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La Safor 

Anem fent!

F
a unes setmanes, Rafa 
Juan va presentar el lli-
bre Una dulce historia, 
el qual parla de la trajec-

tòria, en el temps, de l’empresa 
que fundaren els seus pares, 
Antonio Juan i Victoria Fer-
nández, la qual s’anomenà du-
rant mols anys Dulcesol i que 
ara du per nom Vicky Foods, en 
honor de sa mare, qui ha faltat 
fa uns mesos i qui fou l’ànima de 
l’empresa i, també, per la seua 
internacionalització actual. Ell 
n’ocupa la màxima responsabi-
litat. N’és el CEO. 

Conec Rafa Juan des de fa 
anys. De quan els nostres fills, 
adolescents, practicaven l’es-
port a Vilallonga, on ell vivia 
amb al seua família. Vaig estar 
una vesprada en sa casa, on els 
xicons celebraven la final d’un 
torneig de minitenis i em va re-
bre amb una gran cortesia i 
amabilitat, igual que Àngels Es-
tevan, la seua dona. Aleshores 
Rafa era ja un personatge im-
portant dins del món empresa-
rial. Hem coincidit després en 
diversos actes oficials i hem 
compartit diverses responsabi-
litats culturals i socials. Els dos 
hem format part, durant varies 
edicions, del jurat que atorgava 
els premis multidisciplinaris del 
Grup Radio Gandia que tenen 
tant de ressò per la categoria 
humana dels guanyadors i per 
la rellevància cultural, acadèmi-
ca, empresarial i social de les 
entitats guardonades. Els dos 
hem sigut vicepresidents de la 
Societat de Foment d’Agricultu-
ra Indústria i Comerç de Gan-
dia, ell de l’Àrea Empresarial i jo 
de la de Cultura, formant part 
de la directiva de l’entitat que 
presidia Joaquín Bernabeu. En 
les nostres reunions mensuals 
sempre fou un directiu atent a 
les qüestions, ponderat en les 
apreciacions que feia i interes-
sat en els problemes de Foment 
d’AIC, la qual cosa em merave-
llava, perquè aleshores ell ja era 
el màxim responsable d’una 
empresa de caràcter multina-
cional amb milers de treballa-
dors i, a més a més, ocupava al-
tres càrrecs de màxima respon-
sabilitat dins del món empresa-
rial valencià. 

La periodista Marina Vallés 
escriu en la contraportada del 
llibre: «Rafa Juan narra els orí-
gens d’un menut negoci esde-
vingut un gegant del sector ali-
mentari i amb el qual honora la 
figura dels seus pares, Antonio 
Juan, l’home creatiu, ambiciós i 
optimista, i Victoria Fernández, 
la dona constant, realista i con-
servadora. L’amalgama perfecta 
perquè l’empresa tire endavant. 

[...] El llibre comença amb una 
bellíssima historia d’amor que 
uneix el poble de Malvedo, d’As-
túries, i el municipi valencià de 
Vilallonga, i ara, tres genera-
cions després, aquella unió sor-
gida de la manera més inver-
semblant ha escampat la seu 
xarxa per la meitat del món fins 
on arriba el treball i l’esforç de 
l’equip humà que conforma la 
gran família de Vicky Foods». 

Hi va haver una primera pre-
sentació del llibre a Vilallonga, 
el poble on tot va començar, en 
la seu de la Fundació Victoria 
Fernández, la qual s’inaugurava 
eixe dia, i en el transcurs de 
l’acte es va descobrir un bust de 
la fundadora, obra de l’escultor 
Joan Castejon. Eixe dia l’autor 
explicà que el llibre havia d’ha-
ver-lo escrit sa mare i que ell es 
va decidir a fer-ho, finalment, 
acceptant el repte que suposava 
el fet que ell era de ciències que 
no de lletres i gràcies al fet que 
la seua activitat en la xarxa li ha-
via permés contactar amb Pe-
dro Martínez Ruiz, qui l’havia 
assessorat en la edició dels di-
versos capítols. Que la seua in-
tenció havia sigut la d’explicar la 
història de l’empresa Dulcesol, 
de tots els passos fets en les dife-
rents èpoques d’estos 70 anys; 
de totes les decisions que van 
prendre, tant de les encertades 
com de les que no ho foren, 
però amb les quals, i en caminar 

el dia a dia, s’havia aconseguit 
progressar fins a esdevenir una 
empresa internacional, Vicky 
Foods, de la qual estaven, tots, 
ben orgullosos.  

 A l’acte acudiren el president 
de la Generalitat, Ximo Puig, i el 
president de les Corts, Enric 
Morera. El president Puig és 
l’autor del pròleg del llibre, on 
escriu i confirma: «Vicky Foods 

és una empresa que ha abastat 
l’excel·lència i darrere del seu 
nom i de la seua imatge de mar-
ca hi ha una llarga història de 
dedicació, d’investigació, d’in-
novació i exigència, i, per da-
munt de tot, hi ha persones amb 
noms i cognoms que ho han fet 
possible. [...] Les línies d’actua-
ció que expliquen l’èxit: la recer-
ca d’una major qualitat, respon-
dre amb fiabilitat a la demanda 
dels consumidors, el treball 
constant i, sobretot, haver sigut 
fidel a uns valors i a una cultura 
empresarial pròpies, han sigut 
les claus de la magnífica trajec-
tòria seguida fins arribar als 
nostres dies». 

La segona presentació del lli-
bre fou a Gandia, en un acte ce-
lebrat al saló de conferències de 
Foment d’AIC i organitzat pel 
Cercle d’Economia de la Safor, 
el president del qual, Ramon 
Soler, després de congratular-se 
pel motiu pel qual es reunien 
aquella nit, donà la benvinguda 
a tot els presents: l’alcalde, José 
Manuel Prieto, al capdavant, 
amb el vicealcalde, Josep Alan-
dete; les tinentes d’alcalde, Lu-
divina Gil i Carmen Fuster, 
l’aleshores tinent d’alcalde Fe-
rran Martínez, el portaveu Víc-
tor Soler; les regidores delega-
des Lydia Morant, Amparo 
Victoria i Juana Navarro; el re-
gidor delegat Salvador Gregori; 
les regidores Carmen Román, 
Gemma García i Cristina Mo-
reno, i el regidor Pascal Renolt. 
També a l’alcalde de Vilallonga, 
Román Garrigós, qui anava 

acompanyat per la tinenta d’al-
calde, Alicia Gomis. 

Ací feu la presentació del lli-
bre l’alcalde Gandia, José Ma-
nuel Prieto: «La rellevància so-
cial de les empreses no sola-
ment la dona un volum de fac-
turació, un nivell d’emprenedo-
ria i un alt component d’inno-
vació que ambiciona noves 
mampreses, el dona, també, 
l’arrelament a la terra, el com-
promís amb la societat on 
s’arrela i on creix. [...] La vostra 
promesa renovada, amb aroma 
a Glories i sabor als millors 
dolços, vos ancora a esta terra i 
al compromís permanent, i ina-
cabable, d’un nou comença-
ment que no oblida qui és, d’on 
ve, a quin territori es deu i quin 
somni el conrea i vos mou cada 
dia». 

Les parts formals de les dues 
presentacions acabaren amb 
sengles tertúlies davant del pú-
blic, les dues coordinades per 
Marina Vallés, qui anava fent les 
preguntes adients a cadascuns 
dels participants, els quals foren 
Rafa Juan i Pedro Martínez en 
les dues, i en la de Vilallonga, el 
president de la Generalitat, 
Ximo Puig, i en la de Gandia, 
l’alcalde José Manuel Prieto. 
Tots ells en les seues interven-
cions es refermaren en el que 
havien escrit o dit, o ho comple-
mentaren. 

Rafa Juan ens deixa el missat-
ge final de la importància capi-
tal de la comunicació entre tots 
els àmbits en els quals estan in-
volucrats tots els diferents esta-
ments de l’empresa, des del 
CEO fins a l’últim operari, així 
com la comunicació directa i 
real amb els proveïdors, distri-
buïdors i, fonamentalment, 
amb els consumidors. La neces-
sitat d’expandir la marca em-
presa amb el segell que han 
anat construint, per a la qual 
cosa li dedica un temps i un in-
terés fonamental amb l’ús de les 
xarxes socials, que ell acaba 
dient que considera indispensa-
bles. Però jo em quede amb les 
paraules de José Manuel Prieto 
en la presentació: «La història 
sempre s’escriu amb l’esforç 
dels valors. [...] Sempre estarem 
en deute amb el que Victoria 
Fernández ens va regalar en 
vida: les tres famoses hacs de les 
quals ella sempre parlava: hu-
militat, honestedat i humanitat. 
Els valors de la dulce historia i 
de l’empresa».

 
 
 
 
«Rafa Juan ens deixa 
el missatge final de la 
importància capital de 
la comunicació entre 
tots els àmbits en els 
quals estan 
involucrats tots els 
diferents estaments 
de l’empresa, des del 
CEO fins a l’últim 
operari, així com la 
comunicació directa i 
real amb els 
proveïdors, 
distribuïdors i, 
fonamentalment, amb 
els consumidors»
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