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Membres de la Corporació Municipal 

 
Diputat Nacional i autoritats 
 
Guardonada Agrupació Coral de Benidorm 
 
Reines de les nostres Festes Majors Patronals i Corts 
d’Honor 
 
Guardonats, membres de la Comissió 
 
Representants d’Institucions Acadèmiques, dels cossos i 

forces de Seguretat, d’entitats festeres, culturals, veïnals, 
socials i econòmiques. 
 
Mitjans de Comunicació 
 
Poble de Benidorm 
 
Senyores i Senyors: 
  
Fidels a la nostra identitat, tornem a celebrar, hui 
condicionats per les incerteses meteorològiques, el 9 

d’octubre, sense fer-ho on mes ens agrada. 
 
Maluradament, El Castell, el lloc més emblemàtic, si parlem 
de la història de Benidorm, haurà d’esperar un altre any per 
a acollir esta celebració. 
 
No obstant aixó, és este saló de Plens un lloc extraordinari 
per congregar-nos en dia tan assenyalat. 
 
Celebrem solemne sessió institucional, per mostrar 
publicament el nostre sentiment i el compromís d’un poble, 

Benidorm, en el Dia gran de la Comunitat Valenciana. 
 
És el nostre un sentiment de pertinença a un territori i un 
compromís amb la seua història, institucions, llengua i 
cultura, dins d'una Espanya democràtica i un marc 
constitucional que empara la nostra Autonomia. 
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Un any més que vivim esta celebració amb exigència de 
mesures davant la pandèmia; un any més que comencem 
amb un record entranyable i des del cor amb els qui no han 
pogut superar la malaltia o l'han patit amb crueltat, amb un 
agraïment sincer, i cada dia més gran, als qui continuen 
dedicant hores i torns a atendre la lluita contra la 
pandèmia, i, amb un aplaudiment enfervorit, per a tots els 
professionals -sense distinció- que han estat i segueixen en 
la brega diària, per procurar minimitzar el seu impacte en 
les nostres vides. 
 

És 9 d’octubre, Dia gran per al poble valencià que celebrem 
enarborant també, al costat de la nostra Senyera, les 
banderes de l'optimisme i la resiliència, tan pròpies nostres. 
 
Són qüestions -ambdues- que bé defineixen part de la 
nostra essència com a poble que, sobre la base de les 
bondats que la naturalesa li ha donat, ha forjat el seu futur 
a base d'esforç, treball, obstinació, capacitat d'acolliment, 
superació i tolerància, conformant un municipi que com a 
marca turística és líder en la Comunitat Valenciana, a 
Espanya i en el mon sencer en matèria de Turisme i oci 

vacacional. 
 
Defensar el paper del nostre poble, Benidorm, dins de la 
identitat valenciana; reclamar sempre el que per dret ens 
pertany; no oblidar d'on venim ni on anem, són les 
premisses que configuren esta singular data, també, 
perquè no, de reafirmació en el que ens és més propi. 
 
El treball constant i l'esforç permanent, buscant sempre la 
prosperitat, són unes altres dels nostres senyals d'identitat: 
perseverar per a anar a més, sense renunciar mai a 

millorar el futur dels qui venen darrere, en una terra que 
sempre ha donat més que ha rebut i, encara així, continua 
impertèrrita anant a més. Sent millor. 
 
El nostre compromís amb la Comunitat Valenciana és ple i 
lleial; i és de justícia exigir reciprocitat. El nostre 



3 
 

empenyiment anirà sempre a més, fent pàtria des de la 

lleialtat i defensant la nostra identitat. Som Benidorm. 
 
Hem sigut i som terra d'oportunitats. 
 
Som una societat oberta, generosa, hospitalària i sociable 
que sempre ha sigut acollidora amb els qui han aportat 
l'esforç, aconseguint les seues metes, i han sumat, a nostra 
ja rica cultura, la seua aportació distintiva, engrandint el 
caràcter cosmopolíta de la ciutat. 
  
Som terra i lloc d'oportunitats, i hui com a alcalde, vull 

aprofitar esta jornada tan especial per a tornar a reclamar a 
les autoritats del món que amplien la seua visió de la 
realitat del Turisme, l'activitat industrial més transversal de 
totes i en la qual Benidorm és líder indiscutible. 
 
Demane reflexió, profunda reflexió, sobre la importància i 
realitat del Turisme. Demane compromís, prendre 
consciència de la importància del turisme fins i tot més 
enllà del que esta activitat suposa com a vector econòmic, 
més si cap, en esta situació davant la qual combatem des 
de fa ja massa temps. 

 
Turisme, amb majúscules, com a vacuna emocional i 
cultural, i element recuperador de normalitat en les nostres 
vides. 
 
Quan hi ha compromís és perquè es coneix la situació i 
s'accepten les obligacions. I Benidorm porta, des del minut 
zero, compromés amb les seues gents i activitats, amb les 
famílies, amb les seues empreses i negocis, amb l'esforç 
agosarat de tots i cadascu per anar cap avant. I al costat 
d'ells hem estat. 

 
Hem atés l'urgent i l'important, però, per damunt de tot i 
primer, amb les persones: atencions, serveis i ajudes en les 
quals no hem escatimat cap esforç. 
 
Hem demostrat capacitat de resiliència i de saber treballar, 
enfocar les situacions i aportar solucions. Podem exhibir 
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gestió confirmada per xifres que han permés superar 

situacions particulars i col·lectives mai imaginades, fins 
arribar a sumar dies i mesos quan ja aventurem la 
conquesta de la normalitat. 
 
Però ens enfrontem a la dura tardor i a l'encara dubitatiu 
hivern en matèria de Turisme. I som turisme. 
 
I el que ens queda no és molt més fàcil. Però si hi ha una 
lliçó clara es que tots som necessaris i tots ens necessitem.  
 
La pandèmia ens deixa també el missatge clar del que hem 

de seguir fent. Del que hem de fer: 
 
Seguir cuidant-nos. Seguir apostant per la salut, la 
sostenibilitat, la formació, l’esport, pel nostre patrimoni i 
per la cultura. Per l’ocupació i per seguir creant un marc 
dins del qual, la vida, es puga desenrotllar més facilment, 
amb llibertat i oportunitats. 
 
Aixó hem de fer. I ho farem. 
 
Estic convençut que, d'esta, en Benidorm eixirem i eixirem 

junts. 
 
Junts i millor. 
 
Senyores i senyors, poble de Benidorm: 
 
Com cada 9 d’Octubre, este Ajuntament reconeix hui a 
persones o institucions que han desenvolupat 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. 

 
La “Distinció Cultural” que hui ha rebut l’Agrupació Coral de 
Benidorm, vol expressar la consideració d’este poble, del 
seu Ajuntament, per una labor diària, continua i esforçada. 
Per 4 dècades portant el nom, i la veu de Benidorm per tot 
arreu. 
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Fundada al 1981, el currículum de la Coral ha bastit un llarg 

repertori, oferint la seua musica tant a Benidorm com fora 
de la nostra geografia. 
 
 
Com bé s’ha dit, el seu repertori és considerablement vast i 
ric. Dirigida per grans mestres, en la nòmina de presidents 
de l’entitat trobem els senyors Eduardo Cortés i José 
Calderón, que foren els primers, i la senyora Beatriu Farach 
Pérez, presidenta des de fa 30 anys, sens  dubte la persona 
que amb el seu saber fer, ha dut avant la conjunció entre 
les diferents direccions de la Coral i les veus que 

l’acompanyaven, a més de la seua projecció i les relacions 
institucionals, però, fonamentalment, treballant 
persistentment per a garantir la continuïtat de l’Agrupació i 
possibilitar, amb la trentena de membres que a hores d’ara 
la integren, la Coral seguisca sent una realitat després de 
quaranta anys de vida. 
 
Benvolguda Agrupació Coral: Enhorabona. Gràcies per tant, 
grácies per tot. 
 
I ací arribats, vaig finalitzant i reitere, en nom de la 

Corporació que presidisc, el meu agraïment a totes aquelles 
persones, entitats i institucions que fan possible que 
Benidorm continue forta i capaç de seguir il·lusionant i 
oferint felicitat i prosperitat a propis i visitants. 
 
El poeta i assagista alcoià, Juan Gil-Albert, va signar la 
reflexió següent: “Decir lo mínimo y, en ese mínimo, todo 
lo demás.” 
 
I al fil d’eixe pensament, permeten-me que finalitze 
reproduint unes paraules de Pere Mª Orts i Bosch, fill 

adoptiu de Benidorm, Premi de les Lletres Valencianes i 
guardonat en 2008 amb la nostra Distinció Cultural, de qui 
celebrem el centenari del seu naixement: 
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“Al poble de Benidorm li desitge que continue sent 
Benidorm, que vagen molt atents en no perdre el que són, 
perquè una cosa és el número d’habitants, les torres més 
altes d’Europa i tot el que es vullga, però la (vertadera) 
essència és l’essència de les persones, de la manera de ser, 
de la manera de pensar i de tindre una personalitat. Perquè 

les cases ara seran més altes, però després en un altre lloc 
posaran taulell sobre taulell i taulell i trauran una més alta; 
mentre que lo altre és fruit de molts anys d’història i de 
generacions que han viscut allí. I això és molt difícil de 
refer si es perd, que no es refà”. 
 
Des d’eixa reflexió, m’acomiade de tots vostés, desitjant-
los un bon Dia de la Comunitat Valenciana. 
 
Feliç 9 d’octubre. 


