Vila-real.com: el portal de Vila-real (Villarreal) en Internet

Benlloch porta a la Junta de Portaveus el nomenament de la dissenyadora i
empresària Dolores...
viernes, 10 de marzo de 2017

L'alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha elevat a la Junta de Portaveus municipal la proposta d'honors i distincions de la
ciutat a concedir enguany, en la qual destaca el nomenament de la dissenyadora i empresària Dolores Cortés com a Filla
Predilecta de Vila-real. "Dolores Cortés és l'exemple de dona emprenedora i visionària, innovadora en el seu moment,
que ha fet de la seua empresa un referent internacional i del seu nom una marca de prestigi que col·loca Vila-real en el
mapa del món", assenyala Benlloch. "Motius més que suficients per a reconéixer la seua trajectòria i la seua aportació a la
construcció del Vila-real de hui amb l'honor de ser nomenada Filla Predilecta de la nostra ciutat", agrega.
"Que Vila-real siga considerada Ciutat de la Ciència i la Innovació no és per casualitat; és gràcies a gent com a Dolores
Cortés que, en una època en què les dones tenien moltes dificultats per a accedir a l'àmbit de l'empresa i els negocis, va
saber veure una necessitat i donar-li resposta amb imaginació i valentia, introduint innovacions en la moda de bany que
l'han convertit en una referència indiscutible del sector", assenyala l'alcalde. El primer edil recorda, a més, que d'aquella
xicoteta merceria i els primers vestits de bany elàstics elaborats artesanalment va sorgir "una empresa familiar que s'ha
convertit en una de les més importants i internacionals del nostre entorn, contribuint a generar economia, creant ocupació
a la ciutat i obrint sempre nous mercats de la mà de la seua filla, Dolores Font Cortés".
Per tot açò, el primer edil ha traslladat als diferents grups amb representació en el consistori una proposta per a concedir a
la dissenyadora el títol de Filla Predilecta de la ciutat. La concessió de la distinció s'abordarà en la Junta de Portaveus que el
primer edil ha convocat per a dijous que ve, 16 de març, en la qual es debatran també altres propostes de medalles a
entitats i personalitats del municipi.
"És important que, com a Administració i com a societat, siguem capaces de reconéixer les aportacions de persones i
col·lectius que, amb el seu treball, han marcat el camí de l'evolució local i contribueixen a fer de Vila-real la ciutat avançada
que és hui. Cap societat es construeix sense les aportacions individuals de les persones que la conformen; reconéixerles i retre homenatge a aquestes contribucions és un deure i serveix, a més, d'exemple i estímul per a tots", agrega
Benlloch. Dolores Cortés se sumarà, d'aquesta manera, a l'elenc de Fills Predilectes de Vila-real, que en els últims anys
ha incorporat a personalitats com el músic i compositor Rafael Beltrán Moner i els empresaris Manuel Colonques,
Héctor Colonques i José Gómez Mata.
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Leer más en: http://www.vilareal.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=41045&tipo=8&nivel=1400&language=ca&co
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