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Una proposta molt poc democràtica 
Viure en democràcia vol dir acceptar al que no pensa com tu. Tots 
sabem que entre els valencians hi ha persones de dretes i d’esquerres, 
socialistes, del PP, nacionalistes, ecologistes… com a tots els llocs. Tots 
sabem, també, que entre els valencians hi ha qui pensa que el 
valencià i el català són la mateixa llengua, i hi ha qui pensa que són 
dos llengües diferents. A Daimús també. 
El Partit Popular ha presentat una moció, respectable, en tant en 
quant és la seua opinió, pero inacceptable en el punt que vol 
declarar persones non grates a qui pense que son la mateixa 
llengua. Molts veïns del poble, ho pensem. Molts fills del poble, o fills de 
nascuts al poble ho pensem. El govern municipal del PP no és qui per 
dir-nos a qui vivim al poble de fa anys, o de sempre, que no som ben 
rebuts. Daimús no és seu, ni pot, com en temps del franquisme, dir-nos el 
que tenim que pensar. Tots els veïns són ben rebuts, els que pensen 
com ells i els que no. 
La llibertat, la democràcia, consistix en això en que poguem conviure els que 
pensem diferent. L’alcalde, com a màxima autoritat múnicipal, el que 
pretén crear divisió entre els veïns, amb un caràcter intolerant o 
penses com ells o eres “non grato”… Això recorda a altres temps que tots 
pensàvem superats. Senyor alcalde i membres del grup municipal del 
PP, pensen el que vulguen, proposen les mocions que vulguen, 
diguen el vulguen… Pero no diguen que el que no pensa com vostés 
siga declarat persona no volguda al poble. 
SENYOR ALCALDE I SENYORS REGIDORS DEL PP NO ENS DIGUEN COM HEM 
DE PENSAR. 
 

El Bloc defén la denominació de 
“Valencià” 
Des del Bloc, defenem que la llengua dels valencians s’ha de dir valencià ací i 
a Europa. Però una cosa és el nom i una altra que la llengua dels 
valencians la compartim amb catalans i mallorquins. Igual que els 
castellans compartixen la seua llengua amb els països 
iberoamericans com Mejico, Veneçuela, Colòmbia. Que siga la mateixa 

llengua no vol dir que valencià, català i mallorquí siguen idèntics. Com no es 
idèntic com parla un de Nules i un de Sueca, o com no ho és el parlar d’un de 
Sevilla i un de Madrid o Méjico.  
També volem rebatre la confusió: Que parlem la mateixa llengua no vol 
dir que catalans i valencians siguem la mateixa cosa. Els mexicans 
parlen castellà i no per això son castellans. Els valencians som i 
serem valencians sempre, parlem o no la mateixa llengua que 
catalans i mallorquins. I ningú ens ha de dir que no som valencians. Els 
motius que ens porten a defendre que es la mateixa llengua es basa en 
diferents criteris: 

• Tots els experts en la matèria diuen que és la mateixa 
llengua, incluida l’Academia Española de la Lengua (www.rae.es) 

• Els valencians, els catalans i els mallorquins ens entenem 
sense necessitats de traductors. 

• Quan Jaume I va conquerir València al segle XIII les va 
repoblar amb catalans a la costa i aragonesos a l’interior. Per 
això es parla valencià a la costa i castellà a l’interior, i molts dels 
cognoms valencians els podem trobar també a Mallorca o 
Catalunya. Els descedents  
dels pobladors de les terres  
valencianes d’abans de la 
conquesta de Jaume I van ser 
expulsats en 1609 en el que 
es coneix com “Expulsión de los 
moriscos”. 

• Els nous pobladors cristians  
en la segona generació van 
passar a sentir-se valencians i 
dir-li a la seua llengua  
valencià. Com va passar  
amb els pobladors d’origen 
espanyol d’Iberoamèrica que 
van passar a sentir-se de la 
seua terra, però això no trau 
que els iberoamericans sàpien  
que parlen la mateixa llengua  
que els espanyols. 

 
 
 
 

 



Fernando Villalonga, ex conseller del Partit Popular de Cultura de la 
Generalitat Valenciana en Zaplana 
 

Fernando Villalonga, del PP, afirma 
que valencians, catalans i mallorquins 
parlen la mateixa llengua.  
L’entrevista va eixir el 9 de desembre de 2004 a Las 
Provincias 
 
–Como observador privilegiado, ¿cómo valora la actual situación del 
debate lingüístico? 
–Me produce una profunda tristeza. No me gustan las injerencias ni los 
órdagos de Carod-Rovira. Pero el debate no es la lengua. Es un debate 
político. Atacar a la lengua en este debate político es hacer un mal 
favor al valenciano. Aquí no caben dudas: El valenciano es el nombre 
que los valencianos le damos al catalán cuando estamos en casa. 
–¿Le gusta la denominación “valenciano-catalán”? 
–Me gusta esa doble denominación, e insisto en que yo no soy de 
izquierdas, ni republicano ni catalán. Pero no puede defender, 
como he hecho, la unidad de castellano, y no hacerlo con el 
catalán. Cerrar las lenguas, es marginarlas.  
–¿Y entonces porqué se produce este debate? 
–Hay intereses políticos de todos. De Carod, y de algunos dirigentes 
del PP por miedo a perder votos de un sector que ni siquiera tiene 
probado su talante democrático... 
–Por cierto, se ha dicho que Eduardo Zaplana y Jordi Pujol pactaron en 
un documento un compromiso de no cuestionar la unidad de la 
lengua... 
–Hubo un documento que yo redacté y que sirvió para una reunión 
entre ambos en Reus. Era una declaración de la posición del Gobierno 
valenciano respecto a la política lingüística. Y dejaba claro que la 
denominación del valenciano es valenciano. Pero también que la 
literatura se enseñaría como una unidad, que incluyera la Renaixença 
valenciana y también la catalana. Y que se mantendría el estándar 
lingüístico del Boletín Oficial de la Generalitat. 

–Luego la clave pasa por negociar con Cataluña.. 
–No hay que negociar nada. Las cosas son como son. Mantenemos 
la unidad cultural y eso no tiene nada que ver con la unidad 
política. Los mexicanos hablan castellano y no son españoles. 
Yo no sé si el documento se entregó, pero sí que Zaplana 
había asumido la unidad de la lengua antes de esa reunión 
–Pues Zaplana mantenía un público una postura contraria... 
–El discurso quizá iría por otro lado, pero los hechos son muy 
diferentes. Lo que se pretendía es mantener el estándar lingüístico 
desde la autonomía, defender el valenciano normalizado y también la 
Acadèmia Valenciana de la Llengua. Lo que no puede ser es que 
por cuatro votos nos algunos sectores se carguen un elemento 
tan importante de nuestras señas de identidad. 
–¿Hablamos de sectores del PP?  
–De una parte del PP, y también del PSOE, que cuando tuvo la 
responsabilidad también ha jugado.  
–La polémica parece centrada ahora en la denominación lingüística.... 
–Este es un fallo que no tuvieron en  
Baleares: no reconocer también que  
el nombre de nuestra lengua fuera 
de nuestras fronteras no era valenciano. 
Fuera de nuestras fronteras se llama 
catalán, así que la doble denominación  
me parece correcta. Un cambio en el  
Estatuto no haría falta, pero sí mantener 
Actitudes abiertas, y saber de qué  
hablamos, y de qué tradición venimos. 
Ningún mexicano dice que es español 
Porque sea el español lo que habla. 
 
 
Fernando Villalonga ha sigut conseller 
de Cultura del Partit Popular amb 
Eduardo Zaplana 
 
 
  



ENTREVISTA A JESÚS ROMERO, REGIDOR DEL 
BLOC A DAIMÚS 

“L’Ajuntament no es preocupa 
per promoure el valencià” 
 
Quins ús es fa del valencià des de l’ajuntament? 
Els bans es canten en valencià i en castella, però el document escrit està 
només en castellà. Això en el fons és un despreci cap al valencià, ja que 
sembla que per a l’equip de govern del poble no siga prou digne 
com per estar present en els diferents documents públics escrits 
generats per l’ajuntament. El castellà és la llengua única per a 
actes, comunicacions als ciutadans, resolucions i decrets 
d’alcaldia, notificacions, expedients… En canvi s’atén de paraula al 
ciutadà se sol fer en valencià, però perque la majoria del poble és 
valencianoparlant (excepció feta de la secretària que es castellanoparlant). 
Resultaria més fàcil trobar un paper en rus o xinés en l’ajuntament que 
trobar-ne en valencià.  
Pel que que fa a la senyalització dels carrers i els senyals indicadors está 
en les dues llengües oficials, però no hi ha hagut cap iniciativa per 
introduir el valencià, en els comerços, en les empreses, bars i 
restaurants o associacions existents al poble. Tampoc es respecta 
el dret dels veïns de que se’ls facen les comunicacions per escrit 
en valencià, són sempre en castellà.  S’incomplix i vulnera des de 
l’ajuntament el dret dels veïns a rebre les comunicacions en valencià, 
malgrat que des del Bloc hem solicitat que es respecte este dret. 
 
Quina creus que és l’actitud de l’equip de govern de daimús 
davant la normalització l’ús del valencià? 
El valencià és una llengua tan digna com el castellà i mereix ser 
la llengua d’ús preferencial en l’ajuntament, en els escrits oficials i 
comunciacions amb els ciutadans. Sobretot perque Daimús és un 
poble majoritàriament valencianoparlant. També es podrien fer 
cursets de valencià per a adults en horaris adeqüats i gratuïts 
perque la gent del poble sàpia llegir i escriure correctament en la 
seua llengua.  

El govern de PP tot el que siga aprovar mocions dient que s’ha de 
fomentar el valencià ho fa, però quan s’ha de passar a l’acció es fa arrere i 
tomba totes les propostes que ha presentat el Bloc. 
 
Els treballadors de l’ajuntament estan formats per fer els escrits 
en valencià ? 
Els treballadors no han rebut cap tipus de formació en el camp de 
l’ús del valencià escrit i especialment en el del llenguatge 
administratiu. L’ajuntament hauria d’oferir cursets de valencià 
escrit, ja que molts no en tenen coneixement. Esta formació ha de 
ser, evidentment, a càrrec de l’ajuntament i dins d’horari laboral.  
També caldria contractar una persona que s’encarregara de 
dissenyar la política de normalització del valencià de 
l’ajuntament: campanyes a fer, cursets de valencià per als veïns, 
parlar amb els comerciants perque comencen a introduir-lo en els 
cartells i senyals que posen, així com també en les associacions 
que hi ha al poble. Esta persona també s’encarregaria de traduir i 
corregir els textos en valencià que es redacten a l’ajuntament. Mentres es 
forma els treballadors de l’ajuntament, esta persona es podría encarregar 
transitòriament de traduir al valencià tota la documentació que genera 
l’ajuntament.  
Finalment, hauria de ser necessari per a treballar a l’ajuntament 
tindre coneixements de valencià, un requisit gens difícil en un 
poble majoritàriament valencianoparlant. Tot i que el que no ho 
sapiera hauria de fer, obligatòriament un curset per poder saber parlar-lo, 
escriure’l i llegir-lo correctament, sobretot en el que es refereix en le 
llenguatge administratiu. 

Si vols rebre per email o per correu 
convencional la revista, o colaborar amb 
algun article o distribució, envia’ns la teua 
adreça o email a: jesusromero@eresmas.com; 

blocdaimus@hotmail.com. Si vols col�laborar amb 
els actes del Bloc, també pots adreçar-te 
als mateixos emails.  
 



El Bloc demana mesures urgents per evitar nous accidents a 
l’eixida cap a oliva 
Per al Bloc de Daimús la regulació del trànsit en l’eixida de Daimús cap a 
Oliva impedix vore si ve algú als vehicles que ixen i ser vist pels que 
circulen per la Natzaret-Oliva. La resposta de l’Ajuntament és que en un  
futur el projecte d'urbanització de la zona industrial de la carretera posarà 
una plaça rodona en la intersecció i solventarà el problema. Però des de el 
Bloc es pensa que no podem esperar a que es realitzen les obres de la 
urbanització amb esta intersecció produint accidents. El PP diu que ho 
estudiarà, i mentres tant ja van dos accidents... quants més en calen?  
 
L’Ajuntament de Daimús no explica en que es gasta els diners 
des del 2003 
Els números de l’Ajuntament de 2003 i 2004 encara no són 
coneguts pels representants del poble elegits en les municipals 
de 2003. Els regidors tenen el dret i el deure de controlar els 
comptes de l’ajuntament que ixen dels impostos que paguem 
tots. I l’equip de govern municipal té l’obligació de donar compte 
davant dels seus representants de que fa amb els diners dels 
veïns, cosa que no fa. 
No se sap quin deficit té exactament l’ajuntament té ni quants diners ha 
gastat. L’última previsió que es va passar al plenari parlava de que 
l’Ajuntament anava a gastar 40 milions de pessetes més de les que 
preveien ingressar en el 2003. I del 2004 ni idea, malgrat que el 2003 
s’hauria d’haver justificat ja fa nou mesos, i del 2004 s’hauria d’haver 
presentar ja un avanç. No es pot dir que els números es “presentaran 
quan l’empresa encarregada d’operar amb els ordinadors els traga” com 
ha dit l’alcalde. Nou mesos després, i no els tenen encara?? Està clar que 
els responsables de presentar als representants dels veins i veïnes els 
números de l’ajuntament no acompleixen amb la responsabilitat que els 
ciudatants van depositar amb ells al votar-los majoritariament ja dos anys, 
i a la que, a més, la llei els obliga.  
 
Un pressupostos amb dèficit que ens fa pagar més als veïns 
El PP va aprovar en juny, amb 9 mesos de retard, els pressupostos de 
2004 i va preveure un dèficit per al 2003 de més d’un 13%. 
L’Ajuntament gasta més del que ingresa. I el que és pitjor, este 
dèficit el tenim que pagar els veïns amb augments dels impostos 
municipals. L’IBI ja el van decidir pujar fortament i ara s’ha tingut de 

pujar un 15%  l’arreplegada de fems, a més d’un 3% la resta de taxes 
municipals. I mestres els impostos van pujant sense parar, als treballadors 
i als pensionistes el jornal o la pensió ens puja menys d’un 3%, i de la 
taronja més val ni parlar. 
Mentres tant la pujada de les contribucions que es va justificar 
perquè es preveia un dèficit, se n’ha anat quasi integrament en 
pagar una sentència judicial que ha perdut l’Ajuntament. I, a més, 
en el pressupost de 2004, no es preveia tapar el forat del 2003. Per si no 
n’hi ha prou, ara en desembre es presenta, una modificació de 
crèdits per un total d’uns 50 milions de pessetes: és a dir 
l’Ajuntament s’ha gastat enguany 50 milions més del que en juny 
dia que anava a gastar-se, i que estava cobert amb els impostos. 
Quants diners més ens costaran els propers anys aquestes “alegries” 
pressupostàries? 
 
A la platja no està assegurada l’aigua corrent 
Quan tallen la llum, també se’n va l’aigua  
A novembre PSOE 
 va demanar que 
es garantesca el  
subministrament  d'aigua 
 potable a la platja de 
 Daimús quan se'n va el  
corrent elèctric.  I això passa 
perquè l’empresa  
subministradora no té 
operatius els equips que té 
obligació de tindre per donar  
servei d’aigua encara que 
tallen la llum. L’Alcalde va dir que açò estava solucionat, que l’empresa 
disposava dels equips, que enviaria al tècnic per veure que passa.... 
Després han vingut les pluges de desembre i els talls de llum... i d’aigua. 
Quasi un mes després, li hem tornat a dir al Sr Alcalde que de solucionat 
el problema res, que si no hi ha llum, no hi ha aigua. I resulta que ens 
hem adonat que encara no li havia dit res al. Ara ja està el tècnic avisat 
per veure on està el problema. Esperem que es solucione per fi aquest 
vell problema que dona una imatge prou deplorable i tercermundista d’un 
dels serveis bàsics..  


