
Anem Fent!

D es que la ciutat de Gandia
fou declarada Capital Cul-
tural Valenciana del , la
Junta Directiva de la Socie-

tat de Foment d’Agricultura, Industria i
Comerç de Gandia, amb el seu presi-
dent, Joaquín Bernabeu al capdavant,
posà a la disposició de la senyora alcal-
dessa, Diana Morant, i a la del senyor
regidor de Cultura, Joan Muñoz, les ins-
tal·lacions i els socis de l’entitat. Alesho-
res, des de la vicepresidència de l’Àrea
de Cultura de Foment d’AIC es va pro-
posar la creació d’un premi en concor-
dança amb l’estrenada capitalitat cultu-
ral. El premi guardonaria la trajectòria
cultural d’una persona o d’una entitat
de la comarca de la Safor. La proposta
del premi fou aprovada per la junta di-
rectiva de manera immediata.

A la comarca de Gandia es premia els
qui destaquen en les diverses activitats.
Hi ha edicions d’estos premis que tenen
categoria veterana, com la Gala de l’Es-
port (els premis de la XXXIX edició es
lliuraran el proper dissabte dia ), o els
Premis Empresarials de FAES (els de la
XVIII edició es van lliurar fa tres setma-
nes). N’hi ha d’altres amb gran impacte
social, com els premis multidisciplina-
ris del Grup Radio Gandia (arriben a la
VIII edició i es van lliurar també des-
pús-anit); uns altres tenen àmbit inter-
nacional, com el Concurs de Fideuà, el
qual arribarà a la XLIV Edició al juny del
, i destaquen per a mi els Premis
Literaris Ciutat de Gandia: el Premi de
Poesia Ausiàs March (LV edicions) i el
Premi de Narrativa, Joanot Martorell
(XXXIX edicions), als quals s’afegeix en-
guany (els premis es lliuraran d’ací a
dues setmanes,el divendres ), el Pre-
mi Roís de Corella, que guardonarà la
trajectòria literària de un escriptor o
poeta. Els quadres d’honor de tots estos
premis impressionen. Però, fins ara, no
n’hi ha cap que guardone, específica-
ment, la cultura. La cultura amb caràc-
ter general.

Una comissió, nomenada per la Junta
Directiva de Foment d’AIC, creà les ba-
ses del guardó, les quals foren aprova-
des a principis del mes de juny. El nom
del guardo és Premi a la Trajectòria Cul-
tural d’una Persona o d’una Entitat de la
Comarca de la Safor. Es tracta d’un pre-
mi honorífic, sense dotació econòmica.
El guanyador rep un trofeu, una estàtua,
original, dissenyada per l’escultor Artu-
ro Fenollera, del departament artístic
de Bronces Jordá, l’empresa que la re-

alitza. Es tracta d’una al·legoria de les
belles arts. 

Desprès d’un termini de tres mesos
per a la presentació de candidatures i
d’una tria inicial la Junta Directiva de
Foment d’AIC, reunida en sessió ex-
traordinària, el passat  d’octubre,  va
decidir, per unanimitat, que el guanya-
dor d’esta primera edició del Premi de
Foment d’AIC fóra el Centre d’Estudis i
Investigacions Comarcals Alfons el Vell. 

L’acte de lliurament del premi es va
celebrar, despús-ahir, divendres a les 
hores. Seien en la primera fila els mem-
bres de la corporació municipal amb
l’alcaldessa, Diana Morant, al capda-
vant; els membres de la Junta Directiva
del Foment d’AIC i el seu president, Joa-
quin Bernabeu; els consellers del CEIC
Alfons el Vell i el seu director, Lluís Mi-
ret Pastor; així com representats de les
entitats empresarials, com FAES, amb el
seu president, Rafael Juan, i entitats so-
cials, com  la Federació de Falles. Junta
Local Fallera de Gandia, representada

pel seu president, Telmo Gadea i per les
falleres majors de Gandia, Sara Sanvíc-
tor Beneyto i Nuria Llopis Carrasco, i
per la Junta Major de Germandats de la
Setmana Santa de Gandia, representada
per la seua presidenta, María José Mar-
tí, i per la  padrina de la Setmana Santa i
Cambrera del Crist Ressuscitat, Paqui
García Juan. També el gerent de Bron-
ces Jordá, Kiko Jordá i l’escultor, Arturo
Fenollera.

Jo mateix, vicepresident de l’Àrea de
Cultura de Foment d’AIC vaig donar la
benvinguda i va conduir la cerimònia.
Demanà la presencia del secretari gene-
ral de l’entitat, Ignacio Román, perquè
llegira l’acta d’atorgament del premi i,
seguidament, este cità el president de
Foment, Joaquín Bernabeu, perquè fera
el seu parlament i procedirà al lliura-
ment del guardó. Bernabeu va dir: «Ens
sentim ben orgullosos del servei que
oferim a la societat empresarial. Vol-
dríem que, a nivell social, esta fora la
casa de tots els gandians, voldríem que

s’aproparen a conèixer les instal·lacions
i que veieren les possibilitats d’esta seu,
que pogueren gaudir-ne a nivell perso-
nal o familiar, i que des d’ací pogueren
fomentar tot tipus de projectes dirigits
cap a la millora de la societat».

El moment més emotiu de la nit es va
viure quan fou requerida la presència
del director del CEIC Alfons el Vell,
Lluís Miret Pastor, i se li va fer el lliura-
ment del guardó. Quan emmudiren els
aplaudiments i s’apagaren els flaixos,
Lluís Miret, des del faristol, va «agrair a
Foment el premi, molt més venint d'una
de les més antigues i reconegudes insti-
tucions de la ciutat», i va dir que «cal
destacar el paper del CEIC no sols com
a divulgador, sinó com a creador i im-
pulsor de ciència, cultura i art al voltant
de la nostra ciutat i comarca». I va aca-
bar dient: «És just demandar recursos
per a la cultura i la ciència, però també
és just que a les institucions culturals
se'ns exigisca fer-nos mereixedors d'ei-
xos recursos i que ens adaptem als nous
temps, a nous formats i públics i, en de-
finitiva, a una nova societat».

L’alcaldessa de Gandia, Diana Mo-
rant, tancà l’acte mostrant la seua doble
satisfacció: la primera era perquè ella
també es sentia guardonada amb el
premi de Foment, ja que l’alcaldessa de
Gandia és la presidenta del CEIC Alfons
el Vell, i l’altra causa era perquè consi-
derava la seu de Foment com a casa
pròpia, perquè era un espai que ella xa-
fava sovint, però quasi sempre per a
participar en activitats de tipus empre-
sarials, econòmiques o polítiques, però
que fer-ho, en esta ocasió per un esde-
veniment de tarannà cultural l’omplia
de satisfacció. Va dir: «Gandia, és, in-
dubtablement, una ciutat de referència
entre totes les altres ciutats valencianes,
perquè Gandia és cultura. Això no sols
ve acreditat per la seua història passa-
da, plena de personatges i fets singulars,
sinó que se sustenta i descansa hui en
dia sobre una realitat econòmica, políti-
ca, social i cultural potent i de qualitat».

Am l’acte del divendres es va iniciar
un nou quadre d’honor de guardonats a
la ciutat de Gandia. Tan de bo que amb
el pas dels anys siga magnífic. Hi ha
persones i entitats de la comarca de la
Safor perquè així siga.
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LEVANTE-EMV GANDIA

n Magnolia Tello Arraz ha guan-
yat el segon Concurs de Fotografia
«Sempre és Porrat», convocat per
la Ruta dels Porrats de la Manco-
munitat de Municipis de la Safor.

El jurat presidit per Assumpta
Domínguez, Consellera Delegada

de Turisme, i format per Encarna
Fuster Moreno, Salvador Malon-
da Vidal i Àngel Ruiz Molina,
membres de l’Associació Fotogrà-
fica de la Safor, es va reunir a la seu
de la Mancomunitat el dia  de
novembre de .

El jurat va decidir atorgar per
unanimitat els premis d’aquesta
convocatòria del Concurs de Fo-
tografia «Sempre és Porrat» a les
següents obres.

El primer premi, dotat amb 
euros i imatge del full informatiu
de la Ruta dels Porrats de , a

l'obra «Des de dins», de Magnolia
Tello Arraz. Els accèssits, dotats
amb  euros cadascun, són per
a les obres «Sona la música», de
Màxim Alonso Galiano, i «Tots a
la plaça», d’Enrique Martí Ferrer.

Aquests premis es lliuraran junt
al XXVI Premi de Narrativa Infan-
til Carmesina de la Safor i el XII
Guardó Francesc Ferrer i Pastor,
en el transcurs de la Gala que tin-
drà lloc el divendres que ve, a les
 hores a l’antic monestir de San-
ta Maria de la Valldigna, a Simat
de la Valldina.

Magnolia Tello guanya el premi de fotografia
«Sempre és porrat» de la Mancomunitat

 Màxim Alonso i Enrique
Ferrer obtenen els dos
accèsits i els guardons es
lluiren el divendres que ve

LEVANTE-EMV GANDIA

n El Palau Ducal de Gandia acull
hui diumenge a partir de les 
hores el Concert Especial Gandia
Capital Cultural, a càrrec del Cor
de la Generalitat Valenciana, L’en-
trada és gratuïta.

Es tracta d’una activitat que es
realitza gràcies a la col·laboració
de la Conselleria de Cultura i on el
cor interpretarà peces del Canço-
ner de Gandia, juntament amb al-
tres obres polifòniques dels segles
XVI i XVII.

El Cor de la Generalitat Valen-

ciana,depén orgànicament de la
Direcció Adjunta de Música i Cul-
tura Popular Valenciana de l'Ins-
titut Valencià de Cultura, està re-
conegut com una de les millors
agrupacions corals d'Espanya. 

Fundat el  amb el nom de
Cor de València, des de l’any 
és el titular del Palau de les Arts de
la ciutat de València. Ha actuat
sota la direcció, entre d'altres, de
Claudio Abbado, Sir Neville Ma-
rriner o Mstislav Rostropovichy.
Actualment està dirigit per Fran-
cesc Perales.

El Cor de la Generalitat porta el
«Cançoner de Gandia» al Palau

Joaquín Bernabeu lliura el 
premi de Foment a Lluís Miret.
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