
mparo es jubila. Amparo Mar-
tínez Alandete és la secretària
del gerent de l’hospital de Gan-

dia. Ha sigut la secretària de tots els direc-
tors i gerents que ha tingut el Francesc de
Borja des que es va inaugurar. Fa quaran-
ta-tres anys.

Despús-ahir, divendres, Amparo va
rebre, en un dinar d’acomiadament, el
testimoni d’afecte dels companys de tots
els estaments laborals de la institució.
N’hi acudiren de totes les èpoques! Am-
paro va escoltar paraules sentides que
glosaren la seua professionalitat i que
destacaren la seua qualitat humana, a les
quals ella va correspondre amb les
seues, emocionades, d’agraïment i de co-
miat.

El que té de destacable la jubilació
d’Amparo Martínez és que el seu lloc de
treball és un càrrec de confiança, en el
qual ha sigut confirmada, reiteradament,
per tots els màxims responsables de la
direcció i gerència que ha tingut l’hospi-
tal, els quals foren també nomenats com
a les persones de confiança més adequa-
des a criteri dels dirigents nacionals i au-
tonòmics que ostentaven el poder polític
i administratiu en cadascuns dels mo-
ments de la història. Amparo ha treballat
amb tots ells, ha sigut la seua mà dreta i
la cara amable i el somriure amb la qual
eren rebuts i atesos els professionals de
la institució i els pacients o familiars que
acudien al seu despatx amb qualsevol
qüestió. 

Amparo és el fil connector de la histò-
ria del nostre hospital que va començar
sent una Institució Mixta (ambulatori
més hospitalització), que la gent conei-
xia popularment com el «laboratori» que
fou promogut des de l’Institut Nacional
de Previsió (INP), que depenia del Mi-
nisteri de Treball del govern del general
Francisco Franco en les acaballes de la
Dictadura. Com va dir en el seu parla-
ment Elvira Morant, la companya d’Am-
paro des dels inicis: «Amparo fou escolli-
da, entre el recentment contractat perso-
nal administratiu, com a secretària del
primer director, Jesús Fuster, indubta-
blement, pel seu domini de la mecano-
grafia i taquigrafia (aleshores virtuts con-
siderades essencials —en un temps en el
qual no existien ordenadors ni tecnolo-

gies de comunicació—) i, a més a més,
de segur, per les seues maneres educa-
des i, perquè no, per la seua bona pre-
sencia física».

Amparo acabava de complir  anys i,
en poc de temps, es va guanyar el respec-
te professional i laboral de tot el personal
de la institució i la confiança de la direc-
ció. Jo pertanc a l’estament mèdic d’a-
quella primera època, vaig arribar-hi, en
gener de , quan Jesús Fuster finalit-
zava el seu període i arribà Angel Mone-
do, un metge militar, major, inspector de
l’INP qui provenia de Madrid. Aleshores

estrenàvem a Espanya la demo-
cràcia, manava l’UCD i s’havia
creat el Ministeri de Sanitat del
Govern espanyol. En aquell hos-
pital de  llits treballàvem 
metges especialistes (cirurgians,
traumatòlegs, ginecòlegs, aneste-
sistes, uròlegs i especialistes de
radiologia i de laboratori). Ampa-
ro era també la «nostra» secretà-
ria, ens informava i assessorava
en la part administrativa i legal
de la nostra activitat, a ella li de-
manàvem consell sobre permi-
sos laborals, vacances i trasllats.
Amparo era molt jove, era molt
atractiva i sempre ens rebia som-
rient. Jo crec que tots estàvem un
poc enamorats d’ella. A uns se’ns
notava prou més!

Francisco Martínez Grau
arribà a principis dels anys hui-
tanta. Aconseguí la separació de
l’ambulatori i l’ampliació del hos-
pital de Gandia, el qual disposa-
ria de  llits. Durant moltes set-

manes, en sessions vespertines, en aca-
bar el treball assistencial dels matins,
Amparo Martínez l’ajudaria en totes les
gestions administratives per a la dotació
que necessitava l’ampliació d’aquell
«nou» hospital, tot i les greus mancances
econòmiques. Federico Caro, fou el pri-
mer director nomenat com la persona de
confiança del sistema polític que gover-
nava aleshores quan l’Autonomia de la
Comunitat Valenciana era ja un fet, amb
un govern de la Generalitat socialista i
una Conselleria de Sanitat funcionant.
Caro, un cirurgià destacat de la Fe va in-

augurar el nou Francesc de Borja i així
començà l’etapa més fructífera d’un hos-
pital comarcal amb notable entitat sani-
tària. El seguirien, Santiago Isarría i Joa-
quim Miñana, un especialista del Servici
de Reanimació de l’hospital, que alesho-
res el va dirigir durant cinc anys i que ara,
vint anys després, és l’actual gerent i serà
l’últim dels gerents que tindrà Amparo.

Amb Ramiro Verdejo s’inaugurà l’e-
tapa del Partit Popular. El doctor Verdejo
havia sigut cirurgià de l’hospital, molt
implicat i imbricat amb el centre i amb
Gandia. El va substituir Manuel Marín
(qui ha faltat fa uns pocs mesos), durant
la direcció del qual es celebraren les no-
ces d’argent de la Institució. 

La celebració dels  anys de l’Hospi-
tal fou un esdeveniment social molt im-
portant per a Gandia i la comarca. Es van
fer actes, exposicions, es lliuraren meda-
lles commemoratives als qui estaven tre-
ballant allí des del principi. Tot tingué un
important ressò en els mitjans de comu-
nicació. Antonio Capó, aleshores cap
del serveis informatius de Radio Gandia,
va entrevistar en directe a Amparo i la va
presentar com «La sonrisa del Hospital»,
va dir que Amparo Martínez era el som-
riure del Francesc de Borja! 

Jorge Escandón va precedir al qui ha
sigut el gerent que més anys ha estat al
capdavant de l’hospital, Rafael García
Dolz i el que ha fet que l’últim Francesc
de Borja obrira les portes. Era un magní-
fic metge d’urgències quan accedí a la
responsabilitat que va exercir fins el
, durant deu anys. Ara de nou està
Joaquim Miñana al capdavant de la nau.
Amparo va dir en el seu parlament: «Hui
dic adéu a una etapa per a donar-li la
benvinguda a una altra... Crec que és el
moment, els meus néts estan creixent, la
meua vida està creixent... Sols deixe el
treball, tot el demés m’ho duc posat: l’ex-
periència, els afectes, els amics...».

Elvira Morant havia acabat el seu:
«Amparo ha sigut, des del seu despatx,
l’atenció amable, la predisposició a solu-
cionar, avançar-se als problemes, la in-
tuïció del que podia ocòrrer i sempre,
sempre, amb un somriure en els llavis». I
és veritat!

Amparo Martinez “La sonrisa del hos-
pital”. El somriure de la meua vida!

A «LA SONRISA 
DEL HOSPITAL»

Pasqual Molina
pasqualmolina.wordpress.com

Anem fent!
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La Unión de Oficiales de la
Guardia Civil (UOGC) anunció
ayer que el juzgado de Instrucción
número  de Gandia ha admitido
a trámite la querella que presen-
tó contra la Unión de Guardias Ci-
viles (UGC) a raíz de un comuni-
cado en el que acusaban de dis-
criminación, falta de respeto e in-
cluso insultos por parte del oficial
jefe del puesto de Oliva, el tenien-
te Juan Luis Fernández.

Ante esas acusaciones, el abo-

gado y portavoz de la UOGC, Jesús
Martín, se desplazó a Oliva para in-
teresarse por lo sucedido y ofreció
una rueda de prensa, junto al ofi-
cial objeto de las críticas, en el que
anunció la querella contra la UGC,
al tiempo que desmentía categó-
ricamente todas las acusaciones
contra el teniente Fernández.

«Ante la miseria de quienes
pretenden empeñar la honorabi-
lidad de nuestros socios con bur-
das mentieras, la UOGC responde
con la contundencia de sus servi-
cios jurídicos», señaló ayer Jesús
Martín a través de un comunica-
do. El juez de Gandia llevará a cabo
ahora averiguaciones para saber
quién es el responsable del co-
municado de la UGC que originó
la querella.

S. S. GANDIA

Admiten la querella por
injurias al teniente de Oliva

La Unión de Oficiales señala
a la Unión de Guardias Civiles
tras un comunicado en el que
le acusaron de discriminarles
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El Ayuntamiento de Oliva ha
aprobado, con los votos del equi-
po de gobierno de Compromís,
Projecte Oliva, EU y Gent d’Oliva,
y la oposición de PP y PSOE, el
convenio para la cesión de las ins-
talaciones del ecoparque munici-
pal al Consorcio de Residuos de la
Safor, la Vall d’Albaida, la Costera,
la Canal de Navarrés y el Valle de
Ayora (COR).

El portavoz del Gobierno local,

Vicent Canet, explicó que de no
aprobarse esta cesión «los oliven-
ses pagarían dos veces por el mis-
mo concepto, ya que lo seguirían
pagando en el recibo de la basu-
ra y además en el recibo del COR».

Este acuerdo, según añadió el
concejal, supondrá una bajada
de la tasa por prestación de reco-
gida y transporte de residuos ur-
banos al eliminarse la repercusión
de la gestión del ecoparque. 

En el recibo del COR de  los
olivenses pagarán , euros por
vivienda en concepto de gestión
de los ecoparques del consorcio,
incluyendo el de Oliva. Pero en el
recibo municipal de recogida ba-
sura habrá una bajada de  euros
por vivienda, al haberse elimina-

do los gastos de gestión del eco-
parque. 

Con esa diferencia de , eu-
ros menos, los ciudadanos de Oli-
va verán compensada su reper-
cusión de la puesta en funciona-
miento de los ecoparques móviles
y de la nueva tarjeta MCA.

Además Canet recordó que se
resolverá un conflicto porque con
la nueva normativa los consisto-
rios tienen la competencia de la re-
cogida de estos residuos pero no
la valorización y tratamiento, y
se pondrá fin a la situación irre-
gular de la gestión del ecopar-
que, «porque se está llevando la
misma con la mercantil conce-
sionaria sin contrato en vigor des-
de marzo de ».

MIQUEL FONT OLIVA

Oliva aprueba la cesión del ecoparque
local al Consorcio que gestiona las basuras

La medida contó con el
voto a favor del Gobierno
local y la oposición de los
concejales del PSOE y el PP

�


