
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. 

 

Molt bon dia 

 

És 8 de maig i Benidorm cel·lebra i recorda en un ple 

institucional el seu naixement com a poble: la fundació de 

Benidorm. 

Hui rememorem aquella data de l’any 1325, quan l’Almirall 

Bernat de Sarrià atorgà la primera Carta de Poblament a la 

ciutat. 

Les actuals circumstàncies ens impedixen hui conmemorar, 

com mereix esta data, i en el punt exacte on va començar 

tot. El lloc on va nàixer la nostra ciutat: La punta del 

Canfali, i sobre les restes ja visibles de la que fou la 

fortificació original d’este Benidorm. Ara, després d’una 

arriscada i ambiciosa intervenció arqueològica, hem pogut 

constatar que el nostre Castell està vinculat a la fundació 

de Benidorm i que ha sigut fedatari de l’evolució del nostre 

poble convertit, des de fa dècades, en la capital turística del 

Mediterrani; Tot un referent per al món.  

 

El Castell, per tant, ha acompanyat a Benidorm al llarg de 

la seua història, sent testimoni dels episodis més 

transcendentals que ha viscut esta terra, alguns d’ells 

certament durs i complicats. 

 

 



Així les seus muralles van seguir de prop les incursions 

corsaries que durant segles van assetjar les nostres costes; 

i també de successius conflictes armats. Van haver de 

contemplar amb desesperació i tristesa com la mar negava 

a l’almadrava el que tants beneficis i renom havia donat a 

Benidorm; com també van viure passatges més recents 

com la forta sequera que deixà la ciutat sense aigua a finals 

dels anys 70, o la gran crisi econòmica de 2008.  

 

De totes eixes adversitats, Benidorm sempre ha eixit 

endavant. Reforçada, com estic segur també ho farem 

d’esta crisi sanitaria, que és social i económica que, de 

forma inesperada, està colpejant el món. I ho ha fet en un 

temps en el que esta ciutat estava vivint un moment 

potent, de prosperitat, d’objectius complits, d’optimisme i 

de nous i estimulants reptes per aconseguir. Un moment 

dolç. 

 

Ara, per contra i en tan sols dos mesos, assistim a un 

temps amarg: hem perdut amics o familiars dels quals no 

ens hem pogut acomiadar. Em patit veient patir al nostre 

veinat, terra i país. Encara es temps de lluita. Un temps 

que planteja més dubtes que certeses, però si hi ha una 

cosa clara … si una cosa tinc clara, es que el nostre poble, 

esta ciutat, amb l’espenta de tots, ressorgirà més forta i 

recuperarà tota la prosperitat que mereix. Ho farà perquè 

té al seu abast una població, una gent, que al curs de la 

història ha demostrat ser emprenedora, imaginativa, 

lluitadora i valenta. 

 

Confiem i creguem tots en el potencial d’esta terra, de la 

mateixa forma que ho van fer els nostres avantpassats i 

l’Almirall Bernat de Sarrià fa ara 695 anys, quan va decidir 

que calia fundar un poble en el territori que s’estenia des 



de La Vila Joiosa fins al cim del Puig Campana, Polop i 

l’alqueria de l’Albir. 

 

Benidorm va ser necessari fa set segles i hui, adaptant-nos 

al nou moment, podem celebra-ho, felicitant a quants al 

llarg de la història han fet posible, i fan festiu, este dia. La 

nostra mostra de gratitut. 

 

I finalitze donant-vos ànims i en un xicotet extracte del que 

hui, de forma virtual i en paraules atribuides a l’admirall, 

ens recorda el Grup Carta de Poblament: 

“Que Déu, el nostre senyor vos guie, per a que pugau viure 

amb la seguretat necessaria, i que la terra i la mar vos 

donen el fruit del vostre treball”. 

 

Moltes Gràcies. Feliç Dia de Benidorm. 


