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DISCURS 9 D’OCTUBRE 2018 

 

 
Membres de la Corporació Municipal, Autoritats. 
 
Guardonats i membres de la Comissió. Guardonat 2018. 
 
Representants d’institucions acadèmiques, d’entitats culturals, 
econòmiques, polítiques, socials i festeres de Benidorm. 
 
Mitjans de comunicació. 
 
Veïns, veïnes i visitants de la nostra ciutat. 
 
El 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, torna a convocar-nos 
en un Ple institucional per a reafirmar la nostra identitat com a poble, 
com a valencians i benidormers, i testimoniar el respecte a les 
nostres institucions. 
 
Este acte institucional servix i ha de servir per a deixar testimoni que 
Benidorm reforça el seu compromís amb l'autonomia de la Comunitat 
Valenciana i el seu autogovern, amb la mateixa intensitat que ho fa 
respecte del marc constitucional. 
 
Així, em permetran que els trasllade, perquè crec que és més que 
procedent, que, devant les veus que persistixen a assenyalar la 
supremacia d'uns per damunt d’altres, hui hem d'estar més atents 
que mai davant els desafiaments que comporta el fet que, alguns, 
tracten de desvirtuar els sentiments, els valors i les conviccions que 
ens unixen. 
 
Sempre ho hem dit, però sembla que convé recordar-ho; la nostra 
identitat, la de ser i sentir-nos valencians, no és excloent ni ens 
impedix sentir-nos benidormers, espanyols i europeus. Sóc un 
convençut que la vocació cosmopolíta sempre és un bàlsam contra 
l'exclusió i, en Benidorm, eixa vocació, molts la tenim des que varem 
nàixer. 
 
Perquè en Benidorm és pràcticament unànime l'aposta per la nostra 
autonomia i per Espanya. Ho fem i seguirem fent-ho perquè es tracta 
del nostre millor projecte comú. Un projecte de prosperitat, igualtat i 
solidaritat, el millor d'allò en què creiem i que no ens aparta ni un 
mil·límetre en la defensa dels nostres senyals d'identitat, de les 
nostres institucions o la nostra llengua, totes elles emparades pel 
nostre Estatut d'Autonomia, en el marc de l'Estat i de la Constitució 
Espanyola. 
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De generació en generació, ací, a Benidorm hem aprés que podem fer 
moltes coses junts encara que siguem diferents; a defensar i fer ús 
de la nostra llengua o a disfrutar de les nostres tradicions sense 
importar els nostres orígens.  
 
Vull repetir-ho aprofitant esta tribuna que em dóna la Festivitat del 9 
d'Octubre. El Benidorm de hui s'ha anat construint amb l'esforç de 
molts i el Benidorm de demà ha de construir-se amb l'esforç de tots, 
els que estem i els que vindran.  
 
Tenim un repte en què treballar. Un repte que cal afrontar i al què em 
permetran que hui pose horitzó temporal, el Benidorm de 2040, i que 
bé podríem sintetitzar amb l’anhel de continuar oferint al món, i per 
molts anys, una ciutat on capiguem tots.  
 
Una ciutat i un destí amb vocació de fer feliços als que ací vivim i als 
que ens visiten, a les persones que vinguen i a les que estan, perquè 
Benidorm sempre ha sigut i ha de continuar sent un poc més; 
Benidorm, el nostre Benidorm, és i ha de continuar sent vist com un 
lloc que oferix oportunitats, benestar, hospitalitat i felicitat. 
 
Hui estem en condicions de marcar-nos nous reptes, de buscar, per al 
nostre esperit emprenedor, més ambiciosos i amplis objectius, sent 
nostra l’obligació de buscar i preservar una societat més forta i 
cohesionada. Una societat que crega i confie en les seues 
possibilitats. Una societat compromesa a aconseguir eixos grans 
objectius col·lectius que tots, sense excepció, compartim. 
 
Senyores i senyors: 
 
Com tots saben, esta celebració i este ple institucional ha sigut, 
coincidint amb el final de la tradicional temporada d'estiu i la primera 
oportunitat ja dins d'un nou curs econòmic, polític i lectiu, el moment 
triat pels que em van precedir per a fer un repàs de l'esdevindre de la 
ciutat, de l'acció de l'ajuntament i del seu govern, l’últim any 
transcorregut.  
 
Potser haguera de ser així, però des de l'any 2015, en el que vaig 
tindre la primera ocasió com a alcalde de dirigir-me al poble de 
Benidorm des d'esta tribuna, he procurat allunyar-me d'eixe costum 
... i honradament crec haver-ho aconseguit. 
 
I hui, últim 9 d’octubre de l'actual corporació, són moltes les 
qüestions sobre les quals podríem parlar d'eixa gestió anual. Els 365 
dies transcorreguts han donat per a molt, però hui, de nou, vull 
parlar-los fonamentalment del que crec que un dia com hui, requerix. 
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Companys i companyes de Corporació, poble de Benidorm, senyores i 
senyors. 
 
Hui és un dia molt especial per a tots els valencians i valencianes. 
Commemorem un moment històric, commemorem el naixement del 
nostre poble. Un poble, el valencià, que vol mantindre els seus arrels, 
la seua identitat i la seua cultura pròpia. 
 
I si entenem per cultura el conjunt de les manifestacions en què s' 
expressa la vida tradicional d'un poble, convé hui destacar que, 
almenys els benidormers, hem procurat sempre no perdre la nostra. 
La raó cultural senzilla i no per aixó exenta de personalitat de la 
nostra gent, dels nostres costums, les nostres festes, la nostra 
manera de viure i de parlar, la nostra llengua. 
 
La nostra llengua: sens dubte el fet cultural més important de 
nosaltres els valencians.  
 
En Benidorm, a l'igual que a la nostra Comunitat es dóna el fet 
sociolingüístic de la convivència de dues llengües que deuen ser 
igualment respectades, la llengua és un dels principals senyals 
d'identitat d'un poble i el seu ús i coneixement, per tant, l'única 
garantia de pervivència en el futur. Cal posar en valor allò que ens és 
propi. 
 
Pot ser per això, l'any 2006, al mateix temps que es recuperava per 
esta celebració l'incomparable i emblemàtic marc on ens trobem, El 
Castell, vam sumar a la tradicional celebració institucional, festera i 
esportiva del 9 d'octubre, un nou valor: la Distinció Cultural Ciutat de 
Benidorm. 
 
Institucionalitzant este guardó, volíem expressar la nostra 
consideració a persones i institucions que han fet dels nostres 
costums, les nostres tradicions o la nostra llengua, el referent d'un 
quefer diari no sempre reconegut. 
 
I hui estem reunits ací per a fer entrega d'eixa Distinció Cultural 
Ciutat de Benidorm al professor Francesc-Xavier Llorca Ibi. Els 
semblarà que l'amistat que, com a molts dels presents, m'unix al 
professor Llorca Ibi, m'impedix ser objectiu, però sens dubte, la seua 
destacada formació i activitat acadèmica, per si soles, ja li farien 
digne mereixedor d'este guardó.  
 
Però és que junt al seu treball docent, s'ha volgut reconéixer i es 
premia hui la seua labor d'investigació i divulgació d'aspectes 
etnolingüístics, molts d’ells directament relacionats amb Benidorm, a 
més de la seua vinculació a la cultura musical de la ciutat a través de 
la Unió Musical de Benidorm, primer, l'Agrupació Coral de Benidorm o 
la Societat Musical "l'Illa de Benidorm" actualment. 
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Tota eixa implicació, i l’experiència que comporta, ha servit per a 
enriquir el teixit educatiu i sociocultural del nostre poble, com ho 
demostren les múltiples publicacions que porten la seua firma o 
col·laboració, i de les que no em resistisc fer menció: "Talassonímia 
dels mariners de Benidorm", "El llenguatge mariner de la Marina", el 
"Vocabulari benidormer de la ramaderia", "Llengua d'arraix", "La 
parla almadravera valenciana" o la seua acurada edició de les poesies 
benidormeres de Pepe el Carreró, baix el títol "De la Cala al Racó", 
són bons exemples d'una ja dilatada contribució que sembla no tindre 
mai prou. 
 
I, per si tot açò no fóra suficient per a argumentar i aplaudir l'encert 
d'esta nominació, traslladada per la comissió de guardonats a 
l'alcaldia el passat 11 de setembre, hi ha que dir que, després de la 
proposta i la seua aprovació unànime del Ple de la Corporació el 
passat dia 24, Francesc-Xavier ha sigut creditor del prestigiós Premi 
Bernat Capó, de difusió de la cultura popular, gràcies a l'obra "Gat 
Vell. Recull de fraseologia marinera tradicional" que ens parla de 
dites, frases i refranys propis de la gent de la mar.  
 
Un repertori de gran valor estètic que va tindre, en el seu origen, una 
funció educativa, crítica i lúdica, transmés per tradició oral de 
generació en generació, que conforma un producte etnopoètic de 
primer orde, i al que Benidorm i la seua gent, pot ser sense saber-ho, 
contribuïxen de forma decisiva. 
 
És este premi, sens dubte, un dels majors reconeixements socials i 
culturals a què puga aspirar un investigador de la cultura popular en 
el panorama estatal; i, d'altra banda, i tal com el propi Francesc va 
expressar, "una de les majors satisfaccions personals que pot rebre 
un ciutadà preocupat per la pervivència de la cultura autòctona 
mediterrània". 
 
Benvolgut Francesc, reitere hui per tant el que ja molts t'hem pogut 
dir en persona: Gràcies per tot i moltes Felicitats. 
 
I finalitze esta intervenció expressant el meu més profund agraïment, 
en nom propi i en el de tota la Corporació, per a totes aquelles 
persones, entitats i institucions que des de l'àmbit de la cultura, 
l'educació o la sanitat, el moviment veïnal o l’acció social, l'empresa i 
el món del treball, la seguretat ciutadana, l'esport, la festa, el turisme 
o la informació, contribuixen dia a dia a fer de Benidorm i de la 
Comunitat Valenciana, un lloc on el progrés social i econòmic, junt  
amb els valors i conviccions que ens unixen, seguisquen marcant-nos 
el nord. 
 
Moltes gràcies. Feliç Dia de la Comunitat Valenciana. 
Feliç 9 d'octubre. 


