
Les persones relacionades tot seguit, procedents de diferents sectors professionals, socials i opcions             
ideològiques, volem portar a la consideració de tots els Grups Municipals que conformen l'Ajuntament el que                
segueix: 

 

· Atès que som coneixedors que el procediment habitual per tal de decidir les distincions dels Premis Nou                  
d’Octubre, que cada any es concedeixen a un grup d’ontinyentins i ontinyentines, està basat en les propostes                 
dels Grups Municipals i en la voluntat de trobar el màxim consens possible al respecte. 

· Pensem que no és incompatible aquell procediment habitual amb la possibilitat que la ciutadania puga                
participar també, extraordinàriament, aportant suggeriments o propostes que, en tot cas, hauran de ser              
validades pels representants polítics municipals. 

· És per això que ens ha semblat convenient sol·licitar als Grups Municipals representats al consistori que                 
prenguen en consideració la proposta de concedir una de les distincions de la pròxima edició dels Premis Nou                  
d’Octubre, a títol pòstum, a l'ontinyentí Josep Antoni Mollà Soriano, recentment finat. 

· En la nostra opinió, la trajectòria periodística i ciutadana de Josep Antoni Molla Soriano, plasmada en la                  
seua participació en multitud d'iniciatives culturals, musicals o periodístiques, d'una manera especial en la              
seua llarga etapa com a director de CRÒNICA (Premi Llibertat d'Expressió de la Unió de Periodistes en 1998)                  
o els 3.000 articles publicats a diaris de la Comunitat Valenciana, avalen de forma més que acreditada la                  
proposta. Estem davant un ontinyentí que al llarg dels anys, amb coratge i esforç, des d'una perspectiva                 
crítica, de vegades discutible i discutida, fugint sempre de qualsevol classe de consigna i passant per sobre                 
de moltes dificultats, però sempre amb un alt grau de compromís i coherència personal, ha fet contribucions                 
importants a la cultura i a la vida ciutadana ontinyentina, mostrant així una constant dedicació i compromís en                  
la tasca solidària que ha tingut com a finalitat indiscutible el benefici de la nostra ciutat, Ontinyent.  

 
Ontinyent 11 de  setembre de 2020 

 

 

 

 

ALS GRUPS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT D'ONTINYENT: 
 
-GRUP MUNICIPAL DE LA VALL ENS UNEIX 
-GRUP MUNICIPAL DE COMPROMÍS 
-GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR 

 


