















Discurs del Nou d’Octubre
Autoritats,
Senyores i senyors,
Les meues primeres paraules vull dedicar-les a
reconéixer la labor del castellonenc Enrique Monsonís
Domingo, una de les figures clau en la recuperació de les
nostres institucions d’autogovern. La seua defunció ha
suposat una gran pèrdua per a tots aquells que creiem en
l’Estat de les autonomies.


Cada Nou d’Octubre alacantins, castellonencs i
valencians celebrem amb orgull la nostra identitat com a
poble.

Celebrem la nostra història i els nostres èxits.
I celebrem la nostra capacitat per a liderar el nostre
futur.
Els ciutadans de la Comunitat Valenciana estimem la
nostra història, la nostra cultura, la nostra llengua i totes les
nostres tradicions.
Senyes d’identitat que apreciem, vivim i defenem. Que
ens fan més forts com a poble i enriquixen el nostre
patrimoni i el de tots els espanyols.
Estem ací commemorant l’entrada del Rei Jaume I, qui
va fundar fa més de 700 anys el Regne de València. Un
regne cristià independent de la Corona d’Aragó.
Un regne en què van poder conviure durant llarg
temps diferents cultures, aportant cadascuna d’elles el
millor que tenien.
Un nou territori que va nàixer davall el signe de la
concòrdia i la tolerància, unint tres cultures i religions: la
cristiana, la musulmana i l’hebrea.
Una societat nova, amb diversitat de gents que van
afrontar

unides

el

desenrotllament

d’una

terra

que

presentava grans expectatives, i que al Segle d’Or es va

convertir en focus d’atracció de l’Europa Occidental i del
Mediterrani.
Ens convertim en un punt de trobada per al comerç i,
gents vingudes de tota Europa, convergien a València, en
un dels ports més puixants d’ aquella època.
Hui, igual que en aquell moment, seguim oberts al
món i a les noves oportunitats que se’ns presenten.
El Mediterrani ha sigut per a nosaltres la gran ruta de
comunicació que ens ha acostat a qualsevol lloc del món, i
hui continua sent un element fonamental per al nostre
desenrotllament.
La ubicació estratègica del nostre territori té un valor
incalculable per a convertir-nos en la porta del Sud
d’Europa.
Som el centre d’una àrea de desenrotllament que unix
regions molt diverses i que les articula i projecta cap a
l’exterior.
Tenim tot el potencial i totes les capacitats per a tornar
a situar-nos com un dels centres econòmics més potents
del Mediterrani, igual que ho vam ser al Segle d'Or.
I, hui, el Corredor Mediterrani és la infraestructura que
ens ha de conduir a la nostra segona esplendor.

El Corredor Mediterrani és la via necessària per a unir
definitivament el nostre territori amb Europa i multiplicar les
nostres expectatives de generar ocupació, riquesa i
benestar.


És el moment d’obrir nous camins perquè el nostre
món ha canviat. Vivim moments difícils en totes parts i
també a la Comunitat Valenciana.
Moltes persones volen treballar i no poden. Els nostres
jóvens no poden iniciar els seus projectes de vida i, moltes
famílies i empreses, estan fent grans esforços per a eixir
endavant.
Si neguem els problemes no podrem resoldre’ls. Per
això hem d’afrontar-los amb realisme i ser pragmàtics a
l’hora de buscar solucions.
Igual que empreses i famílies, les administracions hem
de donar exemple, no gastar més del que podem i traure
major rendibilitat als nostres recursos.
Vivim una situació que ens obliga, als que tenim
responsabilitats públiques, a prendre decisions valentes,
pensant sempre en el que és millor per als ciutadans.

Açò ens exigix grans esforços i, de vegades, sacrificis
que hem d’estar disposats a fer.
Hem de crear una nova administració i canviar de
mentalitat per a servir als verdaders interessos dels
ciutadans.
És necessari adaptar el nostre paper i la nostra
estructura a la nova realitat, i aprofitar els canvis perquè
són oportunitats. Hem de reinventar-nos, ser més eficients,
austers i transparents.
Hui ja no podem continuar fent el mateix que ahir. La
solució no és pujar els impostos, perquè on millor poden
estar els diners és en mans dels ciutadans i de les
empreses perquè, amb les dosis necessàries de confiança,
es recupere l'activitat econòmica.
Els diners han d'estar a disposició de les iniciatives
dels ciutadans, i les administracions hem d'afavorir un marc
amb majors cotes d'estabilitat i confiança que impulse la
recuperació i la generació d'ocupació.
Cal abordar reformes estructurals en la nostra
economia i fer polítiques d’incentiu i no de subsidi.
I ho farem amb una acció de govern decidida, basada
en el diàleg amb tots i recolzada en la confiança rebuda
dels ciutadans.


De la mateixa manera que hui estem units ací per a
celebrar la història i la identitat de la Comunitat Valenciana,
hem de mantindre’ns units per a treballar junts pel futur
d’esta terra.
Faig una crida a tota la societat civil, als agents
econòmics i socials, i als partits polítics per a trobar les
millors solucions als problemes dels ciutadans.
Perquè el que necessitem és crear ocupació, reactivar
l’economia, mantindre la societat de benestar, continuar
sent competitius, atraure més turisme i recolzar la nostra
agricultura i el nostre comerç.
Parle d’un esforç compartit per tots per a millorar les
nostres expectatives, continuar creixent i mantindre la
nostra qualitat de vida.
Ací no sobra ningú, tots fem falta per a sumar
esforços.
Els projectes col·lectius són la il·lusió i l’avanç de tota
la societat, la suma de cinc milions de projectes individuals.



En el dia de la Comunitat Valenciana, vull transmetre
un missatge de confiança en el nostre futur des del
convenciment en les nostres possibilitats.
Som un poble emprenedor que ha prosperat molt, que
ha fet de la diversitat la seua riquesa i del treball la seua
força.
Ens unix el llegat conquistat amb la voluntat, la
tenacitat, la passió i l’esforç de les generacions que ens
han precedit. I eixe llegat és la Comunitat Valenciana de
hui.
Tenim clar el que volem i sabem com aconseguir-ho.
Hem de ser decisius per a impulsar el canvi que ens
permeta tornar a parlar de progrés i prosperitat a la
Comunitat Valenciana i a Espanya.


Hui reconeixem persones, institucions i empreses que
són decisives per a la defensa de la identitat i els interessos
de la nostra Comunitat.
Amb les Medalles al Mèrit Esportiu premiem dos
esportistes que representen el passat i el futur de l’esport
valencià.

ROBERTO

MERHI

MUNTÁN,

un

jove

pilot

castellonenc amb un gran futur en l’automobilisme, com ha
demostrat sent el primer dels nostres pilots en guanyar la
Fórmula 3.

ANGELINO SOLER ROMAGUERA, que fa cinquanta
anys va aconseguir la gesta de convertir-se en el vencedor
més jove de la Volta Ciclista a Espanya, amb tan sols 21
anys i que continua ensenyant el valor de l’esforç als
jóvens.

Enguany també volem reconéixer, amb la Placa al
Mèrit Esportiu, la trajectòria de l’atletisme valencià,
masculí i femení, que s’ha situat en la cúspide d’este esport
en l’àmbit nacional i internacional. Hui premiem, per això, a
tres grans clubs de la Comunitat: el CLUB D’ATLETISME
TERRA I MAR, el CLUB D’ATLETISME PLATGES DE
CASTELLÓ i el CLUB D’ATLETISME BENACANTIL
“PORT D’ALACANT”.

Premiem amb la Distinció al Mèrit Cultural a aquells
que ens fan sentir amb mestria, a través dels seus arts,
emocions i sentiments.

Hem concedit esta distinció a FRANCISCO CANO,
“CANITO”,

per

la

seua

excepcional

trajectòria

immortalitzant a través de la seua càmera fotogràfica,
casos irrepetibles i una infinitat de faenes que il·lustren el
que ha sigut la festa dels bous i la societat espanyola al
segle XX.
També concedim esta distinció a RAMON SOTO I
ARÁNDIGA, catedràtic i artista de gran passió. La seua
obra es compon de genials escultures que podem
contemplar en museus, places i carrers de molts pobles. A
ell li devem la posada en marxa de la Facultat de Belles
Arts de la localitat d’Altea.
La música és un component bàsic de la nostra
personalitat. Per això, enguany atorguem este guardó a dos
Institucions
MUNICIPAL

centenàries,
DE

la

BANDA

VALÈNCIA

i

DE
la

MÚSICA
SOCIETAT

FILHARMÒNICA DE VALÈNCIA. Totes dos han contribuït
al fet que la música es mantinga com un dels estendards
culturals dels valencians.
Amb la Distinció de la Generalitat, homenatgem
enguany

a

dos

institucions

caracteritzades

per

la

solidaritat i el compromís en la seua labor en favor dels
més desfavorits.

A

CÁRITAS

Diocesana

d’Orihuela-Alacant,

de

Segorbe-Castelló i de València, per realitzar una labor
social, hui més que mai, impagable en benefici dels més
necessitats. Reconeixem també amb este premi a totes les
persones voluntàries que, a cada Parròquia i poble, ajuden
els altres sense demanar res a canvi.
I a l’ORDE DE LOS TERCIARIOS CAPUCHINOS, per
la immensa labor que realitza esta congregació de
religioses i religiosos en favor dels necessitats, xiquets,
jóvens i persones amb problemes d’addicció, donant-los
una oportunitat de prosperar en la vida.
Les Distincions al Mèrit Científic reconeixen el valor
de la constància, de l’esforç i de la importància de la
investigació.
AVELINO CORMA CANÓS, reconegut investigador
en química, ha sigut l’impulsor i director de l’Institut de
Tecnologia Química de la Universitat Politècnica de
València.
I a CARLOS BELMONTE MARTÍNEZ, un dels nostres
més destacats científics que ha acompanyat la seua
trajectòria acadèmica amb una extensa labor d’investigació
en el camp de la neurociència.

Finalment, els premiats amb l’Alta Distinció de la
Generalitat tenen un valor en comú, que és la confiança.
Concedim l’Alta Distinció a VICENTE BARRERA, per
ser un reconegut mestre de la tauromàquia. Un torero
d’estirp que ha confiat en les seues possibilitats i ha sabut
llaurar-se una brillant trajectòria pel seu estil i el seu valor.
També concedim a FORD MOTOR COMPANY este
guardó, per haver triat la nostra terra per a establir-se a
Espanya, creant ocupació i prosperitat. Per la seua
confiança en el futur de la Comunitat Valenciana, per
creure en nosaltres, apostant constantment per nous reptes
i nous projectes a la seua factoria d’Almussafes.
En nom dels valencians vull felicitar tots els premiats i
donar-los la meua més sincera enhorabona.
El vostre treball, la vostra entrega i dedicació, vos fan
mereixedors del nostre reconeixement i la nostra admiració.

Moltes gràcies.


