OCI A ONTINYENT
Ontinyent és una localitat de la Comunitat Valenciana situada prop de València i és el
meu lloc de naixement. Ontinyent m'ha vist créixer i els seus carrers són testimoni de
totes les rialles i plors fruit dels jocs de la infància.
Se m'ocorren mil coses que podria dir i mil raons per les quals estimar Ontinyent però,
així com Ontinyent té un fum de coses bones, també he de dir que hi ha un aspecte que
no m'agrada.
Ontinyent és una ciutat, ja que té més de 35.000 habitants, però es comporta més com
un poble. Açò no és dolent, ja que sempre m'ha agradat l'ambient del poble: jugar al
carrer sense preocupacions, quedar-te fins a la nit fent la xarrada amb els veïns, els
dissabtes a la Glorieta... Però la veritat és que com a adolescent sí que trobe a faltar molt
sovint un lloc on poder ajuntar-me amb la resta de joves a l'hivern i és una llàstima que
la gent es quede a casa quan la cosa més bonica és eixir al carrer i creuar-te amb les
paraules cordials de la gent del poble.
Durant els mesos d'estiu la Glorieta és el lloc perfecte per anar amb els teus amics i
amigues a fer-te un pastisset a Mora o un gelat a La Jijonenca però en els mesos
d'hivern la Glorieta s'assembla més al Pol Nord que a eixe lloc càlid que ha estat
l'escenari de tantes rialles mesos abans.
Crec que parle en nom de tots els joves que no tenen un lloc on acudir els dissabtes
d'hivern, que estic segura que en són moltíssims. Ens agradaria un lloc on passar les
vesprades juntament amb altres adolescents de la nostra edat i fent coses noves. Açò
seria bo per conéixer més gent. A banda de ser un bon lloc per als joves també és un
bon negoci per als pares, que es queixen sovint de tindre'ns tot el dia a casa.
Crec que és una cosa ben fàcil de fer i que podria ser beneficiosa a nivell econòmic per
a Ontinyent, ja que tots els diners que es recolliren es podrien invertir en millorar altres
aspectes de la localitat. Seria un lloc ple de jocs per als joves i amb alguna cafeteria on
poder berenar.
Altra cosa que m'agradaria és fomentar més les activitats com 'la nit oberta', on pots
veure com la gent d'Ontinyent surt de casa, els carrers estan vius i les tendes estan
plenes de gent.
Aquest tipus d'activitats a més donarien vida a la nostra localitat, que aniria apropant-se
a ser més una ciutat sense deixar de tindre tots els trets característics, que tant ens
agraden, de poble i sobretot deixar que els carrers continuen contant històries.
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