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L'empresària i dissenyadora Dolores Cortés se suma als honors de la ciutat com a
Filla...
miércoles, 17 de mayo de 2017

L'alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha atorgat aquesta vesprada les credencials com a Filla Predilecta de la ciutat a
Dolores Cortés Goterris, empresària i dissenyadora de moda de bany vila-realenca, en un acte celebrat a l'Auditori
Municipal Músic Rafael Beltrán Moner, amb la presència dels fills predilectes i adoptius Fernando Roig, Mossèn
Guillermo Sanchis, Héctor i Manuel Colonques i Jordi Garcia Candau. Benlloch ha destacat la història de superació de
Dolores Cortés, "una dona emprenedora i visionària, una innovadora capaç de convertir una idea en una oportunitat,
d'obrir la ment davant els problemes i donar noves respostes als nous reptes i situacions".
L'alcalde també ha fet referència a la importància de donar visibilitat i posar en valor el paper de les dones en la història de
Vila-real. En aquest sentit, Dolores Cortés serà la segona Filla Predilecta de la ciutat, juntament amb la mestra i
escriptora Angelina Abad. "La dona ha sigut fonamental per al desenvolupament de la nostra societat; per desgràcia en
un segon plànol. Sense les dones dels magatzems o dones pioneres com la matrona Dolores Cano, Vila-real no seria el
que és. Tenim molt de camí encara per davant per fer justícia i posar les nostres dones al lloc que mereixen", ha
assenyalat. "La trajectòria empresarial, la qualitat humana, l'exemple de superació que ha estat la seua vida, són mèrits
més que suficients per atorgar-li hui les credencials de Filla Predilecta de Vila-real a Dolores Cortés", ha conclòs.
Més imatges, en el Flickr de l'Ajuntament
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Leer más en: http://www.vilareal.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=42421&tipo=8&nivel=1400&language=ca&co
dResi=1.
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