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antiago Dexeus estarà hui a
Gandia. El ginecòleg català, de
prestigi internacional impartirà
una conferencia aquesta nit a la

casa de la Marquesa. A les  hores. El títol
és suggeridor, La salud de la mujer, un ca-
mino hacia la libertat. Ha sigut convidat pel
CEIC Alfons el Vell. Aquesta institució, ha
organitzat més de huit-centes activitats de
caràcter cultural al llarg dels més de vint-i-
cinc anys d’història. Per la seua tribuna han
passat els més grans representants de totes
les àrees del coneixement. El conferenciant
de hui, és un autèntic luxe i jo mateix tindré
l’honor de presentar-lo. 

El cognom Dexeus va associat a la medicina
capdavantera. En l’àmbit internacional, De-
xeus, identifica Catalunya, identifica Espan-
ya. Dexeus és sinònim d’investigació punte-
ra i d’atenció especialitzada dels pacients.
Durant els  anys que el professor va estar
al capdavant del Departament de Ginecolo-
gia i Obstetrícia de l’Institut Universitari De-
xeus (-) va dirigir totes les iniciati-
ves pioneres de la seua especialitat que faci-
litaren el desenvolupament de les tècniques
de diagnòstic i noves pautes de tractament
mèdic i quirúrgic. Algunes d’aquelles activi-
tats punteres tingueren una enorme reper-
cussió mediàtica com el naixement en la
seua clínica del primer bebé proveta espan-
yol, que aquest mateix any ha fet  anys.
Vaig conèixer el professor Dexeus el . Jo
acabava d’arribar a Gandia havia obert una
consulta privada de cirurgia. Tenia, alesho-
res, un càncer de mama en la família. Molt
prop de mi. La sensació d’impotència amb
la qual es feia front a aquest tipus de malatia
que per diferents circumstàncies acabava
quasi sempre amb la mort de la pacient, no
m’agradava, gens ni miqueta. Aquell any, la

Unitat de Pato-
logia Mamària
de l’Institut De-
xeus de Barce-
lona, pionera
en Espanya va
organitzar el II
Simposi Inter-
nacional de la
Mama. Alli vaig
conèixer els qui
a partir d’aquell
moment han
sigut els meus
mestres. Durant
tres dies vaig
seure a la primera fila i vaig anotar tot el que
digueren tots aquells professors en una lli-
breta de fulls grocs que encara conserve.
Em va captivar l’energia d’un d’ells, Santia-
go Dexeus, la claredat d’idees, la facilitat a
l’hora d’expressar-les, la convicció en els
raonaments, la decisió en les actituds, el
respecte a les incògnites, la esperança en el
futur. En tornar a Gandia vaig canviar el rè-
tol de la porta de la consulta i en  el nou s’in-

dicava que a partir d’aquell moment sols
em dedicaria a la patologia mamària. M’he
retrobat amb el professor Dexeus cada cinc
anys en els successius simposis que ells or-
ganitzaven i totes aquelles primeres im-
pressions les he mantingut intactes.
A principis d’aquest any em vaig desplaçar a
Barcelona per convidar-lo a impartir la con-
ferència de hui. Hi va acceptar encantat. Al
seu nou despatx, d’una nova etapa profes-
sional em va parèixer que els anys no ha-
vien passat. La seguretat en la veu, la natu-
ralitat en els gestos i el positivisme en l’acti-
tud em captivaren de nou. El professor po-
dria haver-nos parlat hui de qualsevol dels
diferents aspectes de la seua especialitat de
les quals és un savi, però aquell dia em va
demanar si podia parlar de la salut de la
dona, un tema que ell estava en aquell mo-
ment preparant amb molta cura per a unes
jornades que es farien el més de maig a
Nova York, a la seu central de l’ONU. A mi
em va paréixer perfecte. Al Consell General
del CEIC també. Hui és el nostre convidat, i
el de tots els gandians. Aquesta nit la cita és
a la Casa de la Marquesa. 
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El Escaparate

La procesión de Santa Cecilia cerró los actos en Tavernes.  S. ESPINOSARestauradores y autoridades, en el Kiko Port olivense. LEVANTE-EMV

El restaurante Kiko Port de la
playa de Oliva ha organizado

durante la pasada semana sus jor-
nadas gastronómicas anuales, que
este año han estado dedicadas a la
cocina de la isla de Formentera. Por
tal motivo, el restaurante ofreció el
pasado viernes una recepción a las
autoridades políticas, tanto de la
ciudad olivense como de la pobla-
ción balear. El acto contó con la
presencia de los organizadores Vi-
cent y Pepe Frasquet, en represen-
tación de Kiko Port, el alcalde de
Oliva, Salvador Fuster; el concejal
de Turismo, Pau Pérez; el director
general de Turismo, Agustín Grau;
el alcalde de Formentera, Jaume
Ferrer, y el conseller de Infraestruc-
turas del Consell Insular de la isla,
Bartomeu Ferrer. Las jornadas han
resultado todo un éxito y finaliza-
ron el pasado domingo.

�

Finalizan las jornadas
gastronómicas

Los integrantes de la Societat
Unió Instructiva Musical de

Tavernes de la Valldigna han cele-
brado durante el pasado fin de se-
mana la festividad de Santa Cecilia.
La procesión en honor a la patrona
de la música del pasado domingo
fue el colofón a una semana intensa
y repleta de actividades y concier-
tos, informa Sergio Espinosa. Pero
no solo en Tavernes ha habido ac-
tos por Santa Cecilia. En Oliva, la
Associació Artístico Musical organi-
zó el viernes una «Nit de Rock» en
el patio de la Escola de Música con
la actuación de los grupos de Gan-
dia, «La Raíz», y el olivense «Desga-
vell», además de la música de un
disc jockey hasta la madrugada. La
convocatoria fue un rotundo éxito
con un lleno a rebosar de público jo-
ven en el recinto olivense del con-
cierto.

�

Procesión en Tavernes
y «Nit de Rock» en Oliva

Los alumnos y alumnas de
primer curso de Bachillerato

del Institut Montdúver de Xeraco
celebraron el pasado jueves el Día
Mundial de la Filosofía en la plaza
Germanies de la localidad. Con la
intención de fomentar una actitud
crítica y el uso de ésta también fue-
ra del aula, se realizó un acto sim-
bólico de trasladar la filosofía a la
calle. El grupo debatió sobre la fun-
ción crítica y racional de la filosofía
y su función para el individuo y la
ciudad. Los estudiantes se mostra-
ron muy participativos en esta acti-
vidad.

�

Día de la Filosofía en el
IES Montdúver de Xeraco

Más de 200 delegados y dele-
gadas de la UGT-PV acudie-

ron la semana pasada a la Manco-
munitat de la Safor a una asamblea
en la que el secretario general de la
UGT-PV Conrado Hernández y de la
Unión Comarcal Ribera Baixa-Sa-
for-Vall d’Albaida, José Ruiz,  resu-
mieron las medidas que el sindicato
propone para superar la crisis. Her-
nández reclamó a la Generalitat
medidas para avanzar en el des-
arrollo de los acuerdos del PAVACE
e instó al empresariado a desblo-
quear los convenios que afectan a
más de 50.000 trabajadores.

�

200 delegados en la
asamblea de la UGT

Los alumnos del instituto xeraquero que participaron en la actividad. LEVANTE-EMV

Delegados de UGT durante la asamblea informativa que tuvo lugar en la Mancomunitat. LEVANTE-EMV


