
DAIMÚS ACTUALITAT 
Revista informativa de Daimús. Nº12 novembre-desembre de 2007 
 

L’alcalde en el passat mes de juny ven a la 
prensa un Pla General Urbanístic (PGOU) que a 
hores d’ara no existix.  
 
Quan vam llegir la noticia apareguda a Las Provincias i a Gandia TV el passat 15 de 
juny referent a la requalificació de 500.000 m2,  que va vendre com si fos fantàstic i la 
solució a tots els problemes del poble, ens vam quedar bocabadats. Ens resulta, quant 
menys, sorprenent que abans de prendre possessió els nous regidors, i triar alcalde, es 
pose en coneixement dels mitjans de comunicació un projecte que ningú coneix, i es 
presente com una cosa ja feta i aprovada, quan encara no s’ha tractat ni en les 
pertinents comissions informatives, ni en plenaris, ni, per nosaltres el més important, 
donat a conéixer a tots els veïns del poble per a que puguen presentar quantes 
propostes i suggeriments consideren oportuns. En la darrera campanya electoral des 
del BLOC vam defensar que ha de desenvolupar-se un URBANISME DE CONSENS 
sobre les següents bases: 
 

1. Donar informació transparent als veïns i veïnes sobre els projectes que es 
promoguen i facilitar la seua participació en els òrgans de gestió urbanística 
i d’inversions, per construir, des del consens, un futur sostenible. 

2. Donar a conèixer i educar als veïns en els aspectes bàsics que afecten als 
processos d’elaboració de plans i projectes que seran la base per afavorir la 
participació de la gent i perquè es trenquen pors i mites.  

3. Abans de què els plans i projectes se sotmeten a debat, haurà d’haver una 
avaluació estratègica que prenga en consideració les conseqüències que 
cada acció urbanística tindrà sobre el medi ambient, sobre l’economia i sobre 
la qualitat de vida de la ciutadania, i que forme part d’una planificació 
supramunicipal, d’una ordenació més ampla del territori. 

4. En tots els casos es garantirà el respecte a l’entorn natural i patrimonial 
i només s’aprovaran aquelles actuacions urbanístiques que tinguen garantit el 
subministrament d’aigua, que contemplen mesures per al tractament dels 
seus residus i per garantir la mobilitat i la dotació accés fàcil a serveis socials i 
dotacions bàsiques (escoles, guarderies, centres de salut, àrees comercials, 
zones verdes, etc.).  

5. Els plans hauran de garantir la qualitat de vida i el benestar social: més 
espais per als vianants, major accessibilitat als serveis bàsics, millora del 
transport públic, menys soroll, menys pol�lució, major cohesió social. 

6. Els projectes es plantejaran sobre la base d’una economia productiva i 
diversificada, basada en la qualitat, l’ecoeficiència i les noves tecnologies, 
una economia que defense els terrenys agrícoles, que promoga una indústria 
més competitiva, un comerç local de proximitat i un turisme de qualitat.  

El consens no és fruit de l’atzar, sinó que s’ha de construir col�lectiva i 
democràticament, i això sols serà possible si parlem amb la gent. Per això proposem 
fer una parada, que reflexionem, que comptem amb els nostres veïns i veïnes per 
dissenyar el futur del nostre poble. Els homes i les dones del BLOC de Daimús, ens 
comprometérem públicament a dur endavant polítiques urbanístiques sostenibles, 
responsables, de futur i, sobretot, que siguen el resultat de la participació i del 
consens. Difícilment donarem suport a un PGOU que no contemple els principis 
esmentats. Solament donarem suport a un PGOU on l’interés general estiga per 
damunt dels interessos particulars. Perquè això és consens i perquè això és, 
senzillament, democràcia.  
 

L’escola es queda menuda 
 
No solament es tracta d’obrir carrers i edificar cases i pisos, cal també dotar a 
aquestes urbanitzacions de serveis, entre aquests, el de l’ensenyament. En el 

creixement que ha tingut el poble en els 
darrers anys l’escola se’ns ha quedat 
menuda per la falta de previsió del 
PP. Com a moltes altres poblacions del 
País Valencià la solució que s’ha donat des 
de Conselleria d’Educació és la instal�lació 
de barracons. El problema no està en la 
seua instal�lació, el problema és que 
moltes vegades se sap quan s’instal�len i 
passen i passen el anys sense fer les 
construccions necessàries. Per aquest 
motiu vam demanar en el plenari ordinari 
de setembre que s’agilitzen els tràmits per 
la construcció del nou col�legi abans que 
el jardí del costat de l’escola siga el jardí 
dels barracons. 

 

El PP intenta evitar evitar el control democràtic 
de l’oposició 
 
Ha reduït el número de plenaris ordinaris a celebrar durant la legislatura 
Cal tenir en compte que en els plenaris ordinaris són els únics en els quals es pot 
preguntar i demanar explicacions al govern municipal per la seua gestió. En un 
Ajuntament en el qual la majoria del PP és molt més ajustada (6 del govern front  a 5 
de l’oposició, no com abans que era 6 a 3), sembla que tinguen por de què preguntem 
en els plenaris. Amb aquesta reducció el PP de Daimús, una vegada més, ha 
demostrat el poc que li importa la transparència i gestió democràtica de 
l’Ajuntament. Perquè per molt que diguen que es faran plenaris 
extraordinaris per tractar aquells temes que així ho necessiten, en el 
plenaris extraordinaris no hi precs i qüestions. Aixina no cal donar explicacions. 

L’escola se’ns ha quedat menuda i ja s’han 
tingut d’instal·lar els primers barracons 



És incomprensible que quan el poble tenia poc més de 1.000 habitants es celebraven 
plenaris ordinaris cada dos mesos i ara, amb prop de tres mil, el PP ha allargat fins a 
tres mesos la seua celebració. Els incomoda que des de l’oposició es pregunte 
per la gestió de govern i encara més que des del Bloc i arreplegant el 
sentiment general del veïnat, hi fem preguntes, propostes i suggeriments 
per a la millora del municipi. Aquesta reducció del número de plenaris ha comptat 
amb la incomprensible abstenció del PSOE i, evidentment, amb el vot en contra del 
Bloc.  
 

El Bloc demana que es regule l’ocupació de la via 
pública feta per bars, restaurants i per la venda 
ambulant 
 
A la platja de Daimús, els bars i 
restaurants fan ús de la via pública per 
traure taules, com en qualsevol zona 
turística, amb el conseqüent estretament 
dels carrers dissenyats inicialment per al 
passeig de les persones, i provocant, de 
vegades, la dificultat per a l’accés dels 
veïns als seus habitatges. Per això, des del 
Bloc vam demanar la regulació de l’ús de 
la via pública per part de bars, restaurants 
i paradetes de venda ambulant. I aixina, 
aconseguir un ús racional d’aquesta, 
evitant els possibles abusos i conflictes. 
L’actual falta de normativa ha provocat, a més de conflictes, diverses queixes de 
vianants i residents que consideren abusiva l’ocupació que s’està fent  de la via 
pública, en detriment de l’accés als seus habitatges o de l’espai que resta als carrers 
per al passeig de les persones. El Bloc ha aconseguit el compromís de la resta de 
forces polítiques per estudiar l’ocupació de la via pública quan s’establisquen les 
ordenances fiscals per al 2008. 
La normativa haurà de garantir el dret dels veïns a un accés digne i en 
condicions als seus habitatges, i el dret dels vianants a passejar.  
 

El Bloc aconsegueix que s’aprove la instal�lació 
paulatina de panells informatius en el poble 
 
Un altra proposta del Bloc, per millorar en aquest cas la comunicació de l’Ajuntament 
amb els veïns, ha estat aprovada. És habitual que les comunicacions i bans de 
l’Ajuntament, destinats a totes les veïnes i veïns, es facen, primordialment, a través de 
megafonia però amb l’increment de població que ha tingut el poble això ara ja no 
funciona. Són bastants les zones del poble, platja i Pedregals on la recepció 
dels bans és deficient o nul�la, la qual cosa no fa més que crear una situació de 

desinformació i sensació de falta de voluntat, per part de l’Ajuntament, de què tot el 
veïnat se n’assabente del contingut dels bandos. 
Per a millorar la comunicació hem aconseguit que s’aprove millorar el 
sistema de megafonia i la instal�lació al llarg de la present legislatura de 
panells informatius en punts estratègics que per nosaltres serien la Plaça de 
l’Ajuntament, la zona de l’escola, guarderia o els parcs que hi ha al seu voltant, el 
polisportiu, el punt d’informació turística de la platja, el centre social dels Pedregals, la 
parada de l’autobús dels Pedregals i la del Poble, els parcs Sud i Nord de la Platja i el 
parc de la Sequia Mare en el seu creuament amb l’Avinguda del Mar. 
 

Una bona notícia per al poble 
 
Fins ara el PP de Daimús no s’havia preocupat de facilitar informació als 
veïns, d’aquesta forma no necessitava ni explicar-los ni consultar-los les 
decisions que prenia a l’Ajuntament. La seua idea de democràcia és redueix a 
dipositar el vot una vegada cada quatre anys. La democràcia, senyors del PP, és 
informar al ciutadà i que aquest participe més enllà del dia de les eleccions. Per això 
ens alegrem què el PP haja tret una revista per explicar el que fan, ens 
alegrem d’aquest esforç per informar a la gent, però recordar-los que no som nosaltres 
qui governem sinó ells, perquè sembla que més que una revista informativa d’aquells 
qui governen és una revista contra el Bloc. Sabíem que ens tenien por, però no tanta. 
El problema del PP, per això l’acusem d’autoritari, és que veu la crítica, la 
informació i la participació dels ciutadans com un perill. Des del Bloc hem fet 
crítica a la gestió dels populars sempre d’una manera positiva i proposant alternatives. 
Esperem que en aquesta legislatura siguen capaços d’escoltar als que no pensem com 
ells i d’adonar-se’n que saber escoltar els altres sempre pot aportar idees, solucions o 
propostes que milloren la vida dels que viuen a Daimús que és, en el fons, el que ens 
ha de preocupar als que estem en política. Per això li llancem un repte: vagen més 
enllà i deixen participar als veïns de la gestió de l’ajuntament, els animem a 
impulsar consells de participació ciutadana en temes com l’urbanisme, la 
dona, l’esport i, sobre tot, a estar diposats a sentir les veus crítiques.  

 
Els donarem marge per vore si això és així. Però, a la seua revista ja han assenyalat 
que volen explicar “la veritat”: és a dir, ja tornen a dir que la veritat la tenen només 
ells. Per cert, vagen molt en precaució amb les “veritats” del PP, perquè algunes estan 
més properes de les obsessions i manies d’alguns que de les veritats. Un gran 
estadista nordamericà del segle XIX va dir allò de “es pot enganyar uns pocs durant 
molt, es pot enganyar molts durant poc de temps, però no es pot enganyar tots durant 
tot el temps” No han aprés res dels últims resultats electorals on han perdut 
un 12% dels vots (han passat del 64% al 52%)? Encara no han entès que si 

Després d’anys de no preocupar-se d’informar al poble 
el PP s’ha decidit, a la fi, a traure una publicació per 
explicar el que fan. Això sempre és una bona notícia. 

La falta  regulació de l’ocupació de la 
via pública provoca molts problemes 



el Bloc s’ha convertit en una opció de govern és, d’entre altres coses 
senzillament perquè ha informat al poble de tot el que passava i s’ha posat a 
la seua disposició per escoltar-lo i traslladar les seues propostes a 
l’Ajuntament. I aixina continuarem fent-ho.  

 
Plenari del 23 de juliol 
 

Els tres representants de Daimús a la Mancomunitat són del PP: nosaltres vam 
proposar que la representació de Daimús reflectira la composició del plenari: que dos 
foren del PP i l’altre compartit entre el PSOE i el Bloc, el PSOE va donar suport, però el 
PP es va negar, i amb la seua majoria absoluta va imposar que els tres representants 
foren del PP. Visca la representativitat democràtica!. 

 

Els pressupostos de 2007 s’aproven el 9 d’agost  
Com una mostra més de la falta de planificació i previsió que té l’ajuntament 
governat pel PP s’aproven els pressupostos de l’any en curs en el plenari 
extraordinari del 9 d’agost, quan ja s’han executat quasi el 60% de les partides, i 
amb mesos de retardament. A més, tampoc estaven elaborats tots els documents que 
constitueixen els pressupostos per la seua consulta pels regidors fins el mateix 
moment del plenari, amb la qual cosa es dificulta l’acció democràtica de control de 
l’oposició ja que no hi ha temps per revisar-los. Els pressupostos pugen a la quantitat 
de 4.800.000 €. Algunes curiositats interessants: Les subvencions d’aquest any 2007 
es reparteixen de la següent forma: 

Dances i dolçainers 7.500 € Jubilats  10.000 € 
Coral 1.800 € Ames de casa 5.000 € 
Comunitat de regants  1.200 € Daimús CF 14.500 € 
Festers 12.000 € Esports 14.000 € 
Associacions de veïns 1.200 € Església 15.000 € 
Llibres de text 18.000 € Banda de música 13.300 € 
Agricultura 7.500 € AMPA Escola 3.000 € 

 
En inversions destaquen:  

Remodelació accés Avinguda del  
Mar 

59.179 € Construcció pistes paddel i 
tenis 

97.500 € 

Asfaltat Avda. Mar 54.980 € Insonorització escola música 30.000 € 
Equipament biblioteca i arxiu 6.000 € Equipament gimnàs 6.000 € 
Reparació voreres 79.029 € Obres C/ de Baix 66.667 € 
Asfaltat camins rurals 20.000 € Complentàries Avda del Mar 54.000 € 

 
La gran majoria d’aquestes inversions es fan amb les subvencions d’altres institucions, 
com el Govern, Generalitat, Diputació provincial, ... 
Altres despeses importants: 

Canon planta residus sòlids 150.000 € Diversos de festes 180.000 € 
Neteja Lerma 160.000 € Diversos cultura 18.000 € 

 
Inversions que es realitzen amb càrrec a quotes d’urbanització, açò és, amb els diners 
dels propietaris dels terrenys afectats: 

Urbanització de la zona del 
polisportiu 

98.785 € Urbanització de la Mingola 
zona residencial 

207.351 € 

Urbanització de la Mingola 
zona industrial 

1.108.417 €   

 
Aquestes dades són solament un extracte d’aquelles partides més importants de les 
despeses. Cas que tingau qualsevol dubte sobre aquestes o altres qüestions 
relacionades amb el pressupost, no dubteu en fer-nos-ho saber. Això sí, es van 
aprovar amb el vot favorable del PP i en contra del BLOC i PSOE.  
 

Primer plenari ordinari al setembre:  
L’alcalde va informar que mitjançant un decret d’alcaldia va aprovar finalment la 
liquidació de l’exercici 2006. Però vam tindre d’esperar fins al dilluns  24 perquè es 
convocara la comissió especial de comptes on es dóna tota la informació. També es 
van aprovar altres qüestions de tràmit, entre les que destaca l’ampliació en mitja 
jornada del servei psicopedagògic que presta la mancomunitat de la Safor a 
l’escola de Daimús. A més, es van tractar les mocions que va presentar el BLOC 
relatives a la regulació de la utilització de la via pública per part de bars, restaurants i 
paradetes de venda ambulant i la moció de la instal�lació de panells informatius, de les 
quals ja us hem informat al principi d’aquest butlletí. 

Com que es tractava del primer plenari ordinari, vam poden fer preguntes, a la fi, 
després de 4 mesos d’haver-se celebrat les darreres eleccions. Entre elles destaquen: 
Extracció d’agües de les construccions: durant més de mig any l’extracció d’aigua 
al carrer Europa-Avinguda de la Mar ha provocat sorolls dels quals els veïns s’han 
queixat per escrit a l’Ajuntament. El Bloc, tot i que admetent que des de l’Ajuntament 
s’havia actuat, va demanar que en altres ocasions s’actue d’ofici i no es tinga que 
esperar que els veïns presenten les seues queixes quan que era notori el soroll que les 
màquines extractores estaven produïnt, especialment per la nit. Ens van contestar que 
només es prendrien mesures en cas de denúncia. Aleshores, quan algú no complix la 
llei, els nostres mandataris de l’Ajuntament no saben actuar en compliment de 
l’obligació que tenen de que aquesta siga complida i respectada per tots? 
Clots a l’asfalt en molts carrers: Recolzant el prec que va fer el PSOE demanant 
que s’arreglara l’asfalt de la zona del carrer La Dula i Llebeig, el Bloc va demanar que 
s’estenga l’actuació a altres carrers com la ronda sud, Francesc Pons i Europa. Al final 
el govern es va comprometre a actuar en tots els carrers del poble que ho 
necessitaren. 
Obra borde pedregals: Una vegada més vam preguntar per què encara no s’ha 
cedit l’obra a l’Ajuntament. L’endarreriment en la cessió d’aquesta obra, a més de 
problemes als propietaris, està originant una situació molt perillosa en el trànsit de la 
zona, que ha tingut de ser tancat per evitar mals majors. A més, allí es troba el solar 
on s’ha de construir el nou col•legi de Daimús, per la qual cosa encara és encara més 
urgent que s’acabe l’urbanització i es cedesca a l’Ajuntament, així l’Ajuntament, podrà 



cedir el solar per a l’escola a la Conselleria i aquesta podrà iniciar el procés per a la 
construcció de la nova escola. La resposta: Problemes amb el subministrament elèctric 
estan retardant la finalització de l’obra.  
Obra Pedregals nord. Vam manifestar la nostra preocupació pel nivell en el qual 
s’estan construint els nous carrers, el que pot produir que en cas de pluges fortes 
s’inunde la zona de les marines. A més, la gestió que s’esta fent de les obres genera 
innumerables problemes d’accés als veïns que  viuen per la zona. 
Pèssima actuació en obres del Bulevard Avinguda de la Mar. Denunciem que 
en la urbanització del Bulevard de l’Avinguda de la Mar no s’ha tingut en compte els 
nivells de les vivendes per a fer el carrer, deixant-ne tota una filada de bungalows 
fonda, malgrat la protesta dels seus propietaris. A més, en el primer tram executat els 
passos de vianants no estan adequats per minusvàlids i no s’ha rebaixat el bordillo 
d’accés a les cotxeres del Carrer Llaurador.  
Actualització dels guals: Les plaques dels guals estan obsoletes ja que, de fet, 
algunes ja no estan en actiu i altres encara tenen la toponímia Daimuz. Es va demanar 
que es renoven totes les plaques de guals, i que es porte un control per part dels 
auxiliars de policia municipal per evitar que s’aparque en els llocs on estan els guals 
Recollida de fem a la platja: Novament com tots els estius s’observa com les 
borses de fem van per terra en algunes zones de la platja. Encara que enguany s’han 
posat més contenedors en moltes zones, i ha millorat la situació, hem demanat que 
s’estudie en quines zones reforçar el servei de neteja i el de contenidors. 
El PP es compromet, per fi, a normalitzar el servei de llum a tot el poble. Fa 
deu anys que hi ha vivendes habitades però sense enllumenat públic. Se’ls va arribar a 
dir que si volien llum que connectaren una farola a la seua casa. La pressió dels veïns i 
del Bloc en el plenari del 23 de juliol va aconseguir que es ficaren les faroles. També 
s’ha compromés arreglar les faroles del carrer Fàtima, Buenos Aires i el Passeig 
Marítim que fa mesos que no fan llum. 
Megafonia i equip de projecció a l’auditòrium: Vam demanar, una vegada més, 
que s’instal�le l’equip de megafonia que fa mesos que està embalat a l’Ajuntament i un 
equip de projecció per a l’auditori de l’Ajuntament. 
 

Plenari extraordinari del mes d’octubre: 
 
Bar polisportiu. S’acordaren per unanimitat les bases per a la subhasta - concurs del 
bar del polisportiu on vam fer especial incidència en la necessitat de donar-li públic 
coneixement. 
Places conductor. S’acorda per unanimitat mantenir les mateixes bases per a 
l’oposició  a una plaça de conductor de la màquina netejadora, donat que l’actual 
treballador que se n’ocupa d’aquest treball va a jubilar-se. 
Plaça bibliotecària. Igualment es va tractar de traure la plaça de biblioteca (agència 
de lectura) que quedarà vacant 
 
Altres qüestions d’interés: 
L’endarreriment en les obres d’urbanització de la zona industrial que hi ha enfront del 
Vidal ( baix del cementiri) produirà un fort encariment de les quotes d’urbanització: 

El projecte d’urbanització,  va ser aprovat en 2004 amb el vot en contra del BLOC,i 
s’ha endarrerit fins ara. A 2005 la conselleria va obligar a fer certes reformes en el 
projecte d’urbanització, en la línia del que dia el BLOC. A hores d’ara els costos 
d’urbanització s’han encarit fins arribar a 100,8 €/m2. No és hora de buscar culpables, 
que de segur que és fàcil trobar-los, sinó de buscar una solució consensuada entre els 
grups polítics, i en eixa línia ja ens hem posat d’acord en què l’ajuntament pague el 
cost de les millores que va imposar a la urbanització, el que suposara un estalvi d’uns 
4 €/m2. Anem a treballar per millorar aquest desficaci, i exigirem que es faça amb 
transparència, escoltant i informant als propietaris afectats, que com sempre sense 
tindre cap culpa, van a ser els que han de pagar la pujada de preus. 
 
Felicitar selecció valenciana de pilota que el passat mes de setembre aconseguia 
a Bèlgica proclamar-se campiona d’Europa. Difícilment hi podrà arribar algun dels 
nostres joves si esperem que l’actual govern municipal del PP es preocupe per oferir 
una escola estable de pilota. Tenim unes magnífiques instal�lacions a l’escola del poble 
per a que els nostres xiquets i xiquetes (sí, xiquetes, per què no?) hi puguen iniciar-se 
en el nostre esport nacional, però això sí, per nosaltres la nostra nació no és la 
mateixa que la d’ells, per aquest motiu el Govern de Camps paga en patrocini a la 
Selecció Espanyola de bàsquet -1.000.000 d’euros- i el que dona a la Selecció 
Nacional de Pilota Valenciana -10.000 eurets-. Tot un exemple de valencianitat. 
 
CAMP DE GESPA ARTIFICIAL. A “bombo i platillo” el PP local i provincial ens han 
fet saber que a la fi, com a altres 100 localitats de la província de València hi tindrem 
un camp de gespa artificial subvencionat per la Diputació provincial de València. Està 
molt bé, nosaltres també ho portàvem en el programa electoral municipal, però, amb 
un important matís, calia establir prioritats. Per nosaltres, com ja vam dir en la 
passada legislatura i en la passada campanya electoral, teníem tres prioritats 
esportives. Una, millorar i condicionar les instal�lacions del polisportiu. Dintre 
d’aquesta, una especialment, adequar i pintar urgentment els vestidors, on els 
mateixos xiquets als quals se’ls ven que tindran un camp de gespa artificial, han d’anar 
en compte que no els caiga al cap el trossos de pintura del sostre d’algun dels 
vestidors. Què bonic és dir que van a gastar-se vuitanta? noranta? cent? milions de les 
antigues pessetes. Però per favor, possiblement, en menys de mig milió de ptes. 
podríem tindre els vestidors un poc decents. I, possiblement amb menys diners un 
magnífic monitor, tornem a insistir, de pilota valenciana. Aquesta, una altra de les 
nostres prioritats. L’última, habilitar en el pàrquing de darrere del Flamingo una 
xicoteta pista polisportiva amb porteries de futbol i cistelles de bàsquet. 
Prioritzar per necessitats i no per eixir en la foto. Sort que els dirigents del PP 
provincial no en saben del Kart que tenim al nostre terme, perquè igual els dona per 
crear-hi allí una zona d’entrenaments per al futur campionats de Fórmula-1, perquè 
què més dona 80 decibels més o menys de soroll. El soroll és progrés, l’eficència i 
eficàcia en la gestió pública era d’herba i se la va menjar un burro. 
 

EL BLOC DE DAIMÚS A LA PREMSA COMARCAL 
 
A continuació us reproduïm l’article publicat a l’edició comarcal de Las Provincias. 



 
Melchor Mañó, un problema per al PP de Daimús 

No deixa de ser curiós com moltes vegades una visió general no deixa vore els 
matisos. La majoria de les anàlisis electorals de les municipals del passat 27 de maig 
publicades a la premsa només han dit de Daimús que el PP torna a revalidar la majoria 
absoluta. Cosa que és certa, és clar. Una veritat inqüestionable, però, alhora, 
incompleta. Una anàlisi que no dóna una visió real del que ha passat al poble en estos 
últims quatre anys.  
 
Una anàlisi més profunda dels resultats donen una altra visió: El Bloc ha triplicat els 
seus resultats (ha passat d'1 a 3 regidors) i s'ha convertit en la primera 
força de l'oposició amb un 25% dels vots al poble, front el 20% del PSOE. El 
millor resultat del valencianisme d'esquerres dels 30 anys de democràcia. El PP ha 
passat d'una mitjana entre 63%-70% de vots que li eren habituals en les 
darreres quatre convocatòries electorals municipals al 52%.  
I un altre canvi s'ha produït a Daimús, la gent ja no té por de criticar a l'alcalde. El 
caciquisme, la por, ha retrocedit al poble gràcies, entre altres coses, a la tasca del 
Bloc, cosa que li ha permés ser l'únic partit que ha augmentat en vots, regidors i 
percentatge i d'una manera notable.  
Un fet remarcable d'esta nova situació és que si comparem els resultats de les 
municipals amb les autonòmiques al poble s'obté una conclusió: Melchor Mañó ha 
passat de ser un actiu del PP al poble a ser tot un problema que pot portar a 
este partit a la derrota en el 2011. Si Francisco Camps (PP) obté un 62% 
dels vots al poble, Mañó només el 52%, 300 vots menys. Fins ara havia 
estat a l'inrevés i Mañó havia obtingut més vots que el candidat a presidir el 
Govern valencià pel PP. 
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Estos 300 vots han anat a parar al Bloc i han rebutjat la política autoritària i en contra 
dels interessos del poble que ha practicat Mañó: per exemple, va haver de retirar el 
Pla General d'Ordenació Urbanística per la pressió dels daimuseros.  
Els somriures de l'alcalde ja no enganyen a ningú, que a cada acte es pose a la porta 
per saludar a tots els que passen ja no convenç: cada vegada més gent pensa que no 
és un bon alcalde. 

Amb tot, està clar que ha guanyat i no ens queda més que felicitar-lo i felicitar els 
daimuseros per haver exercit els seus drets democràtics amb un alt percentatge de 
participació. Als que han votat canvi només ens queda dir-vos que el PP perda 
l'alcaldia al 2011 és una opció cada vegada més propera. 
 

Article d’opinió signat per Antoni Cabanilles, Vicent Canet, Jesús Romero, membres del 
Bloc Nacionalista Valencia de Daimús i publicat a Las Provincias 
 

El Bloc denúncia la falta de control de l’Ajuntament sobre 
les obres de la urbanització de Pedregals Nord: 
 

El passat 15 d’octubre vam denunciar la situació que estan vivint els veïns afectats per 
les obres d’urbanització de Pedregals Nord. No és la única vegada que ens queixem de 
la falta de control de l’Ajuntament en les obres públiques que es fan, però en aquest 
cas els veïns afectats estan vivint una situació totalment intolerable amb talls de línies 
de telèfons durant varis dies per tombada del poste, postes elèctrics (que duen 
corrent) a punt de caure, continues interrupcions en l’accés als habitatges de la zona, 
continus canvis en l’accés als camins i vivendes afectades per la urbanització, sense 
que hi haja cap senyalització, queixes de veïns de la urbanització per presumpta 
ocupació de part de les seues parcel�les sense prèvia notificació, i sobre tot, i el que 

ens resulta més alarmant de cara al futur: 
l’excessiu nivell dels carrers, que deixen 
totalment enfonsades construccions que ja 
duen allí vàries dècades. 
L’augment de nivell dels carrers no és una 
situació nova, fa sols uns mesos, ja vam vore 
com en les obres del camí de la mar 
incomprensiblement s’agafava un nivell que 
deixava tota una fila de bungalows per baix 
del nivell de la vorera, però el que passa al 
PAI de Pedregals Nord és molt més 
escandalós, perquè estem parlant de què les 
construccions existents es queden quasi un 

metre per baix del nivell de la vorera del nou carrer. El nivell dels carrers s’ha  tret per 
damunt del nivell de la pròpia carretera d’accés, sent un autèntic mur enmig del terme. 
Si tenim unes pluges torrencials com sol passar cada uns quants anys, podem 
transformar tota la zona en una autèntica piscina. Qui serà aleshores el responsable de 
la desfeta? Si fem els carrer més alts que la carretera d’accés, com accedirem a ells en 
cas de fortes pluges?  
La resposta de l’alcalde no pot ser més surrealista: Simplement diu que les cases són 
il�legals, oblidant que encara que així fora, pel pas del temps ja estan legalitzades, i a 
més diu que ningú s’ha queixat. Més val que mire els informes de la Policia Municipal 
de Daimús del 10  de setembre , o el registre d’entrades del dia 12 de setembre o del 
14 de setembre i allí trobarà les queixes per escrit que diu que no hi ha hagut. 
 
ARTICLE PUBLICAT PER ENRIC MORERA AL SEU BLOG PERSONAL 
(www.enricmorera.com/blog/) diumenge, 14 octubre de 2007  

El nivell dels carrers ha deixat esfonsadees 
les casetes que duien alli vàries decades 



I plovia! 
En el mateix moment que la cabra de la “legión española” travessava el Passeig de la 
Castellana a 160 passes per minut, els pobles de La Marina Alta s’ofegaven. La 
policia autonòmica (?) de Serafín - eixe Conseller de Governació que no vol que 
els valencians comptem amb una policia integral- havia anunciat el risc de gota freda, i 
així amb la faena feta (s’envia un fax als ajuntaments i ja s’ho fareu) el nostre 
President se’n va anar a Madrid. Canal 9 se’n va fer ressò i el va treure molt bé -
fins a set vegades- saludant a Ses Majestats els Reis. També recollien la cridòria a 
ZP dels nacionalistes espanyols. Molta bandera, molta Espanya i mentrestant els 
pobles d’Ondara, El Verger, Els Poblets, Xàbia, Beniarbeig, fins i tot Oliva -ens 
ha salvat la marjal- i sobre tot Calp, - víctima de la pluja i de l’urbanisme salvatge dels 
últims anys- s’ofegaven. Així s’expressa Ximo Tur desbordat per la tragèdia. Hem 
parlat amb molta gent. Este matí, Mónica Oltra i jo mateix hem estat a la zona zero 
de la inundació: el llit del riu Girona. Centenars de cases, comerços, empreses, 
cotxes…un bon desgavell. Ens han acompanyat Manolo Martínez, Xavi Pons, Pau 
Reig, Dimas Montinel, Salvador Sendra -que ha patit la destrossa sencera de casa 
seua- i altres companys i amics del partit. Fa 50 anys tinguérem la riuà de l’horta de 
València. Si aneu a l’exposició al MUVIM sembla que encara hem de donar gràcies al 
franquisme, increïble. Fa 25 anys tinguérem la pantanà de Tous. Ara, -encara amb 
l’emoció del dia de la raza- les nostres autoritats han anat a vore què collons ha 
passat. Han tardat més de 12 hores, i els equips especialitzats més de 24 en arribar 
quan el mal ja havia passat. Prevenció 0. El PPSOE ha competit a vore qui posa més 
diners, qui la té més llarga. Que els ho pregunten als ciutadans de la Ribera que 
encara estan pagant deutes i préstecs. I fa 25 anys!. Au! Tots darrere la cabra.  
 

MUSICA DE DALT A BAIX 
 
Volem iniciar un espai on donar a conèixer la música en 
valencià, sí eixa que ens silencien i neguen des de Canal 
9, Ràdio Nou i Punt Dos. Tots tres mitjans creats per a la 
promoció de la nostra cultura i la nostra llengua, però 
esdevingudes a nivell musical un perfecte lloc de promoció 
de triunfitos i resta de música de consum, al temps que a 
nivell polític, perfectes altaveus de publicitat i propaganda 
del PP valencià. Malgrat tot són molts els músics que 
continuen produint i cantant en la nostra llengua. Aquesta 
secció volem que esdevinga en un mostrador d’aquesta 
prolífera producció. Per començar un cantant guardonat en la segona edició dels 
premis Ovidi Montllor: Pep Gimeno, Botifarra, premi al millor disc folk i noves 
músiques, per “Si em pose a cantar cançons”. 
Pep Gimeno és natural de Xàtiva. Tot i que porta més de trenta anys en açò de 
recuperar i cantar albades, seguidilles, romanços, cants de batre, ha sigut, 
recentment, quan li ha arribat l’hora de tindre una agenda plena d’actuacions.  
Com ha declarat ell més d’una ocasió, “l’èxit m’arriba, més o menys,  des de que vaig 
a diversos poblets de Barcelona a cantar cants de batre” . Hui ompli allí on va. “Si em 
pose a cantar cançons” recull deu cançons de la comarca de la Costera, interpretades 

per la veu de Pep Gimeno. L’acompanyen Nèstor Mont, guitarres, baix i percussió 
menor i figura clau en els arranjaments, producció i intèrpret ell mateix d’un magnífic 
Romanç de Sant Antoni de Gavarda; Cristobal Rentero, llaüt i guitarró; Juanjo Blanco, 
bandúrria; Marian Escrivà, postisses i palmes; Lola Tortosa, una altra gran cantadora i 
la col�laboració de Miquel Gil i Feliu Ventura. Integren el disc les següents cançons: l’U 
d’Ailo, Jota vella de Moixent, Malaguenya de Barxeta, Granaïna de Montaverner, Jota 
de Xàtiva (amb lletra de Feliu Ventura i una divertida crítica de la política urbanística, 
perquè com diu el Pep, “politzar esta música es desvirtuar el seu origen, però si abans 
es cantava el que passava, ara també hem de cantar el que passa”), Sant Antoni de 
Gavarda, Dotze i U, Nadala de Lloc Nou d’en Fellonet, Romança de la Vall i Batre 
xabiero. 
 

Esperem que els agraden les nostres propostes musicals i no ho oblidem, evitem les còpies i 
contribuïm a l’enfortiment dels nostres cantants i músics. 
 

75 anys de les Normes de 1932 
 

El pròxim 21 de desembre es celebra l’efemèride del 75 aniversari de les Normes de 
1932 o també conegudes per Normes de Castelló. És interessant recordar el que 
Teodor Llorente, en aquell moment, director de Las Provincias, escrivia sobre 
aquestes: “Ja tenen els escriptors valencians les desitjades normes ortogràfiques, 
acceptades per la casi totalitat de les entitats i conreadors de la nostra llengua. Bé 
podem dir que hem donat un pas de jagant.” 
L’acceptació de les Normes de 1932, que no són altres que l’adaptació de les Normes 
de l’Institut d’Estudis Catalans de 1913, amb lleugeres particularitats valencianes, fou 
immediata, i pràcticament la totalitat d’escriptors i institucions del País Valencià les 
usaren i han continuat usant-les en els darrers 75 anys, tot i els intents embolicadors 
d’aquelles que no s’atenen a cap principi científic i han volgut barrejar política, filologia 
i sentiments del poble per continuar aprofundint en la negació d’una llengua, d’una 
cultura, d’un País. Doncs bé, malgrat la presència d’aquests obscurs personatges al 
cap de les més altes institucions valencianes en els darrers anys, la nostra llengua, la 
nostra cultura, el nostre País, en som molts els que pensem, té un gran futur. Volem, 
ara i ací, retre un menut homenatge als signants d’aquelles normes dels quals, com a 
mostra, relacionarem les entitats: 
 

 

Societat Castellonenca de Cultura Centre de Cultura Valenciana 
Seminari Filologia Universitat de València. Centre d’Actuació Valencianista 
Lo Rat-Penat Agrupació Valencianista Escolar 
Agrupació valencianista republicana Centre Valencianista d’Alcoi 
Centre Valencianista de Bocairent Joventut Valencianista Republicana de Manises 
Centre Valencianista de Concentaina Editorial l’Estel 
Setmanari El camí  

Si vols col·laborar amb algun article, fer-nos suggeriments, propostes, o 
dir-nos alguna cosa, envia’ns un e-mail a: blocdedaimus@hotmail.com.  


