Alcaldía

DÍA DE BENIDORM 2021
-

Membres de la Corporació
Autoritats
Reines de les Festes Majors Patronals
Presidents de l’Associació de Penyes Verge del Sofratge i de les
Festes Majors Patronals
Membres del Grup Carta de Poblament
Representants d’entitats festeres, socials i culturals
Senyores i senyors, Poble de Benidorm.

Bona vesprada,
Un nou 8 de maig i Benidorm, esperançat, torna a celebrar-ho amb un
Ple institucional en memòria i homenatge al sorgiment d'este
enclavament i a les seues gents que des de 1325, han escrit pàgines
de resiliència en el llibre de la Història, superant adversitats i
configurant un natural esperit de superació que sempre ens ha portat
a guanyar el futur.
El 8 de maig de 1325, l'almirall Bernat de Sarrià va signar la Carta
Pobla de Benidorm: la nostra constitució com a poble, un indici racional
de futur que va ordenar el territori, va determinar condicions
d'habitabilitat, va fixar drets i deures, a manera de contracte d'adhesió
entre el senyor, el lloc i els seus habitants, assenyalant una autoritat,
un territori, uns pobladors i una organització jurídica.
La Carta Pobla, el Fur de Benidorm, és un privilegi de població, un
estatut de franquícia que va conformar l'essència d'este cresol de
sentiments que és Benidorm, perquè es va manar construir i edificar
per a crear, confirmant-ho al juliol d'eixe mateix any, el Rei Jaume II.
I des d'este primer document, l'essència de Benidorm és atraure. I fóra
el repte que fóra el que abordara, Benidorm ha fet seus i afillat a
quantes persones han arribat a fer d'este lloc també el seu llar. I amb
els anys i l'arribada del turisme, el vell enclavament, amb sang sempre
renovada, ha aconseguit fer realitat anhels i il·lusions com a lloc de
referència de vida per a uns i felicitat per a tots.
És eixe esperit d'acollida, d'hospitalitat permanent, el que ha marcat
una forma de ser i estar davant de la vida que conforma la idiosincràsia
de la gent de Benidorm: acceptació de persones, idees i tendències que
van conformant una manera de ser.

Hui, 8 de maig de 2021, sis-cents noranta-sis anys després, ens hem
donem cita, per a celebrar que som poble, que tenim identitat i fem
història; que llaurem i guanyem futur per a les generacions futures
complint aquell compromís de 1325 signat per a pobladors presents i
futurs “i els vostres successors per sempre”.
I ací estem nosaltres a l'iniciar la tercera dècada del segle 21.
I encara que les circumstàncies tornaven, igual que l'any passat, a
tractar d'impedir-nos que realitzàrem este acte amb la brillantor,
solemnitat i participació amb què acostumàvem, ací estem.
Perquè, una vegada més, per gran que siga la dificultat, la superem.
No ens acovardim i tornem a convocar-nos, a acudir i a estar junts per
a celebrar este Dia, convençuts de que estem ara molt més prop de
superar esta pandèmia i les seues conseqüències.
Commemorem i ens reforcem en la consistència d'un Benidorm sorgit
com a poble i castell, com a municipi i Senyoriu, en un trànsit de segles
i vicissituds que ens han portat fins al Benidorm de hui, conscient de
les seues arrels i apostant per la innovació i la sostenibilitat, pendent
de les seues gents i visitants, consolidant-se com un referent turístic
amb projecció de futur.
Hui som un Benidorm modern i cosmopolita que, d'acord amb els
temps, evoluciona mentres gestiona una situació inimaginable que hi
ha arribat per a colpejar-nos en la salut i també, brutalment, en el
social i econòmic, … i l'emocional.
La pandèmia no ha acabat i les seues conseqüències tampoc, però
veiem la llum al final del túnel i les perspectives són hui millors inclús
que fa uns mesos; però ni encara així ens podem relaxar. Cal ser molt
prudents en esta fase en què estem i que hem consolidat com un
Benidorm més humà i més segur, reforçant les nostres arrels i
identitat.
Benidorm gaudia de perfecta salut abans de la crisi i volem tornar a la
fortalesa tan ràpid com siga possible. Ja va quedant menys per a eixir
del túnel. Ara, ànim i responsabilitat en la recta final.
I este és també un moment per a recordar a tots els que han forjat
Benidorm al llarg d'estos quasi set segles i dedicar, en esta data també,
un emocionat record a quants no han pogut estar enguany amb
nosaltres, commemorant esta data de profunda transcendència. El
nostre respecte i gratitud a tots ells per haver contribuït a ser el que
som.
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Hui celebrem la nostra història, un passat que ens reforça davant del
futur; una Història, la de Benidorm, mereixedora de tota admiració,
inclús més enllà dels fets històrics, perquè és una ciutat referent de
superació, guanyant tota adversitat i, dissenyant el futur, avançant-se
a ell.
Hem complit, des de fa dècades i sobradament, una de les premisses
del document fundacional i esta Vila de Benidorm és la més gran de tot
“el cap de tot el terme”.
Hui, orgullosos i malgrat les circunstancies, proclamem que Benidorm
és un cas d'èxit i un fenomen únic que ha sigut possible per la perfecta
conjunció entre el lloc i les seues gents. I així volem que continue sent,
amb l'ajuda i la implicació de tots.
I açò és possible perquè, tots, per tots i entre tots, hem sabut
mantindre el caràcter obert i abnegat, treballador i responsable,
conscient i conseqüent, modelant-se com les roques de Punta Canfali,
dia a dia, generació a generació, posant en valor la nostra història.
I és la nostra una història de superació i recerca perpètua d'un demà
millor, amb l'esperança sempre posada en guanyar el futur.
Finalitze demanant, com en la Carta Pobla, que després de superar
esta prova que hui ens condiciona, entre tots, procurem un Benidorm
millor sense consentir que “ho contravinguen o conculquen, de dret o
de fet, en res”.
Moltes Gràcies.
Feliç Dia de Benidorm.
Benidorm, 8 de maig de 2021
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