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Excursió pel Lliriet

Vam organitzar al matí una excursió per la partida del Lliriet, a Benidorm. Es tracta 
de la part més alta del terme, als peus del Puigcampana. És dels pocs llocs de la comarca 
esmentat en el Llibre del Repartiment del Regne de València, durant la primera meitat del 
segle XIII. Una vall amb una certa abundància de fonts, adient per a l’agricultura i amb una 
arquitectura de l’aigua impressionant, si bé hui està sense cultivar. Un paratge ferit per les 
flames del gran incendi ocorregut el 24 de gener de 2009. Un espai de muntanya magnífic, 
bastant oblidat fins pels veïns de Benidorm. Un lloc on fa uns anys hi va haver in projecte 
de fer una urbanització; projecte que, afortunadament, s’ha emportat la tan previsible crisi 
d’un desenvolupament urbanístic imprudent.
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Figura 1. Vista del Lliriet. Foto d’una bassa a l’eixida d’un alcavó, que deu correspondre al que era 
la font del Lliriet, que dóna nom a la partida. Al fons, l’alt del Senyal, extrem septentrional de la serra 
de la Cortina. S’aprecien rodals de vegetació cremada per l’incendi del 2009.

Homenatge a Pere Maria Orts 

A migdia vam fer un homenatge a Pere Maria Orts i Bosch, en l’Institut d’Educació 
Secundària de Benidorm que porta el seu nom. Insigne personatge de la comarca, histo-
riador de les històries locals, en particular de les seues cartes de poblament i altres docu-
ments antics, gran coneixedor de la riquesa oculta dels arxius valencians. Autor competent 
en la disciplina de l’heràldica, el seu llibre Història de la Senyera al País Valencià ha tingut 
una ampla difusió. Estudiós de les famílies nobles valencianes, amb moltes de les quals té 
relacions de parentiu, i matèria en la qual ha col·laborat en diverses enciclopèdies, a més 
de publicar llibres i articles. Autor de l’única història de la Vila Joiosa publicada. Molt volgut 
a Benidorm pels seus estudis sobre la marededéu del Sofrage. Col·leccionista i expert en 
art, ha fet importants donacions al Museu de Sant Pius V de València. També ha donat 
importants quantitats de llibres a la Biblioteca Valenciana i al seu IES. 
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És un orgull per la Marina Baixa comptar amb Pere Maria entre els seus veïns i 
estudiosos. La dedicació a assumptes cívics que el caracteritza l’ha fet mereixedor de 
diverses condecoracions: del Consell Valencià de Cultura, de la Generalitat Valenciana, 
Premi d’Honor de les Lletres Valencianes, etc. Participa en l’Acadèmia Valenciana de la 
Llengua, que fa poc li ha publicat una mena d’obres completes: Per la memòria històrica 
dels valencians.

 Tant de bo hi hagueren més valencians com ell

(Vegeu entrevista a J. Pere Maria Orts a la pàgina 154)

Figura 2.- IES Pere María Orts. Alguns dels participants en les Jornades, davant del bust a l’homenatjat 
que hi ha dins de l’Institut de Benidorm que porta el seu nom, el primer de la ciutat


