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Fum inquisitorial 
Article signat pel Bloc de Daimús publicat a Las Provincias el 12 de 
febrer de 2005 
 
El PP al País Valencià està tenint una deriva inquisitorial considerable. La prova 
palpable és la recent moció a l’ajuntament de Daimús, i també al de Ròtova, per 
tal de qualificar els veïns que pensen que valencià i català és el mateixa llengua 
com a persones non grates.  
La voluntat es dividir i enfrontar al poble valencià amb la idea, tan de la dreta, o 
més ben dit d’extrema dreta, segons la qual quant més enfrontada està la gent 
més possibilitats de guanyar tenen. Perquè el debat sobre la llengua es ressuscita 
en uns termes d’intransigència i enfrontament que arriba a fer non grates a les 
persones que no pensen segons l’ortodòxia pepera. Quin és el següent pas, 
cremar en la foguera? Com es pot declara non grat a qui pense, no ja que el 
valencià i el català és el mateix, sinó el que lliurement li vinga de gust del que 
vulga? Estem en democràcia i el pensament és lliure, però sembla que alguns 
encara no s’han acostumat.  
 
 
 
 
 
A més a més, tot això coincideix amb els informes del comitè d’empresa de Canal 
9 que denuncien manipulació als informatius i la voluntat del govern valencià 
d’expulsar del seu local el serveis territorials de Televisió Espanyola (els únics 
informatius que no controla). Totes estes actituds només s’entenen en un intent 
desesperat per mantenir la seva hegemonia política.  
Tenen molta por de perdre el poder, de perdre les eleccions autonòmiques del 
2007 on no està clar que tinguen majoria absoluta, sinó no s’entén que es genere 
d’una manera tan frenètica un debat buit i sense sentit que ja hauria d’estar 
superat. La dreta sempre ha tingut mal perdre, només cal veure com han 
reaccionat a la pèrdua del govern espanyol. Tenen por que la gent conega la seua 
mala gestió del País Valencià. Mentre ells parlen i omplin diaris i informatius amb 
el debat sobre si el valencià i el català és el mateix (quan és obvi que si), els 
nostres productors de taronges veuen com any rere any es venen més barates.En 
els sectors industrials tradicionals valencians ens preguntem, quantes empreses 
del tèxtil han tancat?, quants treballadors i treballadores han sigut acomiadats?  

A Daimús, l’estratègia vol encara enfrontar més a la gent aprovant la moció a que 
declara non grats als que defensen la unitat de la llengua, quan saben 
perfectament que és molta la gent del poble que ho pensa. I nosaltres ens 
preguntem, de què no en volen que es parle? De què en poc de temps serà tot un 
formigó el terme? De la deficiència de serveis i infrastructures en el poble? De què 
es parle del preu de l’aigua, especialment a la Platja i Pedregals i del meravellós 
servei que deixem de tindre en el mateix moment que hi ha una tronà i se’n va la 
llum?  
De què n’és una barbaritat urbanitzar a dreta i esquerre sense fer una planificació 
en funció dels recursos, infrastructures, serveis i previsions de creixement futures 
pensant en les generacions dels nostres fills, nets, ...? De no impulsar ofertes 
formatives per a adults i joves aturats que milloren la seua capacitació 
professional i els facilite la seua inserció laboral? De no millorar les instal�lacions 
esportives i, d’una vegada, oferir una pista polisportiva on poder practicar esports 
com el bàsquet? De no fer respectar el nom valencià de Daimús, l’únic que 
identifica el nostre poble?  
A partir d’ara els non grats continuarem parlant d’aquests temes. I ho farem en 
valencià, el qual els animem a practicar i no solament de cara la galeria. Per si de 
cas no entenen l’article escrit pels non grats els transcrivim el que diu el diccionari 
de la Real Acadèmia Espanyola, “valenciano: variedad del catalán que se usa en 
gran parte del antiguo reino de Valencia y se siente allí comunmente como lengua 
propia”. 
 
 
 
 
 
 
 

És el golf la solució?  
Publicat el divendres 19 de novembre de 2004 all diari Levante-EMV.  
Emili Selfa - Secretari Comarcal del Bloc de la Safor 
 
Fa uns dies Jordi Pujol afirmà a Gandia que si els valencians volem aspirar a un 
futur econòmicament digne -literalment: «si no volem estar morts»- hem d'oferir 
al turisme camps de golf, ports esportius , naturalment, per poder oferir aquests 
serveis cal disposar de línies d'alta tensió. Tot un programa del mal denominat 
progrés, vaja! Quasi simultàniament el conseller Rafael Blasco anunciava la nova 
Llei del Golf, que pot convertir tot el territori valencià, Volga o no ho Volga, en 
una immensa urbanització amb camp de golf inclòs. L'empresariat assistent 
aplaudia entusiasmat. La resta es quedava bocabadat.  

El PP té molta por de perdre la majoria absoluta, per això 
fomenten debats estèrils com si el valencià és català, i la 
divisió i enfrontament entre els valencians 

A Daimús el PP aprova una moció que declara non grats als que 
defensen la unitat de la llengua, quan saben perfectament que ho 
fan molta gent del poble. I nosaltres ens preguntem, de què no 
volen que es parle? 
 



Alguna cosa grossa ha d'estar passant i fins ara no ens havíem adonat. A la meua 
comarca, la Safor, en cosa de pocs mesos s'han presentat vuit projectes de camps 
de golf i urbanitzacions. I no és cap fenomen aïllat, només, i a tall d'exemple, a 
una població veïna com és Pego s'han presentat sis propostes d'urbanització amb 
camp de golf. ¿Què és el que està passant ací? ¿És que s'han tornat tots bojos i 
de repent han descobert un nou esport de masses? És evident que no és així. El 
que està passant és que estem patint els efectes d'una febre de la construcció 
especulativa, semblant en molts aspectes a la urbanització salvatge dels anys 60 i 
70 de les nostres platges i ciutats, que ha recobert de ciment la costa i ara busca 
la manera de fer el mateix en l'interior del País. No es planteja fer camps de golf 
com a demanda esportiva, no és aquesta la raó. La raó és que plantegen fer 
grans urbanitzacions en sol qualificat als PGOU com a comú o rústic, 
acompanyades d'un camp de golf com a reclam.  
 
 
 
 
 
Com a botó una mostra, a Vilallonga ha començat el compte enrere administratiu 
d'una proposta urbanitzadora en sol comú. Per fer-la possible cal declarar-la 
d'interès social. Un interès social que passa per la construcció de 3000 cases i dos 
camps de golf de 18 forats. Aquesta actuació implica multiplicar la població actual 
-3000 habitants- per cinc, sense cap previsió de infrastructures educatives, 
culturals, sanitàries, viàries? Un poble que, evidentment, perdrà la seua identitat i 
la seua cohesió actual. En aquest cas a l'ajuntament governa el PP, però els 
exemples on governa el PSOE no es queden curts. En parlar dels camps de golf 
acompanyats d'urbanitzacions, tant el PP com el PSOE, estan decidits a no deixar 
estaca en paret. Com és natural ens toca als del Bloc fer de roïns de la pel�lícula 
davant d'uns propietaris agrícoles desmoralitzats, que no troben millor solució als 
seus problemes de manca de rendibilitat i de relleu generacional, que empeltar 
d'apartaments els seus horts de tarongers.  
Certament estem en un 
moment cabdal per al  
futur del nostre territori. 
Els ajuntaments mancats 
de finançament i amb  
demandes creixents de la 
població, són la germaneta 
pobra de l'administració 
de l'estat. Tant el PP 
com el PSOE no han 
resolt el greu problema  
del finançament municipal 

i els alcaldes veuen en la construcció, la que siga, el manà que necessiten. Sense 
solució al finançament municipal no podrà parar-se el desgavell urbanístic actual. 
Per altra banda la situació de l'agricultura, amb preus de la taronja de fa vint-i-
cinc anys i deixada de la mà per part de les diverses administracions que han 
governat, es troba en coma terminal. El preu de la terra agrícola és simplement 
ridícul. És molt natural, doncs, que l'agricultor solament veja, amb amargor i 
frustració, una eixida a la fallida agrícola, la conversió dels seus horts de 
tarongers en camps de golf i solars per a edificar. El resultat -almenys en zones 
de connurbació urbana, com és gran part de la Safor o l'àrea metropolitana de 
València, és que estem perdent l'oportunitat de mantenir la funció social del 
treballador del camp, que hui no és altra que la de fer de jardiner dels parcs 
periurbans d'horta i de tarongerars, i això s’ha de pagar. Quan ens adonem, ja no 
arribarem a temps i haurem perdut els parcs-jardins entre pobles que ja es 
toquen, i que hui encara mantenen uns llauradors de vocació que caldria mimar i 
ajudar per mantenir un espai vital i tan necessari per al nostre territori.  
 
 
 
 
Mentre tot això passa, la nostra Generalitat, que té plenes competències per 
ordenar el territori, en compte de tranquil�litzar-nos dient: fan falta camps de golf 
si volem ser competitius en el mercat turístic actual, i anem a fer-ne tants i tants, 
d'una forma ordenada i racional. No, ells no ho fan així. Ells simplement ens 
enganyen, perquè la única cosa que volen és convertir tot el nostre territori en 
una immensa urbanització, amb l'excusa que la taronja ja no produeix beneficis 
als llauradors, i ells no tenen idees per resoldre la seua crisi, perquè, 
malauradament, solament tenen idees per ajudar a fer negocis especulatius als 
seus amics que crearan un futur molt incert per al nostre País. ¡Preparem-nos que 
venen les pilotetes!   
 

Jesús Romero, regidor del Bloc, valora la 
gestió de serveis socials i culturals de 
l’Ajuntament de Daimús 
 
Que ha fet l’ajuntament en la millora dels serveis socials del poble? 
El problema que és planteja al poble amb els serveis socials és més de qualitat i 
de plantejament que de quantitat. Si bé l’oferta existent és acceptable, no passa 
el mateix amb el plantejament dels mateixos. En lloc de considerar-se com un 
dret fonamental de tots els ciutadans, tenen moltes vegades un dirigisme 
municipal excessiu. Sovint es busca, a través de la prestació, un clar clientelisme 
polític. Només cal veure com dóna les subvencions l’ajuntament a les diferents 

 

Estem patint els efectes d´una febre de la construcció 
especulativa, semblant en molts aspectes a la urbanització 
salvatge dels anys 60 i 70 No tenen idees per resoldre la crisi dels cítrics però si per ajudar 

a fer negocis especulatius als seus  



associacions: Hi ha associacions que gestionen la subvenció que reben de 
l’ajuntament com volen, en canvi hi ha d’altres associacions (la majoria) on és 
l’ajuntament  qui decideix en què es van a gastar els diners de la subvenció. 
 
Quina és la proposta del Bloc? 
Nosaltres proposem uns serveis socials, regits per professionals en la matèria, 
actualment l’ajuntament no té ni un sols animador socio-cultural. Caldria dotar els 
serveis socials de personal especialitzat i de majors subvencions, però també, 
especialment de més autonomia respecte a l’ajuntament per realitzar les seues 
activitats.  En una societat democràtica, l’ajuntament no hauria de voler controlar 
l’associacionisme del poble. A més, les associacions disposen d’una escassesa 
d’infrastructures més pròpia d’altres èpoques que no del segle XXI. 
 
 
 
 
Com és que no existeix una llar de jubilats amb activitats de dia? 
Si hi ha una associació que ha patit durant quatre anys els efectes de la política 
del PP, esta ha estat la de jubilats, que compta amb uns 200 membres. Durant 4 
anys han estat sense local, més tard se’ls va concedir un local molt menut als 
baixos de l’ajuntament i ara tenen un local una mica més gran però totalment 
insuficient per als més de 200 membres.  No disposen de cap professional que és 
dedique a dinamitzar l’associació ni a generar activitats. Totes les que fan ha 
d’eixir del voluntarisme de la seua junta directiva. Fa uns anys van disposar d’un 
objector de consciència que els ajudava, però actualment ja no tenen  ningú. 
 
Com valores la gestió de la casa de la cultura? 
Un dels problemes de la Casa de Cultura es que s’ha quedat reduïda al Saló 
d’Actes, la resta està ocupada per l’associació de jubilats, el bar de l’ajuntament, 
les oficines municipals i la biblioteca municipal. És un exemple més de la falta de 
previsió i creació d’equipaments públics (això és, edificis destinats a usos públics).  
Des del Bloc pensem que s’han d’impulsar les activitats culturals promogudes per 
gent del poble, com les que ja es fan de grup de teatre i banda de música, i que 
tenen qualitat. Però per al Bloc hauríem de poder disposar de l’oferta cultural que 
ofereixen diverses institucions com ara la Mancomunitat de la Safor. Daimús no es 
troba de fa anys dins del circuit cultural de la Mancomunitat de la Safor,  amb 
l’excusa que els seus serveis eren molt cars. Amb això pretenien amagar el seu 
dirigisme cultural: no estaven disposats a acceptar cap activitat cultural que ells 
no poguessin, si més no, assegurar-se que no podria ser bel�ligerant amb ells. En 
tot cas per a nosaltres promoure les activitats culturals locals i participar del circuit 
cultural de la Mancomunitat és complementari no contradicatori. 
 

Com és que només existeix un metge fix en estiu als Pedregals? Com 
està el servei de farmàcia als Pedregals-La Platja? 
Des del Bloc hem insistit en demanar que Els Pedregals dispose d’un metge propi. 
L’Ajuntament es justifica en què la quantitat d’habitants no és suficient, i que amb 
el de Daimús, la Conselleria de Sanitat no posa més personal. Però des del Bloc 
considerem que el servei es manifestament insuficient, tot i que en estiu es 
reforça per la presència de turistes.  La política sanitària del Partit Popular, és la 
del mínim esforç i mínims recursos a una cosa tan important com és la salut dels 
ciutadans. En quant servei de Farmàcia, a l’estiu hi ha una extensió a la platja per 
les necessitats derivades del turisme, però a l’hivern no hi ha res. El problema per 
les dos coses és que la gent més necessitada, la gent més major, no té cotxe i es 
té de desplaçar a l’hivern per tindre atenció mèdica diària i de pas compra els 
medicaments. La gent que té cotxe no té cap problema, però pensem que no 
estaria de més que el consultori metge dels Pedregals funcionarà tots els dies tot 
l’any per paliar estos problemes de la gent més gran amb problemes de mobilitat. 
 
 
 
 
I quina valoració en fas de la gestió de la guarderia? 
La guarderia va estar construïda mitjançant un conveni entre l’Ajuntament i 
l’empresa urbanitzadora del sector Rius-Nord. Nosaltres ja vam dir en la 
campanya electoral que la guarderia naixia menuda per al volum de xiquets que 
tenia el poble. El temps ens ha donat la raó. Resulta que perquè la Generalitat 
atorgue subvencions a la guarderia aquesta ha d’estar homologada, i per això 
entre altres condicions cal que siga més gran del que es ara. Per això, ara s’ha 
decidit ampliar-la per adequar-la als mínims d’homologació. Amb això ja es 
podran demanar subvencions, el que influirà en un abaratiment de costos. D’altra 
banda, una guarderia, no és només un espai on “deixar” els xiquets, sinó que 
també és un centre de formació. Per a això caldria que es coordinara la guarderia 
amb la següent etapa educativa a l’escola. Cosa que no es fa. 
 
 
 
 

 
 
 
 

L’ajuntament intenta controlar amb les subvencions l’orientació 
política favorable de les diferents associacions del poble 

De la casa de cultura ens agradaria poder disposar de l’oferta 
cultural de la Mancomunitat de la Safor 
 

El Bloc sempre ha dit que la guarderia era massa menuda, des de 
l’ajuntament no ens van voler fer cas i ara per ser homologada i 
rebre subvencions l’han hagut d’ampliar  



Si vols rebre per e-mail o per correu convencional 
la revista, o col�laborar amb algun article o 
distribució, envia’ns la teua adreça o e-mail a: 
blocdedaimus@hotmail.com. Si vols col�laborar 
amb els actes del Bloc, també pots adreçar-te al 
mateix e-mail.  
 
Plenari del 27 de gener de 2004 

L’absència de l’alcalde, fa que els regidors 
populars no expliquen part de la gestió de 
l’ajuntament 
La gran majoria de mocions del Bloc han estat aprovades per 
unanimitat 
El darrer plenari del 27 de gener va resultar una miqueta desconcertant. L’alcalde, 
Melchor Mañó, no va assistir al plenari i sembla que sense ell els seus regidors no 
saben explicar la gestió que fan. En el seu lloc va assumir les funcions d’alcalde i 
va presidir el plenari Javier Moncho, que o bé no en té massa idea, o bé saps 
evadir les preguntes mínimament compromeses a partir d’una aparent actitud de 
desconeixement. Alguns exemples. El Bloc va fer esment a que la llei només 
permet obrir 8 diumenges a l’any a les grans superfícies i al fet que Vidal, n’ha 
obert més durant l’any 2004 i en 2005. Tant el PP com el PSOE de Daimús no 
veuen cap problema a aquesta possible il•legalitat. Des del Bloc es pregunta si 
Daimús té la qualificació de zona de gran afluència turística, que pogués donar 
cobertura legal a l’actuació de la gran superfície. Sorprenentment el PP diu que no 
ho sap (i són ells els que estan governant). Preguntat el govern municipal sobre si 
s’ha pogut solucionar el problema de l’aigua als Pedregals i la Platja, la resposta 
del PP no potser més surrealista: “En aquest moment no podem contestar. En el 
proper plenari”. Davant els problemes hi ha hagut amb la gestió dels fems a 
Gandia i Oliva, el Bloc va preguntar sobre si havia passat el mateix al poble i a 
quina planta de tractament es portaven. La resposta va ser: “En el proper plenari 
se’t contestarà”. Com es possible que no se sàpiga on es porten els fems del 
poble? Des del Bloc, davant l’anunci de la ministra de Medi Ambient de buscar 
solucions a la pèrdua d’arena de les platges, com és el cas de Daimús, es va 
preguntar si s’havia considerat aquesta opció per regenerar la platja del poble. La 
resposta, com no, va ser: en el proper plenari et contestarem.  
 
 

 
Tot i això, per sort, també van haver altres qüestions que van rebre resposta, tot i 
que no ens podem complaure del sentit d’aquestes. D’una banda, el PSOE va 
demanar que es senyalitzara millor l’accés des de la carretera de la platja a l’Hiper 
de Vidal. El PP no veia cap problema. El Bloc va dir que és una barbaritat que es 
permeta que un vehicle s’ature a meitat carretera per girar a l’esquerra. Caldria 
canviar la senyalització per evitar aquesta situació que tard o prompte acabarà 
produint accidents. Per un altre lloc, els socialistes també van preguntar que quan 
anava a funcionar el semàfor peatonal per passar d’un costat a l’altre de la 
carretera, ja que els xiquets quan baixen de l’autobús escolar han d’aventurar-se 
en travessar la carretera. La resposta va ser demolidora: “No és competència de 
l’ajuntament". Un ajuntament responsable haguera fet tots els tràmits i gestions 
necessàries i el semàfor faria temps que estaria funcionant. Per finalitzar, el Bloc, 
arran els problemes que estan ocasionant les obres del camí la mar, demana a 
l’ajuntament prenga les mesures oportunes per tal que no es torne a tallar l’accés 
peatonal a les vivendes. Se li demana que contacten urgentment amb l’empresa 
constructora per tal de que no tallen tots els carrers a la vegada, i evitar el tall 
dels accessos de vehicles a aquests carrers, així com que s’anul�le provisionalment 
la senyal de direcció prohibida que hi ha per evitar que els veïns hagen d’infringir 
el codi de la circulació cada vegada que traguen el cotxe de sa casa.  
 
 
 
Mocions presentades 
Tot el que es demanava en les mocions presentades pel Bloc en el darrer plenari 
de gener va ser acceptat a excepció de la que demanava la devolució dels “papers 
de Salamanca” per als valencians i institucions valencianes que en tinguen dret. El 
PP mostra un altre cop el seu poc interès per defendre els interessos valencians. 
Les mocions del Bloc aprovades van ser les referides a la creació d’un servei 
meteorològic valencià, la instal�lació d’un espill en la intersecció del carrer Josep 
Morant amb Immaculada, i respecte a la instal�lació de badens als carrers Fàtima, 
i Francesc Pons en la seua intersecció amb el Nou Accés a la Platja el PP va dir 
que els posarien, que tenien pensat posar-los.  
D’altra banda, es va aprovar en aquest plenari el conveni amb la Diputació per a 
l’execució de les obres de recuperació de les dunes de la zona rius nord. La 
subvenció (70% diputació i 30% Ajuntament) havia estat concedida per empedrar 
el llit de la sèquia mare, però en rebutjar-ho Guardamar, s’ha hagut de canviar 
l’objecte. D’altra banda, es va aprovar sol�licitar diverses subvencions: per 
remodelar la placeta de l’antic ajuntament, per a l’increment bibliogràfic de la 
biblioteca (des del Bloc es va demanar que almenys la meitat dels llibres adquirits 
foren en valencià), per foment de l’hàbit lector i per obres de condicionament del 
immoble que utilitza la banda de música, participar en la convocatòria que fa la 
Conselleria de Benestar Social per eliminar barreres arquitectòniques.  

El El Bloc realitza preguntes per aclarir i millorar la gestió territorial i 
urbanística del poble davant la ineficàcia de l’ajuntament  

Talls d’aigua, mala senyalització, incomoditats innecessàries per als 
veïns per obres o manca de previsió són els problemes més habituals    


