En la Villa de Altea y en el espacio municipal
denominado Glorieta Francesc Martínez i
Martinez, declarado habilitado, a los efectos del
artículo 85.1.b) del ROF, para está única y singular
convocatoria, siendo las doce horas quince
minutos,
del día once de enero de dos mil
diecisiete, se reunieron, bajo la Presidencia del Sr.
Alcalde-Presidente Jaume Llinares Cortés, los
siguientes Concejales/as y personalidades:

En la Vil·la d’Altea i en l’espai municipal
anomenat Glorieta Francesc Martínez i Martínez,
declarat habilitat, al efectes de l’article 85.1.b) del
ROF, per a esta única i singular convocatòria, sent
les dotze hores quinze minuts, del dia onze de
gener de dos mil disset, es van reunir, baix la
Presidència del Sr. Alcalde-President Jaume
Llinares Cortés, els següents Regidors/es i
personalitats:

SRA. Inmaculada Orozco Ripoll.
SR. Pedro Juan Lloret Escortell
SR. Diego Zaragozí Llorens.
SRA. Beatriz González Almás
SR. Pedro Barber Ballester.
SRA. Verónica López Ramón.
SR. Roque Ferrer Polvoreda.
SRA. Vicenta Pérez Barber.
SR. Vicente Ripoll Orozco
SRA. Beatriz Nomdedeu González
SRA. Ana María Alvado Ausias.
SRA. Rocio Gómez Sánchez
SR. Pedro Juan Barber Pont.
SR. Gregorio José Alvado Such.
SR. Miguel Ortiz Zaragoza
SR. Jesús Ballester Huertas.
SR. José Miguel Cortés Asencio
SRA. Margarita Riera Botella.
SR. Luis Eduardo Montes Ortega
SRA. Arianne Burli Marco.
Al objeto de celebrar la presente sesión
extraordinaria, asistidos por el Secretario en
Funciones D. Fernando Albaladejo Asenjo, de
conformidad con el siguiente orden del día:

A l’objecte de celebrar la present sessió
extraordinària, assistits pel Secretari en Funcions
Sr. Fernando Albaladejo Asenjo, de conformitat
amb el següent ordre del dia:
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ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER
L’AJUNTAMENT PLE, AMB CARÀCTER
EXTRAORDINARI, EL DIA ONZE DE
GENER DE DOS MIL DISSET, EN PRIMERA
CONVOCATÒRIA.

Cód. Validación: 5HZKK55F4X34Y2H2PTP2W5WMP | Verificación: http://altea.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 9

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL
AYUNTAMIENTO
PLENO,
CON
CARÁCTER EXTRAORDINARIO, EL DIA
ONCE DE ENERO DE DOS MIL
DIECISIETE,
EN
PRIMERA
CONVOCATORIA.

ACTA DEL PLENO

Fernando Albaladejo Asenjo (1 de 2)
Secretario en funciones
Fecha Firma: 23/01/2017
HASH: 55075c2ec53f780fdfabcefeaa03d87c
Jaume Llinares Cortés (2 de 2)
Alcalde-President
Fecha Firma: 30/01/2017
HASH: 872755675cc7d910b64074b6827296bc

ACTA 1/2017

ÚNICO.- Conmemoración institucional del 400
aniversario de la Carta Pobla d’Altea 1617/2017.

ÚNIC.- Commemoració institucional del 400
aniversari de la Carta Pobla d’Altea 1617/2017.

Sr. Alcalde: Crec que ja estem totes les persones que han tingut voluntat d’estar en este acte
commemoratiu, vos done, abans que res el bon dia a tots.

Als anterior Alcaldes de les Corporacions d’Altea, Batiste Borja, Andrés Ripoll i Miguel Ortiz i als
Alcaldes, honorat de que estigueu ací dels pobles veïns Gabriel Fernández de Polop, Andreu Verdú de la
Vila, Toni Pérez de Benidorm, Joan Miquel Garcés de Xalo, Vicent Arques de l’Alfàs del Pi.
Salude, com no podia ser d’altra manera, als Regidors i amics dels pobles veïns, a tots els nostres
Regidors de les Corporacions anteriors i per suposat a tota la Corporació actual, i naturalment a tots
vostès, que són, sense dubte, els que fan important este acte.
Altea commemora hui una de les efemèrides més destacades que ha celebrat el nostre municipi al llarg de
la seua història, va ser l’11 de gener de 1617 que Altea rebia la Carta Pobla de poblament, el privilegi que
ens va atorgar Jaume de Palafox, senyor de la Baronia, i que ens convertia en poble, en la Vil·la nova
d’Altea, hui per tant fa 400 anys d’eixe fet històric. Este plenari institucional vol rebre homenatge a tots
els alteans i alteanes, de naixement, o d’adopció, que han viscut a Altea i l’han estimada, ens trobem molt
a prop de la seu que va ser el primer Ajuntament del municipi, un lloc simbòlic, intramurs, que estava
ubicat just a la plaça que tenim al nostre davant, que porta el nom de l’il·lustre alteà Francesc Martínez i
Martínez, esta va ser la primera Casa del Poble, al llard d’estos 400 anys, el nostre municipi ha
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Vull també saludar personalment a totes les persones que tinc al meu davant, i ho faig perquè els agraeix
de veritat molt que hagen fet l’esforç de desplaçar-se fins Altea i estar amb nosaltres en un dia que
considere tan especial. A la primera, i no podria ser d’altra manera, Feli Sala Sellés, professora la
Universitat d’Alacant i Habilitada Catedràtica que hui ens farà l’honor de llegir el text institucional d’este
plenari, que ella mateixa ha redactat; Manolo Olcina Domenech, Director del MARQ; Juan Antonio
Gómez, Subdelegat del Govern; Esteban Vallejo, Director General de Presidència; Joan Baldoví, amic i
Diputat del Parlament Espanyol; Rosa de los Ríos, no la veig, no ha arribat; Josep Vicent, Director
Artístic de l’ALA. Tenim amb nosaltres una molt bona representació de la Facultat de Belles Arts d’Altea,
José Vicente Martí, Degà de la Facultat; Ivan Albalate, el Vice-degà; a Daniel Tejero, Director del
Departament d’Art i de la Càtedra Anet Anicoli i a Carmen Muriana, Secretaria també de la Facultat
d’Altea. Salude també als Rectors de les parròquies d’Altea i d’Altea la Vella, D. José i Juan Eugenio, i al
Subtinent de la Guàrdia Civil Antonio Pozo.
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Vull en primer lloc saludar a totes les autoritats que ens han dignat amb la seua presència en este acte.
Hem volgut conformar una mesa presidencial on estigueren representades tant les autoritats polítiques
com acadèmiques, i estic particularment orgullós de compartir mesa amb les personalitats que ara vos
presentaré. Començaré per la meua dreta, pel molt excel·lent President de les Corts Valencianes, senyor
Enric Morera i Català, l’honorable Consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, la
senyora Mª José Salvador Rubert, el Rector Magnífic de la Universitat d’Alacant senyor Manuel Palomar
Sanz, i el Rector Magnífic de la Universitat Miguel Hernández senyor Jesús Tadeo Pastor Ciurana .

ACTA DEL PLENO

Hui ens hem reunit en este entorn privilegiat del nostre poble per celebrar un plenari extraordinari amb un
únic punt en el seu ordre del dia, que serà la commemoració institucional del 400 aniversari de la Carta
Pobla d’Altea 1617/2017.

experimentat una important evolució, la Vil·la medieval del 1617 ha devingut en una moderna població
capaç d’afrontar els reptes que els nous temps ens imposen. Passat i futur conflueixen en este acte
institucional, i volem simbolitzar-ho amb la participació dels alumnes dels col·legis d’Altea, que llegiran
un fragment de Matèria de Bretanya, obra de l’escriptora i poetessa alteana que dona nom a esta mateixa
plaça en la que estem, Carmelina Sánchez Cutillas. Cada xiquet o xiqueta que ara eixiran a llegir ho faran
en el seu idioma matern, sent palès el nostre caràcter de poble integrador, acollidor i bressol de cultures,
com ho hem sigut al llarg de molts segles.

“Membres de l’actual corporació, membres d’anteriors corporacions, autoritats
valencianes i alacantines, xiquets i xiquetes, alteans i alteanes.
En un acte com aquest pertoca començar dient que és un orgull poder participar i
més si és per rememorar l’efemèride que avui celebrem: la consolidació del poble
d’Altea un 11 de gener de 1617 mitjançant la Carta Pobla que el Marqués d’Ariza va
atorgar als nous pobladors.
I sí, és de veres un orgull..., qui m’ho hagués dit quan, iniciant els estudis d’Història
en la Universitat d’Alacant, Pepe Barranquí em va facilitar còpia de la carta pobla
del 1279 atorgada pel rei Pere III el Gran. Vaig quedar fascinada imaginant aquells
primers pobladors cristians, amb noms i cognoms, vinguts des de terres lleidatanes
tranquil·les a unes terres de conquesta, inestables per definició. Aquesta empresa
no va quallar i vindrien temps durs què només veurien el començament de la fi un
dia com hui de ara fa 400 anys.
Ara és quan val a dir que és un plaer, però m’ho reservaré per a més endavant en
veure la complicitat en les seues expressions.
Estem ací reunits per a recordar el dia que Jaume de Palafox, II Marqués d’Ariza i
Senyor de la Baronia, atorgava la capitulació de l’establiment general o Carta Pobla,
per la qual Altea es constituïa com a poble. Han transcorregut 400 anys que l’han
vist canviar, però l’Altea que vivim avui és el resultat d’una història que comença
molt abans del 1617.
La primera lliçó que impartim als estudiants és que la Història es fonamenta en dos
pilars: temps i espai. Pel que fa el temps, l’home ha estat capaç de
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Si algú posava en dubte que tenim futur com a poble, acabem de tindre una bona demostració del que és
el nostre poble i del que vos comentava d’eixa voluntat de ser poble acollidor i bressol de cultures. Ara
toca la part més formal del plenari, i donarem part a la lectura institucional redactada i llegida per
Feliciana Sala Sellés, filla d’Altea, ella és professora titular d’arqueologia del departament de prehistòria,
arqueologia, història antiga, filologia grega i llatina i investigadora en l’Institut Universitari de Recerca en
Arqueologia i Patrimoni Històric de la Universitat d’Alacant, imparteix docència en esta Universitat des
de 1995 i des de 2015 està Habilitada Catedràtica per la ANECA.

ACTA DEL PLENO

La mía patria era toda la tierra rodeada por Aitana y por Bernia y por Puig Campana, y todo el
semicírculo del mar que temblaba entre la ralla del horizonte y la Sierra Helada y el Morro de Toig.
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Seguidament escolars alteans, fan lectura, en idiomes que representen la multiculturalitat alteana, del
següent fragment d’un obra la escriptora alteana Carmelina Sánchez Cutillas:

I pel que fa eixes terres relativament aptes per al conreu i bonificades per
l’abundància d’aigua,els estudis arqueològics de Jaume Martínez García ha
demostrat que el patró de poblament comença en època ibèrica i es manté fins al
1617:són petits nuclis de camperols conreant el camp ales vores del riu, Altea la
Vella, la Pila, Mosmai, Benimussa, Bellaguarda..., que passant el temps es
converteixen en llogarets romans de gent modesta -llevat de la Pila onel patrici
romà senyor de les terres establiria la seua vil·la-, i que continuen en època islàmica
amb les alqueries anomenades a les cròniques. Els pobladors cristians es sumarien
a eixe patró, repartint-se, això sí, les terres més bones. De tota manera, ni uns ni els
altres eixirien de la pobresa, ofegats pels nombrosos pagaments que havien de fer
als diferents senyors feudals, com molt bé recull Júlia Campón en la seua Història
Medieval d´Altea.
Els documents del segle XVI deixen clar que el terme d’Altea estava quasi totalment
deshabitat, amb l’única presència de petites guarnicions militars i algun llaurador o
habitant de cases disperses. L’amenaça constat dels atacs pirates i la desídia dels
senyors deixaren els camps buits. Ací tenim el condicionant de la mar infestada de
pirates musulmans i cristians.
Així que a l’inici del segle XVII no es podia fer altra que consolidar als nous
habitants d’Altea dins d’unes muralles de nova planta al cim més alt de l’entorn, i
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Dèsset segles abans, durant les guerres civils romanes, el general rebel Quint
Sertori construí un fortí amb una petita guarnició de legionaris al tossal de Cap
Negret per a impedir que les naus enemigues, la flota del Senat romà, feren
aiguada al riu i s’aprovisionaren de productes dels habitants ibers de la vall. I
encara en el segle XVI es construiria a Cap Negret una torre sobre les ruïnes del
castellet romà per a, de nou, evitar que els pirates barbarescos feren aiguada al riu
i frenar les violentes incursions cap a l’interior de la vall.
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De com l’espai condiciona els fets, tenim un interessant exemple en el riu Algar.
Durant la Guerra de Successió espanyola, ja des de l’any 1703, Altea va jugar un
paper important en l’inici de la insurrecció a favor del pretendent austríac, l’arxiduc
Carles. Iel mes d’agost de 1705, Altea fou escenari d’un fet històric destacat: venint
des de Portugal, l’estol anglo holandés que el portava a bord va fondejar a la badia
per fer aiguada al riu Algar, sabedors de la qualitat de les aigües. La proclamació de
Carles III es va signar a Altea, i des d’ací es va difondre per tot el regne de València.

ACTA DEL PLENO

mesurar-lo,aplicant diferents calendaris al llarg de les cultures, en canvi l’espai
geogràfic es només un. I tot i que les cultures han anat succeint-se, els fets històrics
es repeteixen condicionats per la geografia. A Altea l’espai està presidit per una mar
què,de normal, arriba prou mansament a la platja gràcies a que el Morro de Toix i la
Serra de l’Albir protegeixen la badia dels vents de gregal i de xaloc. El tercer i
fonamental element és el riu Algar, aportador d’aigua per a beure i per a fer més
feraç la terra i conegut des de molt antic per ser un dels pocs punts d’aiguada de la
costa alacantina, per no dir l’únic. El quart element és l’existència de terres de
relativa bona qualitat què,afegides ala fusta abundant al peu de la serra, feien
d’aquest entorn un ecosistema adient per a l’habitatge.

En eixa baixada per l’autopista a través de l’orografia majestuosa del barranc del
Mascarat, enfilant el túnel, tots haureu experimentat a la eixida de la foscor com, en
una explosió de llum, apareix una visió espectacular d’Altea amb les cases
despenjant-se cap a la mar i l’església al cim fent de gran rectora de l’espai urbà. Es
una visió quasi onírica. En canvi, en sentit contrari, des de que passem pel tossal de
les Quintanes la visió d’aquell paisatge únic i irrepetible és,al meu parèixer, un
esperpent.
Però, bé, el ser humà aprèn dels errors i ha de fer d’ells una lliçó. I per això, perquè
encara estem a temps, hem de continuar en la recuperació de la nostra historia
material i immaterial, com, per exemple, eixa Arqueologia de l’Aigua tan fascinant
que estan descobrint-nos Juan Vicente Martin Devesa i Pedro Jaime Zaragozí. L’Altea
de 2017 també ha de ser un model de respecte pel patrimoni moble i immoble,
etnogràfic, paisatgístic i lingüístic. Ens ho agrairan en el futur.
Ara ja puc dir que ha estat un plaer donar aquesta xerrada i fer-ho en la nostra
estimada llengua, càlida i centenària, que jo he transmès a la meua filla, a mi els
meus pares, a ells els meus avis... i així sense interrupció des de 1279.
Muchas gracias, merci beaucoup, grazie mille, thank you very much, vielen Dank,
جزيل, moltes gràcies.”
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L’Altea de 2017 és un poble bonic, per l’entorn, per l’arquitectura, per la seua
badia, per la seua gent... ningú ho pot dubtar... però hem de reconèixer que en
alguns moments de la nostra història recent no hem sabut, o pogut,donar la talla.
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L’Altea de 2017es un poble tranquil, assossegat i acollidor, on des de fa dècades
conviuen amb harmonia moltes nacionalitats; on els que han arribat com migrats
troben una llar i veuen créixer als fills amb dignitat; i així ha de ser en el futur, com
acaben d’escenificar els xiquets i xiquetes. Inclús en este punt, ja tenim una certa
tradició perquè el guerrer iber representat a l’estela d’Altea la Vella molt
probablement fou un veterà de guerra migrat des del golf de Lleó o de Gènova, o tal
volta un iber d’ací que viatjà a Sicília per a participar en les guerres greco-púniques
del segle V aC, i pogué tornar per a contar el que havia viscut en altres llocs de la
Mediterrània.

ACTA DEL PLENO

deixar per escrit de manera legal les condicions contractuals d’ús de les terres,
unes condicions què obligaven tant al senyor com als seus vassalls. Les paraules ja
no se les emportaria el vent; eixe era el comés de la carta pobla de 1617. Desprès
d’un segle immers en fams i guerres a Europa, el segle XVIII representa el
desenvolupament agrícola i demogràfic sota el pensament il·lustrat. l’urbanisme
desborda les muralles i apareixen els ravals de la mar i del Fornet, com ha quedat
registrat en l’excel·lent “Plano de la Villa de Altea y sus contornos” de Francisco de
Ricaud. El camp comença a repoblar-se i, de nou, en els terrenys pròxims al riu,
formant petites agrupacions de cases que ara s’agreguen a ermites, en un procés
que conclouria en el segle XIX. Ja tenim ací les partides i les ermites de Santa Anna,
Santa Bàrbara, Sant Tomàs, San Roc... i el començament de l’Altea que vivim.

Sr. Palomar: Moltes gràcies, molt excel·lent President de les Corts Valencianes,
il·lustríssim senyor Alcalde benvolgut
Jaume, honorable senyora Consellera
d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, magnífic Rector de la
Universitat Miguel Hernández, Corporació Municipal, Regidores i Regidors d’Altea,
professora Sala, professora de la Universitat d’Alacant, felicitacions per la teua
intervenció, Subdelegat del Govern, Diputats, Baldoví, benvolgut Joan, Director
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Sr. Pastor: Muchas gracias Alcalde, Excelentísimas e Ilustrísimas autoridades,
vecinos de Altea, señoras y señores. En primer lugar buenos días a todos,
bienvenidos a este acto, este acto entrañable, quiero agradecer a toda la
Corporación Municipal, y particularmente a su Alcalde, D. Jaume Llinares, su
invitación para participar en este pleno extraordinario. Hemos visto hace unos
momentos el multilingüismo de Altea, puesto de manifiesto por unos niños y niñas
simpáticos y desenvueltos, que supera con creces a la famosa Torre de Babel e
indica claramente que el paradigma de la lengua ha evolucionado hasta el punto de
situarnos ante una nueva realidad que en el caso de mi Universidad nos ha
conducido a declararnos constitución trilingüe, Valenciano, Español e Inglés. La
Universidad Miguel Hernández, como imagino que casi todos ustedes saben, tiene
una relación muy especial con Altea, no en vano tenemos aquí uno de nuestros
campus dedicado a bellas artes, que junto a los otros tres, Sant Joan, Elche y
Orihuela, vertebran la provincia de Alicante, pero además, permítanme que
destaque la intensa conexión que se ha generado entre la comunidad universitaria
de este campus y el pueblo de Altea, conexión que vamos a seguir intensificando
por expreso deseo tanto del Ayuntamiento como de la Universidad. Hace menos de
un mes estuvimos visitando Villa Gadea, que será la sede de la Cátedra Aneta
Nicoli, alteana ilustre de finales del Siglo XIX, ya le manifesté en aquel entonces al
Alcalde el acierto que me parecía, tanto la ubicación de la sede de la cátedra, como
su denominación, ambas rinden un merecido tributo a Altea. Además, esta cátedra
ofrecerá una plataforma de difusión a todas las actividades que se realicen en
nuestra Facultad, y será un vivero de creación y desarrollo de proyectos artísticos,
pero sobre todo, lo que visualiza es el gran compromiso recíproco que existe entre
la Universidad y Altea. Nuestra Universidad forma parte de Altea y Altea forma
parte e nuestra Universidad. Estamos, por supuesto, a su disposición para colaborar
en todos los proyectos que contribuyan a la generación de conocimiento, su
difusión y transferencia, y por supuesto para todo aquello que haga posible y
promueva la cultura y el progreso, porque en definitiva un mejor nivel educativo y
cultural, contribuye siempre a mejorar el bienestar ciudadano. Mis felicitaciones por
tanto a todo el pueblo de Altea, con el Ayuntamiento y su Alcalde a la cabeza, por
esta conmemoración del 400 Aniversario de la Refundación de la Villa de Altea. Este
año curiosamente se cumplen otros aniversarios, por ejemplo el 75 aniversario de la
muerte del poeta Miguel Hernández, y el 20 aniversario de la creación de la
Universidad Miguel Hernández, así que ya les adelanto que celebraremos ambas
efemérides y que algunas de esas celebraciones tendrán lugar en Altea, y por
supuesto están todos ustedes invitados, nada más, muchas gracias por su atención,
moltes gràcies.

ACTA DEL PLENO

Sr. Alcalde: Moltes gràcies Feli, i enhorabona pel text. Jo personalment estaré molt
orgullós que el contingut del teu text estiga redactat i contingut en l’acta del plenari
que hui alçarem. A continuació passaré la paraula als meus companys de taula.
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Sra. Salvador: Gràcies Alcalde, President de les Corts, Rector de la Universitat
Miguel Hernández, Rector de la Universitat d’Alacant, autoritats civils,
eclesiàstiques, militars, veïns i veïnes d’Altea, en primer lloc molt bon dia a tots i a
totes, com a Consellera d’Habitatge, una vegada més vull agrair la invitació a
participar, especialment en el municipi d’Altea, que de vegades li dic a l’Alcalde que
pràcticament m’haurà de donar la nacionalitat alteana, de les ocasions que
afortunadament i per bones notícies he visitat el municipi, i sobre tot he pogut viure
i evidenciar el caràcter acollidor que té el municipi d’Altea, especialment en el dia
d’avui és per a mi un honor poder participar en esta commemoració de
l’atorgament de la Carta Pobla de la Vil·la nova d’Altea en 1617 i aprofitar per a dir
unes paraules molt breus al voltant d’alguns aspectes dels molts que és podrien
destacar d’aquesta població. La seua rellevància en la història valenciana, d’es que
ací, com s’ha dit, va desembarcar en 1705 les tropes austriacistes de l’Arxiduc
Carles, amb el valencià Joan Baptista Basset al cap davant proclamant aquell com a
Rei de València i rebent la Vil·la d’Altea l’àguila bicèfala que forma part del seu
escut. L’encant, i en aquest cas no és una frase feta, de la població i de tot el
terme, que ha convertit Altea en un lloc ideal per a viure i desplegar la seua
activitat intel·lectual i creativa a nombrosos artistes, pintors, escultors, literats,
cantants, avui que podem gaudir de la llum i del mar, crec que símbols d’aquest
municipi, l’esperit obert i acollidor de les gents d’Altea, que es demostra en la gran
quantitat de persones que han vingut ací i que han decidit quedar-se a viure, gent
de tot arreu, però especialment europea, amb els quals compartim idees, valors i
hem pogut evidenciar amb les intervencions dels xiquets i xiquetes prèviament, on
la identitat crec que es dibuixa a cop de la llengua materna, i la llengua del lloc on
ho viu, que al final acabem construint la nostra identitat com a essers humans,
identitat singular del municipi d’Altea i sobre tot el treball i l’esforç diari de dones i
homes, de xiquets, de majors, per fer cada dia aquesta població més pròspera, més
atractiva, i amb tot el futur en les seues mans, moltes gràcies i enhorabona als
alteans i alteanes.

ACTA DEL PLENO

Territorial de Presidència, autoritats eclesiàstiques, militars i civils, veïns i veïnes
d’Altea, bon dia a totes i a tots. Com a Rector de la Universitat d’Alacant és un
honor participar avui, dia 11 de gener de 2017, en la celebració del 400 aniversari
de la Carta Pobla d’Altea, sens dubte un dels més emblemàtics del nostre país. Si
impossible resulta passar de llarg la bellesa d’Altea, igual de difícil és no reparar en
la seua rica història, encreuament de civilitzacions, que han anat deixant penjada a
través de segles, són les cases emblanquinades, les empinades costeres i l’encant
de cadascú dels seus carrerons, places i racons, és el contrast d’aqueixa talaia
blanca coronada pel seu imponent campanar, amb el blau del Mediterrani i la Serra
Bèrnia, i el verd de les hortes que l’emboliquen en la base, tot això, unit a
l’efemèride que avui celebrem, contribueix, no solament a reforçar aquest paper
d’Altea com a referent turístic de primer ordre, si no també és la seua importància
estratègica en la història i en l’evolució de la nostra província i del nostre país
valencià, per això vull felicitar al poble d’Altea pels seus 400 anys i agrair a la seua
Corporació, Regidores i Regidors, que hagen comptat amb la Universitat d’Alacant
per a formar part dels actes commemoratius del 400 aniversari. Moltes gràcies i
feliç aniversari.
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Sr. Alcalde: Moltes gràcies a totes i tots per les vostres paraules. Hui fa 400 anys, en
un dia pot ser també lluminós, com el que tenim ara, no el d’este matí, que feia un
dia bastant estrany en Altea amb vent i núvols, i en este mateix lloc, segurament on
estem, on es situava la Casa del Comú, es va signar la Carta de Poblament de la

ACTA DEL PLENO

Sr. Morera: Molts gràcies Alcalde, Magnífics Rectors, Honorable Consellera, Regidors
i Regidores, Veïns i Veïnes d’Altea, gràcies per convidar-me a este ple extraordinari,
molt simbòlic, molt emotiu, que reforça el nostre caràcter i la nostra visió d’un món,
d’un món com han expressat els xiquets, global, però volem estar en eixe món
global amb la nostra identitat, perquè tenim arrels, arrels fortes, enhorabona
professora Sala per la magnífica exposició, que ha situat molt bé eixe món global en
el que tenim la nostra pròpia identitat com a alteans i com a poble valencià, que ho
som. Som un poble privilegiat, tenim ací la mar Mediterrània, mentre en la resta
d’Europa estan gelant-se de fred, nosaltres gaudim d’este sol que pot ser un dels
elements també fonamentals per encarar amb optimisme el futur que tenim.
Mentre a l’altra banda de la Mediterrània, es pateix una situació de dificultat i ho ha
dit l’Alcalde, Altea és un poble acollidor, hauríem d’haver sigut més acollidors en el
drama que pateixen altres ciutadans d’este món global en el que vivim, recordem
les paraules del Papa Francesc, del Papa Francisco, hem de ser acollidors, hem de
tindre humanitat per a recollir i per a donar allò que nosaltres en altres temps
també hem patit. Tenim seguretat, tenim un clima magnífic, tenim molt bona gent, i
tenim reptes de futur, també ho ha dit l’Alcalde, els reptes dels nous temps, en eixe
sentit els reptes del nous temps, he de dir-los que les Corts Valencianes estem fent
el nostre treball, hi ha algun Diputat, l’Alcalde de l’Alfàs del Pi, fent el nostre treball
per a solucionar la vida de les persones, de les famílies, de les empreses, perquè en
els Parlaments se parle, s’acorde i s’arriben a consensos útils per a poder avançar,
per a poder avançar en eixe nou futur que tenim davant de nosaltres, perquè hi ha
dificultats, hi hem de dir molt clarament que no deixarem que ningú es quede
arrere, que hem de tindre una mirada molt inclusiva per a la gent que té m és
dificultats, tindre major suport de tota la comunitat, de tot el conjunt de ciutadans
que vivim i també dels poders públics, i en eixe sentit i aprofitant que està la
Consellera d’Obres Públiques, i per a mirar eixos reptes de futur, tenim que buscar
més consensos i més acords per assegurar el nostre futur, en matèria de que en les
Corts, per unanimitat, hem acordat superar la gravíssima discriminació que patim
en la infrafinançació de les nostres competències, o superar la gravíssima
discriminació que patim en el que és les inversions públiques territorialitzades, i
alçar la nostra veu, jo soc el primer que alça la nostra veu, per a demanar que
s’acabe el peatge de l’autopista AP7, que no es prorrogue eixe carrer major que
tenim en el nostre territori, i que tinguem les infraestructures, com el trenet i els
trens, que asseguren el nostre futur i que puguem mirar el futur amb garanties,
amb esperança, amb optimisme, i que s’acabe la desigualtat que el poble valencià
ha patit d’una manera secular, crec que tot això ho farem junts, ho farem bé, ho
farem amb cultura, Altea és una seu, una ciutat culta, una ciutat que atorga, que té
un gran patrimoni i té una facultat, la de la Universitat Miguel Hernández de Belles
Arts, i per tant en cultura, amb treball, amb esforç, amb rigor, amb consensos,
tenim el futur assegurat, per tant enhorabona per convidar a les Corts Valencianes
a este acte tan emblemàtic, tan identitari, tan nostre, que ens connecta en el nostre
passat, però amb una mirada orgullosa de cara al futur. Alcalde, visca Altea i visca
el nostre poble i el nostre país.

I no sent altre el motiu de la sessió, s’alça la
mateixa, sent les tretze hores i cinc minuts,
estenent-se la present acta que autoritza el Sr.
Alcalde, a tenor d’allò disposat en l’article 110.2
del Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, amb mi el
Secretari en Funcions, de que certifique, amb la
salvetat, pel que es refereix a la versió en valencià,
de que així resulta de la traducció realitzada.
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Y no siendo otro el motivo de la sesión, se levanta
la misma, siendo las trece horas y cinco minutos,
extendiéndose la presente acta que autoriza el Sr.
Alcalde, a tenor de lo dispuesto en el artículo
110.2 del Reglamento
de Organización
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, conmigo el Secretario en
Funciones, de que certifico, con la salvedad, por lo
que se refiere a la versión en valenciano, de que
así resulta de la traducción realizada.

ACTA DEL PLENO

Vil·la Nova d’Altea en la que el Marqués d’Ariza, el senyor Jaume de Palafox,
atorgava una casa i 20 jornals de terra a les 60 famílies de diferents procedències
en la que va ser la refundació del poble d’Altea. L’aniversari que celebrem és el
naixement de l’Altea que hui coneixem, però el nostre poble, com ja Feli ens ha
explicat en la seua lectura, és molt més antic, i el seu nom al llarg de la història ha
anat associat al riu, com a la badia en la que desemboca, no celebrem per tant la
fundació, si no el renaixement de l’Altea moderna. El primer text escrit que compté
el nom actual d’Altea data de l’any 1239, desprès de la Reconquesta i de la
Fundació del Regne de València. Al Segle XV es van unificar els territoris de les dues
bandes del riu, i Altea del Nord i la Bellaguarda del Sud, que junt a l’antiga Albalat,
defineix ja en eixe moment l’actual terme municipal, però no fou fins a principis del
Segle XVII que el Marqués d’Ariza, titular del senyoriu, edifica una nova població
coneguda inicialment com la Vil·la Nova d’Altea, afavorint la repoblació de tota la
vall. El document del que hui celebrem l’aniversari, contemplava les cessions als
colons i dictava les ordenances per a la vida econòmica i social del nou
assentament, també apareix ja descrivint als voltants del poble les denominades
partides, que encara hui articulen el nostre terme municipal, Feli ens ha fet un bon
record d’eixe fet. En l’evolució del poble, els nous pobladors van anar colonitzant
l’espai agrari, creant menuts nuclis de cases, i torne a ocupar la part nord del riu,
que apareix ja en eixe moment en els documents com Altea la Vella, en estos últims
400 anys el pobladors, els alteans i alteanes, han anat transformant el terme i el
seu territori, creant camins, sèquies, eres, horts, bancals i ermites, han aprofitat la
mar i la terra per a fer d’ells un mitjà de vida, però la vida ha continuat, i la història
més recent ja és coneguda, el gran potencial del nostre poble, del que ens sentim
molt orgullosos, ha fet que el turisme haja canviat tant la fisonomia de gran part del
terme, com les formes de vida i l’economia del nostre poble, ha fet que un poble
originalment llaurador i mariner, s’haja convertit en el poble obert i cosmopolita que
hui en dia som. Deia Alfonso Vegara en el seu llibre Territoris Intel·ligents, que el
futur no s’endevina, el futur s’inventa, i jo afegiria que el futur l’hem d’inventar i
construir entre tots. Per acabar i com que celebrem el nostre aniversari, alçaré una
simbòlica copa i brindaré, per molts anys visca Altea.

