzat com l’actual, i que es refereixen a
temes que influeixen directament sobre la vida de la ciutadania muntavernina.
Comencem per aquests. Pel que fa a les informacions, els serveis públics d’àmbit
comarcal o intercomarcal han sigut un focus de temes vitals. Hi destaquen els retalls de serveis
per a la Vall d’Albaida, o les seues mancances. La línia fèrria Xàtiva-Alcoi, que la Generalitat
valenciana es nega a assumir, i que Fomento només estudia... sort que tenim Salvem el Tren,
que posa els punts sobre les is. La centralització de serveis a municipis on governa el PP:
Albaida per a la inaplicada Llei de Dependència, Llutxent per a víctimes del delicte. L’anunci
d’un nou hospital per a Ontinyent, que serà diminutiu i que no volen que siga valldalbaidí. La
marxa enrere en la privatització d’alguns serveis, com l’aparcament, al Lluís Alcanyís. Els
problemes i morts de la CV-60, nascuda xicoteta i amb una gestió, com la del túnel de l’Olleria,
deficient. El tancament i reobertura de la tresoreria de la Seguretat Social al cap de comarca. Els
daltabaixos (deutes, fallides, etc) que genera l’hipotètic PAI dels Barranquets, en terme
d’Albaida, però que amenaça com una llosa sobre els pobles veïns, com el nostre. També
assenyalem, i ens alegrem, dels 10 anys que compleix l’IEVA, que va tindre a bé presentar el
calendari 2008 a casa nostra, com a vila reial que som, i que té data de naixement amb Jaume I,
el nostre emblemàtic monarca.
Montaverner, com a focus informatiu, ha destacat en temes com l’Agenda 21, que junt
amb la cessió de la carretera N-340 al poble, farà canviar la fesomia, el trànsit i poder fer un lloc
millor on viure. El Pla Local de Residus i la recollida d’oli per produir biodièsel són un altre
referent. També hem d’agrair la seua tasca impagable a Miguel Tomàs, que va posar l’Agenda
21 en marxa, i que ha deixat la presidència per motius de caire personal.
Moltes notícies que s’haurien d’escalonar any rere any, s’acumulen en any electoral,
abans de les eleccions de 2007. Ens hi van ploure, doncs, les inauguracions: el Centre Jove,
l’imprescindible Centre de Dia, les obres de clavegueram i asfaltat d’alguns dels principals
carrers, les beques per a universitaris, el miniparc per a gent major, l’ampliació de la Biblioteca
i del Centre de Salut, la posada en marxa d’Internet wi-fi a tot el cas urbà.
El punt d’inflexió local, també informativa, l’han suposat les eleccions municipals de
2007. L’aparició de Compromís per Montaverner, que trenca el bipartidisme local, i el pacte de
govern amb el PSOE, marquen l’inici de la nova legislatura.
Tristos episodis de censura pura i dura el van suposar, en campanya, la prohibició
d’emetre “Ja en tenim prou” al local públic en què estava previst. Les multes i el tancament de
repetidors de la TV3 a terres valencianes, la cancel·lació de les emissions d’InfoTV a Ontinyent,
són una cara de la moneda, que en l’altre costat té el d’afavorir descaradament mitjans de
comunicació afins a qui ens governa des de la GV, en concessions de TDT i en emissores de
ràdio. Paradoxal i arnada censura en temps de llibertat tecnològica. L’aparició d’un nou mitjà,
Ontinyent Digital, lligat a l’emissora Hit Ràdio, és motiu de benvinguda en parlar del que tenim
més a prop.
Passades del votades, hem de destacar el nomenament de l’alcaldessa Belén Esteve com
a vicepresidenta del Fons Valencià per la Solidaritat, i la posada en marxa de les millores de
l’escola infantil, explicades convenientment pel tinent d’alcalde i regidor Josep Sanchis.
La variada programació cultural, amb multitud d’actes, com presentacions de llibres de
Joan Olivares o la projecció de “Las alas de la vida”, de Toni Canet, marquen una activitat
ascendent. I l’oratge també ha sigut notícia: en temps de sequera, per les inundacions. Piove,
porco governo!, que pensaran alguns dels apòstols dels transvasaments.
Gràcies i fins l’any vinent. Que el dossier del 2007 ens refresque la memòria.
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