
Anem fent!

E n el saló principal de
la Societat de Foment
d’Agricultura, Indus-
tria i Comerç de Gan-

dia hi ha penjada una exposició
fotogràfica titulada La Dona
Valenciana -, de Ra-
fael Solaz. Amb esta exposició,
la Societat de Foment d’AIC ha
volgut adherir-se als actes com-
memoratius que, al voltant de
la dona i del dia  de març, han
sigut organitzats per l’Ajunta-
ment de Gandia.

L’acte inaugural va reunir re-
presentats de la xarxa política i
social gandiana. Encapçalats
per la vicealcaldessa, Lorena
Milvaques, regidora d’Igualtat,
Diversitat i Polítiques Inclusi-
ves de l’Ajuntament de Gandia,
hi estigueren presents Joan
Muñoz, regidor delegat de Cul-
tura; Liduvina Gil, regidora de-
legada de Sanitat Pública; la re-
gidora del PP María Cristina
Moreno, i el coordinador gene-
ral municipal d’Economia i
d’Hisenda, Salvador Gregori.  

Representant a la Societat de
Foment d’AIC estava el seu pre-
sident, Joaquín Bernabeu, els
vicepresidents, Francesc Se-
llens i Pasqual Molina, el se-
cretari, Ignacio Román, als
quals acompanyaven els mem-
bres de la Junta Directiva, Enri-
que Cabanilles, María Anto-
nia Mantecón, Pilar Gutiérrez
i Rafael Durà, així com els
coordinadors Fina López Juste
i Ignacio Bernabeu. 

Seien en els llocs destacats
l’autor de l’exposició fotogràfi-
ca, Rafael Solaz i els presidents
i representants de les entitats
cíviques, culturals i empresa-
rials gandianes: Alexis Calata-
yud, per la Federació de Falles.
Junta Local Fallera de Gandia;
la presidenta de la Junta Major
de Germandats de la Setmana
Santa, María José Martí, i el vi-
cepresident, Emili Ripoll; el di-
rector del Centre d’Estudis i In-
vestigacions Comarcals Alfons
el Vell, Lluís Miret, i represen-
tants de l’Associació d’Estudis
Fallers (ADEF) de València i de
l’Associació Cultural Premi Ia-
raní de Gandia. El director ge-
neral de Comunicació i Rela-
cions Institucionals d’El Corte
Inglés (l’entitat patrocinadora
de l’exposició), Pau Pérez
Rico, fou saludat des del faris-

tol, així com també hi hagué
una afectuosa salutació a les fa-
lleres majors de Gandia, Laura
Puig Martí i Júlia Perles Mon-
cho, i a la Padrina de la Setma-
na Santa, Paula Beltrán.

Tots ell reberen la benvingu-
da pel president de l’entitat,
Joaquín Bernabeu, qui es va di-
rigir especialment cap al sen-
yor Solaz: «Ha de saber que
està en el saló principal d’una
entitat que complirà prompte
cent anys. Una societat d’ori-
gen civil creada per gandians
amb la intenció de fomentar,
aleshores, les activitats agríco-
les, industrials i de comerç que
ajudaren a projectar i a engran-
dir la seua ciutat [...] En eixes
parets que hui tenen l’honor
d’albergar les fotografies de la
seua col·lecció han sigut penja-
des, abans, les obres
d’autors de tot tipus
d’expressions artísti-
ques, i els plànols i
mapes de projectes de
futur per a la ciutat i la
comarca [... ] Li conte
que en este saló prin-
cipal i en els altres que
hi ha per les diferents
plantes de l’edifici
s’han celebrat, històri-
cament, reunions de
tot tipus d’activitats
empresarials, econò-
miques, polítiques i
culturals. Que des
d’esta institució s’han
formulat propostes,
s’han presentat pro-
jectes, s’han promogut
iniciatives en el nom i
per al futur de la nos-
tra ciutat».

Abans, el vicepresi-
dent de la Àrea de
Cultura, Pasqual Moli-
na, havia fet al públic
un recordatori de la fi-
gura de Rafael Solaz:
bibliòfil, escriptor i
col·leccionista valen-

cià, posseïdor d’un autèntic
museu etnogràfic conformat
per llibres, fotografies i gravats
antics relacionats amb Valèn-
cia. President de la Societat Bi-
bliogràfica Valenciana, Sena-
dor del Museu de l’Impremta i

membre de l’Associació d’Estu-
dis Fallers de València. És l’au-
tor de més d’una trentena
d’obres sobre diversos temes
relatius a la societat valenciana.
La seua biblioteca supera el
onze mil exemplars i el seu ar-
xiu de fotografies i material
gràfic el conformen unes nou
mil obres que ell diu tenir a
l’abast de la societat.

L’autor dirigí unes paraules
al públic: «Amb esta exposició
fotogràfica tractem d’explicar la
memòria viva de totes les do-
nes anònimes que una vegada
van estar enfront d’una càme-
ra, atrapades per a la posteritat
[...] La dona pertanyent a la
classe burgesa, la del poble pla,
la ciutadana o la de l’entorn ru-
ral, la treballadora, la festiva, la
moderna o la tradicional, totes
fotografiades per a la posteritat,
imatges on les diferents edats i
condicions permeten presen-
tar la dona, xiqueta, jove, mare,
avia o vídua, en els moments
que li va tocar viure [...] Retrats

de grups o individuals,
arrepleguen eixos mo-
ments de diferents
èpoques i llocs [...] El
pas a pas de cada imat-
ge ens permet veure
els canvis produïts en
la valenciana, les dife-
rents formes de vestir i
pentinar-se, de com-
portar-se, en un entorn
que, des d’antic, no li
beneficiava com a
dona en comparació
de l’home i la seua su-
premacia patriarcal
[...] El resultat és una
reflexió inacabada a
favor del feminisme
valencià [...] La dona
valenciana com a cen-
tre obligatori per a
comprendre la matei-
xa vida dels valen-
cians.

Tancà l’acte la vice-
alcaldessa, Lorena Mil-
vaques, qui després de
donar les gràcies per la
invitació a inaugurar
l’exposició digué: «Les
dones formem part

d'una memòria històrica que
s'havia quedat pel camí, i no
podem mirar cap avant sense
conèixer el nostre passat. Les
dones hem sigut una part fona-
mental en la construcció d’esta
societat actual, però silenciada,
i a voltes fins i tot vilipendiada,
i hem d’acabar amb esta situa-
ció entre totes i tots [...] Per
això, des de l’Àrea d’Igualtat de
l’Ajuntament de Gandia, du-
rant este mes de març, mes en
el que celebrem el Dia de la
Dona, hem volgut organitzar
tot un seguit d’activitats cultu-
rals, com l’acte de hui, educati-
ves, formatives, i també lúdi-
ques per a posar la figura feme-
nina al lloc que li correspon, i
per reivindicar que encara ens
resta molt per aconseguir que
les dones ocupem una posició
social igualitària als homes [...]
I nosaltres, les dones de hui i
les que vindran, continuarem
fent sentir les nostres veus i en-
derrocant els murs que ens im-
pedisquen la construcció d’un
món millor. I recordarem, com
s’ha fet a través de les fotogra-
fies d’esta exposició,  d’on ve-
nim i quines han estat les apor-
tacions fetes de les dones tre-
balladores del camp, de les fà-
briques, de la sanitat, de l’en-
senyança, de les arts, de la
llar…».

L’exposició fotogràfica de Fo-
ment romandrà oberta fins a la
primera setmana d’abril. Els vi-
sitants identificaran les fotos
allí exposades amb aquelles
que guardaven els nostres pa-
res en aquelles caixes metàl·li-
ques del Cola-Cao o del codon-
yat El membrillo del Divino
Pastor, que es fabricava a Puen-
te Genil i que, de tant en tant,
en obrir-les, omplien el ulls de
les imatges de les persones es-
timades, les quals en anar-se’n
deixaren buits inabastables i la
nostra ment curullada de  re-
cords inesborrables. 

Jo he trobat esta fotografia
de ma mare dins d’una d’eixes
caixes de Cola-Cao, de color
verd, la qual conserve plena
d’eixes fotos, com un tresor
inestimable.

Pasqual Molina
pasqualmolina.wordpress.com

«Els visitants
identificaran les fotos

amb aquelles que
guardaven els nostres

pares en aquelles
caixes metàl·liques del

‘Cola-Cao’ o del
codonyat ‘El membrillo

del Divino Pastor’»
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LEVANTE-EMVOLIVA

n El proyecto «Instalación de un
taller de fabricación creativa en el

IES Gabriel Ciscar» ha sido selec-
cionado en la convocatoria de
ayudas Dualiza  de la Asocia-
ción Nacional FP empresa y la
Fundación Bankia mediante la
Formación Dual. La cantidad
asignada al proyecto del IES Ga-
briel Ciscar de Oliva es de .
euros.

Este uno de los  proyectos es-

cogidos en toda España para im-
pulsar la colaboración entre cen-
tros y empresas con el fin de dar
respuesta a las nuevas necesida-
des formativas y laborales.

Este taller forma parte de un
proyecto que ha sido reconocido
en las dos últimas convocatorias
de proyectos de investigación e
innovación educativa de la Con-

selleria de Educación, Investiga-
ción, Cultura y Deporte.

Participan en este proyecto los
departamentos de Fabricación
Mecánica, Tecnología y Educa-
ción Plástica y Visual con alum-
nado de ESO, Bachillerato y Ciclos
Formativos, por lo que está impli-
cado buena parte del centro edu-
cativo olivense.

Dualiza Bankia es un proyecto
nacido del compromiso de Ban-
kia con la educación como modo
de mejorar la sociedad que se
basa enla convicción de que esa
mejora pasa por una mayor difu-

sión de la importancia de la For-
mación Profesional en el sistema
educativo.

Se trata de una apuesta para los
estudiantes, para las empresas y
por los centros educativos, cons-
cientes de que son el motor de ese
cambio y de que es en la Forma-
ción Profesional dual, implantada
en los países europeos para fo-
mentar la interrelación estudian-
te empresa, donde encontrarán
las herramientas para hacerlo po-
sible, y para facilitar la incorpora-
ciónal mundo laboral cuando fi-
nalizan sus estudios.

Un proyecto del IES Gabriel Ciscar,
incluido para las ayudas del Dualiza
 La Fundación Bankia otorga
10.000 euros para instalar un
taller de fabricación creativa
en el centro olivense
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