
                     

           
ACTA  DE  LA  SESSIÓ  CELEBRADA  PEL 
PLE DE L’EXCM. AJUNTAMENT, EL DIA 26 
DE FEBRER DE 2015, EXTRAORDINÀRIA

A la  ciutat  de  Gandia,  quan  són  les  19.10 
hores  del  dia  26  de  febrer  de  2015,  es 
reuneixen,  al  Saló  de  Sessions  de  la  Casa 
Consistorial,  les  persones  que  al  marge  es 
relacionen, membres de l’Ajuntament, sota la 
Presidència  del  Sr.  Alcalde  Arturo  Torró 
Chisvert, on actua com a fedatari públic el Sr. 
Secretari  General  Acctal.  del  Ple  de  la 
Corporació, Sr. Josep Ferran Carbó Escrivá 

Oberta  la  sessió  pel  Sr.  President,  s’inicia 
aquesta,  d’acord  amb  la  relació  dels 
assumptes especificats en l’Ordre del Dia.    
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DEBAT:  es  transcriu  el  resum  de  les 
intervencions efectuades pels grups, el 
contingut  íntegre  literal  de  les  quals 
s’arreplega  en  un  arxiu  d’àudio,  firmat 
electrònicament  per  la  Secretaria 
General  i  accessible  en  la  Web 
Municipal.
 

 

ASS  ISTENTS  
Alcalde-President
Sr. Arturo Torró Chisvert (PP)
Regidors
Sr.  Víctor Soler Beneyto (PP)
Sr. Bernardo Mendieta Climent (PP)
Sra. Mª Emilia Climent Boix (PP)
Sr. Antoni Rodríguez Aparisi (PP)
Sr. Guillermo Barber Fuster (PP)
Sr. Antonio Abad Rodríguez (PP)
Sra. Marta Cháfer Giner (PP)
Sr. Vicente Gregori Acosta (PP)
Sr. Andrés Puig de la Muela (PP)

     Sr. José Vicente Just Moratal (PP)
     Sra. Mª Pilar Gavilá Crespo (PP)

Sra. Mª Luisa Laporta Benedito (PP)
Sr. José-Manuel Orengo Pastor (PSOE)
Sra. Liduvina Gil Climent (PSOE)
Sr. Jesús Garcia Cànoves (PSOE)
Sr.  Vicent  Mascarell Tarrazona (PSOE)
Sr. Joan Lluís Soler Benavent (PSOE)
Sr. Antoni Gomar Martínez (PSOE)
Sra. Diana Morant Ripoll (PSOE)
Sra. Ana García  Martínez   (PSOE)
Sr. Vicente-Pedro Sarch Ferrer (PSOE)

     Sra. Teresa Prats Frau (PSOE).
Sr.  Facund  Puig  Muñoz  (Bloc-Verds: 
Compromís)
Sra. Lorena Milvaques Faus (Bloc-Verds: 
Compromís)

Secretari General Acctal. del Ple

Sr. Josep Ferran Carbó Escrivá  

Intructor  de  l’expedient  d’honors  i 

distincions

Sr. Álvar García Gimeno 



                     

ORDRE DEL DIA

1. JUNTA DE PORTAVEUS. Dictamen  (arts. 52 i 70 ROPLE):

ÚNIC.  CONCESSIÓ DEL TÍTOL DE FILL PREDILECTE DE GANDIA AL PARE JOSÉ 
PUIG MIRET

L'alcalde de la ciutat, previ dictamen unànime i favorable emés per la Junta de Portaveus, 
reunida  amb aquest  efecte el  dia  23 de febrer  de 2015,  sobre  la  base de la  proposta 
formulada per l'instructor de l'expedient, eleva el Ple Municipal la proposta d'acord sobre 
l'assumpte de referència, la qual es llegida pel funcionari instructor de l’expedient, Sr. Àlvar 
Garcia Gimeno, en els termes següents:  

«De l’expedient instruït per a l’atorgament del títol de Fill Predilecte de Gandia al Sr. JOSÉ 
PUIG MIRET,  incoat  pel  Decret  d’Alcaldia  de  22 de  gener  de  2015,  es  desprenen  els 
següents

ANTECEDENTS DE FET
 

La Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Gandia, convocada en sessió extraordinària el 
passat dia 19 de gener de 2015, acceptava unànimement la proposta de l’Alcaldia d’encetar 
el procediment especial per atorgar el títol de Fill Predilecte d’esta ciutat a José Puig Miret. 
Mitjançant Decret núm. 0424, de data 22 de gener de 2015, l’alcalde firmava la resolució 
que obria el tràmit administratiu i em nomenava, a mi, instructor encarregat d’aportar les 
raons i els mèrits on sustentar l’acord que el Ple hauria d’adoptar. 

Ara,  observats  els  tràmits  que  regula  l’article  23  del  Reglament  Municipal  d’Honors  i 
Distincions vigent i rebudes les informacions sol·licitades de persones i entitats, l’expedient 
podria tancar-se. I en aquest punt, he de donar les gràcies a la Junta Major de Germandats 
de  la  Setmana Santa,  a  Bunyoleres  sense  Fronteres,  al  Centre  d’Acollida  S.  Francesc 
d’Assís, a la Congregació dels PP Jesuïtes de Gandia i a moltes altres institucions, per 
haver respost a la nostra petició i fer-nos explícit el seu suport a la iniciativa municipal. 

 
José Puig Miret, el pare Puig, naixia a Gandia el 4 de març de 1924. El dimecres que ve, si 
Déu  vol,  farà  91 anys.  Tot  i  l’edat  respectable  que acredita,  manté  encara  un aspecte 
indubtablement de més jove i una vitalitat pròpia d’aquells que podrien tindre bastants anys 
menys. Possiblement, genètica a part, la disciplina observada al llarg del temps, i encara 
ara, en la dieta i, d’altra banda, la passió per l’exercici físic o l’esport, ha influït per poder 
arribar hui a l’envejable aspecte que ofereix. I  no sols és afortunat en el vessant físic o 
fisiològic del cos, sinó que, paral·lelament,  a més de l’envejable condició física, manté i  
demostra una capacitat mental i un funcionament intel·lectual encara més admirable. 

Antic alumne de les Carmelites, dels Escolapis i de l’institut Ausiàs March d’aquell temps, 
acaba  als  16  anys  els  estudis  a  Gandia  i,  a  instàncies  del  pare  jesuïta  Sebastià 
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Casademont, el seu mentor de sempre, ingressa en el col·legi de la Companyia al monestir 
de Veruela, a Saragossa, una antiga abadia cistercenca del segle XII que funcionà com a 
col·legi d’Humanitats dels jesuïtes fins a 1969. Allà farà els dos anys de noviciat i estudiarà 
les humanitats, especialment llatí, grec i francés. L’any 1942, als 18 anys, acaba el noviciat i  
ingressa en la Companyia de Jesús, en assumir i pronunciar els tres vots preceptius. Ja 
jesuïta, marxa cap a Catalunya, a Barcelona, per cursar els estudis superiors en filosofia i  
lletres.  Posteriorment,  acabarà  en  la  Facultat  de  Teologia,  a  S.  Cugat  del  Vallés,  on 
culminarà els estudis de teologia. 

A Palma  de  Mallorca,  al  col·legi  Monte  Sión,  posaria  a  prova  tota  la  seua  formació 
acadèmica com a professor durant tres anys, tot un repte que el confirmaria en dues de les 
seues  grans  passions:  la  vocació  jesuítica  i  l’ensenyament,  precisament  en  un  orde 
especialment pensat des de la fundació per formar alumnes i construir persones. Ell, de 
jove,  volia  ser  metge,  però  el  pànic  a  veure  la  sang  li  dissipà  la  vocació,  que  canvià 
ràpidament per la de periodista d’investigació, on tampoc veié del tot clara l’íntima aspiració 
que sentia per explicar als altres allò que sabia. Ser professor era la solució millor i, si a  
més, podia pujar al púlpit i predicar homilies, explicar l’evangeli, la cosa estava resolta: seria 
jesuïta i mestre d’alumnes.

Quinze  anys  més  tard,  el  1955,  tornava  a  València  per  ordenar-se  sacerdot,  amb  sis 
companys més, aprofitant l’efemèride del V Centenari del naixement de S. Vicent Ferrer, un 
altre valencià predicador infatigable i  genial.  Ja ordenat, vindrà, finalment, a Gandia, la 
ciutat familiar,  al  col·legi  dels jesuïtes, per superar allò que en el  procés formatiu de la 
Companyia de Jesús es diu la “3a provació”. Això duraria, exactament, un any, el temps 
establert per completar i confirmar la vocació de jesuïta, ja, per sempre. Va tornar a Gandia 
als 31 anys, ja adult, que el va reconnectar amb un ambient ben conegut i un paisatge ple 
de  records  i  de  memòria.  Eren,  encara,  temps  difícils,  durs  i  mals  de  passar,  quasi 
impossibles, però els hàbits de la companyia donaven una certa protecció i benestar. 

Però el descans i la proximitat familiar durarien poc. De seguida, va conéixer la destinació 
obligatòria que el pare superior li havia triat: professor de filosofia i literatura a Alacant. Però 
a  més,  s’hi  trobaria  amb  la  prefectura  d’estudis,  supervisor  de  disciplina  i  encarregat 
d’esports per als curos de COU, els preuniversitaris. Allà, la inquietud i la passió també pel 
cinema,  el  duran,  primer,  a  estudiar-lo  un  temps  a  França  i  a  organitzar,  després,  un 
cinefòrum  al  col·legi,  però  també  a  Elx,  Elda,  València...  una  forma  intel·ligent  i  nova 
d’educar i formar, també, els pares i familiars dels alumnes, de donar reforçar el missatge 
de l’evangeli amb suports nous, i de globalitzar-lo, d’escampar-lo i fer-lo participar. Serien el 
seu liberalisme ideològic, els estudis cursats i el comportament civil i cultural particularment 
obert que ell predicava des de la companyia, tot allò que li afavoriria una via de comunicació 
amb les famílies i li reportaria un carisma i una autoritat professional entre l’alumnat, que ja 
no l’abandonarien mai.  La Companyia seria el  refugi perfecte per trobar-se a ell  mateix 
també, per guardar secrets íntims, però sobretot per influir, per explicar, per contactar amb 
joves que serien el futur econòmic i polític del país. Vicente Calderón, el recordat president 
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d’un  club  de  futbol  de  Madrid,  en  seria  una  mostra  d’amistat  transformada  en  ajuda 
econòmica per a la ciutat. També ho seria el  seu alumne José Bono, expresident de la 
comunitat castellanomanxega i expresident del Senat molts anys. N’hi hauria d’altres que ell 
sabria aprofitar en benefici de causes col·lectives, com la que li permeté ajudar a fundar el 
col·legi de deficients de Potries, amb aportacions generoses i processos ràpids, fàcils. De 
tota manera, tot allò sempre passava com si fóra natural, com si les seues gestions no foren 
importants, sempre amb discreció i humilitat. 

El professor Puig era un mestre, un pedagog, avançat al seu temps, un explorador d’idees, 
un activista practicant dels nous models i formes d’ensenyar. Un modern que es va atrevir a 
traure del vestuari escolar els uniformes de bata a ratlles, a ajuntar xics i xiques en COU per 
primera vegada, per formar les classes mixtes tan lògiques i normals hui en dia. Metòdic, 
exigent, disciplinat. De fet, un dels seus principis preferits, que adoptà del general jesuïta 
holandès, el pare Jan Roothaan (1929-1953) és: sigues suau i educat en la forma, però 
ferm en  els  principis.  Encara,  ara,  el  recorden  molts  alumnes  seus,  als  quals  corregia 
disciplinadament, però amb elegància inesperada.

Però, tot i ser extensa i intensa la seua faceta educadora, com a professor motivador i actiu,  
és encara igual o més admirable la seua acció civil o social, lligada als principis religiosos 
que defensa. Perquè no hem d’oblidar que ell ha sigut i és, sobretot, un rector jesuïta, un 
predicador que té gravats més de 900 sermons en la ràdio, producte de més de 20 anys 
d’oficiar la missa dels diumenges per a malalts, a més del programa Iglesia en marcha, amb 
més de 13.000 oients, pel qual rebé la medalla d’or de l’emissora Cope. El pare Puig puja a 
la trona o al  púlpit  com qui puja a una tarima d’aula, amb els discursos preparats, ben 
redactats i revisats a consciència, amb poques improvisacions per a no desviar el missatge. 
Allà es mou com un peix en l’aigua, perquè predicar i explicar és, en el fons, el gran plaer 
de la seua vida i la seua professió de sempre.

Quan, després de 30 anys entre els col·legis de la companyia a Alacant i a València, es 
jubila en la docència, l’envien novament a Gandia, a la residència dels jesuïtes del Palau 
dels Borja, la casa pairal de Sant Francesc, el tercer general de la Companyia de Jesús.

Ací,  atés que les obligacions acadèmiques són solament de suport i  simbòliques, tindrà 
temps per ampliar la seua vessant també d’apostolat seglar, d’acció social, que el durà a ser 
membre  fundador  d’algunes  associacions  tan  emblemàtiques  com  “Bunyoleres  sense 
Fronteres”, que obrin, cada dia, un menjador social, o el “Proyecto Hombre”, per a tractar la 
drogoaddicció.  A més a més,  ajuda a impulsar altres projectes també fonamentals i  de 
referència en l’assistència a pobres, malalts o abandonats, com és el Centre d’Acollida S. F. 
d’Assís, on col·laborarà durant huit anys a donar forma a la idea d’aquells inicials quatre 
llecs que, finalment,  prenen els vots religiosos en l’orde del pobre d’Assís. Encara, ara, 
aporta  desinteressadament  recursos propis  per a cobrir  part  de les necessitats  d’aquell 
centre.
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Però ell encara està actiu, dins les seues limitacions. I encara pensa i vol una Gandia que 
tinga el respecte i la responsabilitat com a principis bàsics. Confessa que el temps, l’edat, li  
ha  aportat  més  comprensió  i  humanització.  Declara  que  cada  dia  tracta  d’entendre  i 
comprendre més a la gent, a la qual se sent més unit i lligat que mai. Enguany farà 73 anys 
des que va pronunciar els tres vots sagrats per a ingressar en la Companyia i encara pensa 
que tot eixe temps l’ha passat com qui passa una migdiada d’estiu sota una parra i s’alça 
animat per acabar la jornada. 

CONSIDERACIONS

La concessió del títol de Fill Predilecte de la ciutat està regulada en els articles 1, 3, 5 i 6 del  
Reglament Municipal d’Honors i Distincions vigent i ha d’estar acordada per unanimitat del 
Ple corporatiu, amb la tramitació prèvia de l’expedient regulat en els articles 22 i 23 del 
mateix reglament.

Atés que els antecedents sumàriament descrits acrediten amb escreix l’alta rellevància i 
utilitat dels servicis prestats per José Puig a Gandia, des del seu impagable exemple de 
solidaritat  humana,  amb el  que ha  contribuït  a  construir  una  ciutat  més humanitzada  i  
comprensible,  atenta  a  les  necessitats  col·lectives  i  disposta  a  ajudar  les  persones 
necessitades.

Atés que, per tot el que fins ara ha quedat dit, de forma  succinta i contrastada, José Puig  
pot meréixer i,  en conseqüència, ser distingit  amb el títol de Fill  Predilecte de la Ciutat, 
d’acord amb el que disposa el capítol II del Reglament d’Honors i Distincions vigent.

Per  tot  això,  i  conformement  amb el  que disposa  l’article  23 del  Reglament  d’Honors i 
Distincions, formule al Ple de la Corporació, previ dictamen de la Junta de Portaveus, la 
següent

PROPOSTA D’ACORD

PRIMER. Concedir el títol de Fill Predilecte de la Ciutat de Gandia al ciutadà i pare jesuïta 
José Puig Miret.

SEGON. Fer-li entrega de la distinció corresponent al títol concedit.

TERCER. Publicar la concessió d’aquesta distinció en el Butlletí Oficial de la Província i en 
un dels diaris de més difusió d’aquesta, inserir-la en la pàgina web municipal i inscriure-la 
en el Llibre d’Honors i Distincions destinat a aquest efecte, en compliment de l’article 29 del 
Reglament esmentat.»

Vist, així  mateix, l’informe emés, amb caràcter preceptiu, pel secretari  general del Ple, i 
tenint en compte el que estableix l’article 5é del Reglament Municipal d’Honors i Distincions, 
en relació amb la necessitat de declarar l’excepcionalitat de la concessió d’aquest títol, en 
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haver-se atorgat tres títols de Fill Predilecte, l’any 2010.

 
La  Junta  de  Portaveus,  sense  debat  i  per  unanimitat  dels  seus  membres,  emet 
dictamen favorable a la proposta transcrita, alhora que li afegeix un primer paràgraf 
en  els  termes  expressats  i,  en  conseqüència,  sotmet  a  l’aprovació  del  Ple  de  la 
Corporació la següent 

PROPOSTA D’ACORD

PRIMER.  Declarar  l’excepcionalitat  prevista  en  l’article  5é  del  Reglament  Municipal 
d’Honors i Distincions, ateses les circumstàncies que concorren en el present supòsit.

SEGON. Concedir el títol de Fill Predilecte de la Ciutat de Gandia al ciutadà i pare jesuïta 
José Puig Miret.

TERCER. Fer-li entrega de la distinció corresponent al títol concedit.

QUART. Publicar la concessió d’aquesta distinció en el Butlletí Oficial de la Província i en un 
dels diaris de més difusió en aquesta, inserir-la en la pàgina web municipal i inscriure-la en 
el Llibre d’Honors i Distincions destinat a aquest efecte, en compliment de l’article 29 de 
l’esmentat Reglament.

Seguidament,  s’inicia  un torn d‘intervencions a  càrrec  dels  portaveus dels  Grups 
Muncipals i que tanca el Sr.Alcalde:  
  

- SRA. LORENA MILVAQUES (Grup Bloc-Verds: Compromís): « Bona vesprada a totes i 
a tots i moltes gràcies en nom de Compromís per acompanyar-nos en este acte en què la 
ciutat va a nomenar el Pare Puig Fill Predilecte de Gandia, un dels majors honors instituïts.

Pare Puig: vostè ja sap l’estima que li té la ciutat. 

I nosaltres sabem que pensa que no calia un reconeixement exprés com el que hui fem 
perquè, com deia Descartes, els més generosos acostumen a ser els més humils. I vostè és 
les dues coses: generós i humil. No diré discret, perquè seria faltar a la veritat ja que si hi ha 
algun altre tret  que també el  caracteritza és la  seua capacitat  per esdevenir  un divertit 
protagonista allà on estiga, sempre disposat a participar activament.

La nostra societat no acostuma a reconèixer adequadament els seus prohoms i, en tot cas, 
ho sol  fer  tard.  De vegades,  massa tard.  Per  això,  ha d’entendre  que este  homenatge 
col·lectiu no arriba, ni de lluny, a retornar-li una mínima part del que vostè ens ha regalat. 

A banda de la  docència,  la seua tasca social  en ajuda dels més desafavorits ha estat, 
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senzillament, impressionant. 

I  constant,  perquè  no  ha dubtat  mai,  sempre  disposat,  amb alegria,  a  col·laborar  amb 
qualsevol col·lectiu o associació que li ho demane i sempre prest a encetar nous projectes, 
noves aventures, una vegada consolidats els anteriors.

Per això, hui,  en nom de tots aquells als qui  vostè els ha dedicat  la vida,  li  volem dir,  
senzillament: gràcies.

Moltes gràcies, Pare Puig.

I no li ho diem nosaltres només.

Perquè hui,  amb nosaltres,  juntament  amb estos regidors i  regidores que,  de vegades, 
semblem tan allunyats del poble, estan totes les persones amb discapacitat psíquica i les 
seues famílies als  qui  vostè  va  oferir  un  espai  per  al  seu  desenvolupament  i  que hui, 
dècades després, i sortosament amb una visió més integradora, continua prestant el seu 
servei.

Hui, amb nosaltres, estan totes aquelles persones a les que vostè els va donar una segona 
oportunitat  per  rehabilitar-se  i  reinserir-se  socialment  i  superar  els  seus  problemes 
d’addiccions.

Hui, amb nosaltres, estan les desenes de malalts terminals o de persones soles i sense 
sostre a qui vostè visitava i animava.

Hui, amb nosaltres, estan totes aquelles persones a les que la crisi econòmica, social i ètica 
ha colpejat amb tota la cruesa i que, almenys, poden menjar gràcies a la tasca impagable 
d’un grapat de voluntaris i voluntàries.

En definitiva,  hui,  amb nosaltres,  estan tots aquells als qui  vostè ha ajudat  a sentir-se, 
malgrat tot, éssers humans.

Ja sabem que seria injust afirmar que ho ha fet tot vostè sol però també seria injust no 
reconèixer  que  vostè  ha  estat  present  en  la  gestació  i  el  desenvolupament  de  totes  i 
cadascuna d’eixes iniciatives.

Feia  uns anys,  este  plenari  atorgava el  mateix  títol  de  fill  predilecte  a un altre  gandià, 
company  de  la  seua  orde,  el  Germà  Robert  Costa,  qui,  a  l’Equador,  va  dirigir  l’ONG 
“Viviendas para los Sin Techo”. En aquell acte, el Germà Robert afirmava que la pobresa no 
és una opció triada lliurement però l’ajuda als més desafavorits sí que és.

Vostè ha triat eixa opció i estem convençuts que ho ha fet al marge de la seua vocació 
religiosa. I nosaltres li ho volem reconèixer amb este senzill homenatge.
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Li volem dir que ens sentim ben orgullosos de comptar amb gent com vostè a la nostra 
ciutat i li volem reiterar en nom de tots els qui ha ajudat, directament o indirecta, el nostre 
agraïment  perquè  amb  tota  seguretat  ni  les  seues  vides  ni  la  nostra  ciutat  serien  les 
mateixes si vostè no haguera triat eixa opció.

Moltes gràcies.»

- SRA. DIANA MORANT (Grup Socialista): «Membres de la Corporació Municipal, Senyor 
José Puig, pare Puig, associacions, entitats, veïns i veïnes, res deu haver tan satisfactori 
com el mereixement, primer, i el reconeixement, més tard, de la distinció de Fill Predilecte 
de la teua ciutat. Als gandians, no sols ens uneix l’estima per la terra que ens ha vist nàixer; 
també, el desig i l’empenta de llegar-ne una millor a les generacions que ens succeiran. 
Contribuint,  com  pocs  ciutadans  arreu  de  la  nostra  terra,  a  una  dignitat  que  és 
necessàriament esperit de superació. Una dignitat col·lectiva que sols ve del millorament de 
les condicions dels més humils: no que tots partim del mateix lloc, sinó que ni la ruïna ni  
l’atzar impedisquen que tots puguem arribar al mateix lloc. Sabent això, resulta més fàcil 
comprendre com pot sentir-se hui el pare Puig, un dels ciutadans que contribueix a eixe 
esperit col·lectiu d’empenta i, en estos temps de sotsobra, al redreçament col·lectiu a través 
dels valors. I com se senten també aquells que el valoren i l’estimen, i els qui compartixen 
amb ell  tasca educativa o cívica, social o pastoral. Totes elles contribueixen, cadascuna 
amb la seua pròpia escala de valors, a convertir en més justa una societat de patiments i  
reptes, d’anhels i consecucions. Assumir que hi estan en la determinació de cadascun de 
nosaltres és una de les veritats prematures sols a l’alçada dels utòpics; el pare Puig és, si 
m’ho permeten, un poc d’ells.  Viu seguint els ensenyaments del general de la Companyia 
de Jesús, sant Ignasi de Loiola: “amb un ull al cel i un altre en les necessitats de la terra”.

D’entre les moltes tasques que este jesuïta, pedagog, predicador, reivindicatiu, pioner en la 
defensa dels qui menys tenen,  voldria destacar una que,  en estos temps de sotsobra i 
desmemòria, cobra rellevància, pel que suposa per als nostres valors com a societat més 
digna i que parla molt  (i  bé) del que pot fer la ciutadania quan l’acció de les injustícies 
sobrepassa l’acció dels poders públics. I és l’abnegada tasca, la sacrificada utopia que era, 
com tots els anhels que semblen impossibles, una veritat prematura: la de les bunyoleres i 
voluntaris que, primer a la modesta cuina de les seues cases, amb les seues cassoles, i ara 
per a més de 400 persones diàries, fan les Bunyoleres sense Fronteres. Un equip modest, 
però gegant en esperit i en bones intencions, que va impulsar junt amb la incansable Reme 
Lloret. Ells són els encarregats, en este temps d’incerteses, d’oferir l’única certesa a qui no 
té  res,  a  qui  no  espera  res:  un  plat  de  calent,  alguna  cosa  que  dur  a  sa  casa. 
Malauradament, cada vegada en són més en esta ciutat. Afortunadament, està l’assistència 
que Bunyoleres presta. La meua esperança, en un dia com este, és que algun dia la tasca 
de les Bunyoleres sense Fronteres siga acompanyada d’una veritable justícia social. No per 
tal  que  la  seua  tasca  no  siga  necessària,  perquè  les  bones  persones  sempre  seran 
necessàries, sinó per tal que no siga solitària: perquè no recórreguen el camí en solitari. El 
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camí —com deia abans— de les certeses entre tanta incertesa, d’empenta en estos temps 
de silencis,  de paràlisi.  Hui,  el  reconeixement  al  pare Puig, la  seua distinció com a Fill 
Predilecte de la ciutat de Gandia, du també el rostre, humil i incansable, de les Bunyoleres i  
els voluntaris del menjador social que alcen la persiana cada dia. Hui, tota una ciutat les 
mira i les reconeix, també, en el rostre del pare Puig. En el reconeixement a una de les 
seues darreres  —però  mai  l’última— contribucions a  la  nostra  societat.  Abans foren  el 
Centre d’Acollida Sant  Francesc d’Assís,  Proyecto Hombre o el  seu activisme educatiu, 
pedagògic i, lògicament, pastoral. Gandia s’enorgulleix, també, de la presència de l’orde al 
qual pertany el pare Puig, el dels Jesuïtes, des que, fa 73 anys, pronuncià els tres vots 
sagrats necessaris per a ingressar en la Companyia de Jesús. L’orde que, amb la seua 
presència a la ciutat, l’elevà a la categoria d’universal, universitària i reconeguda. L’orde 
d’un dels nostres gandians més universals, el seu tercer general i quart duc de Gandia, sant 
Francesc de Borja.

Parlava, abans, de les incerteses. De la necessitat que tenim, com a representants públics, 
com a ciutadans que algun dia triàrem ser valents, de construir les certeses que oferir a 
aquells a qui representem. Vull parlar-los, també, de la necessitat de proporcionar noves 
eines  amb  què  redreçar  una  societat  aterrada;  els  bons  mestres  saben  —com  diu  el 
professor Ángel Gabilondo— compartir, a més d’un camí, una passió. Saben conjugar els 
coneixements amb una forma de viure. Saben que la constitució d’una vida entregada a 
l’ensenyament és la clau del reconeixement de l’altre. Saben —en les belles paraules de 
René Char— “desenvolupar la nostra legítima raresa”. La tasca del pare Puig està feta de 
tots eixos sabers.

Voldria, en darrer lloc, destacar unes paraules que el primer biògraf del patró de la ciutat, 
Dionisio  Vázquez,  fica  en boca de sant  Francesc de Borja,  en  el  moment  en què rep 
l’autorització de l’emperador Carles V a la sol·licitud de deixar el ducat per fer-se jesuïta. 
Francesc  de  Borja,  en  una  lliçó  d’humilitat,  que  voldria  afegir  a  les  lliçons  abans 
enumerades, assegura: 

Vos sabéis (...)  que si  ahora estuvieran en mis manos todos los reinos de la tierra y la  
monarchía del universo, lo denunciara y desamparara todo con la misma voluntad y alegría  
que dexo esta miseria que de vuestra mano posseía.

Eixe és el darrer dels anhels que, en un dia de recordatoris, voldria deixar palés junt amb 
les eines que han de donar-nos els homes de llum i que hem de correspondre els poders 
públics: el de la humilitat, com en el desig de Francesc de Borja; el de saber que, en el  
trànsit dels moments dolents, cal l’esperança d’una certesa. Hui, reivindiquem, amb el pare 
Puig, que també nosaltres podem proporcionar-lo. 

Enhorabona pel seu nomenament, bona vesprada i moltes gràcies.»
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- SR. VICTOR SOLER (Grup Popular): «Moltes gràcies, senyor alcalde, membres de la 
Corporació Municipal, societat civil, veïns i veïnes, bona vesprada a tots. 

Senyor  José  Puig,  el  pare  Puig.  Voldria,  en  primer  lloc,  donar-li  la  més  afectuosa 
benvinguda a esta sa casa, l’Ajuntament de Gandia, i la nostra sincera enhorabona pel títol 
que hui li concedeix la nostra ciutat, la seua ciutat, en este acte tan solemne.

Poques coses engrandeixen més a una ciutat que el reconeixement als seus ciutadans més 
il·lustres. La història de les grans ciutats va indissolublement lligada a la història de vida de 
persones com vosté, que, amb la seua tasca, l’engrandixen i servixen d’exemple per a la 
resta dels ciutadans.

José Puig, el pare Puig, és un d’ells.

Resultaria  complicat  resumir,  en  uns pocs  minuts,  els  quasi  91  anys de  vida,  treball  i 
dedicació als altres del pare Puig. 

La seua vocació religiosa el va dur ben prompte a prendre la decisió d’entrar a formar part 
de la  Companyia de Jesús,  pronunciant  els tres vots preceptius de pobresa,  castedat  i 
obediència.

A partir d’este moment, el pare Puig inicia una intensa activitat per les ciutats de Barcelona, 
Palma de Mallorca, Alacant i  València, desenvolupant les dos passions que ocuparan la 
seua vida fins al moment de la seua jubilació: la fe i la docència.

En este punt, m’agradaria fer referència a una anècdota personal que vaig poder viure quan 
era tan sols un xiquet.

Jo no vaig tindre la sort de ser educat pel pare Puig, però una persona molt propera a mi sí  
que la va tindre: el meu cosí.

El pare Puig va ser l’encarregat d’oficiar la cerimònia i donar la primera comunió al meu 
cosí. Jo vaig assistir a la cerimònia i, en acabar esta, el pare Puig li va fer entrega d’un 
regal, que el va omplir d’alegria i il·lusió. A ell, gran aficionat al futbol, li va regalar unes 
botes per a practicar futbol.

He de reconéixer que, des d’eixe moment, vaig desitjar ser alumne del pare Puig, i vaig 
sentir una sana enveja pel meu cosí. 

Lluny del vessant material del regal, el que el pare Puig va demostrar amb eixe xicotet detall 
va ser un aspecte que sempre l’ha caracteritzat en la seua relació amb els altres: saber 
buscar dins de l’ànima de les persones per a fer-les felices.
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Tornant al repàs biogràfic, lluny de conformar-se amb el merescut descans propi de la fi de 
la seua etapa laboral, és a partir de la seua jubilació quan el pare Puig desenvolupa, amb 
gran dedicació, una impagable acció social a la seua ciutat, Gandia, que el durà a fundar 
associacions tan emblemàtiques a la ciutat, com Bunyoleres sense Fronteres, atenent el 
seu menjador social, o el  Proyecto Hombre, per a atendre persones amb problemes de 
drogodependència, a banda d’altres iniciatives i col·laboracions en l’àmbit social.

La fe, la docència i l’acció social són, així, els pilars amb els quals el pare José Puig ha  
sabut construir una vida de dedicació als altres, una impagable vocació humanista que, des 
de l’Ajuntament de Gandia, volem agrair sincerament.

Perquè són persones com vosté les que representen la cara més solidària, amable, pròxima 
i compromesa de l’església catòlica.

El reconeixement arriba hui, de forma oficial, en un acte carregat de solemnitat, però eixe 
reconeixement ja estava als cors dels milers de xiquets i xiquetes que van tindre la sort de 
ser educats humanament pel pare Puig, pels centenars de persones a les quals, diàriament, 
ajuda amb la seua acció social, per l’impagable exemple que vosté representa per a tots 
nosaltres.

El pare Puig passarà, des de hui mateix, a ser Fill Predilecte de Gandia. La nostra ciutat vol 
reconèixer, així, el seu valuós exemple de solidaritat humana, amb el qual ha contribuït a fer 
del nostre municipi un lloc millor, més humà, comprensible i proper a aquells que més ho 
necessiten.

Però no només és el seu treball el que ens duu a atorgar-li esta distinció. La personalitat i el 
carisma del  pare Puig l’han convertit  en un gandià il·lustre, una persona compromesa i 
orgullosa de les seues arrels,  que, sens dubte, ha sabut  tocar el  cor de totes aquelles 
persones que hem tingut la sort de poder tractar amb ell.

Fan falta més persones com el pare José Puig, persones que dediquen el millor d’elles 
mateixes per  ajudar  els  altres.  En  un moment  com l’actual,  en  el  que el  materialisme, 
l’hedonisme  i  l’absència  de  referents  morals  s’han  instal·lat  amb  força  a  les  nostres 
societats,  el  seu  compromís  cívic,  solidari  i  humà  amb  els  més  necessitats  il·lumina 
l’esperança retrobada amb l’ésser humà.

I és, sens dubte, ara, en estos temps d’incertesa social derivats de la crisi econòmica que 
ens han tocat viure, quan el seu exemple es fa especialment valuós. 

Són les persones com vosté, pare Puig, les que capitanegen el vessant més humà de tots, 
el solidari. Vosté, que ha aconseguit vertebrar una ajuda social bàsica, la del pa nostre de 
cada dia, a través del seu estimat menjador social, que allunya de l’infern diari aquells als 
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quals la crisi ha colpejat amb més força, fins arribar a l’extrem de no tindre res per endur-se 
a la boca. Sols per això és mereixedor de la nostra infinita gratitud.

Hui, amb el reconeixement explícit, per part del consistori gandià, cap a la seua persona, 
voldria que este sentiment compartit per tots fóra l’inici d’un nou temps a la nostra ciutat, en 
el qual el llegat i la lliçó moral del pare Puig guie l’acció de tots aquells que ens dediquem a 
la cosa pública.

El nostre és, també, un exercici de servici als altres, i tenim la responsabilitat de dignificar la 
vocació pública, de fer-la útil per al ciutadà, d’abandonar l’enfrontament continu en el que 
pareix que ens hem instal·lat.

En nom del Grup Municipal Popular, no em queda més que reiterar l’agraïment i la nostra 
sincera admiració cap al nou Fill Predilecte de Gandia, el pare José Puig. Estic convençut 
que Gandia, la nostra ciutat, se sentirà honrada de tindre, entre els seus ciutadans i veïns 
més il·lustres, una persona com vosté, pare Puig.

Ningú  millor  que  ell  per  a  encetar  esta  nova  etapa  de  reconeixements  per  part  de 
l’Ajuntament de Gandia. 

Gràcies i enhorabona.»

- SR. ALCALDE:  «És un plaer vore el  saló de plens replet de gom a gom per a rendir 
homenatge  i  manifestar  la  nostra  gratitud  a  una  persona  que,  desinteressadament,  ha 
dedicat temps, esforç i part de la seua vida al servei i benefici d'uns altres. 

Amb açò, vull dir que els gandians hem sigut, som i serem afortunats per la dedicació que el 
pare  Puig  ens  ha  oferit  al  llarg  de  tants  anys,  en  diferents  associacions,  institucions  i 
col·lectius, que ha estat palesa en aquest acte.

Ha sigut un exemple d'humanisme, de solidaritat, de generositat i de lliurament, i el seu 
paper en la societat de Gandia ha sigut important. Contrasta amb la sensació que podem 
tenir  —per cert, desafortunadament— a voltes, no tan errònia, de viure en un món egoista, 
en  el  qual  cadascú  ens  ocupem  del  nostre  des  d'un  individualisme  cec  davant  els 
problemes.

El pare Puig no ha buscat compensacions ni recompenses, més enllà de la tranquil·litat de 
la seua consciència i de la seua satisfacció personal per la seua ajuda als altres. 

Gràcies  al  seu  treball  desinteressat,  la  nostra  societat  és  millor  en  sectors  de  gran 
incidència social, com els serveis socials i l'educació. 

Docent de formació i professió, jesuïta de convicció i amant de les iniciatives humanitàries, 
per les quals més destaca i és més conegut actualment.

ACTA PLE 26  de febrer de 2015
12 de 15

  



                     

Com a alcalde de la ciutat, vull donar les GRÀCIES, en majúscules. Gràcies, per tindre eixa 
vitalitat i haver portat endavant tants projectes importants i solidaris a la nostra ciutat.

Com bé s'ha dit  hui, impulsor i  fundador de iniciatives socials com Proyecto Hombre, el 
Centre d'Acollida Sant Francesc d'Assís o Bunyoleres Sense Fronteres, el menjador social 
que tant fa per la gent més necessitada. 

Açò és tan sols un breu resum del seu llarg currículum que ha dedicat a les persones. 
Possiblement, pel seu esperit religiós ha estat sempre en contacte amb aquelles persones 
que més ho necessiten, tendint-los la mà i donant a qualsevol problema, una solució. 

Per part de l'Ajuntament que tinc l'honor de presidir, reitere aquest compromís que el Pare 
Puig ha desenvolupant durant molts anys. És per això que, dies enrere, vaig proposar al Ple 
Municipal que hui celebrem, en sessió extraordinària, aprovar, per unanimitat, la proposta 
de nomenar Jose Puig Miret, com a Fill Predilecte de la ciutat de Gandia. 

Abans d’acabar, m’agradaria llegir uns escrits que ens han adreçat, i considere que hauríem 
de deixar constància d’ells. 

Del Pare Roberto Costa SJ, també Fill Predilecte de la ciutat:

“Muy estimado Alcalde de Gandía, Arturo Torró Chisvert:

Le saluda y felicita atentamente el Hijo Predilecto de Gandía, Roberto Costa S.J. No sabe la  
alegría que he tenido al leer la invitación a la concesión del Título de Hijo Predilecto de la  
Ciudad de Gandía, a mi gran amigo y hermano en Cristo, el Reverendo Padre José Puig Miret  
S.J. Si hubiese otro título mayor, sería también merecedor de él, por sus grandes virtudes y la  
entrega total a nuestros hermanos más empobrecidos de esa gran Ciudad Ducal, Gandía.

Lamentablemente, la distancia entre Cuenca-Ecuador, hace imposible mi asistencia a dicho 
acto, en el cual hubiera disfrutado mucho en el merecido agasajo. Estaré muy unido a ustedes 
por medio de la oración, deseándoles toda clase de bendiciones de Dios. 

Reciban un fuerte abrazo de todo corazón,

       Roberto Costa S-J.”     

I d’Ester Ribes, hui present al Ple, i que, amb aquestes paraules, vol fer-li arribar el seu 
més sincer agraïment:

“Padre Puig, siempre he sentido que tu existencia es fruto especial del amor de DIOS y por 
eso tu vida está tan llena de luz.

Te admiro por cómo sabes mirar las cosas nuevas o viejas, con ojos siempre jóvenes.

Si tuviera que resumir brevemente mis sentimientos, te diría bien alto:

¨Padre Puig, gracias..."
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Únicament acabe de llegir dos missatges d’agraïment, però estic segur que cadascuna de 
les persones ací reunides i les que han passat, al llarg d’este temps, per la vida del pare 
Puig tenen el seu propi, per això ...

Després de les intervencions realitzades, per part de l’instructor de l’expedient, dels 
portaveus  dels  grups  polítics  municipals  Bloc-Verds:  Compromís,  Socialista  i 
Popular i  del  Sr.  Alcalde,  el  Ple de l’Ajuntament,  per unanimitat dels  25 membres 
corporatius, aprova el dictamen transcrit en els seus propis termes.

Per últim intervé de nou el Sr. Alcalde per a manifestar el següent:

«En nom de la Corporació Municipal i de la ciutat, tinc l’honor de lliurar el Títol de Fill  
Predilecte de Gandia al Reverend Pare Sr. José Puig Miret SJ.»

Finalment, una vegada concedit el títol de Fill Predilecte de Gandia, el Sr. Alcalde cedeix la 
paraula al homenatjat.

- PARE JOSÉ PUIG: 

El  Pare  José  Puig  Miret  va  expressar,  en  el  seu  parlament,  l'agraïment  per  la 
consideració atorgada, que l’ompli de satisfacció, orgull i alegria, no solament a ell, 
sinó també a la seua família i a la Companyia de Jesús.

Va posar en relleu el seu amor a Gandia, la seua platja blava, els seus tarongerars, les 
ermites de sant Antoni i santa Anna, l'Alquerieta de Martorell, on va passar la seua 
infància, la Col·legiata, el Palau Ducal, la Setmana Santa i les Falles. Va ressaltar la 
seua col·laboració amb la casa d'acollida dels franciscans, amb el Proyecto Hombre 
(habilitant habitacions al  Palau),  i  amb el  Preventori  Infantil.  Es va referir  a poder 
estimar Déu, en l'ocàs de la seua vida, a través dels més pobres i, en aquest sentit, va 
recordar la seua actuació al menjador social, que està donant un poc d'utilitat a la 
seua vida,  i  desenvolupant la seua sensibilitat cap als altres. Finalment,  va referir 
algunes anècdotes i experiències personals.

I no havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència clou la sessió, a les 20.23 h del 
dia de la data; del que s’ha tractat en ella i de conéixer les persones assistents, com a 
secretari general del Ple de la Corporació, done fe i certifique.

 

L’ALCALDE                                 EL SECRETARI GENERAL ACCTAL. DEL PLE 

                                                                                   (Decret. núm. 3397 de 7/07/2011 )

      

       Arturo Torró Chisvert                                     Josep Ferran Carbó Escrivá
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