
DAIMÚS ACTUALITAT 
Revista informativa de Daimús. Nº 16 setembre de 2009 
 
Plenari de març de 2009 
 

El Bloc vota en contra d'uns pressupostos 
irreals que no es corresponen a una època de 
crisi. 
 
En el plenari ordinari de març van quedar aprovats els pressupostos de 
2009 amb els vots a favor del PP i els vots en contra del BLOC i del PSOE 
 
El Bloc ha anat constatant, després de comprovar, factures corresponents als 
capítols de festes d’exercicis anteriors, que és costum d’aquest Ajuntament 
pagar deutes amb més d’un any de retard i fins i tot, en alguns casos, 
dos, fets que considerem especialment greus quan durant tots aquests 
exercicis l’Ajuntament havia tingut remanents.  
 
Concretament, a l’exercici passat hem detectat, en el cas de la partida de festes, 
fins un 50% de les factures que corresponien a anys anteriors. Aleshores 
la qüestió és: on estan les factures impagades de l’exercici actual i en quin any es 
pensen pagar?.  
 
Amb un 50% dels pagaments corresponents a anys anteriors, el 
pressupost no és res més que paper mullat, un xec en blanc en mans d’un 
govern municipal que encara no s’ha assabentat de la crisi econòmica en la que 
estem immersos, i continua pressupostant una despesa de “200.000 euros en 
festejos populares”. Són moments per a la inversió pública productiva i no per a 
continuar gastant a pólvora de rei, però, a més, es poden fer més i millors festes 
amb menys diners, sobretot, donant suport i subvencionant a les distintes 
associacions que són els que veritablement treballen les festes. Malauradament 
no ho considera així el nostre ajuntament i aquestes subvencions als festers 
romanen congelades quan no disminuïdes. 
 
Altres partides de despeses estan minusvalorades com és el del subministrament 
d’energia elèctrica en la qual, un any més, sembla que el govern municipal encara 
no s’ha assabentat de la pujada de la llum i de que hi ha moltes més faroles 
funcionant que a gener de l’any passat.  
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Altre any, també, hem de denunciar el tracte discriminatori que sofreix 
l’associació de jubilats en la seua subvenció, ja que és la única 
associació que no pot disposar lliurement dels diners de la seua 
subvenció, per al govern del PP els nostres majors continuen sent menors 
d’edat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
També es critica la política de personal 
 

El Bloc no pot donar suport a uns pressupostos que considerem en molts dels 
seus apartats ficticis i que a més van lligats a unes polítiques de personal molt 
qüestionables. 
 
No podem, oblidar que l’aprovació del pressupost, comporta, també, l’aprovació 
de la plantilla de personal. En aquest cas més del mateix. La meitat dels 
treballadors tenen el contracte finalitzat, en alguns casos varis anys sense que 
per part de l’Ajuntament es procedesca a fer-los un nou contracte o fer una 
contractació indefinida. O en altres casos com la guarderia municipal, sabent que 
el treball té una continuïtat any rere any, envien sistemàticament a l’atur a tota la 
plantilla, per tornar-los a contractar al mes de setembre. Si creuen que així i 
haurà més efectivitat ... 
 

Un pressupost inflat 
 
En l'apartat d'ingressos el pressupost preveu l’augment de recaptació de l’IBI 
que passa de 1.197.760 € en 2008 a 1.400.000 € en 2009 per les noves 
construccions que s’han donat d’alta. Igualment, pugen els ingressos previsibles 
lligats a les noves construccions com són les altes en clavegueram, o en aigua 
potable. 
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Ens resulta molt estrany que en un únic any es produesca aquest augment tant 
elevat... a no ser que hi hagueren moltes edificacions pendents de donar d’alta 
d’altres anys. Per la qual cosa considerem que als pressupostos del 2009 s'han 
inflat aquestes partides sense tenir en compte previsions reals d'ingressos. 
 
Per poder fer inversions l’Ajuntament s’endeutarà en més de 700.000 €. 
Tot i les subvencions, les obres de la gespa del camp de futbol, i la  construcció 
de la casa de la plaça suposaran un endeutament per a l'Ajuntament de més 
700.000 €. Des del BLOC, tot i que recolzem aquestes inversions, critiquem 
enèrgicament la gestió que s’ha fet al llarg de quasi els 20 anys d’aquest govern 
municipal, molts d’ells, amb importants increments d’ingressos, però que ha sigut 
incapaç de gestionar-los bé, perquè, ara, en una etapa de crisi, a les primeres de 
canvi s’ha passat de remanents i superàvits a un notable endeutament. 

SubvencionsSubvencionsSubvencionsSubvencions    
Subvenció Pressupost 2008 Gastat 2008 Pressupost 2009 

Banda de música 13.300€ 13.300€ 12000 € 
Varis Cultura 10.000€ 11.645€ 10.000€ 

Trobada escoles en 
valencià 

  12.000€ 

Festers 8.000€ 15.552€ 8.000€ 
A.M.P.A. 3.000 2.000 3.000 

Dances 7.500 7.500 7.500 
Esports 14.000 3.535 10.000 

Comunitat regants 1.200 1.200 1.200 
Subvenció Esglesia 6.000 5.990 6.000 

Ames de casa 5.000 3.556 5.000 
Club de Futbol 14.500 14.500 16.000 

Associacions Veïns 600 0 600 
Llibres de text 18.000 14.303 10.000 

Agricultura 7.500 7.255 7.500 
Associació Jubilats 10.000 5.451 10.000 

 
Altres dades d’interés 
Resulta quant més no, curiós que no s’hagen donat compte que la llum ha pujat, i 
hi ha més faroles en funcionament. Al 2008 ja vam criticar en aquesta mateixa 
partida que tindrien un important dèficit, de fet es van pressupostar inicialment 
190.000 €, se’n van gastar 238.000€ (un 25% més), i ara pressuposten sols 
240.000€. En què pensen? 



Igualment els 3.200 € que hi havia pressupostats per a Obres Benèfiques i per al 
preventori, no s’han gastat. Enguany tornen a pressupostar-ne 3.200 € més. 
Queda molt bé dir que són solidaris, establint una partida...però cal que es gasten 
realment els diners. 
 

S'aproven els pressupostos de 2009 al març 
de 2009 
 
Malgrat la majoria absoluta del PP es manté la mala costum d'aprovar els 
pressupostos d'un exercici una vegada iniciat l’any 
 
Encara que enguany s’ha produït un xicotet avanç en la data de presentació dels 
pressupostos al plenari, des del Bloc volem manifestar la nostra protesta, un any 
més, per la tardança en la seua tramitació. Solament des de la prepotència 
d’aquells que porten quasi vint anys governant es pot entendre com un govern 
municipal, format per un partit amb majoria absoluta, any darrere any 
s’endarrereix mesos i mesos en presentar els pressupostos. No hem d’oblidar que 
l’any passat, els pressupostos per 2008 es presentaven i s’aprovaven en el mes 
de juny. 
 
Els pressupostos es presenten sense que en el moment de la seua presentació es 
tinga coneixement de com ha estat el resultat pressupostari de 2008, malgrat que 
en el moment de presentar-los ja han passat tres mesos  des de que ha finalitzat 
l’any. En el moment de conèixer els pressupostos, no sabem si l’any 2008 ha 
finalitzat amb superàvit o dèficit i, per tant, amb l’actual pressupost poden acabar 
agreujant un problema ja existent simplement pel seu desconeixement.  
 
Però, a més, en el moment d’escriure aquest butlletí, principi de setembre, el 
govern del PP continua sense presentar la liquidació del pressupost de l’any 2008, 
impossibilitant a l’oposició la seua tasca de control. 
 

Daimús rebutja l’informe desfavorable de la 
Conselleria d’Educació al PGOU on es demana 
reserva de sol per a una tercera escola.  
 
S'accepta augmentar la de reserva de sòl per a un futur Institut 
 
El Pla General d'Ordenament Urbana (PGOU) de Daimús ha rebut un informe 
desfavorable de la Conselleria d’Educació al PGOU amb el qual discrepen tots els 
partits polítics representats a l'Ajuntament: BLOC, PSOE i PP. 
 
 



 
Segons els càlculs de la Conselleria, per al PGOU que s’està tramitant i l'increment 
de població que suposaria, fan falta dues escoles més, a més de la que tenim. Per 
això la Generalitat demana que es reserve un altre solar (a més del dels 
Pedregals) per previndre en un futur la necessitat d’una nova escola. Tots els 
partits del poble manifesten el seu desacord amb els càlculs de Conselleria per 
considerar-los poc realistes. De fet, amb les previsions més optimistes en quant a 
augment de població, d’ací 12 anys, l’escola dels Pedregals podria trobar-se al 
50% de capacitat. Per tant, el ple de l'Ajuntament rebutja aquesta petició, mentre 
que s'aprova augmentar en 1.700 m2 més la superfície del solar per a la possible 
reserva de sol per a l’institut que contemplaria ESO i Batxillerat i que la 
Conselleria demana, perquè aquesta valora que l'actual reserva de sòl (11.000 
m2) és insuficient.  
 
D'altra banda, el BLOC denuncia que l'informe de la Conselleria, en mans de 
l'Ajuntament des del mes d'octubre va ser ocultat al mes de desembre quan es va 
preguntar sobre la situació del PGOU.  
 
Després de molts vaivens es construirà la casa de la plaça. 
En quant a l’edifici polivalent (casa de la plaça) s’ha acordat fraccionar les obres 
en dues parts. Una primera fase, que s’ha tret a subhasta, val uns 814.000 €, i 
tindrà una subvenció d’un 35%. La resta ( al voltant de mig milió d’euros) la 
pagarà l’Ajuntament mitjançant un préstec bancari. La segona fase es farà 
després amb els diners que li toquen a Daimús pel Pla Camps. 
 
També s’aprova demanar un altre préstec d’uns 220.000 euros per pagar la part 
que li correspon a l’Ajuntament de la gespa artificial del camp de futbol. 
 
NOTÍCIES BREUS 
 
Incompliment de la normativa dels gossos: 
 
 Després d’una moció del BLOC, i d’una normativa de l’Ajuntament, el tema dels 
gossos continua igual. Considerem que any i mig tractant el tema és més que 
suficient per a que per part del govern municipal es prenga part en el tema, i 
s’adopten mesures contra aquells que duen els gossos solts, o els deixen que 
caguen pels carrers i parcs infantils i després no arrepleguen la caca. 
 
L’alcalde ens contesta en que ja s’han fet “bandos” en els que es recorda que a 
l’Ajuntament hi ha borses per arreplegar les caques. 
 
Recepcionament de l’obra de borde pedregals.  
Ja fa varis mesos que s’hauria d’haver recepcionat, però l'alcalde ens confirma 
que encara està per recepcionar. La qüestió és que en aquesta zona s’ha 



modificat el projecte aprovat pel plenari, ocupant part d’una zona verda, que al 
cap i a la fi era una zona de tots que ara ja no ho és. 
 
Pista de tennis del poliesportiu.  
De ser una pista de tennis de gespa artificial vam passar, segons resposta a 
preguntes del BLOC en anteriors plenaris, a substituir esta per un “acabat tant 
bo o millor com la gespa artificial”. Curiosament al mes de juny, amb un acabat 
totalment irregular i inacceptable per al segle XXI, l’empresa constructora volia 
finalitzar-la. En el plenari de juny vam “amenaçar” de traure a la premsa el que 
ens semblava una presa de pel per part de l’empresa adjudicatària a 
l’ajuntament. Sortosament, en aquest cas, la nostra advertència ha tingut 
resultats positius i l’acabat serà del tipus “pista dura” homologable a les pistes 
que es construeixen en els millors clubs de tennis. Això sí, amb un retard 
considerable respecte el temps previst d’execució. 
 
Internet gratuït al poble.  
El Bloc ha demanat que s’obriga el Router de la biblioteca i el de la zona del 
consultori, per a qui vullga, puga connectar-se a Internet gratuïtament utilitzant 
la Wifi que paga l’Ajuntament. Igualment demanen que l’Ajuntament compre el 
domini “ajuntamentdedaimus.com”, encara que s’haja confeccionat una nova 
pàgina municipal amb el domini de “ajuntamentdaimus.com”. El cost de la seua 
compra és ridícul si comparem amb la fatal imatge que es dona de l’ajuntament 
de Daimús des d’aquesta pàgina on s’anuncia que es troba en venda. 
 
Connexió elèctrica de Pedregals Nord.  
El BLOC pregunta per la connexió elèctrica d'aquesta part del municipi ja que 
continuen sense tindre llum. El Bloc ja fa un any que va denunciar aquesta 
situació, i l’alcalde va contestar que en cinc o sis mesos el tema estaria 
solucionat. De fet continuen totes les  noves parcel�les i obres sense llum, i 
sembla que tardaran en tindre-la. Demanem que almenys, amb la poca llum que 
arriba a la zona des de Daimús, es connecten les faroles que donen a la 
carretera. L’alcalde ens contesta dient que l’empresa li ha dit el tema de 
connectar les faroles ja està solucionat, però en el tema de les obres i solars, 
qui no tenia llum abans de l’urbanització, continuarà sense llum fins que es 
solucione el tema amb Iberdrola.  
Sobre aquest mateix tema, al llarg d’aquest estiu hem tingut importants fets 
relacionats que més endavant relacionem amb més detall. 
 
El transformador de les escoles:  
Li vam preguntar què és el que passa amb el transformador de les escoles, que 
ja ha sofert dos incendis. Creiem que açò és degut a que esta suportant molta 
més càrrega de la que pot, i acaba cremant-se, la qual cosa representa un gran 
inconvenient i un perill per als usuaris.  
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A més des del segon incendi s’ha deixat durant molt de temps en una situació 
molt lamentable, a més, de representar un greu perill: amb un forat tancat per 
palets i tanques, i tot mascarat de l’incendi. 
L’alcalde ens contesta que li demanarà a Iberdrola que ho arregle. El forat, a 
data d’avui, està tapat, però el mascarat continua fent una horrible impressió. 
Un altre tema pel qual ens vam interessar és el de la plaça de Bibliotecària que 
fa any i mig que està per cobrir. L’alcalde ens contesta que amb el volum 
d’expedients que està tramitant l’Ajuntament li és impossible convocar l’oposició. 
 

Centre d'Interpretació del Mar. També li vam preguntar sobre les obres al 
xalet que està a vora mar en la zona de rius nord. L’alcalde ens contesta que 
s’està treballant per fer allí el centre d’interpretació de la mar, d’acord a una 
subvenció que se’ns ha concedit. 
 

Obres del Plan Zapatero. Aquestes s’han adjudicat pel procediment negociat  
(sols a impreses que s’ha invitat a què facen propostes), i no s’ha comptat per a 
res amb l’oposició per a la seua adjudicació. L’alcalde ens informa que totes han 
sigut adjudicades i estan en marxa. 
 

A la fi els xiquets de Daimús han pogut jugar a la pilota. Com ja hem 
vingut informant en altres butlletins, a la fi en el mes d’abril començava a 
funcionar l’escola de pilota. Més val tard que mai i, això sí esperem que per a 
aquest any siga en el mes de setembre quan s’inicie la mateixa. 
 

Cal un espai per a què els xiquets puguen fer esport: El Bloc, a l’inici 
d’aquesta legislatura, va presentar una moció demanant que el “pàrquing del 
Flamingo”, convenientment tancat i amb un horari d’ús, s’habilitara com a pista 
polisportiva per a què els xiquets pugueren jugar a baló. La proposta va ser 
rebutjada pel PP que ens va dir que la construirien en la zona de patinatge que 
hi ha front a l’escola. Nosaltres ho vam acceptar per tal de què es fera en algun 
lloc, encara que vam dir que el lloc era molt menut. Però de fet, encara no s’ha 
fet res. L’alcalde ens contesta dient que hi ha un escrit dels veïns que no volen 
que es jugue al baló al carrer. Nosaltres insistim en què el que s’ha de fer és 
habilitar un lloc convenientment tancat per evitar molèsties als veïns.  
Curiosament a la revista que ha publicat l’Ajuntament s’informa que va fer-se 
definitivament la pista al pàrquing del Flamingo. Algú ho entén? 
 

Queixes dels usuaris del gimnàs per les carències a les instal�lacions. 
Des del Bloc s'han transmés al Govern municipal les queixes dels usuaris del 
gimnàs per les seves mancances en les instal�lacions.  La resposta de l’alcalde 
és que d’aquest tema ja se n’ha parlat prou. Però de fet les queixes dels usuaris 
continuen sense que per part de l’Ajuntament es faça massa cas per atendre el 
que demanen. 
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Calen més contenidors a la platja. El Bloc ha demanat més contenidors per 
evitar el trist espectacle de tots els anys de veure com borses de deixalles, 
cartrons i altres materials de possible reciclatge van per terra per mancança 
d’espai als contenidors. Demanen que es faça un bon estudi de la ubicació i 
quantitat de contenidors necessaris, especialment de reciclatge. Se’ns diu que ja 
s’està elaborant un pla amb els tècnics.  
 
Una altra torre de llum per “decorar” el paisatge turístic de 
Daimús 
 

En 2004 l’Ajuntament de Daimús adjudicava el PAI de Pedregals Nord. 
Des d’aquell moment en repetides 
ocasions des del Bloc de Daimús 
hem denunciat diverses 
deficiències en l’execució de les 
obres que endarrerien 
injustificablement la finalització de 
les obres d’execució amb el 
conseqüent perjudici per als propietaris. 
La més greu de totes, la mancança 
d’energia elèctrica per als solars 
d’aquest PAI. A finals del 2007 ens 
assabentem que Iberdrola no pot 
subministrar la potència necessària 
per al PAI, per la qual cosa cal 
portar una línia elèctrica des del 
terme de Gandia. Això suposa elevats 
costos suplementaris i a més va a 
endarrerir encara més la finalització de 

les obres.  
A març del 2008 l’Alcalde en una reunió sobre el PGOU ens acusa d’alarmistes 
per haver denunciat aquesta deficiència, a més d’assegurar que en cosa de cinc 
o sis mesos la línia estaria finalitzada i en funcionament. A hores d’ara, on ja 
han passat 16 mesos, encara no hi ha línia. 
La nostra sorpresa apareix quan veiem com s’està construint una torre 
elèctrica, d’aquelles que s’anomenen de mitja tensió, enfront d’uns 
apartaments en la zona més nova de la platja de Daimús llindant amb 
el terme de Gandia. La línia durà 20.000 volts amb una potència de més de 
10.000 kw, és a dir, potència suficient per a donar llum a uns quatre mil 
habitatges. 
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Aquesta és la línia que ha de donar llum al PAI de Pedregals Nord, però ens 
temem que Iberdrola, aprofitant-se de la necessitat de la línia, està construint-
se la infraestructura per subministrar a moltes més vivendes de les previstes en 
el PAI. 
Encara que tècnicament tot el projecte de la línia sembla correcte, des del punt 
de vista de l’impacte sobre una zona ja habitada és totalment 
inacceptable. No es pot argumentar la necessitat de fer una línia per 
abastir a una urbanització en construcció per posar una torre de llum 
davant d’un edifici ja construït. Ens sembla lamentable la insensibilitat 
manifestada per l’Ajuntament de Daimús al donar permís d’obra, en lloc d’exigir 
altres solucions alternatives que no suposaren el perjudici de les persones que 
habiten al carrer de Sant Antoni. No entenem com l’Ajuntament de Daimús que 
diu que vol tindre una platja de primera, autoritza la instal�lació d’aquesta nova 
línia davant d’apartaments. 
Des del BLOC entenem que fa falta portar llum al PAI, però no amb 
una actuació per la qual ixen perjudicats veïns que ja tenien la seua 
vivenda. Hi havia i hi ha altres solucions tècniques possibles que, 
també cal dir-ho, per l’obstinació d’Iberdrola no s’han tingut en 
compte. Nosaltres continuarem defensant i recolzant les justes protestes dels 
veïns que res deuen de la irresponsabilitat de l’Ajuntament d’autoritzar PAIs 
sense tindre garantit subministraments indispensables com és el cas de la llum, 
sense oblidar-nos dels propietaris dels terrenys del PAI que han de continuar 
pagant despeses pels avals bancaris fins no sabem quan... 
 
El BLOC presenta una moció per agilitzar la Llei de la dependència 
 
El Bloc va presentar en el plenari de juny una moció per agilitzar l’aplicació de la 
llei de la dependència. Tot i que des del nostre punt de vista la moció recollia el 
sentir general que la llei en la seua aplicació al País Valencià està molt 
endarrerida per la deixadesa del govern autonòmic del PP i per la falta de 
finançament del govern central del PSOE.  
Des dels grups del PP i PSOE estaven d’acord en fer una moció sobre la llei de 
dependència però no acceptaven les crítiques que se feien tant al govern central 
com autonòmic. Per això, per arribar a un consens el Bloc vam acceptar una 
nova redacció consensuada entre els tres grups polítics. 
 
Cessió de la línia subterrània d'Assagador 
 
S'aprova la cessió a Iberdrola de la línia subterrània de baixa tensió des del 
centre de transformació existent junts a les escoles fins al carrer Assagador per 
alimentar habitatges que es construiran en l’esmentat carrer. 
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Jardineres al carrer Església i al carrer de Baix. Definitivament s’han fet 
actuacions per a limitar el trànsit de cotxes per aquests carrers peatonals, però 
no exactament allò que s’havia acordat. Especialment nosaltres no ens agrada 
com ha quedat el carrer de Baix i queda pendent de fer l’actuació definitiva en 
la Plaça. Esperem que siga prompte.  
 
Deficiències en les instal�lacions telefòniques: El Bloc denuncia que a les 
zones de Borde Pedregals, Marjals i Marjaletes quan hi ha una preinstal�lació 
telefònica soterrada no s’aprofite i es continue amb instal�lacions de cables per 
l’aire. 
 
Estranys criteris per atorgar les beques de la Diputació. Quan 
l’Ajuntament s’havia compromés a donar les beques a tothom que les 
demanara, limitant la seua durada a un mes en lloc dels tres mesos que fica a la 
convocatòria, al final no ha estat així. A la fi, no se’ls ha concedit la beca a 4 
persones del poble que la van sol�licitar, ni a cap dels sol�licitants que no estan 
empadronats a Daimús. 
 
Regular el trànsit de la ronda sud al voltant de les escoles. Especialment 
a l’hora d’entrada del matí a l’altura de l’escola, en el carrer Ronda Sud, són 
molts els cotxes que aparquen i, a més, ens trobem amb l’autobús que porta els 
xiquets. Vam plantejar que es prengueren mesures per evitar qualsevol accident 
en un punt conflictiu. 
 
Neteja en solars. Vam demanar que actue l’Ajuntament perquè és un 
problema de salut pública. Els solars i obres iniciades i no finalitzades s’omplin 
d’herbes, canyars i, en alguns casos, enderrocs i altres deixalles. Si bé 
l’Ajuntament havia notificat als propietaris que netejaren, des del Bloc pensem 
que s’hauria de donar exemple des de l’Ajuntament que fa ús dels solar que té a 
Bordes Pedregals on s’havien tirat deixalles de neteja de sèquies, canyars i 
tarquim. Sortosament a la fi, també, s’ha netejat el solar de l’Ajuntament. Però 
continuen havent molts solars sense netejar. 
 
Continuem amb problemes de subministrament elèctric en la zona 
industrial. Com tots podem veure, la meitat de faroles de la carretera no 
funcionen. La resposta donada per l’Ajuntament és que es tracta d’un problema 
d’Iberdrola. La qüestió és que les urbanitzacions s’eternitzen, mai s’acaben i els 
propietaris no acaben mai de pagar les despeses dels avals. Un altre lloc on els 
propietaris ja han dipositat els avals, i fa ja un any que haurien d’haver començat 
les obres i tot continua igual és la zona industrial que es troba al voltant del 
magatzem de taronges de Germans Fuster. 
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El Bloc demana metge dels Pedregals per aquest estiu. Vam demanar 
que l’Ajuntament sol�licite a Conselleria de Sanitat que els veïns i veïnes dels 
Pedregals continuen tenint la seua assistència en el dispensari dels Pedregals i 
siguen els desplaçats els que vagen al consultori de Daimús. I en el pitjor dels 
casos que s’habilite la possibilitat que per a traure receptes es puga fer en els 
Pedregals. 
 
Daimús no entrarà en el primer paquet de subvencions per al camp de 
gespa. Com que no es van enviar a temps la sol�licitud de subvenció per al 
camp de gespa artificial a la Diputació no entrarem en la primera tanda de 
construcció dels camps, per tant, no començarà cap actuació, en el millor dels 
casos, fins a l’octubre. Seran varis mesos de retard per culpa d'una mala gestió. 
 

XXI Trobada d’Escoles en Valencià a Daimús 
  

Des d’ací volem felicitar tota la 
Comissió organitzadora de la XXI 
Trobada d’Escoles en Valencià a 
Daimús, i, especialment, volem 
fer menció a tot el col�legi i, 
d’aquest, a la seua direcció. El 
valencià, per un dia, va ser 
cosa de tots, i esperem que 
continue sent, tots els dies, 
cosa de tots. 
 
A continuació reproduïm 

article publicat a LEVANTE-EMV el dia 23/05/09 pel BLOC de Daimús 

amb motiu de la celebració de la Trobada d’Escoles a Daimús: 

 
BENVINGUTS AL PARADÍS 

San Millán de la Cogolla, La Rioja, España, año 2009, celebración del XI Centenario 
de la Fiesta de la Lengua Castellana. Día de entrega de los Premios Samborio. 
Premiados, familiares y maestras y maestros representantes de las escuelas de la 
comarca, van llegando a este pequeño y histórico pueblo. Para facilitar la celebración 
de los actos, desde el Ayuntamiento, gobernado por el Partido Popular Rematemos a 
Quien Diga Ahorita, se había establecido la prohibición de aparcar en aquellas zonas 
reservadas para la instalación de carpas, mesas, escenarios, … Las señales, visibles, 
magníficas y muy explicativas todas ellas, llamaban enormemente la atención.  
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No estaban escritas en Español (bueno espero que me disculpe el lector, por haber 
dicho español, pues no hay que olvidar que desde el 25 de noviembre de 2004, en 
esta población se declaró persona non grata a quien defendiese la unidad del 
castellano y español, pero volvamos a las señales). Estaban redactadas en la lengua 
del país vecino. Así decían algunas de ellas: “Prohibit estacionar. Divendres. Muntatge 
Carpa”, “Prohit jugar al baló” , “Tots els divendres mercat”, otras incluso en distintos 
idiomas, pero ninguno de ellos castellano, como la que decía:“Prohibit estacionar tots 
el divendres (juliol, agost i setembre), touts les vendredi, every Friday. No pude 
contener mi curiosidad y pregunté al alcalde el porque utilizaban aquella lengua 
forastera. La respuesta fue muy simple: es más internacional y así lo entiende todo el 
mundo. Y así fue como nuestro Pepito, des d’aleshores i gairebé tots el dies va 
començar a parlar eixa altra llengua. 

 

Després de llegir el llibre de Xavi Sarrià, Històries del Paradís, vaig tindre aquest 
estrany somni, possiblement, també, barrejat pel tràfec que ens portem a Daimús 
amb la celebració de la XXI Trobada d’Escoles en Valencià de la La Safor-Valldigna. 
Hui dissabte 23, Daimús en serà El Paradís de la nostra llengua, com any darrere any 
ho han estat altres pobles. En serà, de segur, perquè així s’ha estat treballat de 
valent, dia i nit, des de la Comissió Organitzadora, de la que em permetran que 
personalitze la felicitació en el director de l’escola. Enhorabona, Josep, per la feina 
ben feta. 

 

Dissortadament, però, el dia a dia en l’ús de la nostra llengua no n’és exactament ni 
aquell jardí bucòlic de belles plantes i millors animals, ni tampoc cap cel. Les darreres 
paraules del Sr. Rus, President de la Diputació de València, amenaçant en rematar als 
professors. La negació sistemàtica de la unitat de la llengua per part dels màxims 
representants del PP. Els flirtejos del PSOE amb aquest mateixa política del PP votant 
en contra de la proposició no de llei presentada pel BLOC en les Corts valencianes 
que instava la Generalitat a formar part de la Fundació Ramón Llull que promou la 
cultura que utilitza el valencià-català com a mitjà d'expressió. La decisió, en les 
acaballes del 2005, dels ajuntaments de Ròtova i Daimús, tots dos manats pel PP, de 
declarar persona “Non grata” a tots aquells que defenguen la unitat Valencià/Català. 
Però, sobretot, el nul ús que en fan de la mateixa. Ni la utilitzen ni se la creuen. Això 
sí, quan els convé, al seu patrimoni fotogràfic en sumaran la darrera foto. No es 
qüestió d’imatges és qüestió de fets, de vergonya i dignitat. 

 

Malgrat tot, hui cal gaudir-ne del paradís que suposa la Trobada. 
Assaborir-lo, una vegada més, ens farà continuar treballant molt 
gratament perquè aquest en siga permanent. Benvinguts a Daimús, 
paradís per un dia. 
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CONTACTA AMB EL BLOC DE DAIMÚS:  
Correu electrònic: blocdedaimus@hotmail.com  
Telèfon: 693211963 (de dilluns a divendres de 5 a 8 de la vesprada) 


