
Anem fent!

Divendres passat, en
el saló de conferen-
cies de la Societat de
Foment d’Agricultu-

ra, Indústria i Comerç de Gan-
dia es va celebrar l’acte de lliu-
rament del Premi a la Trajectò-
ria Cultural d’una persona o
entitat de la comarca de la Sa-
for, que este any li havia sigut
atorgat a la Rectora Magnífica
de la Universitat de València,
Mavi Mestre.

L’acte es va celebrar amb so-
lemnitat, per la rellevància de la
guardonada i per l’interés que
té posat l’entitat en este Premi
que va crear l’any passat com
adhesió al nomenament de
Gandia com a Capital Cultural
Valenciana. 

Junt amb la guardonada,
Mavi Mestre, seien en els llocs
d’honor l’alcaldessa de Gandia,
Diana Morant; l’alcalde d’Oliva
(la ciutat on va nàixer Mavi
Mestre), David González; el
president de Foment d’AIC de
Gandia, Joaquín Bernabeu; el
president de la Federació d’As-
sociacions d’Empresaris de la
Safor FAES, Miguel Todolí; el
vicerector de Projecció Territo-
rial i Societat de la Universitat
de València, Jorge Hermosilla,
el subdirector de Cultura del
Campus de Gandia de la Uni-
versitat Politècnica de València,
Javier Pastor; representants del
Centre Internacional de Gandia
de la Universitat de València i
tots els convidats especials a
participar en l’acte: el regidor de
Cultura de l’Ajuntament de
Gandia, Joan Muñoz, i els
membres de la Corporació mu-
nicipal, Miguel Ángel Picor-
nell, José Manuel Prieto, Víc-
tor Soler, Liduvina Gil, Xavi
Ródenas; el coordinador gene-
ral d’Economia i Hisenda de
l’Ajuntament de Gandia, Salva-
dor Gregori; la Confederació
Empresarial Valenciana (CEV),
representada per Pilar Gutié-
rrez; el president del Cercle
d’Economia de la Safor (CES),
Ramón Soler; l’assessor de Cs,
de l’ajuntament gandià, Salva-
dor Marí; el director del CEIC
Alfons el Vell, Lluís Miret, l’enti-
tat guardonada l’any passat
d’este premi, amb la consellera
Vicenta Llorca; el president de
la Federació de Falles de Gan-
dia, Telmo Gadea, acompanyat
per la fallera major infantil, Jú-
lia Perles Moncho; la presiden-

ta de la Junta Major de la Set-
mana Santa de Gandia, María
José Martí, amb el vicepresi-
dent Emili Ripoll i la padrina
de la Setmana Santa de Gandia,
Paula Beltrán; els membres de
la Junta Directiva de Foment
d’AIC, Enric Cabanilles, Mª
Antonia Mantecón, Vicent Es-
coto i els assessors, Fina López
i Ignacio Bernabeu i, a més a
més, ocupaven la sala els socis
de l’Entitat i públic en general,
entre el qual figuraven ciuta-
dans d’Oliva.

El vicepresident de la Àrea
de Cultura de Foment d’AIC,
Pasqual Molina, fou el con-
ductor de l’acte de lliurament i
començà donant la benvingu-
da a tots els presents en nom
de l’Entitat. Seguidament de-
manà la presencia davant del
faristol del vicepresident de
l’Àrea Social, Francesc Sellens,
perquè fera la lectura de l’acta
d’atorgament del premi, en la
qual es reflectia que segons, les
bases i donades les circums-
tàncies especials que en l’any

 concorrien en la persona
de Mavi Mestre: ser d’Oliva i
ser la primera dona que es ele-
gida Rectora de la Universitat
de València en els seus més de
cinc-cents anys d’història, el
jurat decidia que ella era la
guanyadora de la segona edició
del Premi de Foment d’AIC a la
Trajectòria Cultural. 

Seguidament fou el torn de
paraula del president de Fo-
ment d’AIC, Joaquín Bernabeu,
el qual s’enorgullia de les activi-
tats de tot tipus que tenen lloc,
setmanalment, en la quasi cen-
tenària institució i manifestà
que li agradaria que Foment
fora la casa de tots els gandians
i les seues famílies, el lloc del

qual poder gaudir, festiva o pro-
fessionalment, per a continuar
sent el lema pel qual fou crea-
da: la Societat de Foment
d’Agricultura, Industria i Co-
merç de Gandia, al qual podria
afegir-se l’activitat empresarial
ja que bona part del teixit em-
presarial té la seua seu en l’enti-
tat. Donà l’enhorabona a la
guanyadora i repassà davant els
presents part de la seua biogra-
fia personal i acadèmica inci-
dint que el dia  de març de
 va ser elegida rectora de la
Universitat de València. Dema-
nà la seu presencia per fer-li el
lliurament del seu guardó, una
escultura al·legòrica a les arts,
de l’escultor Arturo Fenollera,
del departament artístic de
Bronces Jordà. 

La Rectora va dir agraïda:
«Senyores i senyors, entenc
aquest Premi com un reconei-
xement no sols a mi com a per-
sona, sinó a totes les persones
que han fet possible la Univer-
sitat de València de hui en dia».
I feu un discurs institucional:
«El sentit de la Universitat Pú-
blica és avançar en una societat
més intel·ligent i inclusiva, en
donar resposta a les preguntes
que ens fem els éssers humans,
que es fa la societat, que ens
fem les persones. Respostes i
progrés científic per guanyar en
qualitat de vida, per consolidar
models socials que ens perme-
ten el respecte dels Drets Hu-

mans. Societats on totes i tots
cabem, societats més cultes».
La rectora també va fer referèn-
cia a la violència de gènere i a la
lluita per la igualtat efectiva en-
tre homes i dones. 

Sobre la Societat de Foment
fa afegir: «Al seu progrés econò-
mic i social (de la ciutat de Gan-
dia i de la comarca de La Safor),
però també a la cultura de les
persones, contribueix Foment,
una emblemàtica i centenària
societat, ubicada al bell mig de
la ciutat de Gandia, que ha im-
pulsat i dinamitzat els debats en
la ciutat al llarg de genera-
cions». Mavi Mestre feu esment
als grans poetes del Segle d’Or
de les lletres valencianes, tots
ells de la Safor: Roís de Corella,
Ausiàs March i Joan Martorell.
Va emprar versos d’Ausiàs
March i de Vicent Andrés Este-
llés, tingué un emotiu record
per a Carmen Alborch i va fer,
finalment, una referència al
lema de l’escut de la ciutat de
Gandia «Sic luceant Opera tua». 

Tancà l’acte l’alcaldessa de
Gandia, Diana Morant, la qual
donà a Mavi Mestre l’enhorabo-
na pel premi i li va dir: «La teua
elecció com a Rectora és el re-
sultat de la llarga lluita de les
dones per ocupar en tots els
àmbits el lloc que ens pertoca,
en condicions d’absoluta igual-
tat amb els homes», i feu un dis-
curs de tarannà institucional en
el qual asseverà que «les univer-
sitats publiques són elements
estratègics fonamentals per a
aprofundir en el camí de la
transformació tecnològica, eco-
nòmica i productiva i també
constitueixen el motor del canvi
cultural i de transformació en
favor de la igualtat i la convivèn-
cia». Recordà que, com diu la
rectora i ella com alcaldessa, es
deuen a la societat i a la ciuta-
dania i que universitats i go-
verns locals hauran d’inventar
mètodes per fer front als reptes
que tenim, anticipar escenaris i
gestionar el nou temps, i que
calia fer-ho junts. Destacava
l’excel·lent relació que manté la
Universitat de València amb la
xarxa empresarial i les entitats
cíviques gandianes com la So-
cietat de Foment d’AIC, de la
qual va destacar que està creant
economia, associacionisme i
cultura i que esta quasi cente-
nària institució està oberta a la
societat.

Pasqual Molina
pasqualmolina.wordpress.com

«La teua elecció com a
rectora és resultat de

la llarga lluita de les
dones per ocupar el

lloc que ens pertoca»

Joaquín Bernabeu, president de Foment d’AIC de Gandia, i la rectora 
Mavi Mestre, amb el guardó a la trajectòria cultural, divendres passat.
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nLa fibra óptica llegará al Real de
Gandia gracias a la inversión de la

operadora Safor Wifi, que lleva
años dando servicio a varios pue-
blos de la comarca, informaron
fuentes municipales. 

Desde hace varias semanas el
ayuntamiento de la localidad y la
mercantil están manteniendo
una serie de reuniones con el pro-
pósito de dotar al pueblo y al po-

lígono de una red de máxima ve-
locidad. La mercantil invertirá
. euros en los próximos
años en la creación de una red
propia de fibra óptica. Los traba-
jos de instalación se contemplan
en varias fases y está previsto que
finalicen a lo largo del año . 

Una parte del núcleo urbano

tendrá fibra a finales de este año
 y en los primeros meses de
 llegará al área industrial y
otras zonas. Los precios se situa-
rán a partir de  euros por un ac-
ceso de  MB simétricos, «uno
de los más baratos de fibra óptica
de toda España», añadieron las
mismas fuentes. 

El alcalde del Real de Gandia,
Gustavo Mascarell,  señaló que la
ventaja es doble. «Por un lado,
los vecinos dispondrán de un
mejor servicio doméstico pero el

área industrial se verá beneficia-
da también, una mejora que se
suma a las realizadas gracias a la
última subvención de la Conse-
lleria de Economía». Mascarell
considera que la implantación
de esta tecnología «es vital sobre
todo en el polígono industrial, ya
que permitirá la llegada de nue-
vas empresas».

Por parte del ayuntamiento se
informará a los vecinos sobre este
servicio y se les pedirá colabora-
ción para facilitar el despliegue. 

El Real de Gandia y Safor Wifi impulsan la llegada
de la fibra óptica al casco urbano y al polígono

 La mercantil invertirá
250.000 euros en los
próximos años en una red
propia para dar cobertura

La Safor
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