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INFORME DEL DIRECTOR DE LA REAL SOCIEDAD
ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS DE VALENCIA
EN LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DE 2010

Benvolguts amics i amigues:
Vull iniciar la meua intervenció fent una breu menció a la
crisi econòmica i financera global que estem vivint i les seues
conseqüències, és el tema que més preocupa a la societat espanyola en general i valenciana en particular. Com era fàcil de preveure la bombolla va esclatar i la crisi ha anat més lluny de l’inicialment previst. És trist, però és així i ara ens toca a tots ajudar a
eixir de la crisi.
Desitgem ferventment que tot canvie el mes prompte possible per a que puga millorar la situació de tots aquells que ho
estan passant malament.
Després d’esta referència que considere obligada, vull parlar-vos sobre la importància de les nostres Assemblees Generals,
perquè ens donen l’oportunitat de estar junts, d’intercanviar opinions, i eixe era l’objectiu d’esta sessió anual que van establir en
els estatuts els nostres avantpassats. Ells solien dir que cal aprofitar els moments agradables, com es este, per a parlar de
L’Econòmica i projectar el que és i volem que siga.
L’Econòmica d’Amics del País és una entitat sociocultural
de prestigi, però modesta, que està fortament arrelada en la societat valenciana i que als seus 234 anys continua treballant amb el
mateix ímpetu i il·lusió que en els millors anys de la seua història.
L’Econòmica es, també, un fòrum de convivència, una
entitat sense ànim de lucre, democràtica, independent, que fa una
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aposta permanent per la raó i el coneixement i que participa activament en la societat civil valenciana.
L’activitat de l’Econòmica està inspirada en tots aquells
valors procedents de la Il·lustració i actualitzats a dia de hui com:
la llibertat, la raó, la solidaritat, el coneixement, l’esforç, la tolerància i el respecte a les idees dels demès, etc., valors per a tots
aquells ciutadans que veuen en la societat civil un lloc per a la
convivència i no un mercat d’influències i beneficis monetaris a
curt termini.
En estos últims anys algunes actituds vergonyoses s’estan
convertint, per a alguns, en models de comportament a imitar
com són per exemple la indiferència davant problemes socials
seriosos i la corrupció i crec que tenim l’obligaciò de dir que no
són comportaments a imitar, sinó que la corrupció és un càncer
que va minant la democràcia i la indiferència, també, la perjudica
i molt.
En les nostres activitats, estem centrant l’atenció i l’any que
ve també, en els temes que mes preocupen a tots: ens preocupa
“la justícia” com un dels ressorts clau per a un funcionament equilibrat de la societat, però lamentablement s’ha quedat retardada
en el procés d’actualització que s’inicià al nostre país al 1975 i
això ens està duent problemes greus; un altre punt d’atenció es
“l’educació”, perquè és essencial en el món actual i sobre tot l’educació en valors per la ciutadania; també dediquem la nostra
atenció al “sistema productiu” i a “la investigació e innovació i la
seua aplicació pràctica” com a ressorts per a eixir de la crisi i com
no, dediquem temps, també, a “la música” a eixe llenguatge universal que ens acosta i ens permet gaudir.
I en totes eixes activitats han intervingut, este any, els presidents de les confederacions empresarials de València, Alacant i
Castelló, els secretaris dels Sindicats majoritaris, CCOO i UGT, el
president de la Cambra de Comerç de València, els rectors de les
5 universitats públiques valencianes, entre altres.
Respecte a les relacions institucionals ja han sigut tractades
abans, però voldria fer alguns comentaris sobre dos entitats:
Bancaixa, de la que som entitat fundadora, i la Fundació
Valenciana d’Estudis Borsaris de la què formem part del Patronat
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perquè varem ser, fa 20 anys, una de les seues entitats fundadores.
Volem felicitar a la Fundació Valenciana d’Estudis Borsaris,
pel 20 Aniversari de la seua constitució i els desitgem que seguisquen durant molts anys elaborant anàlisis financers i impartint
una formació de qualitat amb l’objectiu d’aconseguir el creixement de la cultura financera de la Comunitat Valenciana.
Respecte a Bancaixa, una entitat que representa molt per
a nosaltres i per a tots els valencians, cal assenyalar la repercussió que està tenint la reestructuració del sistema financer i particularment de les Caixes d’estalvis, procés que s’està desenrotllant
d’acord amb l’estratègia marcada pel Banc d’Espanya, l’aprovació
del Parlament Espanyol i el consens dels dos partits majoritaris.
Dins ja d’este procés i en una primera instància s’haguera
pogut dur a terme la fusió de Bancaixa amb la CAM, o participar
en la “segona onada” de fusions, en les que l’entitat podria liderar algun Sistema Institucional de Protecció (SIP). Eixes opcións
no foren possibles i, hui, Bancaixa està immersa en el (SIP) amb
Caixa Madrid i altres 5 caixes (Insular de Canàries, Àvila, Rioja,
Segòvia i Laietana).
Ara bé, davant de la sorpresa i fet consumat que va suposar la incorporació de Bancaixa a este SIP, la Junta de Govern de
l’Econòmica va expressar la seua opinió al respecte, en dos articles en premsa publicats (el 30/6 i 16/9) i que es poden consultar en la nostra pàgina web. I això, clar està, des de la perspectiva que li atorga la seua participació com a entitat fundadora, del
5%, pràcticament testimonial des de les lleis de caixes del Consell
de la Generalitat del 1997 i 2003, amb les què, com tots sabeu,
discrepàrem en el seu dia no sols per la pèrdua de representativitat de la nostra entitat, sinó per la forta politització que va imprimir en els òrgans de govern de les entitats financeres valencianes.
Per a una major informació sol·licitàrem mantindre una
entrevista amb el President de Bancaixa que, amablement, va
acceptar i va tindre lloc el 12 de juliol en la seu de l’Econòmica i
sent arreplegada pels mitjans de comunicació en ressenyes que
també es poden consultar en la nostra pàgina web. Durant esta
reunió el President ens va explicar que Bancaixa no podia roman13
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dre aliena a la crisi i que la grandària o la dimensió de les entitats financeres s’havia transformat en un factor crític la qual cosa
limitava dràsticament les possibilitats de maniobra.
El context descrit deixava molt escàs marge per a la gestió
de la representació, testimonial, de la nostra entitat en els Òrgans
de Govern de Bancaixa i per tant, ha passat el moment per a continuar parlant de temes que han sigut greus en algunes Caixes
d’Estalvis, com per exemple l’exposició exuberant i de vegades
quasi temerària al sector immobiliari (sobre la qual alertarem en
algunes ocasions) o l’excessiu paper assumit pel poder polític en
poques mans. A estes altures això ja no té remei.
No obstant això, la Junta de Govern de la RSEAP ha reiterat en diferents ocasions la seua petició concreta de que s’arreplegue “explícitament” en els acords de fusió que el SIP tinga un
compromís i “atenció especial” cap a la Comunitat Valenciana en:
1r) El finançament de xicotetes i mitjanes empreses que
representen el 95 % del teixit empresarial valencià.
2n) Destinar una part dels beneficis a obra social i cultural
de la Comunitat Valenciana explicitant, en l’un i l’altre cas, l’abast
de les actuacions i els percentatges que es van a assignar.
Els Bancs retribuïxen als seus accionistes mentre que les
Caixes d’Estalvis perseguixen fins solidaris amb la seua obra
social. El futur ens anirà dient si aproximar o transformar les
Caixes d’Estalvis en Bancs ha sigut el millor que es podria fer.
Després d’estes reflexions sobre el sistema financer dir-vos
que L’Econòmica està assentada, de sempre, sobre dos pilars: 1)
la divulgació del coneixement i 2) la preocupació per l’articulaciò
de la societat civil valenciana:
El coneixement, multidisciplinari, comprén diversos àmbits
d’estudi com l’agricultura, la industria, les arts, la literatura, la història, l’ economia, les ciències, però sobre tot, el coneixement i
l’educació considerats com a eines per aixecar el nivell i qualitat
de vida de la societat i clau per acabar amb la pobresa, un dels
grans objectius pendents de la humanitat.
La societat civil cada dia és més necessària. Els canvis
socials i la seua velocitat deixen clar la necessitat de canviar la
societat democràtica representativa per la societat democràtica
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participativa i en eixe moment la societat civil encara serà més
necessària.
En eixes coordenades dir-vos que des de fa anys l’activitat
de l’Econòmica està sent molt intensa, sols cal posar atenció a les
xifres de socis i assistents als nostres actes que ja han sigut exposades per Esther i Vicent.
Tot això ja és una activitat important, a la que hi ha que
afegir que en estos últims anys han col·laborat més de 700
ponents i/o conferenciants, però també orquestres amb els seus
musics i corals que en conjunt han permés desfilar més de 5.000
artistes pels escenaris d’activitats musicals organitzades per la nostra societat, etc.
També hi ha que tindre en compte la capacitat editora de
l’Econòmica que cada any publica un llibre, els Annals, i cada dos
o tres anys trau una nova publicació al carrer.
Creguem que el soci pot estar content perquè pot comprovar que té un retorn superior al que aporta en la seua quota. Amb
l’entrega dels Annals, cada any, i si damunt assisteix a dos concerts o rep una altra publicació, el balanç econòmic li és molt
positiu.
Reiterar que l’Econòmica es una realitat, però com a mi
m’agrada dir, és un projecte obert permanentment, que entre tots
estem desenvolupant amb molta il·lusió i convicció.
I ja per acabar, ara si, gràcies a tots els socis i sòcies per
les seues aportacions, els seus suggeriments, per l’amabilitat d’assistir a les activitats que organitzem i pel recolzament que doneu
a les nostres activitats.
Gràcies a tots.

Francisco Oltra Climent
Director de la RSEAP
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