
 

    ACTA   22/2014

SESIÓN EXTRAORDINARIA AYUNTAMIENTO PLENO 09-10-2014

En la Sala “Ramon Llull” de la Biblioteca Municipal de El Campello, siendo las diez horas y
siete minutos del día nueve de octubre de dos mil catorce, se reúnen las personas luego
relacionados,  y  con  el  quorum  legal  del  Ayuntamiento  Pleno  para  celebrar  sesión
extraordinaria ; han sido convocados en forma legal.

Personas asistentes                                           

Presidencia     :

 D. Juan José Berenguer Alcobendas  (PP)

PP :


 D. Alejandro Collado Giner
 Dª Mª Lourdes Llopis Soto
 Dª Marisa Navarro Pérez

 D. Ignacio Manuel Colomo Carmona
 Dª Noelia García Carrillo
 D. Rafael Galvañ Urios
 Dª María Cámara Marín

PSOE:

 D. José Ramón Varó Reig
 D. Juan Francisco Pastor Santonja


 D. Vicente José Vaello Giner
 Dª Guadalupe Vidal Bernabeu

BLOC :




EUPV :



   Personas ausentes

D. Juan Ramón Varó Devesa

Dª Lorena Baeza Carratalá

Dª Mª de los Ángeles Jiménez Belmar
D. Pedro Luis Gomis Pérez

D. Benjamín Soler Palomares
D. Antonio Calvo Marco

Dª Raquel Pérez Antón
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DECIDO:



I.-VERDS:C.M.:



Interventor Acctal. :



Secretario General:

 D. Carlos del Nero Lloret, que da fe del 
acto

Dª Marita Carratalá Aracil

Dª Noemí Soto Morant

D. Vicente Mira Senent

La Presidencia declara abierta la sesión con la finalidad de tratar de los asuntos indicados 
en el orden del día distribuido con la convocatoria :

ORDEN DEL DIA

1.-  Declaración  institucional  de  la  festividad  del  día  “Nou  d'Octubre”,  Día  de  la
Comunidad Valenciana.

D. José Ramón Varó Reig (PSOE) manifiesta:

“Un any més arriba el 9 d’Octubre, la festa del poble valencià,  i un any més fem la mateixa
reflexió: “Els pobles que obliden la seua història, les seues tradicions, la seua llengua i els
seus símbols estan condemnats a enfonsar-se en la pols de la història”.

I hui recordem l’any 1238, al rei En Jaume I, la conquesta de la ciutat de València i la data
simbòlica del  9 d’octubre  com la del naixement  del poble valencià, amb llengua pròpia,
cultura i tradicions.

Des del PSPV ens sentim orgullosos d’esta terra on hem sabut  conviure  al  llarg de la
història, consolidant-nos al voltant de les nostres senyes d’identitat.

Els socialistes reconeixem i compartim que la nostra terra es culturalment diversa i que eixa
diversitat enriqueix el nostre sentiment de poble i de pertinença a un projecte de país.

Necessitem ser  un País culturalment  avançat.  El  coneixement  de les  nostres  arrels  i  la
nostra història, ens fan sentir orgullosos de ser valencians, però no ens hem d’oblidar  que
hem  d’apostar,  decididament,  per  una  societat  del  coneixement  que  ens  capacite  per
avançar eliminant les barreres d’espai i temps, convertint-nos en una societat millor i més
avançada.

La nostra societat té reptes importants, apassionants......i per assolir-los tenim l’obligació i el
deure  des  de  totes  les  administracions  perquè  els  nostres  majors  tinguen  garantida  la
solidaritat que es mereixen, els nostres joves, ben preparats, puguen fer front a una societat
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globalitzada  i  exigent  com  la  nostra.  Tenim  l’obligació  d’atendre  adequadament  als
valencians i valencianes que pateixen situacions de desigualtat, i també a les persones que
necessiten un sistema de benestar a l’altura del segle XXI, sense oblidar la nostra llengua.

A ningú ens estranya que l’actitud del partit que ens governa respecte al valencià està fent
que el seu prestigi social i la seua utilitat reial estiguen sota mínims. necessitem polítiques
públique si volem que la nostra llengua tinga més futur que el residual o folclòric. 

Els socialistes valencians volem aprofitar  el 9 d’Octubre per exigir un tracte just cap a la
nostra Comunitat amb la millora del finançament, de  les inversions i de les infraestructures.
Volem uns governants dignes, decents i honrats.Volem que deixen de malbaratar el nostre
poble,  enganyant els ciutadans i  empobrint  els treballadors,  volem deixar de ser visibles
només que per temes judicials, volem que els nostres governants estiguen a l’altura de les
difícils circumstàncies  i temps que estem vivint com a poble i sofrint com a ciutadans.

Necessitem  una  profunda  reacció  ètica,  situant  el  treball  en  el  punt  central  de  les
preocupacions, plantejant un nou projecte que conjugue eficiència amb estat del benestar. 

El 9 d’Octubre ha de servir per a fer valdre les nostres senyes identitàries, ha de ser un dia
per l’autoafirmació com a poble i ha de ser un dia per reivindicar un millor futur per a tots els
valencians i valencianes.

SALUT I FORÇA. VISCA EL PAÍS VALENCIÀ. I  JA QUE ESTEM...   BONES FESTES A
TOTS I TOTES.”

D. Alejandro Collado Giner (PP) indica:

“La Comunitat Valenciana és una nacionalitat històrica consagrada al llarg de centenars de
segles d'història que ha anat forjant una identitat cultural i lingüística amb personalitat pròpia
i diferenciada dins del conjunt de la Nació Espanyola.

La  Comunitat  Valenciana, històricament  organitzada  com a  Regne  de  València,  amb  la
Constitució de 1978 i l'aprovació del nostre Estatut d'Autonomia de 1982, es va dotar d'unes
institucions  d'autogovern  amb  capacitat  per  a  decidir  sobre  els  assumptes  que  afecten
exclusivament  als  valencians.  Així  mateix,  es  van  adoptar  com  a  oficials  els  senyals
d'identitat que històricament hi havia empleat el poble valencià tals com la Reial Senyera, el
reconeixement  de  la  llengua  valenciana,  l'himne  regional  o  la  denominació  oficial  de
Comunitat Valenciana.

Estos senyals d'identitat  i  este autogovern, assumit i  desenrotllat  amb tota normalitat  pel
poble valencià,  ha sigut,  no obstant  això,  font  de constants atacs i  ingerències per  part
d'elements nacionalistes, estes ingerències i  atacs a la nostra identitat  s'han incrementat
notablement, generant una fartada considerable en la ciutadania valenciana.

Actituds com dirigir-se a la Comunitat Valenciana amb denominacions que no  són l'oficial i
acceptada pel poble valencià o incloent-la en països imaginaris que no es corresponen amb
la realitat, també com promoure l'apropiació i assimilació dels elements culturals valencians,
de la llengua valenciana i la seua literatura o una tergiversació de la història de la Comunitat,
no contribuïxen en absolut al respecte institucional que ha d'existir. Com tampoc contribuïx
que des d'altres institucions es decidisquen a atacar els senyals d'identitat valencianes i a
tergiversar la nostra realitat històrica.
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Fent un poc d'història, el Regne de València, hui denominat Comunitat Valenciana, ha sigut
el  lloc  de  trobada  de  distints  pobles  i  civilitzacions.  Ibers,  grecs,  fenicis,  romans,  gots,
visigots,  àrabs,  jueus,  navarresos,  mallorquins,  aragonesos,  tota  una  suma de  variades
cultures que han niuat en les terres valencianes i  que han anat conformant el  ric tresor
identitari valencià.

Jurídicament el cristià Regne de València es va crear en 1239, després de conquerir el rei
d'Aragó, Jaume I, l'antiga Balansiya musulmana.

Ja existia en aquell moment i anterior a l'arribada de Jaume I, una cultura, una religió, uns
costums, una llengua i una identitat pròpia del poble, i de vegades molt més rica i avançada
del que ens pensem.

Així mateix, és una descortesia institucional i un atac a l'autogovern dels valencians que des
d'altres  administracions  s'estiga  indicant,  amb iniciatives  legislatives,  què han de fer  els
valencians amb la seua política lingüística i cultural.

Cada Comunitat Autònoma té les seues competències i el seu àmbit territorial i d'actuació.
La Comunitat Valenciana demana una cosa molt senzilla:  respecte, de la mateixa manera
que dins de la seua acció de govern, en matèries com la comunicació, no s'empren elements
que tergiversen o denigren la realitat estatutària i històrica dels valencians.

Per tot l'anteriorment exposat..

Manifestem el nostre suport incondicional a la defensa de les nostres senyes d' identitat�
valencianes arreplegades en el nostre Estatut d'Autonomia, la denominació de Comunitat
Valenciana, la idiosincràsia de la llengua valenciana i la nostra realitat cultural i històrica com
a poble.

VISCA LA COMUNITAT VALENCIANA I VISCA EL POBLE VALENCIÀ.”

El Alcalde expone:

“Molt  bon  dia.  Gràcies  per  assistir  a  este  ple  institucional  amb què  l'Ajuntament  del  El
Campello vol celebrar una festivitat tan assenyalada i tan significativa com és el 9 d'Octubre.
Una data que com a campellers, com a alacantins i com a valencians ens ha de fer-nos
sentir molt satisfets pel nostre passat, el nostre present i el nostre futur.

En el dia que celebrem, un any mes, l’entrada del Rei Jaume I a València, hem d’omplir els
carrers per a commemorar el passat que compartim i que es fruit de l’esforçat treball de
successives generacions, i d’un esperit de superació que ha salvat conjuntures molt difícils.
Enguany, a més, celebrem el 30 aniversari de la Llei de Símbols, la norma que va incorporar
les nostres senyes d’identitat com a poble a l’ordenament jurídic.

Més de tres dècades d’autogovern han consolidat entre el poble valencià una identificació
plena  i  natural  en  les  senyes  que  definixen  les  nostres  arrels  històriques,  la  nostra
personalitat, la nostra llengua i la nostra cultura davant del món. 

El Nou d’Octubre és un dia per a recordar el llegat d’aquelles generacions i que demostra
l’impuls col•lectiu d’un poble que ha sabut  seguir  construint  el  seu futur.  Un futur  on es
defendrà la nostra singularitat i la legítima ambició de progrés des del respecte a l’interès
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general del projecte comú que ens vincula a Espanya i a Europa.

Eixe és el  valencianisme que volem, el  d’un projecte que reivindica –sense estridències,
sense  complexos  i  sense  dubtes–  eixe  model  estatutari  i  constitucional  que  garantix  la
diversitat, la pluralitat i la llibertat de tots en un espai polític comú i solidari.

Debem  apostar  sempre  per  seguir  donant  passos  endavant,  mantenint  la  reivindicació
d’aquells objectius irrenunciables per al progrés futur dels valencians, tant des del punt de
vista del finançament, com el de les infraestructures o el repartiment dels recursos hídrics.
Així entenem el valencianisme polític com ferramenta de consens, de cohesió social i de
progrés.

Eixe consens éss el que reivindiquem, des de l’equilibri, la moderació i la determinació, com
a  mostra  de  lleialtat  i  de  compromís  en  el  projecte  comú  i  solidari  que  compartim  en
Espanya.

El nostre és un compromís d’unitat en la defensa de la identitat que compartim, per al que
reclamem la participació activa de tots els ciutadans en este Nou d’Octubre. 

Un mandat d’acció que obliga de forma molt especial a les nostres institucions d’autogovern,
sotmeses, sense excepció, a l’esperit i la lletra de l’Estatut, la norma bàsica que sustenta la
nostra autonomia i, per tant, la nostra convivència, la llei de tots els valencians.

Per  això  defenem  l’absoluta  vigència  del  model  d’autogovern  del  que  ens  dotarem  els
valencians fa més de trenta anys, en el marc de l’ordenament estatutari  i  constitucional.
Apostem per l’estabilitat política i institucional que, duran més de trenta anys, ha portat a
esta terra la nostra norma bàsica. Una estabilitat que explica el nostre progrés econòmic i
social  en el  passat,  i  que hui  es una peça insubstituïble en el  camí  a eixa recuperació
econòmica a la que tant han contribuït els valencians en esforç i responsabilitat.

La Comunitat Valenciana és una realitat dins d'una Espanya diversa. I la nostra relació, és
l’expressió d'un projecte de convivència en llibertat, que ha donat lloc a un estat plural on la
nostra  terra  troba  el  seu  encaix  natural.  Entenem  que  ser  valencians  ens  fa  assumir
Espanya sense complexos.

En el Dia del Poble Valencià, apostem pel valencianisme de superació, que actualitza els
vells ideals de la nostra Renaixença i rebutja els discursos que no responen a la realitat
actual de la nostra gent i del nostre territori. Plantegem un projecte de futur que ens permet
assumir la nostra triple condició de valencians, espanyols i europeus, sense complexes ni
recels. Una triple lleialtat que enfortix la seguretat en nosaltres.

Per tot això, creguem en el passat que compartim en Espanya i Europa i, sobre tot, en un
futur on la defensa dels interessos dels ciutadans i ciutadanes de la Comunitat Valenciana
siga el principi i el fi de la nostra gestió. Creguem en els motius que ens fan sentir orgullosos
de la nostra història, la nostra llengua i la nostra cultura i confiem, en definitiva, en la nostra
terra i en la nostra gent.

Visca el 9 d'Octubre!

Visca El Campello!

Visca la Comunitat Valenciana!”   
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A continuación suena el himno de la Comunidad Valenciana.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las diez horas y veintisiete minutos, por la
Presidencia se levantó la sesión de todo lo cual como Secretario doy fe.

       Vº Bº
El Alcalde-Presidente
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