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Benvolguda Ana, tu com a valenciana que eres, i  com a dona que s'estima la seua terra i  la seua 
cultura, saps ben bé que el nostre País no acostuma a reconéixer a aquells dels seus que ho mereixen. 

Nosaltres ho sabem bé, perquè hem lluitat pel reconeixement de persones il·lustres com Vicent Andrés 
Estellés, Enric Valor, Joan Fuster, etc... i no sempre ho hem aconseguit. 

Per això hui és un dia especialment feliç per al BLOC, perquè assistim al reconeixement d'una dona de 
la nostra terra, del nostre poble, del nostre País. Al reconeixement d'una persona que s'ho ha guanyat 
no sols per la seua trajectòria com a metgessa, com a docent i  com a investigadora, sinó que ho 
mereix també pel seu carisma, per la seua qualitat  com a persona,  per la seua vocació i  la seua 
dedicació incondicional cap als altres. I tu Ana eres així, quan et poses la bata de metgessa, però 
també quan no la portes, eres així sempre, en el dia a dia. 

Per això, el fet que hui el teu poble et dedique este acte per a nomenar-te filla predilecta, és per a 
nosaltres una fita històrica, perquè eres la primera persona de Bonrepòs i Mirambell que va a rebre 
esta distinció, i ens sentim molt contents.

Jo ho va dir  Vicent  Andrés Estellés:  “No s'és res si  no s'és poble”,  i  la  gent  del  BLOC estem 
convençuts que els pobles que honoren els seus veïns i veïnes més exemplars, com ho eres tu per a 
Bonrepòs i Mirambell, estan més preparats per construir col·lectivament un futur millor. 

Enhorabona Ana, però sobretot gràcies, gràcies per ser com eres, perquè encara que has arribat molt 
jlluny, la teua proximitat i senzillesa et fan encara més gran.


