Bon dia, gràcies, veïnes i veïns de Montaverner, als que no sou de
Montaverner, Diputats a les corts generals de Madrid, a la Diputació de
València, Alcaldes i regidors de la comarca, responsables dels partits polítics i
altra gent que vos preocupa allò que passa a Montaverner. Gràcies per fer un
lloquet a les vostres agendes i estar hui ací acompanyant-nos en un acte tan
important per a nosaltres.
Hui és un dia important per a Montaverner perquè s’ha elegit un nou
alcalde. I per a nosaltres, la gent de Compromís, perquè hui l’alcalde és el
nostre.
Els de Compromís estem de celebració. Des de les primeres Eleccions
Municipals en 1979, en les que l’Esquerra Valencianista i Ecologista va guanyar
les eleccions, sense possibilitat de governar pels pactes de la dreta, amb la
candidatura encapçalada per Joan Garcia Soriano i de la que també formava
part mon pare Emilio Juan Revert, cap de llista en 1983, hem anat presentant
candidatures al llarg dels quaranta anys de democràcia amb resultats dispars,
recorde les llistes encapçalades per Macià Martínez Martínez en 1999 i 2003 i
dues encapçalades per Josep Sanchis Quilis, de les quals jo mateix vaig formar
part. Amb cap d’elles vam aconseguir resultats que ens permeteren liderar un
projecte de govern. Quaranta anys són molts en la vida d’un poble, per això i
perquè sabem el que ens ha costat arribar fins ací; Mònica, Moisés i Jo mateix
ho donarem tot per honorar la tasca de les persones que han estat abans que
nosaltres en este projecte polític que és ara Compromís, que es veja quina és la
nostra manera d’entendre la política municipal. Una tasca, la nostra, dirigida
només a mantenir i millorar en allò que es puga el benestar de les persones
que vivim i treballem a Montaverner.
En Compromís per Montaverner considerem que la convivència és un
dels pilars fonamentals de la vida pública. No pot ser bo, vore els representants
polítics del poble als jutjats per denúncies presentades pels que són o han sigut
adversaris polítics,o a l’ajuntament mateix condemnat als tribunals per decisions
més que discutibles. I amb tot això hem aconseguit un clima polític municipal
tòxic, que moltes vegades es fa costera amunt, i a res no ajuda.
La nostra intenció en este sentit és clara, mai respondrem al foc amb gasolina i
des de l’alcaldia, en el meu cas, tractaré de mantindre una relació de respecte i
col·laboració amb tots els grups municipals com he vingut fent fins ara.
La transparència en les institucions serà un dels eixos entorn al qual
girarà l’acció de govern, ja tenim en marxa un projecte i prompte serà una
realitat. El portal de transparència al web de l’ajuntament, on tindreu a
disposició tota aquella informació que vullgueu consultar en relació als

contractes realitzats, dades econòmiques i altres, que s’actualitzarà de manera
periòdica.
Ens cal la vostra ajuda perquè no arribem a tots els llocs, els vostres ulls
ens han de dir aquelles coses que no veiem, i la vostra opinió ens ha d’ajudar a
prendre les decisions de manera més encertada. La participació ciutadana és
necessària i arribarà, quan siguem capaços de generar un clima, que pose en
valor la veu dels ciutadans . Per això farem el que estiga a les nostres mans
perquè pugueu dir la vostra i entre tots definim el poble que volem.
També farem, i de fet ja estem fent una aposta clara per l’estalvi
energètic en els edificis i instal·lacions municipals, tots sabem de l’escassesa de
recursos del planeta, i entenem que des de les institucions públiques hem de
fer tot allò que estiga al nostre abast per reduir i optimitzar els recursos
energètics.
Ens preocupa l’urbanisme municipal. Aquelles construccions que per
l’abandonament suposen un perill o que pel seu estat provoquen l’angoixa del
veïnat hem d’aconseguir que tornen a ser edificis amb bona salut, sobre tot a la
zona més antiga del poble on es donen els casos més greus. La millora de
l’estat dels edificis i els serveis en les zones més degradades, ha de donar com
a resultat un atractiu per a les famílies, que es tornaran a plantejar viure en els
carrers on s’ha escrit la història de Montaverner.
Entenem important que tots prenguem consciència que compartim un
espai per a viure que es diu Montaverner i és ací on el civisme pren magnitud,
reduir l’ús dels vehicles a motor, respectar la senyalització, arreplegar els
excrements de les nostres mascotes, utilitzar les papereres; xicotetes coses que
faran de Montaverner un lloc on viure i en este sentit des de Compromís
impulsarem les polítiques que ens ajuden a millorar.
Ens preocupa i molt la gestió dels residus. A la Vall d’Albaida hem invertit
molt de temps i recursos, i durant massa temps hem hagut de fer front a
aquells governs que només han buscat el profit dels seus amics. Però crec que
encara no està tot perdut, per això hem de ser capaços de recuperar els
projectes comarcals que ens porten a fer una gestió sostenible dels residus, i
això significa que hem de ser valents, sabem que ens calen noves instal·lacions
i hem de trobar les millors ubicacions per posar-les, sempre pensant en el futur
de la comarca i fent cas d’allò que els experts ens puguen aconsellar en cada
moment. No fer res no és una opció, cada dia ens puja més el rebut del fem i
trobe que tenim ferramentes suficients per canviar la tendència, amb menor
cost econòmic i, més important encara, menor cost ambiental.

Des del Govern continuarem apostant per totes aquelles coses que ens fan a
tots la vida més agradable, saludable i en definitiva en un futur ens faran sentir
orgullosos d’haver viscut a Montaverner.
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Per l’educació, destinant els recursos necessaris perquè a les nostres
escoles, la gran, la menuda i la d’adults, funcionen de manera òptima i
les defensarem perquè com he dit són Nostres, Públiques i en Valencià.
Pels esports ajudant a donar forma a les iniciatives dels diferents clubs
esportius locals, que no són poques. I també dels circuits comarcals o
autonòmics que se’ns plantegen, mantenint en bones condicions les
instal·lacions i ampliant-les o millorant-les segons faça falta. Perquè ho
entenem necessàri en el desenvolupament dels estils de vida saludables.
Pel Montaverner de les dones, seguirem treballant en les polítiques
d’igualtat, contra la violència masclista i a favor de la dona.
Per les nostres festes i tradicions. Les associacions festeres i culturals
trobaran en este ajuntament el suport necessàri per desnvolupar la seua
tasca. I rebrem amb els braços oberts les iniciatives que ens proposen
per ampliar o millorar l’oferta cultural. Este compromís del govern el fem
extensiu per a la totalitat de les associacions que tenim al poble.
Per les polítiques socials, la pobresa energètica, les famílies en risc
d’exclusió, els nostres majors, els nostres discapacitats, el manteniment i
bon funcionament del centre de dia, que són ja i continuaran sent una
de les nostres principals ocupacions.
Pel MON-DOC fent allò que faça falta perquè continue sent durant molts
anys una mostra de referència al món del cinema documental.

I tot açò ho farem de la mà amb qui són els nostres companys al govern. El
Partit Socialista de Montaverner. Persones amb qui portem 9 mesos treballant i
amb les quals hem aconseguit donar un aire diferent a l’ajuntament. I a les que
amés vull agrair la confiança en nosaltres. Gràcies, Joan. Gràcies, Matel. Gràcies
Dolores.
En definitiva i acabe. Tot allò que vos preocupe, cada cosa que penseu que pot
ser interessant per al poble, cada cosa que cregueu que podem millorar,
digueu-nos-ho.
Digueu-nos també què vos ha agradat del que fem.
Digueu-nos, amb més motiu, el que no vos ha agradat.
Tot açò i molt més és al que ens hem compromés per Montaverner, encara que
el nostre compromís no és de bades, vos demanem paciència perquè hem
d’aprendre, com els xiquets, a caminar a poc a poc, i el procés d’aprendre a

governar és sempre difícil. En este sentit vos puc garantir que serem constants i
que estem segurs que eixirem endavant en allò que ens proposem.
Amb el nostre treball i de la vostra mà, perquè tenim el compromís d’estar al
vostre costat per dur endavant este projecte. Projecte de tots i ajuntament de
tots, com la Granaïna que ara ens ballaran ací al carrer, que ens unix i que ens
identifica com a poble.
Poble i projecte que no és altre que Montaverner.

Gràcies a tothom.

