9 d’Octubre de 2020
Membres de la Corporació Municipal
Diputat Autonòmic
Cónsul de Ecuador
Guardonat, Francisco Pérez Bayona
Guardonats i membres de la Comissió
Representants d’Institucions Acadèmiques, dels cossos i
forces de Seguretat, d’entitats veïnals, socials, econòmiques,
culturals i festeres
Mitjans de comunicació
Poble de Benidorm
Senyores i Senyors:
En la nostra història recent i fins hui, cada Nou d'Octubre
havia sigut diferent però, sens dubte, mai tan radicalment
insòlit.
Cada any, les circumstàncies l'emmarcaven, afegint-li la
seua particular singularitat. I en esta ocasió, per les
circumstàncies i per a singularitat, ens hem traslladat ací per
a sumar, en un lloc d'arquitectura i conceptes mediterranis,
espai i distància en el físic però no en l'emocional.
Este nou d'Octubre de 2020 està condicionat per una
pandèmia, els durs efectes de la qual ha canviat la nostra
manera de enfrontar la vida i viure-la.
Estem davant d’una nova realitat que no ens arredra per a
acudir a esta cita en el dia en què reafirmem la nostra
voluntat de ser i sentir-nos plenament valencians, assumint
la nostra trajectòria histórica, conformant una realitat
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identitària de la qual ens sentim orgullosos. L'orgull d'un
poble treballador i honest que projectem en este acte.
Senyores i Senyors:
Des de març, portem molts colps encaixats, molt de dolor,
molt d'esforç i treball amb un únic objectiu: superar esta
greu situació.
I la de hui, és una immillorable ocasió per a tindre molt
presents en el record a quants ja no estan amb nosaltres,
enviant una abraçada emocionada a les seues famílies, com
a suport davant l'enorme dolor viscut.
Són la nostra gent que ja no està i les seues famílies que els
enyoren. D'ells també és esta celebració; per ells també el
sentiment d’un poble.
També és hui una bona ocasió per a tornar a mostrar
públicament el nostre agraïment al personal sanitari, per la
seua abnegada labor i esforç en els últims mesos i encara
hui, animant-los a continuar en la seua lluita i assegurantlos el nostre compromís en la mesura de les nostres
possibilitats.
I també és oportú traslladar el nostre agraïment a les Forces
i Cossos de Seguretat, les nostres Policies Local i Nacional;
Guàrdia Civil i Exèrcit. Als nostres serveis municipals
essencials i a la societat civil: a quantes institucions i entitats
que de manera altruista i voluntària, a títol individual o
col·lectiu, han col·laborat, com ho continuen fent, per a
enfrontar amb més garanties este parèntesi en la normalitat
de les nostres vides.
A tots ells, a més, la nostra felicitació per la seua intensa
labor davant la pandèmia.
I encara, un agraïment més en esta data de reivindicació
com a poble: als qui integren la base social i econòmica
d'esta ciutat per tanta enteresa demostrada durant tot este
temps.
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Junts estem afrontant la situació i junts superarem esta nova
crisi i les seues circumstàncies.
És el camí perquè Benidorm, la nostra ciutat, que continua
oberta i és sempre hospitalària, continue mantenint la
posició distingida en l'imaginari de milions de persones de
tot el món, com a lloc de la felicitat.
L'esperança ens acompanya.
Perquè la nostra terra, encara en els moments més
complicats de la seua Història, com els que hui vivim i encara
uns altres pitjors en l'antiguitat, ha tingut un punt de
referència en esta data per a continuar afermant el seu futur,
liderant un camí de progrés com el que des del primer dia
d'este infortuni ens tracem.
Senyores i Senyors:
El de hui, ha sigut sempre un acte del compromís de
Benidorm amb les institucions de la Comunitat Valenciana.
Identitat i autonomía, les nostres, dins del marc establit a la
Constitució Espanyola, des de la nostra concepció
cosmopolíta i la nostra vocació turística, perquè Benidorm és
això: la suma de voluntats, les seues gents bolcades en la
seua immensa majoria cap a una activitat, el turisme,
concebuda com a passió, vocació, professió i manera de vida.
La de hui, és una celebració que rememora una fita històrica
i transcendental per a la nostra història antiga i moderna. I
este 9 d'Octubre és la primera ocasió solemne que celebrem
des que la pandèmia de la Covid-19 va fer mossa en la nostra
forma de vida.
Vivim en una terra que suma en igualtat passat i present;
cultura, costums, tradicions i llengua que son identitat, però
també pilars que ens projecten com a terra d'oportunitats:
Pel que som i pel que serem.

3

I en esta terra hui celebrem la nostra identitat perquè així
reforcem el nostre compromís vital i reafirmem la nostra
voluntat com a poble.
Aconseguir el millor Benidorm continua sent el repte i per
això hem de continuar treballant i impulsant projectes per a
abordar, amb la confiança que ens caracteritza i amb les
màximes garanties, les noves possibilitats que, sens dubte,
ens obrirà esta complexa situació.
En tot este temps, el poble de Benidorm s'ha comportat de
manera modèlica i exemplar. Continuem ara sumant el
nostre compromís individual a un repte que és col·lectiu.
Continuem sent responsables i actuant amb civisme, cura i
humanitat.
Senyores i Senyors:
Com cada 9 d'Octubre i des de 2006, este Ajuntament
reconeix a persones i institucions que han desenrotllat la
seua activitat contribuint a difondre i potenciar els senyals
d'identitat que hui festegem, amb aportacions al món de la
cultura local i valenciana.
Reconeixement que es fa a través de la ‘Distinció Cultural
Ciutat de Benidorm’ que expressa la consideració de
l'Ajuntament de Benidorm als qui han fet de la nostra
història, del nostre patrimoni històric i cultural, costums,
tradicions, musica o llengua el referent de la seua labor
diària.
I permeten-me que arribat a este punt cite, perquè en 15
dies celebrarem el centenari del seu naixement, a Pepe
Zaragoza Pérez “el Carreró” qui, en un extracte de
l'entrevista que li va realitzar en 1995, casualment al mes
d’octubre, el professor Llorca Ibi, que servix a manera de
pròleg en el llibre “De la Cala al Racó, poesies
Benidormeres”, i davant la pregunta “Que creus que s’ha
perdut del Benidorm d’abans al d’ara?” Pep digué: tantes
coses! Per exemple les tradicions que ara comencen a
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buscar. No podem comparar el Benidorm d’abans i el
Benidorm d’ara. Antigament les portes estaven obertes... i
acaba parlant del veïnat i assenyalant alguns costums que
formaven part de la quotidianitat dels nostres majors i la vida
al carrer d’aquell Benidorm dels anys 50, 60 o 70 del passat
segle. Un carrer enyorat, la importància del qual queda
reflectida en la mateixa obra en reproduir-se, dins de la guia
didactica, material elaborat per Maria Angels Llorca, Angela
Menages, Mercé Font i Francesc Soldevila, l’article que, l’any
1972 - curiosament també al mes d’octubre - va publicar
Joan Fuster a la revista Serra d’Or baix el títol “importància
del carrer”.
Un article per cert molt adequat per rellegir davant les
circumstàncies actuals i perquè no, per a reflexionar sobre
l’evolució urbana dels últims anys i el que estem fent,
perseguint i aconseguint, a la nostra ciutat.
Així, i salvant les distàncies, tots dos van parlar i van
escriure, des de la descripció al voltant d’un carrer, en
genéric, que aleshores ja donaven per perdut: “l'espai de
convivència”, el carrer antic “lloc de coincidència, de tria o
de baralla” segons Fuster o els poemes “La Plaça” o “Barri
les roques” de Carreró, són tres bons escenaris on el nostre
guardonat d’enguany “Quico” hauria capturat la mateixa
essència, fent a més servir el seu lema de “una imatge val
més que mil paraules”, com trasllada la seua obra enbellint
ja el nostre patrimoni en espais d’art urbà de Benidorm.
Per a la seua concessió, la Junta de Portaveus ha recolzat, i
el ple aprovat per unanimitat, la proposta de la Comissió
2020 que integren els premiats d'anteriors edicions.
I l'elecció ha sigut, una vegada més, tot un encert. Benidorm
és ciutat prolixa a oferir-nos excel·lents exemples de
persones compromeses amb el poble i la ciutat, la seua
història i les seues tradicions, que són, al seu torn, les de la
nostra terra.
Distinció per tant que recau per unanimitat en Francisco
Pérez Bayona, “Quico, el fotògraf”, per la seua contribució a
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“mantindre viva la història” de la ciutat, donant
“testimoniatge gràfic des de fa més de 60 anys de la vida de
Benidorm en tots els seus aspectes”; així com per “la seua
notable implicació en el teixit sociocultural” local, plasmada
en set exposicions, catàlegs i llibre recopilatoris, que tenen
a Benidorm i les seues gents com a protagonistes.
A més, “per damunt de tot” i com ja s'ha dit, la proposta
destaca de Quico “la seua sensibilitat i capacitat plàstica, la
seua força vital, altruisme i bonhomía”.
La bonhomía, eixa afabilitat, senzillesa, bondat i honradesa
en el caràcter i en el comportament és, precisament, un dels
trets característics i més preuats que tenim en la sària que
portem a l'ésser d'esta terra valenciana, espanyola i europea
que s'adquirix quan se sent, per damunt de tot, este lloc
privilegiat vora la mar, que és Benidorm.
Les paraules del Guardonat 2019, Dr. Eusebi Chiner Vives,
ens han centrat en la figura i la personalitat del distingit, del
qual jo destacaria, a més, la seua naturalitat, la seua
capacitat d'iniciativa i el seu compromís amb esta ciutat,
trets tan de la nostra terra que exemplifiquen com a poble
mediterrani.
Quico; este és un reconeixement de Benidorm. El teu poble.
T'ho mereixes per una vida sencera fixant, a través del visor,
l'essència d'este poble, per eixos anys de pregonar pel món
com a radioaficionat i en promoció turística el que és
Benidorm, - altruisme en la URE del qual puc donar fe
personalment, especialment per la vostra temporal
vinculació al Grup Scout Horizontes- i per eixa dedicació, com
a regidor del nostre ajuntament que vas ser, en àrees tan
pròximes, essencials i pròpies d'una administració local com
“Abastos” i Mercats, Sanitat i Cementeri.
Enhorabona Quico, amb nostra més sincera felicitació que
faig extensiva a Rosa, als vostres fills, Santi i Jenny i tota la
vostra família.
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Gràcies per la teua dedicació i professionalitat. I molt
especialment, el nostre agraïment perquè Benidorm haja
sigut i continue sent la teua passió.
Senyores i Senyors:
Finalitze reiterant el meu agraïment a totes aquelles
persones, entitats i institucions que, des dels àmbits de la
Cultura, l'Educació, l’Art, la Sanitat, l'Economia, la Seguretat,
l'Esport,
la
Festa,
els
Mitjans
de
comunicació,
l'emprenedoria, el treball constant i l'esforç persistent
contribuixen, dia a dia, a fer un Benidorm, una Comunitat
Valenciana i un món millor per a tots.
Benidorm és una labor sempre inacabada i Benidorm ens
exigix a tots treballar per esta ciutat, sense escatimar
esforços, convençuts com estem que este és el camí i que hi
ha esperança per a eixir d'esta situació.
Benidorm, sempre obert al món, ens espera.
Moltes gràcies.
Feliç 9 d'Octubre
Feliç dia de la Comunitat Valenciana

Benidorm, 9 d’octubre de 2020
Toni Pérez
Alcalde de Benidorm
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