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==================================================================

PERSONAS ASISTENTES
Alcaldesa
Doña María Loreto Serrano Pomares
Concejales/as
Don Julio Miguel Baeza Andreu
Doña Trinidad Ortiz Gómez
Doña Ana María Blasco Amorós
Don Oscar Pedro Valenzuela Acedo
Don Jorge Antonio Díez Pomares
Doña María Manuela Baile Martínez
Doña María De Los Ángeles Roche Noguera
Doña Encarnación María Ramírez Baeza
Don Lorenzo Andreu Cervera
Doña María Dolores Tomás López
Don Antonio Pomares Catalá
Doña Francisca García Cerdá
Don José Francisco López Sempere
Don Ramón José García Rico
Doña Ruth Raquel López Pérez
Don Alejandro Cebrián Agulló
Doña Mireia Moya Lafuente
Secretario
Don Antonio Sánchez Cañedo

En la Villa de Santa Pola, siendo las
once horas  diez minutos del  día  nueve  de
octubre  del  año  dos  mil  diecinueve,  se
reunieron,  en  primera  convocatoria,  en  el
Salón  de  Sesiones  de  este  Ayuntamiento,
bajo  la  Presidencia   de  la  Sra.  Alcaldesa
Doña María Loreto Serrano Pomares, con el
fin  de  celebrar  sesión  extraordinaria  las
personas  que  al  margen  se  anotan,  no
asistiendo el Sr. Martínez González y la Sra.
Seva Ruiz; habiendo justificado su ausencia
componentes todos ellas de la Corporación
Municipal, y asistidas por el Secretario Don
Antonio Sánchez Cañedo, con el fin de tratar
cuantos  asuntos  fueron  puestos  en  su
conocimiento a través del siguiente

ORDEN DEL DÍA

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CELEBRACIÓN 9 DE  OCTUBRE DÍA DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA

Por la Presidencia se declaró abierta la sesión, interviniendo la Sra. Alcaldesa para
explicar que con motivo del Día de la Comunidad Valenciana se va a proceder a la lectura de
la Declaración Institucional.

1/3



DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CELEBRACIÓN 9 DE  OCTUBRE DÍA
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Volguts companys de corporació, veïns, veínes, amics i amigues de Santa Pola!

Volguts santapolers i santapoleres, valencians i valencianes... 

El poble valencià, històricament organitzat com a Regne de València, es constituïx en
comunitat  autònoma,  dins  de  la  Nació  Espanyola,  com  a  expressió  de  la  seua  identitat
diferenciada  com  a  nacionalitat  històrica  i  en  l'exercici  del  dret  d'autogovern  que  la
Constitució  Espanyola  reconeix  a  tota  nacionalitat,  amb  la  denominació  de  Comunitat
Valenciana.

La  Comunitat  Valenciana  és  l'expressió  de  la  voluntat  democràtica  i  del  dret
d'autogovern del Poble Valencià i es regix pel seu Estatut d'Autonomia.

Estos  són  els  dos  primers  punts,  de  l’article  uno  del  Títol  Primer  de  l'Estatut
d'Autonomia de la Comunitat  Valenciana,  que va encaminar a  tots el valencians  cap a la
conformació d'una comunitat unitària, que evidenciara la seua pròpia identitat, la seua cultura,
les seues tradicions, els seus costums, i perquè posara en valor nostra llengua.

A partir de l'Estatut d'Autonomia, la Comunitat Valenciana ha anat conformant-se fins
a ser el que és hui en dia: una societat dinàmica, oberta, moderna, però amb una enorme
vocació a mantindre viu el seu passat, les seues arrels.

Evidentment en estos anys hem canviat i molt i açò ha sigut gràcies a la voluntat d'un
poble que ha anat emparant-se i sustentant-se en eixe Estatut que cada dia ens ha atorgat més
drets.  Un estatut  que  amb el  pas del  temps ha  patit  modificacions,  totes  elles  tendents  a
mantindre  fidel  la  nostra  idiosincràsia,  totes  elles  tendents  al  benestar  dels  valencians  i
valencianes.

Hui, anys més tard, tenim una Comunitat que respecta nostra democràcia per damunt
de tot i que deixa un camí de garantia als nostres fills.

La Comunitat Valenciana és hui en dia una regió amb grans possibilitats. A més, és
una regió oberta,  una regió multicultural  on s'empara a l'immigrant,  és una de les regions
d'Espanya amb major  creixement  i  açò indica que ací  es  viu bé.  I  es  viu bé perquè hem
aconseguit  riqueses de la nostra  indústria,  de la nostra agricultura,  de la nostra pesca,  del
nostre turisme. Evidentment, com succeïx en tots els àmbits de la vida, hi ha sempre alguna
cosa que millorar. Però per a això lluitem i treballem tots els valencians i valencianes.

I d'açò sabem molt els santapolers i santapoleres que sempre hem mirat al futur amb
esperança, que hem lluitat bravament per aconseguir la prosperitat.

El  nostre  poble:  Santa Pola,  al  compàs  de la  nostra  Comunitat,  ha  anat  creixent  i
sustentant  la  seua  identitat,  el  seu  orgull  de  ser  santapolers  i  santapoleres,  valencians  i
valencianes  i  espanyols.  Santa  Pola  ha  canviat  molt  i  en  eixe  camí  continuarà,  perquè
nosaltres també volem convertir-nos en un referent dins de la nostra comunitat, i per què no,
dins d'Espanya i del món.
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Volem que Santa Pola siga coneguda pel nostre turisme de qualitat, volem que Santa
Pola siga envejada per les seues infraestructures, volem que la nostra cultura i art ressone per
tots els racons, volem que els nostres jóvens siguen avantguardistes en la creació d'empreses,
volem que la nostra pesca siga la glòria del nostre poble.

I tot açò que volem aconseguir, ho hem de fer amb la vostra ajuda, amb la unió de tots
els santapolers i santapoleres cap a un mateix fi, amb eixa valentia que sempre ha sigut el
millor segell del nostre poble. Però, a més volem fer-ho sense perdre de vista nostra història
que és el llegat més gran que tenim, que és la que ens ha convertit en el que som i la que
continuarà traçant les línies del nostre futur.

No volem deixar de reconéixer també en el dia de hui l'esperit solidari dels santapolers
i santapoleres que davant les adversitats, com les passades pluges torrencials de setembre són
capaços d'oferir tot el seu esforç, el seu treball, la seua cooperació per a ajudar el restabliment
de la normalitat i ajudar a tots els que van patir les greus conseqüències de les inundacions.

Santapolers i santapoleres, en este 9 d'octubre, mirem cap avant i sentim amb orgull
que la història del nostre poble, de la nostra comunitat és la que hui ens fa grans.

Moltes gràcies. 
Vixca Santa Pola! Vixca València!

Y no habiendo más asuntos de qué tratar de los figurados en el Orden del Día, por la
Presidencia,  se  levantó  la  sesión  a  las  once  horas  veintisiete  minutos,  extendiéndose  la
presente acta, que yo, Secretario, Certifico.
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