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ACLARIMENT: Esta publicacio està redactada en les Normes d’El Puig. Encara que es una obra colectiva, l’encarregat de la redaccio 

final de cada articul te llibertat per a fer-ho en la normativa d’accentuacio de la seua preferencia. Este tema es motiu de debat, pero no 

de divisio, entre nosatres.  

 

Història i Cultura del Mongó 

 

El Mongó ha segut testic del caminar de l'espècie humana, pràcticament des dels seus 

inicis, i l'home ha anat deixant les seues senyals des de temps prehistòrics. Numerosos 

jaciments i vestigis confirmen esta presència: 

Paleolític: 

Les mostres més antigues de la presència humana en est entorn daten de fa 30.000 anys, 

en el paleolític superior. 

Es corresponen en indicis de menuts grups nómades que ocupaven la Cova Foradada i 

els barrancs orientats cap a la mar en la Veta de Sant Antoni. També apareixen 

restants d'esta época en la Cova Ampla o del Mongó. 

Les comunitats d'eixos pobladors primitius conseguien sobreviure gràcies a la caça, a la 

recolecció i al marisqueig de la zona. 



Neolític: 

A partir del 5.000 a. C. apareixen les primeres mostres de cultures centrades en l'agricultura i 

en la ganaderia en la domesticació d'animals. Coincidix també en l'aparició de la ceràmica i 

de la pedra polimentada. 

S'han trobat puntes de fleches, fragments de gots i diversos utensilis de pedra tallada i os, 

aixina com recialles d’enterraments humans d'esta época en la Cova del Mongó, i en la Cova 

del Barranc de Migdia a on ademés apareixen pintures esquemàtiques. 

Edat del Bronze: 

A finals del 3.000 a. C., en els primers poblaments, els enterraments colectius en coves i els 

primers utensilis de metal comença l'Edat del Bronze. 

Les coves que més informació nos han donat han segut la Cova del Mongó i la Cova del 

Barranc de Migdia. 

Els poblats se situaven en la part alta de menudes elevacions de terreny, com el que es 

trobava en l'ermita de Santa Llúcia de Xàbia. 

Ibers: 

En el sigle VIII a. C. els contactes en comerciants fenicis i grecs establixen definitivament 

l'aparició de la primera cultura autòctona en la península: la cultura ibèrica. 

En l'alt de Benimaquia, se situa un important poblat iber del sigle VII a. C., on varen 

aparéixer àmfores fenícies, relacionades en l'elaboració i el comerç del vi. 

Les troballes de diferents materials arqueològics en forma de ceràmica, monedes, adorns... en 

la zona del Coll de Pous i en la Plana de Justa (s. IV a. C.) i en la Penya de l'Àguila en les 

seues muralles defensives, confirmen la presència dels ibers fins al s. I a. C. 

Estes i unes atres troballes nos parlen de l'importància que tenia el Mongó, principalment, 

com a atalaya defensiva, per als nostres ancestres. 

Romans: 

Els romans varen seguir utilisant el Mongó com a lloc d'observació i vigilància per a la 

protecció del cada volta més important port comercial de Dianum (Dénia), que ya era un 

Municipum romà en el sigle I d. C. 

Els museus arqueològics de Dénia i Xàbia, conserven mostres de plats de ceràmica adornada, 

monedes, pesos per a telers i rets, capitells, ademés d'àmfores i àncores, d'aquells sigles. 

En la Cova de l'Aigua podem observar una inscripció romana que nos documenta l'existència 

en el Mongó d'un destacament militar, provablement, per a la vigilància de la costa. Cap a 

l'any 238 d. C., Lucius Alfius Donatus s'encarrega de la realisació d'est epígraf, que 

evidència la presència en els alrededors de la cova d'una "vexilatio" de la legió VII Gemina, 

al mando de Caius Iulius Urbanus.  



Es tracta d'una inscripció excepcional per al coneiximent de l'activitat militar en la 
Tarraconense, i valora la montanya del Mongó com a punt d'interés estratègic i de control del 

territori circumdant. 

Musulmans: 

Despuix del desembarc dels musulmans en Espanya en el 711, en el 713 ya es troben 

instalats en estes terres. 

En el sigle XI i en l'objecte de defendre les costes d'invasions, es va instalar en Dénia una 

dàrsena militar que va supondre un auge per al desenroll de la ciutat. 

En 1.014 es va declarar la taifa de Dénia a la que corresponien les terres del sur de Valéncia. 

Abu-Abdalla definix la comarca d'esta manera: 

"Dénia és una ciutat situada sobre la vora de la mar, molt populosa i bella. A esta ciutat 

acodixen moltes embarcacions i hi ha una drassana per a la seua construcció. 

En la seua part meridional hi ha un mont gran, de forma redona, des del cim del qual es 

descobrixen els monts d'Eivissa en alta mar. Este mont es diu Caon" - D'a on pot haver 

derivat: Mont Caon, Mont-Gaun, l'actual Mongó. 

L'influència musulmana és apreciable en tota la zona: topònims, costums, fins i tot la 

gastronomia nos mostra l'importància que va tindre aquella cultura en estes terres, que no va 

finalisar en la conquista de Jaume I en 1244. 

Época migeval i posterior: 

Numeroses ermites de les denominades "de reconquista", es varen construir a partir del s. 

XIV, les podem trobar rodejant el Mongó: el Pòpul, Santa Llúcia, i l'Iglésia-fortalea de Sant 

Bertomeu, en Xàbia, o les ermites de Santa Paula, Sant Joan, i santa Llúcia en Dénia. Es 
tracta de menuts edificis destinats al cult religiós que, encara que la majoria han segut 

"engarjolades" per urbanisacions en les últimes décades, seguixen tenint una forta vinculació 

tradicional i afectiva en la gent que té les seues terres de cultiu pròximes a les ermites. 

Alguna cosa similar ocorre en el Monasteri de la Nostra Sra. dels Àngels situat en les Planes, 

que si be l'edifici actual és de construcció recent, els seus orígens es remonten al s. XIV, sent 

saquejat i abandonat poc despuix. El convent va permanéixer en ruïnes fins que en 1760 es 

va procedir a la seua restauració, i fa uns anys es va tornar a restaurar. 

Molt prop del monasteri se situa un singular conjunt d'onze torres d'antics molins de vent, 

construïts entre els sigles XIV i XVIII, on es molia el blat en la força del vent que allí bufa 

casi constantment. 

A partir de sigle XVI va ser una constant l'acossament de la pirateria berberesca sobre les 

poblacions del llitoral de la mediterrànea. 



Per a defendre's de les incursions pirates, es va crear una infraestructura de vigilància 
consistent en una ret de torres de guaita i fortificacions a lo llarc de tota la costa 

mediterrànea. 

En el Mongó encara es conserva la Torre del Gerro, situada en la part alta de les Planes al 
final de les Rotes, en ella es pot vore perfectament l'escut de Carles I, baix una de les seues 

finestres. 

Activitats tradicionals 

Fins a la gran revolució que va supondre en tots els sentits l'explosió turística de l'últim terç 

del passat sigle, les activitats econòmiques que tradicionalment es realisaven en la zona eren: 

l'agricultura, la peixca, el comerç marítim i l'artesania basada en la margallonera. 

Els principals cultius eren de secà: vinyes, oliveres, garroferes, figueres, armelers, blat... 

cobrien les terres de llabor, tots ells cultius mediterràneus comuns a la conca del Mare 

Nostrum.  

Més allà del seu estricte valor alimentici, nos parlen de tota una cultura i una història, que 

implica des dels albors de la nostra civilisació, als habitants d'estes terres. Solament els 

llibres sobre el vi o l'oli d'oliva bastarien per a omplir biblioteques sanceres; les tradicions, 

cultura, gastronomia, i fins i tot la religió de la conca mediterrànea, es troben impregnades i 
relacionades en estos cultius, que han aplegat a formar part d'un estil de vida: el 

Mediterràneu. 

L'important creiximent de la població durant els últims tres sigles va portar a l'aprofitament 
de qualsevol terreny que poguera ser transformat en agrícola, i el Mongó no va ser una 

excepció. Fins i tot les zones més descarnades dels cims, o les de major pendent es varen 

aprofitar per a pasturar, obtenció de llenya, i per a la recolecció de la margallonera que 

s'utilisava en la producció artesana de cabaços, cistelles, estores i uns atres útils. 

En les últimes décades del sigle XIX, la forta demanda de panses per a consum propi i per a 

exportació va propiciar els aterraments de les rostàries del Mongó per al cultiu del raïm de 
Moscatell. Actualment les vinyes que encara persistixen en la zona, es destinen a la 

producció de vi dolç en la seua major part, l'afamada Mistela de la Marina Alta. Estos 

bancals han segut la majoria abandonats per la dificultat d'accés i la seua escassa rendabilitat. 

En les zones encara productives en major disponibilitat d'aigua es cultiven cítrics. 

La mar mediterrànea ha oferit els seus abundants fruits a incontables generacions de 

peixcadors. Peixos, moluscs, i mariscs han format part de l'aportació proteica bàsica per a la 

població dels municipis de la comarca i ha favorit el desenroll d'una rica gastronomia basada 

en estos productes. 

En l'actualitat estos usos tradicionals es troben en franca regressió i en greu perill de 

desaparició, pels canvis en les estructures econòmiques de la Marina Alta que, centrades en 
el turisme i la construcció, ya han modificat de forma evident l'estil de vida, les costums i 

tradicions, i fins i tot el paisage, de la zona. 
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L'orige de Dénia 

L'orige d'esta ciutat va ser de grecs 
naturals de Zazinto, illa coneguda 

per Zante en la mar Jónico, 1330 

anys de la nostra redenció, a on 

varen alçar un suntuós temple a 
Diana nomenat Arthemisio, que en 

Epheso adoraven, aplegà a ser u 

dels més famosos del món, i el 
més freqüentat per la molta 

devoció que a la deesa Diana 

tenien. Encara en el dia es 

conserven alguns péntols de pilastres, plantades en la mateixa situació del temple. Despuix 
els Focenses i Marcellanos en l'any 333 abans del naiximent de Crist varen poblar el lloc i la 

varen nomenar Dianium, que s'ha quedat en Dénia.  

En ella varen nomenar els dotze juges dits Timuzos, que és lo mateix que persones 
venerables, i varen ordenar les Lleis Gentilicis següents: Que les dònes no usaren beure vi, ni 

massa trages profans. Que no passaren les dots, que dugueren de cent monedes d'or, la mitat 

per a joyes, en llicència del Senat. Que pogueren donar verí per cinc motius (a saber) llarga 

malaltia, dolor de gran infortuni, tristor natural, pobrea irremediable i molt llarga vida.  

Que es castiguen els delictes, no es permeteren els menics, ni representacions, o jocs 

iniciatius de vicis lascius. Que, entrant forasters en esta república, deixaren les armes a les 

portes fins a tornar a eixir. Sertorio la va nomenar Hemeroscopeo, per tindre en elles certes 

torres descobridores de quants naus passaren.  

Es troben vestigis de quan opulenta i gran va ser. Va tindre cadira Episcopal l'any 636 en 

temps dels reis Gots. Quan els musulmans la varen dominar, la varen fer cort dels seus reis 
l'any 1015, i el de 1056, era el seu rei feudatari del comte En Ramon Berenguer I de 

Barcelona, i les iglésies que hi havien en els estats del príncip musulmà estaven subjectes al 

bisbe de Barcelona, com deixà referit en la vida de dit comte En Ramon; pero en el 1244 En 

Pere Carros, Capellà del rei En Jaume I el Conquistador, la prengué i la va reduir al domini 

dels cristians, i el rei manà poblar d'estos, i alçar els murs.  

El rei En Joan II d'Aragó la va donar en títul de comtat a En Diego de 

Sandoval i Rojas, Adelantado major de Castella, Comte de Castrogeriz. Més 
tart, el rei En Ferrando V, va fer Marqués de Dénia a un atre En Diego 

Sandoval i Rojas, net del que s'ha nomenat. 

Goja de títul de ciutat per privilegí del rei En Felip III des de l'any 1614. 

Les armes en que s'ostenta esta ciutat són en escut d'or, i cinc estreles d’azur segons està 

demostrat. 
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Història de la Taifa de Dénia 

 

Daniyya en época musulmana 

En l'época musulmana, la ciutat conseguirà el moment culminant de la seua expansió i 
esplendor, que va generar un moment de gran vitalitat cultural. Daniyya fon la capital de la 

taifa creada en 1010 per l’amirí Muyahid al-amirí al-Muwaffaq que, anexionant les Balears, 

convertír el regne en un important centre marítim i comercial que acunyà la seua pròpia 

moneda fins a l'invasió almohade. La taifa va perdre la seua independència en 1076, en ser 
destronat Iqbal al-Dawla per al-Muqtadir, rei hudí de la Taifa de Saragossa, de la qual va 

dependre fins a l'invasió almoràvit (1091). 

La Taifa de Dénia o Regne de Dénia, va ser una taifa andalusí la capital de la qual va ser la 
ciutat de Dénia. Se constituí en l'any 1010, despuix de la fragmentació del Califat de 

Córdova a finals del sigle X i començos de sigle XI. 

En l'any 1076 va ser conquistada per la Taifa de Saragossa. 

Muyahid al-Muwaffaq 

La Taifa de Dénia (Al-Dàniyya) va ser creada en l'any 1010, despuix de la desintegració del 

Califat de Córdova, per l'eslau molt arabisat Muyahid al-Amiri al-Muwaffaq al front d'un 
grup d'afectes a Almansor, donant lloc a la dinastia regnant en Dénia: els Amirís. Muyahid 

va ser un alt funcionari del temps del califat amirí, que posseïa coneiximents profunts de 

filologia àrap. 

En l'any 1011, es va convertir en la primera taifa en acunyar moneda, en una ceca pròpia en 

l'actual Elda, encara que per a fer llegítima la seua dinastia, va reconéixer formalment a un 

dels califes omeya en litigi durant la cita d’al-Àndalus, 'Abd Allah al Mu'ayti, a qui va acollir 

en Dénia fins que va ser expulsat en 1016. 



El regne musulmà de Dénia era menut, incloïa algunes comarques molt fèrtils i ciutats entre 

les que es trobava Bairén, Orba, Altea, Callosa, Sagra, Cocentaina i Bocairent. 

En 1015, al comandament d'una poderosa flota naval, es va fer en les Balears i des d'allí va 

mamprendre la conquista de l'illa de Cerdenya —en cent vint naus i mil soldats segons 

notícies d'Ibn al-Jatib—, sobre la que va mantindre sobirania durant un any (1015-1016).  

L'estiu de 1016 el papa Benet VIII va convocar a les flotes de Pisa i Gènova, que 

reconquistaren Cerdenya i varen fer presoners a la dòna i al príncip hereu de Muyahid, Ali 
Iqbal al-Dawla, que no va poder ser rescatat fins a 1032. Durant els anys següents, la seua 

esquadra en base en Dénia i en el soport dels sorgidors de les Balears, va realisar diverses 

incursions en les costes de Gènova, Pisa, la Toscana i Llombardia. 

Posteriorment ad est episodi 

mediterràneu, Muyahid de Dénia va 

aprofitar la mort dels dos corregents 

de la Taifa de Valéncia, Mubarak i 
Muzzafar, per a obtindre la part sur 

de Valéncia durant dos anys fins a 

1020, quedant el nort de la rica taifa 
en mans del rei eslau de Tortosa 

Labib. A fins dels anys 1020 va 

recolzar la rebelió d'Ibn Jattab 

contra Ibn Tahir de Múrcia. Ya 
elevat al tro de Valéncia Abd al-

Aziz ibn Amir, va entrar en 

enfrontaments constants en ell, 
prenent les places de Múrcia, Lorca, Oriola i Elig, i estenent el seu regne fins al Segura. Fins 

que, en la mediació de Sulaymán ibn Hud de Saragossa, va sagellar les paus en Valéncia en 

1041. 

Muyahid va acollir a importants intelectuals, sobretot escritors i ulemes, que fugien dels 
conflictes cordovesos, a on el propi Muyahid s'havia educat com a eslau al servici de la cort 

d’Almansor. 

El gran poeta Ibn Darrach, que va recalar en la cort de Muyahid des de 1028 fins a la seua 
mort en 1030, va elogiar el poder marítim de Muyahid en una casida de gran solemnitat que 

començava: 

 
Naus que són com esferes celests i a on els seues arquers/ són estreles, armades de punta en 

blanc. / Creues en elles els abismes de la mar, / i les seues ones es fatiguen pel pes marejant. 

Ali Iqbal al-Dawla 

A la mort de Muyahid al-Muwaffaq en 1045, es fa càrrec del poder el seu fill primogènit Ali 

Iqbal al-Dawla, naixcut de mare cristiana. Va saber mantindre el llegat de son pare durant 

trentaú anys, iniciant un periodo de pau i de bonança econòmica, fonamentada en l'important 

flota comercial que Dénia havia reunit. 



En 1050 el governador de Balears Abd Allah ibn Aglab va començar en estes illes una 
política d'autonomia respecte de Dénia que va conservar solament els seus territoris 

peninsulars, territori que comprenia a la conquista per part del-Muqtadir de Saragossa de 

1076, mentres la Taifa de Mallorca va mamprendre una existència independent fins que en 

1116 els almoràvits varen conseguir conquistar-la. 

La seua cort, i la del seu antecessor, va ser refugi de sabis intelectuals i poetes, i 

destacadament, de gramàtics, com l'excelent lexicógraf Ibn Sidah, el filòlec corànic Ad-Dana 

o el visir i destacat prosiste Abu Amir ibn Garcia.  

Tots ells varen cultivar la poesia, com era habitual en tots els hòmens de lletres andalusins. 

Pero el poeta àrap denier més destacat va ser Ibn al-Labbana (h. 1045-1113), que va 

desenrollar el seu quefer poètic en alabança de la cort hudí de la Taifa de Saragossa, en la 

Sevilla d’Al-Mu'tamid i en la Taifa de Mallorca. 

Ha segut destacada, aixina mateix, la seua tolerància en els mossàraps, potser perque sa mare 

va ser cristiana. En 1058 va concedir un privilegi pel que incloïa als mossàraps dels seus 
regnes de Dénia i Mallorca dins de la jurisdicció de l’episcopat de Barcelona, donant en 

perpetuitat totes les iglésies de les Balears i de Dénia a la catedral de la Santa Creu i Santa 

Eulàlia de Barcelona i al bisbe barceloní Gilabert. 

Conquista per la Taifa de Saragossa 

El regne Taifa de Dénia va ser conquistat pel rei Al-Muqtadir en 1076, passant a formar part 

de la Taifa de Saragossa. Els territoris insulars varen formar la Taifa de Mallorca. 
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Els nostres personages valencians 

Francesc Moliner i Nicolás 

(Valéncia ciutat, 1851 – Madrit, 1915) 

Francesc Moliner i Nicolás naixque en el centric 

carrer de la Pau de Valencia ciutat el 20 de febrer de 

l’any 1851. Sos pares, argenters, regentaven una 

plateria en el mateix edifici a on va naixer est ilustre 

valencià, que fon batejat en la molt proxima iglesia 

de Santa Caterina. 

Estudià la carrera de Medicina en la Facultat de 

Medicina de Valencia, en la que obtingue les 

maximes calificacions, graduant-se l’any 1876 i 

obtenint el Premi Extraordinari de Llicenciatura. En 

l’any 1878 fon nomenat Ajudant del Director del 

Museu Anatomic. Dos anys mes tart, en 

1880, adquiri el grau de Professor Clinic i en 1883 

guanyà per oposicio tres catedres en tres universitats 

diferents. Primer en Saragossa, a on obtingue 

la de Patologia Medica; als pocs mesos, en Granada, 

la de Ginecologia, i no tardà en tornar a terres 

valencianes a on guanyà la Catedra de Fisiologia. 

Quatre anys despuix, en 1887, obtingue la de Patologia General -a l’haver quedat vacant per 

la mort de Josep Crous Casellas-, la qual ostentà fins l’any 1908. Entre els anys 1893 i 1897 

fon Rector de l’Universitat de Valencia, ocupant tambe la Direccio de la Sala de 

Tuberculosos de l’Hospital Universitari. Del carrec de rector fon destituit per presidir una 

correguda de bous a benefici dels damnificats d’una inundacio. A l’any següent, 1898, fon 

Mantenedor dels Jocs Florals de la Ciutat i Regne de Valencia organisats per Lo Rat Penat. 

Des de la perspectiva cientifica fon un mege vinculat als aspectes socials, a la lluita contra les 

malalties infeccioses i precursor de l’histopatologia. Junt als doctors Gil y Morte y Gómez 

Reig, el Dr. Moliner formà part dels seguidors de la nova microbiologia medica que 

s’adscrigue a la llinea critica front a la vacunacio anticolerica del Dr. Ferran. El Dr. Moliner 

escrigue un extens articul en el Boletín del Instituto Médico Valenciano titulat “Camino que 

debe seguirse para llegar a determinar la curación del cólera y crítica del procedimiento 

seguido por el Dr. Ferrán”. 

Home desinquet des de la perspectiva cientifica, dirigi durant uns anys la revista cientifica La 

crónica médica i fon designat per l’Ajuntament del Cap i Casal i la Real Academia de 

Medicina, en l’any 1890, per a que estudiara, junt a Kock -el descobridor del bacil productor 

de la malaltia- sobre la tuberculosis. 



Tambe en Berlin, va comprovar l’eficacia de les experimentacions de Kitasato en l’us del 

serum antitetanic, les quals resumi en un articul cientific. 

Obres seues son Tratado de patología general (text docent), Pulmonía fibrinosa (1891), 

Aspecto social de la tuberculosis (1896). En l’any 1908 publicà l’informe Por la enseñanza y 

la salud, per mig del qual exhortava als estudiants valencians a exigir una major dotacio per a 

l’ensenyança i disminuir el presupost dedicat a l’estament militar. 

En l’idea d’atendre el problema social derivat de la tuberculosis, en l’any 1898 presentà la 

que despuix sería una de les seues consecucions més reconegudes: el proyecte de fundacio 

d’un sanatori per a malalts tuberculosos en la Cartoixa exclaustrada de Porta- Coeli, el qual, 

convertit en el primer sanatori per a tuberculosos pobres de l’Estat, fon inaugurat l’any 1899. 

A lo llarc de la seua intensa vida, ocupà un gran numero de carrecs i fon mereixedor de 

moltes distincions. Aixina, des de l’any 1895 fon President de l’Ateneu Cientific, Cultural i 

Lliterari de Valencia, Delegat en Cap de la Creu Roja -de la que arribà a ser President 

d’honor i a obtindre la Medalla d’Or-, Soci Honorari del Centro Médico Escolar, membre de 

la Junta Provincial de Sanitat, Soci de numero de l’Academia de Medicina, Soci 

corresponent de l’Academia d’Higiene de Barcelona, Gran Creu de Beneficiencia de Primera 

Classe i la Gran Creu d’Isabel la Catolica. 

El 21 de juny de 1915, trobant-se en Madrit, falli, i el 25 del dit mes fon soterrat en la ciutat 

de Valencia en un acte multitudinari que convocà a tota la societat valenciana. 
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Monument al Dr. Moliner en l’Albereda de Valéncia, obra de Josep Capuz (1919) 

 

9 de decembre de 2014 

Material de “Tots els dies 9”. Activitat que organisa Convencio Valencianista 

“En la translació d’est artícul s’ha respectat la redacció de l’autor” 



‘SALVAMIFICAR’ l'informacio 

Fa anys, quan començà, la formula 
informativa de Al Rojo Vivo que presenta 

Antonio García Ferreras en La 

Sexta m’agradava. Estava prou enganchat, 

pero a poc a poc me cansi per dos motius: me 
fartava la forma de conduir el programa, tanta 

gesticulacio, tant de tall, tant de suspense, 

tanta repeticio, tanta conexio cada dos minuts 
en un reporter que no podia dir res nou, i l’atre 

era la colla de convidats, n’hi havia de tots els 

colors i es la norma per a que l’espai tinguera 

‘dinamisme’, pero una part, no menor, dels 
representants de la ‘dreta’ eren demagocs 

absoluts, tendenciosos i manipuladors. 

Entre estos ultims estava i està l’actual 
director de OK Diario, Eduardo Inda. Este 

personage, que de periodiste li queda ben poc, 

va a toc d’escandol i de titular hiperbolic... com te profundes conexions, en algun cas li ix be, 

pero en molts atres ven aire i els coneguts ‘podria ser X’. 

Inda ha segut sorpres o enganchat en mentires que es veuen en una nit sense lluna, cosa que 

no es obstacul per a que continue donant lliçons de moral i d’etica i pontificant sobre lo divi i 

lo huma (el tenien fix en LaSexta Noche, no se si continúa perque tambe abandoni el 

programa, per l’espectacularisacio). 

Recentment (10-7-2022), s’ha publicat l’audio (Crónica Libre, El País) d’una conversacio 

entre el presentador García Ferreras i el comissari José Manuel Villarejo, ¡una penyora!. 
Segons la grabacio, a pesar de no creure-s’ho, en el seu programa donaren pabul a una 

informacio dubtosa sobre l’exdirigent de Podemos, Pablo Iglesias, que trague el digital 

d’Inda, OK Diario, en maig de 2016, en epoca preelectoral. 

El titul original de l’articul periodistic era: "La policía investiga si Iglesias ingresó 272.000 

dólares de Venezuela en un paraíso fiscal", pero no li agradà al director i ordenà que el 

canviaren per: "El gobierno de Maduro pagó 272.000 dólares a Pablo Iglesias en el paraíso 

fiscal de Granadinas en 2014", molt mes efectiu i fals. 

Per la documentacio publicada, l’informacio procedia d’Eugenio Pino, director adjunt 

operatiu de la policia del Ministeri d’Interior, del PP, ¿s’enrecorden de la policia patriotica, la 

que elaborava informes... falsos?. Era ministre Jorge Fernández, el que condecorava a la 

Mare de Deu. 

El contengut fon desmentit pel govern de Veneçuela (encara que fora de veres no ho anava a 

admetre), pel banc a on supostament estava el conte (tampoc ho hauria confirmat), pero 
tambe el negaren Eugenio Pino i el periodiste que firmava la noticia, que fon manipulada 

contra la seua voluntat per Inda, motiu pel qual se n’ana del diari. 



La demanda d’Iglesias per intromissio en el seu honor fon desestimada sense contrastar la 
veracitat o falsetat de la noticia, la juge que firmava la sentencia estimà primordial el dret a 

l’informacio... ¿falsa? 

El presentador estrela de LaSexta s’ha justificat (11-7-2022) assegurant que la conversacio en 
Villarejo fon posterior a la publicacio de la noticia i que ell mai ha donat una informacio 

sabent que era falsa... 

Conductes com estes, tant la d’Eduardo Inda com la d’Antonio García, haurien de tindre 
conseqüencies practiques pero no passa tal cosa... molt de fum en les rets i poc mes (segons 

he llegit, nomes u dels tertulians, Yago Álvarez, del digital El Salto, ha dit que no tornarà a la 

taula de Al Rojo Vivo). Els atres, a calllar i a cobrar. Han de viure. 

L’honradea periodistica, i intelectual, no cotisa front a l’espectacul i el ‘mercat’, que es lo 

que ven. I esta es la relacio en el titul... molts programes informatius s’han convertit en un 

espectacul com Sálvame, de Telecinco. En esta casa lo important no es l’adequacio de lo dit 

en la ‘fisica’ o en els ‘fets’ sino un bon titular, com els d’Inda, i una bona polemica per a fer-
se 10 programes, que es de lo que viuen, de les falses ‘bombes’ informatives (en el 99% de 

casos). I no son unics. 

Image: freepik.es 

Antoni Fontelles i Fontestad es Mestre (titulat) i Llicenciat en Comunicacio 

Audiovisual. Té estudis de periodisme, de filologia i de sicologia  
 

 

 

 

LLEGENDES DE DÉNIA 

El gos de Zeus 

En les Rotes es troba la cala del Gosset, el nom del 

qual obedix a una roca en mig de la cala en forma de 

gos envolta de llegenda: conten que Zeus solia visitar 

periòdicament la ciutat estajant-se en el cim del 
Mongó. Un dia va vore a la jove Selene, sacerdotesa la 

virginitat de la qual devia protegir als veïns d'esta 

costa, banyant-se en un jove. Davant el perill de que 
Selene trencara el seu vot de castitat, el deu va 

desencadenar una tempestat i la sacerdotesa i el seu 

presunt amant varen desaparéixer entre les ones. 

Només va sobreviure el gos que estava en ells en la barca i que per amor va rescatar el cos de 
l'ama de les aigües. Per a honrar tal ardit, Zeus va decidir eternisar al ca en una roca. I allí 

seguix. 



Ausades que pot dependre l'aprenent  

 

La llengua te coses molt curioses, yo mateix 

me pregunti en alguna ocasio cóm es que els 

valencians usem l’infinitiu ‘dependre’ (cast. 
‘aprender’) i les formes verbals ‘deprenent’, 

‘depres’, ‘deprenc’, depren, ‘deprenen’, 

‘deprengui’, ‘deprenguera’..., i, per una atra 
banda, tenim tan viu el substantiu ‘aprenent’ 

(cast. ‘aprendiz’), de la familia de ‘aprendre’ o 

‘apendre’. 

Aço, i la pressio ‘normativa’ que proscriu 
‘dependre’ o ‘deprendre’ i nomes dona com a 

bona ‘aprendre’, pot fer dubtar als valencians 

de si usar les formes a les que acabe de fer 
mencio supon estar o no en el bon cami 

idiomatic. 

En l’intencio d’aclarir dubtes, vorem d’a ón 
venen estos verps i algunes qüestions 

relacionades en ells en el marc de l’historia de 

la llengua valenciana. 

Comencem per ‘aprendre’ o ‘apendre’, forma verbal que ve del llati apprehendĕre. Hui, els 

valencians, nomes podem considerar-la com un arcaisme, perque fa segles que 

l’abandonarem. Podem trobar passages d’obres classiques del segles XIV i XV a on apareix: 

“Com tu no vols d’ell apendre”,i “lo mont de Parnaso, on los poetes e philòsofs solien estar, 
e apendre on eren los temples de Appol·ló e de Baco”,ii “ço es, que aprengau de mi”,iii “si 

vols apendre, poras entendre lo que no veus”.iv 

Pero la llengua i els parlants no es regixen per cap ciencia exacta com nos demostra 
l’evolucio d’estos termens. Si analisem els tres eixemples que duen l’infinitiu, veem com la 

tendencia, des de ben antic, era escriure’l sense la ‘r’ etimologica, cosa llogica si tenim en 

conte la dificultat que supon per al parlant trobar-se la vibrant (r) en dos silabes consecutives. 

En tots els eixemples consultats en unes atres obres classiques, d’autors tambe valencians 

(Antoni Canals, Vicent Ferrer, Ausias March, Joanot Martorell, Joan Roiç de Corella...), 

apareix sempre la forma ‘apendre’ i no ‘aprendre’ (aneu alerta en les transcripcions 

modernes). 

Aço ho confirma tambe el filolec valencià Josep Giner (en esta ocasio en el seudonim de 

Guillem Renat i Ferrís) quan escriu: “Pendre (o prendre) i els seus nombrosos compostos 

perden ja d’antic en la pronuncia i en la escriptura la r del radical pren- en l’infinitiu [pendre, 
compendre, mampendre o empendre, apendre, etc.] i en el futur i condicional 

[pendré, compendràs, etc.]. Modernament, però, sol posar-se en l’escriptura aquesta r muda i 

hom escriu: prendre, comprendre, aprendre, etc.”.v 

https://www.accionacionalistavalenciana.com/ausades-que-pot-dependre-laprenent-manolo-gimeno#sdendnote1sym
https://www.accionacionalistavalenciana.com/ausades-que-pot-dependre-laprenent-manolo-gimeno#sdendnote2sym
https://www.accionacionalistavalenciana.com/ausades-que-pot-dependre-laprenent-manolo-gimeno#sdendnote3sym
https://www.accionacionalistavalenciana.com/ausades-que-pot-dependre-laprenent-manolo-gimeno#sdendnote4sym
https://www.accionacionalistavalenciana.com/ausades-que-pot-dependre-laprenent-manolo-gimeno#sdendnote5sym


El Diccionari Català-Valencià-Balear (DCVB) nos aporta una informacio prou interessant 
sobre els infinitius ‘deprendre’ o ‘dependre’ (els destacats son meus): “deprendre (pronunciat 

generalment dependre). v.tr. Aprendre; adquirir coneixements teòrics o pràctics (Vilella Alta, 

Gratallops, Torroja, Porrera, Riba-roja, Poboleda, Calasseit i tot el regne de València); 
cast. aprender. […] Etim.: del llati deprehendĕre” No nomes dona com a unica realisacio 

fonetica [depéndre], sino que en les cites que du tambe apareix escrit sense la ‘r’ etimologica 

de la segona silaba. 

El DCVB, com acabem de vore, tambe deixa prou clar que l’infinitiu unic en tot el nostre 

territori era i es ‘dependre’. 

Si ya en el s. XV, com a minim, tenim documentacio que acredita esta forma verbal, podem 

dir que estem davant del terme pel qual el poble valencià començà a decantar-se ben pronte. 
U dels molts eixemples el trobem en l’obra Regiment preservatiu i curatiu de la pestilencia: 

“tant com me ha consentit mon enginy segons que deprench de aquesta present epidemia”.vi 

D’eixemples ne tenim molts en totes les epoques. En el segle XVI: “De la qual rahó, sa 
magestat ne porà dependre tres coses”,vii“ans manifestament se deprenen molts tractes per 

a poder traure del dit regne la dita moneda de or ”.viiiEn la següent centuria tenim : “com si 

o aguera deprés des de chiquet”ix. En el segle XIX, la cita treta d’un text del patriarca de la 
Renaixença valenciana val com a eixemple d’una tendencia absolutament general: 

“desijem dependre dels nostres pares lo que, ajudant nosaltres en lo que pugam, han de 

perfeccionar los nostres fills”.x 

Carles Salvador tambe solia usar prou l’infinitiu ‘dependre’ i les formes verbals a partir d’ell 
–aixo si, abans de que les Normes del 32 li descobriren el cami idiomatic ‘correcte’–: “heus 

ací el punt obligat per a dependre el castellà”.xi 

Lluis Revest i Corzo –redactor de les Normes del 32– tambe l’usava en els seus escrits: “no 

cal més qu’eixir al carrer i parar esment per a dependre-les [les paraules]”.xii 

Passem ara, a comentar, breument, l’atra paraula que forma part del titul: ‘aprenent’. D’este 

substantiu, el DGLLV de la RACV diu: “aprenent, s. m. Persona que deprén algun art o 
ofici i que quan acabe l’aprenentage serà considerat oficial o mestre en eix ofici”. Podriem 

afegir que l’aprenent sol ser jove, que es quan, normalment, es deprenen els oficis.  

En el DCVB, en l’entrada de ‘deprendre’, trobem una cita que demostra l’antiga convivencia 
entre l’infinitiu ‘dependre’ i el substantiu ‘aprenent’: “Que qualsevol aprenent que vindrà 

acabar de dependre dita art, doc. a. 1687 (ap. Aguiló Dicc.).  

Pareix prou clar, per tot lo que acabem de vore, que els valencians preferiren ‘dependre’ i 
bandejaren ‘apendre’ ya fa molts segles –i que d’este verp bandejat nos quedà un vestigi, el 

substantiu ‘aprenent’– per aixo m’ha estranyat que en el diccionari de la RACV, pogam 

llegir: “aprendre (Del llatí apprehēndĕre, mat. sign. cf. el cast. aprender.) v. tr. var. dialect. 

V. deprendre”. 

La meua estranyea es produix en vore que ‘aprendre’ te entrada en el diccionari, pero lo mes 

transcendent es que, ademes, es considerat ‘variant dialectal’.  
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Si parlem del domini llingüistic valencià, no conec cap comarca en tot el territori en la que 
estiga viva esta forma, i ya hem vist tambe els segles que fa que abandonarem ‘apendre’ –en 

tot cas hauria d’haver segut esta forma la que entrara, i no ‘aprendre’, si es volien incorporar 

arcaismes–. Hi ha coses que no puc entendre. 

Per a acabar, resumire dient que ‘dependre’ –sense la ‘r’ etimologica– es l’unica forma viva i 

avalada per uns quants segles d’historia. L’unica rao –a banda de les enronies etimologiques– 

que nos pot dur hui a preferir normativament ‘deprendre’ pot ser l’hipotetica confusio que es 
podria presentar en l’atre l’infinitiu, que s’escriu i es pronuncia de la mateixa manera, 

‘dependre’ (cast. ‘depender’), encara que, a l’hora de la veritat, el context fa que eixa 

confusio siga prou improvable. 

De ‘deprendre’ he de dir que no he trobat un sol eixemple en la lliteratura valenciana classica 

i posclassica, nomes he pogut constatar esta forma en els ultim cent anys. 

……………………………………. 

i Oliver, Bernat, Excitatori de la pensa a Deu, Barcelona, Barcino, 1929, p. 141. Edicio basada en dos manuscrits en llengua 

valenciana, traduccions del text original escrit en llati, conservats en la Biblioteca Nacional de Paris, els quals degueren de ser 

redactats cap a la fi del segle XIV. 

ii Anonim, Curial e Güelfa, novela cavalleresca escrita entre 1442 i 1448, l’autoria de la qual es atribuida hui, casi sense dubte, a 

un valencià, degut, sobre tot, a les caracteristiques lexiques i morfologiques de l’obra. Font: edicio a cura de R. Aramon i Serra, 3 

vols (1930, 1931 i 1933), Barcelona, Barcino, 1933, vol III, p. 45. 

iii Villena, Isabel (de), Vita Christi, 1497, cap. CL. 

iv Roig, Jaume, Spill, 1460,vers 10259. 

v Renat i Ferris, Guillem, La conjugació dels verbs en valencià, Castello, Societat Castellonenca de Cultura, 1933, p. 27. 

vi Alcanyis, Lluis, Regiment preservatiu e curatiu de la pestilencia, Valencia, Nicolau Spindeler, 1490, p. 4 (BIVALDI). 

vii Anonim, La Germania, 1520, a cura de Vicent Vallés, Valencia, Institució Alfons el Magnànim, 2000, p. 356 (CIVAL). 

viii Andreu, Joan, Crida prohibint l’extracció de monedes d’or del regne de València, 1539 (CIVAL). 

ix Aierdi, Joaquim, Dietari, 1669, a cura de Josep Vicent Escartí, Barcelona, Barcino, 1999, p. 383 (CIVAL). 

x Llorente, Teodor, Discurs d’obertura del curs 1879-1880, Teodor Llorente: obra valenciana completa, a cura de Rafael Roca, 

Valencia, AVL, 2013. 

xi Salvador, Carles, L’idioma valencià a les escoles, 1919, a cura de Vicent Simbor, Valencia, Institució Alfons el Magnànim, 

2000, p. 120 (CIVAL). 

xii Revest i Corzo, Lluis, La llengua valenciana. Notes per al seu estudi i conreu, Castello, Sociedad Castellonense de Cultura, 

1930, p. 39.  
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Manuel Gimeno Juan, Filolec i escritor, llicenciat en Filologia Valenciana 

per l'Universitat de Valencia i membre de la Seccio de Llengua i 

Lliteratura de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (1977-2005) 
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RACÓ PILOTA VALENCIANA 

Com ella, l’estiu és redó 

Trofeus a dos semifinals i gran final, tant a Escala i Corda com 

a Raspall en el món professional; campeonats certament 

apassionants com el XVII Ener-hi a Frontó Valencià on estem 

vivint i aplaudint partides matahòmens com les recents d’Alfarp 

i Canals en resultats com ara 41x38 o 41x39 en més d’hora i 

mija de duració i amerons èpics que demanaven aigua seguit 

seguit. 

Partides de “Festes” a diverses modalitats a on caben els combinats de jugadors/res més 

impensables; finals inacabables -38 Lliga a Llargues- en carrers naturals com l’última 

d’agost, que va incloure la clàssica bronqueta de “la pilota li ha pegat, no, no m’ha pegat” i 

haver d’escoltar als comentaristes dient... ho hem de deixar ací, van les notícies... faltaven 

uns minuts per a les 21 h. i havia mamprés a les sèt, s’acabà en les llums enceses i en 

ajustada victòria de Sella 10x8 jocs front a l’últim campeó Parcent. 

En la XXX Lliga a Palma acabà campeó de 1ª cat. Relleu, de 

2ª Agost i de 3ª Xixona; ara mamprén la XXXIII edició de la 

Lliga a Percha en dèneu equips. I seguim en Festes, Llargues 

en Fondó dels Flares, Alcanalí, Daya Vieja i el veteraníssim 

campeonat d’Alfara del Patriarca que aplega enguany a la 

LII edició, sí, 52 anys de fidelitat a les velles “Chazas” en 

800€ de premi final als vencedors entre Valéncia, Borbotó, 

Alfara del Patriarca i Foyos, en partida-exhibició de Raspall adaptat en cadira de rodes. 

Galocha en Rocafort, Sogorp (Segorbe), Alfara de la Baronia i el majestuós Moscatell de 

Godelleta que combina la gran final en un concert genial en la plaça. Frontó Valencià en 

Titaigües (Titaguas), La Llosa del Bisbe (Losa del Obispo), Loriguilla, Toixa (Tuéjar), 

Paterna, Almussafes, Canals, Atzeneta del Maestrat, Quart de les Valls, La Pobla de  

Vallbona, Quart de Poblet, Dénia, Vinalesa... 

El XIV Trofeu Diputació de Castelló a Escala i Corda 

que està jugant-se en Vilarreal, Onda, Chilches, 

Almassora, Borriol... 

I en tornar de vacacions tenim els campeonats de la CIJB 

que presidix el valencià Albert Soldado: Trobada del 

Mediterràneu en Simat de la Valldigna, octubre 7 al 9; 

Lliga de Campeons a Llargues (Champions) en Sella, 

Novembre 4 al 6 i el Elite World One Wall en Tavernes Blanques, novembre 18-19... 

colaboren Ajunt. de Godelleta, Genovés, Simat... Pilota arreu del món per a unir en la 

diversitat. 

                                                      Aureli López 

“En la translació d’est artícul s’ha respectat la redacció de l’autor” 



José Baldó Roca 

 

 He tingut l'immens plaer de tindre entre 

les meues mans un llibre del gran denier 

Vicente Balaguer “Dénia, personages 
populars”. Són tantes les coses i tan 

interessants, que no sé per on 

escomençar, pero l'història de José 
Baldó Roca m'interessa moltíssim i he 

pres unes notes que passe a escriure. 

José Baldó Roca va nàixer el 30 de juny 
de 1905 i va ser batejat en la parròquia 

de l'Assunció el 18 de juliol d'este 

mateix any. Era un home relacionat en 

baralles i distorsió, que obligaven a 
l'intervenció dels municipals i ad algunes detencions, detencions originades per disputes i 

embrolls propis d'aquella época. Pero va ser un denier en actituts positives, treballà en el 

modest forn de José Ortiz Roma en el carrer Major, i es guanyà també la vida durant la 
posguerra treballant activament en l’estraperlo. Era un sindicaliste convençut, que es movia 

en defensa dels interessos dels treballadors i formava part de la C.N.T. que estava implantada 

fortament en Dénia. Va intervindre en els històrics moviments obrers d'octubre de 1934, i per 

este motiu va estar empresonat algun temps, la detenció de Baldó i atres companyers es va 
produir en una manifestació organisada en Dénia en solidaritat en les folgues d'Astúries. Pero 

en Dénia va ser més conegut i convertit en un autèntic protagoniste i persona heròica, perque 

en la matinada del 16 de giner de 1936 es va produir un pavorós incendi, que arrasà l'iglésia 
del convent de les Agustines Descalces. Era llavors alcalde en Dénia Agustí Montó, 

farmacèutic, que tenia la seua farmàcia ubicada en el carrer Loreto (llavors carrer Jaca) a dos 

passos de l'iglésia mencionada. L'incendi pren unes dimensions espectaculars, que impedia 

l'entrada normal per a poder sofocar-ho, pese al modest cos de bombers que havia acodit per 
a apagar-ho. El pànic s'havia apoderat de tots, era un espectàcul dantesc i es varen llançar 

greus insults dirigit a l'alcalde Agustí Montó i a la corporació municipal republicana, fent-los 

responsables d'aquell sinistre. Resultà que Baldó, quan ningú se sentia capaç de realisar cap 

acció per a salvar l'image de la Santíssima Sanc venerada històricament pels deniers, per 
decisió pròpia, penetra entre les flames i el fum a l'interior del temple, sense escoltar els 

consells de tots davant el perill evident d'aquella acció, pero va eixir duent en braços la citada 

image, rebent l'aclamació de la gent que es trobava fòra. Era un jove si cap afecte a la religió, 
de fet, un sindicaliste radical, pero va posar en perill la seua vida en tal de rescatar la sagrada 

image.  

La prensa es va fer eco del greu sinistre, i quan un periodiste li preguntà sobre aquella aptitut, 
el nostre personage va dir que allò no tenia importància, que li havia paregut en aquell 

moment que era el seu deure i obligació moral. El seu caràcter solidari en esta ocasió 

històrica per a Dénia, no li va fer abandonar uns atres conflictes socials dels quals va ser 

protagoniste i detingut en diverses ocasions. 
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Un hort en història 
 

En l'orige de l'història, les persones érem 

nómades, i l'alimentació estava basada en la 

caça.  
 

Més tart nos vàrem establir, i l'alimentació es 

va completar en els fruits que nos oferia la 
nostra terra.  

 

En Dénia nos trobem en l'hort romà: Els 

romans assentats en Dianium, dividien el 
territori en llínees rectes perpendicular, definint 

parceles quadrangulars de 50 hectàrees, 

nomenades centúries. 

 
D'esta influència romana, tenim que destacar el 

blat, l'ordi, la vinya i l'olivera, és dir el pa, el vi 

i l'oli, que formen part de la cultura 
mediterrànea. 

 

Per una atra part entre les lleguminoses, tenim 

les llentilles, cigrons i pésols, de les hortalices 
les lletugues i les bledes, entre els frutals la 

figuera i la bresquillera, el lli i el cànem eren 

les plantes textils i els garrofers donaven fruits 
per a l'aliment dels animals. Estes són les espècies llegades pels romans. 

 

Més tart nos trobem en els àraps, assentats en Daniya. 

 
En l'arribada dels pobles islàmics, es parcelaren les terres, varen aumentar els propietaris i el 

paisage agrari es va omplir d'esplendor, pels coneiximents dels que procedien d'Egipte i de 

Síria.  
 

Açò també va influir en l'agricultura de la nostra terra, en l'arròs, l'albargina, la carchofa i la 

carlota. Es va cultivar la chufa, que va donar lloc a la famosa orchata. 

 
Varen perfeccionar el regadiu, i varen aparéixer les séquies, les alqueries en els seus jardins, 

plens de perfum de gesmil, el taronger i el llimoner. 

 
Tot això està hui en la nostra dieta mediterrànea. 
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“Motín en el Defiant” 

 

 

La ciutat de Dénia per l'atractiu del seu llitoral, les seues extraordinàries panoràmiques, el 
bon clima i el seu sol varen fer que una volta més s'elegira per al rodage d'una atra película 

“Motín en el Defiant”. 

El rodage d'esta película es va realisar des de l'última semana d'agost fins a finals de 

setembre de l'any 1961. 

La majoria de les escenes es varen rodar en alta mar, les seqüències de la batalla naval i la 

part final es varen fer en les aigües de Dénia, els plans curts es varen rodar en el port al costat 

del moll del Martell i les seqüències generals molt prop de la bocana. 

Les escenes de l'embarcament i les primeres seqüències es varen filmar també en esta part 

del port. 

Dénia va ser el centre d'operacions de la producció i a on es varen establir el considerable 

equip tècnic i artístic de la película. Empreses de Dénia varen ser les encarregades dels 

menjars i begudes i alguns deniers varen ser contractats com a figurants. 

L'estage de l'equip britànic proporcionà guanys als propietaris de les vivendes llogades. Els 

principals protagonistes, Dirk Bogarde i Alec Guinness varen gojar d'una luxosa casa en Les 

Rotes que es va posar a la seua disposició. 

En la finca coneguda com a Torre del Gerro, de la que era propietari Pepe Noguera es varen 

organisar festes nocturnes a on corrien les begudes. Bogarde no va passar inadvertit en Dénia 

ya que es movia en un Rolls Royce. 
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Instalacions deportives en Dénia 
 

 
Foto, Domingo Riera 

 

L'activitat deportiva organisada en Dénia s'inicia cap a 1920, en la creació, dins del recint 
portuari, del Club de Regates de Dénia. 

 

Este club tenia les característiques pròpies de l'época i va estar destinat, fonamentalment, a 

edifici social de banys i rem.  
 

Cap a 1968 es creà el Club Nàutic de Dénia, entitat que anirà conformant unes modernes 

instalacions per a embarcacions deportives que va constituir una nova activitat portuària 
complementària a l'indústria turística. 

 

Les instalacions s'han ubicat en l'extrem de llevant, aprofitant l'antiga escollera de les 

dragues, proyectades per l'ingenier Lúnez en 1880. 
 

Dispon en l'actualitat d'uns 460 atraques i conta en modernes instalacions de carena, 

salvament, deportives i auxiliars. 
 

En l'entorn del club es donen activitats d'ensenyança nàutica, buceig deportiu, chàrter, etc., 

com a embrionaris servicis turístics. 

 
Este complex turístic-deportiu té una sòlida estructura de gestió, permetent l'us lúdic i les 

activitats culturals de forma permanent. 

 
En 1984 es va realisar en el port de Dénia el Campeonat Mundial de la Classe 430, al que 

han seguit uns incontables events deportius de gran relleu, que han donat solidea ad este us. 

 

La construcció d'una nova zona deportiva front al Raset, permetrà duplicar l'oferta actual, en 
lo que es donarà us a un espai de poc calat, pero d'indubtable interés turístic i social. 
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