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espús-anit, divendres, vaig re-
bre el premi de Medicina del
Grup Radio Gandia (GRG) en

una cerimònia molt emotiva que es va
celebrar al teatre Serrano, el qual esta-
va ple de gom a gom. En els primeres
files seien les autoritats municipals i
algunes de l’àmbit comarcal, autonò-
mic i nacional. 

Els premis del GRG foren instaurats
l’any  per guardonar a aquelles
persones i entitats d’àmbit comarcal, la
tasca de les quals té una notable relle-
vància i, fins i tot, transcendència na-
cional i internacional. Els premis són
atorgats per un jurat de caràcter multi-
disciplinari, que es reuneix, almenys
dues vegades a l’any, per estudiar les
candidatures que ells mateix proposen,
així com la categoria a la qual han de
ser atorgats. Perquè he format part en
quatre ocasions d’eixe jurat, els puc as-
severar la rigorositat de les delibera-
cions sobre les candidatures presenta-
des i la minuciosa avaluació dels mèrits
dels candidats presentats. Cal mirar el
quadre d’honor dels premis al llarg de
la seua història per adonar-se del que
els estic contant. Este any han sigut
onze els premis atorgats. Cadascun dels
guanyadors fórem requerits pels con-
ductors presentadors de l’acte, els pe-
riodistes de la casa Modesto Ferrer i
Begoña del Prado, a pujar a l’escenari,
on el representat d’una de les entitats
col·laboradores dels premis ens feia el
lliurament del trofeu guanyador, una
escultura original de l’escultor Basset, i
tot seguit pronunciàvem unes paraules
des del faristol.

Jo vaig ser el primer en pujar a l’esce-
nari, vaig ser convidat a fer-ho desprès
d’escoltar tots els «mèrits» pels quals
se’m concedia el guardó, el qual vaig
rebre de Joan Faus, el representant d’I-
vio Clinica Dental, amb un afectuosa
encaixada de mans. Reconec que esta-

va emocionat quan em vaig apropar al
faristol, des del qual vaig fer un parla-
ment ajustat, amb paraules d’agraïment
al jurat, d’acceptació del premi, de
compartir-lo i de dedicar-lo. Però no va
ser exactament el «discurs» que jo ha-
via preparat, el qual vaig decidir retallar
en l’últim moment. Este és el discurs
que no vaig pronunciar.

«Devia tindre jo deu anys quan em
vaig posar per primera vegada davant
d’este micròfon. Era el de l’emissora
EAJ  de Radio Gandia, en un progra-
ma que s’anomenava ‘El domingo a las
’, que presentava Carmelo García
Robledo i que es feia en directe davant
de públic en aquell estudi que tenia
esta emissora dalt de la botiga d’Enri-
que Peralta. Devia tindre jo un any
més quan em vaig posar enmig d’este
escenari, davant de l’orquestra Tic Tac,
una banda mítica dels anys seixanta,
amb trompetes, saxos, trombons de va-
res i que liderava, a la bateria, Juanito
‘el Negre’. Amb el pas dels anys, amb
este micròfon m’han fet els periodistes
de la casa, sovint, entrevistes per la
meua professió i, este micròfon, durant
tretze temporades, ha sigut el company
solitari al qual relatava els texts que vos-
tès escoltarien a l’altra part de la ràdio
en el programa ‘Des de la vorera’. I amb
el pas dels anys, este escenari m’ha vist
participar en diversos actes com a con-

seller del CEIC Alfons el Vell i, en algun
temps, com a cap de l’àrea de cultura
de les falles gandianes.
Aleshores el micròfon i l’escenari no em
són estranys. Estic a casa!
Però mai m’havien donat un premi! I
n’estic desvanit i agraït als membres del
jurat que han considerat que el merei-
xia. Quan vaig tornar a Gandia amb el
títol de cirurgià tenia  anys i vaig obrir
una consulta dedicada al càncer de
mama perquè en el cercle més íntim de
la meua estima havia un familiar que
patia la malaltia. Aleshores, sovint, la
dona venia amb un tumor en el seu pit
ja molt gran, que ella havia deixat créi-
xer impunement durant anys, confiada,
perquè no li feia mal. Si dir-li en aquell
moment el que tenia era dur, pitjor era
el seguici de tractaments als quals anà-
vem a sotmetre-la: una mastectomia
mutilant; una radioteràpia de napalm i
quimioteràpies verinoses. Morien quasi
totes en menys de cinc anys. Hui, quan
operem, fem un tallet minúscul en la
mama, la radioteràpia no deixa senyals i
la quimioteràpia, si és que es dóna, és
fàcil de tolerar. Hui, si les diagnosti-
quem prompte i les tractem com cal, les
podem curar a totes! Gràcies la incorpo-
ració de les modernes tecnologies en el
diagnòstic i al descobriment de la biolo-
gia tumoral i gràcies al maneig dels
nous medicaments s’ha aconseguit sal-

var-les. Si vostès, els membres del jurat,
han volgut premiar la meua contribu-
ció, des de Gandia , a aconseguir-ho... Jo
rep el guardó molt honrat!
Vull compartir el premi amb totes les
pacients que han acudit a nosaltres
buscant un diagnòstic i una pauta de
tractament que fem d’immediat, sobre-
tot a les dels primers anys, quan tot era
més difícil. Amb tot l’equip humà que
m’ajuda en la consulta i amb tots els
companys de l’equip quirúrgic, aneste-
sistes, cirurgians i infermers. Amb el
professor Antonio Llombart pel diag-
nòstic anatomopatologic i biològic, i
amb la professora Ana Lluch per l’adju-
vància oncològica, ja que, amb el con-
curs de tots ells, les nostres pacients han
rebut ací, durant els darrers trenta-huit
anys, la mateixa atenció i tractaments
que hagueren rebut en qualsevol dels
centres reconeguts a nivell nacional i
internacional. Vull compartir el premi
també amb la meua família pel temps
que els vaig escatimar i per haver consi-
derat sempre que era més important
signar un lising per a comprar un nou
aparell de mamografia que una hipote-
ca per a comprar la casa en la qual viví-
em llogats. I, finalment, amb la meua
dona, el meu suport psicològic i espiri-
tual, la qui quan em diu pel matí ‘bon
dia’ jo ja sé que serà una altra jornada
especial.
Però este premi és per als meus pares
perquè, amb la seua decisió de traslla-
dar-se a València ‘perquè el xicon puga
estudiar’ va  començar tot! Per a Pas-
qual i per a Lolita, segur que desvanits
en el cel des d’on ara, segur, ens estan
mirant».

Vaig acabar el parlament com vaig
poder, perquè, al final, se’m va posar un
nus en la gola. Però el vaig acabar! Des-
prés, emocionat, agraït i desvanit, vaig
baixar al meu seient, entre l’aplaudi-
ment de la gent.
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Oliva contratará a seis jóvenes
con una subvención de . eu-

ros aprobada por el Servicio Va-
lenciano de Empleo y Formación
(Servef ). La subvención se en-
marca dentro de las Iniciativas So-
ciales de contratación de jóvenes
menores de  años.

La Concejalía de Ocupación y
Empresa del Ayuntamiento de
Oliva, a través de la Agencia de
Desarrollo Local (ADL) ha recibi-

do una subvención denominada
«Programa Iniciativa Social por
contrataciones de jóvenes» que
gestiona la Consellería de Econo-
mía Sostenible, Sectores Produc-
tivos, Comercio y Trabajo a través
del Servef.

Los perfiles profesionales de-
mandados por el Ayuntamiento de
Oliva son un técnico de informá-

tica, un técnico de sonido, un téc-
nico en ciencias biológicas, un
community manager, un admi-
nistrativo y un técnico de biblio-
teconomía. En total, se realizarán
seis contrataciones.

La duración de los contratos
será de seis meses con  horas se-
manales. El inicio del contratos
está previsto el  de diciembre y
su finalización el  de junio de
, según informó el Gobierno
local olivense.

«El sector de los jóvenes es uno
de los más afectados por la ca-

rencia de trabajo y con este pro-
grama se favorece la contratación
de este colectivo tan necesitado»,
señalaba la concejala delegada
de Ocupación y Empresa, Rosana
Miñana.

A través de estas ayudas y sub-
venciones que pone a disposi-
ción el Servef, los ayuntamientos
pueden contratar una serie de jó-
venes para que puedan adquirir
una formación teórica y práctica
necesaria para ejercer un puesto
de trabajo adecuado a la forma-
ción que han recibido.

M. FONT OLIVA

Oliva recibe 49.977 para seis contratos de
formación a jóvenes menores de 30 años

La ayuda se inscribe en el
programa que financia la
Conselleria de Economía
Sostenible de la Generalitat
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