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El nom de la setmana. El prota-
gonista de la notícia principal.
Jesús Garcia, el president de la
Federació de Falles de Gandia

acceptava la invitació de Josep Manuel
Orengo, l’alcalde de la ciutat, per a integrar-
se en la llista de la seua candidatura a les pro-
peres eleccions municipals. Amb el número
tres! Dimarts passat. Orengo havia dit, uns
dies abans, en roda de premsa, que seria un
honor per a ell que Garcia acceptara la invita-
ció i que li havia ofert el lloc de la llista que
triara. El president municipal destacà, entre

totes les virtuts del president de les falles, la
de ser un magnífic gestor, tal com havia de-
mostrat al capdavant de la Federació, un or-
ganisme de caràcter festiu i cultural que ha
aconseguit, en els darrers anys, situar el nom
de les Falles i el de Gandia en un lloc de privi-
legi. Per tot arreu de la Comunitat Valenciana
es diu que, a Gandia, les falles són una altra
cosa. Jesús Garcia ha acceptat la invitació.

El 1959, el desgavell organitzatiu i econòmic
de les Falles de Gandia obligà la corporació mu-
nicipal a nomenar el primer tinent d’alcalde,
Bernat Bolta Aparisi, president de la Junta Lo-
cal Fallera. Per a controlar i posar-hi ordre. Un
regidor per a governar les falles! Tres anys
després, difícils, complicats, rés no havia mi-
llorat. Les dues institucions estaven contra-
puntades amb acusacions mútues. Aleshores,
l’alcalde, Juan  Lorente, llest, molt llest, propo-
sà als fallers la creació d’una nova Junta, a la qual
l’Ajuntament donaria suport econòmic, però
que havia d’estar presidida, necessàriament, per
un altre tinent d’alcalde, Joaquín Bolta Ro-
maguera. Per a controlar i posar-hi ordre.
L’actitud municipal de voler controlar la festa
i els fallers no diferia massa de la d’una part de
la població –benestant–, per a la qual els fallers
eren eixa gent que sols pensava en menjar i beu-

re de gorra, jugar al truc i llançar coets.
Cinquanta anys desprès les coses han can-

viat. Prou! La història diu que Ajuntament i Jun-
ta Local han caminat junts amb esperit de col·la-
boració. L’ajuntament sap que té en les falles el
col·lectiu més important en número de per-
sones i en el d’activitats socials. Que la Festa de
les Falles, considerada  d’Interés Turístic Au-
tonòmic des del 1984, és la gran festa gandia-
na i una bona part el motor cultural i econòmic
de la ciutat. L’exemple més demostratiu de la
col·laboració és el Museu Faller. Un edifici
costejat per l’Ajuntament i les Falles. Dirigit i ges-
tionat pels fallers. Amb Jesús Garcia al capda-
vant. Un centre de cultura. Un centre social.
Únic. Motiu d’orgull. Motiu d’enveja. Sana. 

Cinquanta anys després, les coses han can-
viat. Prou! Un alcalde, lluita per integrar un fa-
ller en la seua llista electoral En un lloc de pri-
vilegi i amb moltes possibilitats de ser un dels
tinents d’alcalde de la ciutat. El mateix camí, en
direcció contraria!. Per què? Perquè el faller és
bo, molt bo! I l’alcalde llest, molt llest!

Jesús Garcia és bona gent. A nivell humà! És
un bon professional, un bon professor. Milers
d’alumnes ho corroborarien! A nivell social i as-
sociatiu presenta una carrera impecable. En les
falles ho ha sigut tot i estava ocupant el lloc més

alt de responsabilitat en el moment més im-
portant de la història fallera en la nostra ciutat.
Ara estarà lliure, casualment signarà en el ma-
teix més l’acta de jubilació i la de regidor. Amb
seixanta anys i en plena possessió de les facultats
de la intel·ligència i la del trellat. Facultats cul-
tivades des de la responsabilitat, la experiència
i l’honestedat. Facultats posades a disposició de
la ciutadania a partir del proper més de maig.
Jesús Garcia és una joia per a qualsevol líder po-
lític, perquè és bo, molt bo! L’alcalde s’ha avan-
çat, perquè és llest, molt llest!

Però els temps electorals estan marcats, les
coses han vingut com han arribat i Jesús Gar-
cia no pot acabar, a un mes vista, el seu darrer
exercici faller. Va comunicar la decisió a la seua
Executiva i d’immediat a l’Assemblea General.
Dimarts passat. I a pesar que no era obligato-
ri, presentà en aquell moment la dimissió
com a president de la Federació. Per ètica. Per-
què no es polititzara la situació. Ha conegut les
reaccions. Quasi totes de comprensió, afecte
i agraïment. Les famílies de les falleres majors,
la major part de l’executiva i va ser acomiadat
pels membres de l’Assemblea General entra
aplaudiments i abraçades d’afecte. El Bloc ha
sigut dur. M’han dolgut algunes de les seues
manifestacions. 
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JESÚS GARCIA

Pasqual Molina

Anem Fent!

La duodécima edición de las
Jornades Gastronòmiques del
Restaurante Kiko Port de la playa
de Oliva llegan a su recta final. La
última semana de las misma, del
21 al 27 de febrero, lleva el nom-
bre de «Setmana de Arrossos Secs
en Paella».

Los responsables del restau-
rante han programado unos me-
nús al precio de 20 euros que in-
cluyen una selección de entrantes
para cada día con «pastissets de
gamba amb bleda», «petxinetes»
y «fregit de peix», seguidos del
plato principal con paella de «se-
pionets i allets tendres» para el lu-
nes, paella «amb ànec i allets ten-
dres» el martes, el miércoles se ser-
virá paella «amb abadejo, ceba i
floricol», el jueves se cambia a fi-
deuà, el viernes la paella sera
«amb faves i carxofes», el sábado
hay «arròs a banda» y el domingo
paella valenciana «amb mandon-
guilles».

Kiko Port también ofrece varios
postres a elegir entre «coques de
cullerada», «moniatos al forn» o
«sopadas».

Si los clientes prefieren visitar
Kiko Port por la noche tendrán la
oportunidad de cenar a base de
«picaetes tradicionals valencia-
nes». Explica el gerente del res-
taurante olivense, Vicent Fras-
quet, que los clientes pueden ele-
gir entre «pilotes del putxero amb
el seu caldet», «banderilles de
llom», «molls al forn», «coques
de dacsa», «porreta de melva» o
rape.

Frasquet espera que las jorna-
das finalicen con «la misma acep-
tación que han tenido hasta la
fecha. Estamos realmente satisfe-

chos de la respuesta de los clien-
tes teniendo en cuenta la época en
la que estamos». Destaca Frasquet
«el cambio en el perfil del cliente
que hemos apreciado en estas
jornadas porque antes quizá venía
gente más entendida en vinos y la
gastronomía en general y este año
nos ha visitado gente más joven,
quizá también por lo accesible
del precio del menú».

Los interesados en obtener más
información sobre las jornadas
pueden conseguirla a través de
www.kikoport.com y en info@ki-
koport.com, mientras que para
formalizar las reservas hay que lla-
mar al teléfono 96 285 61 52.

S. T. C.  GANDIA

Playa de Oliva

Los arroces secos en paella centran la
recta final de las jornadas de Kiko Port

El domingo día 27 acaba la programación especial de menús que se inició el 31 de enero

Los cocineros del restaurante Kiko Port, durante la elaboración de uno de los platos. ÀLEX RUIZ

La terraza del restaurante, en primera línea de playa. ÀLEX RUIZ

Cruz Roja de Gandia organizó
ayer un curso cuyo objetivo era fa-
cilitar técnicas de detección y
atención en casos de violencia de
género. En la jornada participa-
ron varios expertos en la materia,
entre ellos el comisario jefe de la
Policía Nacional de Gandia, Ar-
mando Jiménez.

El curso estaba destinado a los
voluntarios de Cruz Roja que in-
tervienen en proyectos socio-sa-
nitarios y que, por su participa-
ción, son susceptibles de conocer
casos de violencia de género, así
como a personal contratado de la
institución con diversos perfiles
profesionales como psicólogos,
trabajadores sociales, enferme-
ros, educadores, abogados y so-
corristas, entre otros.

Entre los objetivos fijados para
esta jornada que se desarrolló
ayer en el Centro Social de Corea
había que destacar la formación
de personal laboral y voluntario de
Cruz Roja en la Comunitat Valen-
ciana como agentes de detección
y prevención en situaciones de vio-
lencia de género y dotarles de las
capacidades de actuación nece-
sarias en la prevención de la vio-
lencia de género.

También el curso perseguía fa-
cilitar la implantación de un un
protocolo de atención para las
mujeres que sufran agresiones.

LEVANTE-EMV GANDIA

Cruz Roja Gandia
organiza un curso
de detección y
atención de la
violencia de género
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El comisario de Gandia, en el curso.


