Noticias RSEAP

2 Maig 2006. Cerimònia de lliurament del Guardon
“Primer de Maig”. Intervenció de D. Jesús Huguet
Pascual, Secretari del Jurat dels Guardons Primer de
Maig.

                                                                            
Fà 230 anys un grup d’inquiets i preocupats ciutadans, davant la situació de
prostació de la societat valenciana, va decidir crear la REIAL SOCIETAT
ECONÒMICA D’AMICS DEL PAÍS DE VALÈNCIA, seguint el model que
el rei Carles III havia introduït per diverses regions i ciutats.
Les inquietuds dels fundadors anaven des de l’agricultura a la història, de
l’economia als serveis socials, de la sanitat a la pedagogia, de la ciència a
l’art.
No és casualitat que la primera xarxa d’hospitals municipals de les
comarques valencianes la propiciara Pedro Mayoral, un d’aquells prohoms
que ficaren l’esforç i les possibilitats materials al servei del redreçament
social.
Ni que la primera caixa d’estalvis i montepio (actualment Bancaixa)
naixquera a proposta de l’Econòmica. O que des de l’entitat es propulsara
l’Exposició Regional orige de l’actual Fira Internacional de València.
Ni que la primera Càtedra d’Agricultura, la Societat Valenciana
d’Arqueologia, el Conservatori de Música, la Societat Taquigràfica o
l’impuls per la consolidació del Jardí Botànic ho foren a partir de l’acció
d’esta entitat.
La RSEAPV, des dels primers anys de la seua creació, fou conscient que
només des de la llibertat i amb els fonaments que dóna l’educació, la justícia
social i la promoció personal podria aconseguir-se un país més lliure, ple i
ric. I que s’havia d’aconseguir fent igualment plena i lliure cadascuna de les
persones que el conformen. Perque un país és molt més que la suma de
cases, territori, muntanyes o paisatges. Un país és, sobre tot, un conjunt de
dones i homes que tenen tot el dret del món a ser feliços i a viure amb la
màxima dignitat.
I això, salvant totes les distàncies pel temps, idees i situacions puntuals, és el
que perseguiren grans personatges que foren membres, i membres destacats,
de l’Econòmica: intel.lectuals com Gregori Mayans o Francesc Pérez Bayer,
el gran botànic Antoni Josep Cavanilles, emprendedors com Navarro
Reverter o Ciril Amorós, etc.... Homes i dones que des dels principis i
projectes de la RSEAPV, amb més o menys èxit, ajudaren a fer este país
cada dia més viu i vivible.
Però els temps canvien. Moltes de les tasques que eren primordials i
essencials en l’Econòmica dels segles passats ara són de responsabilitat
estatal, autonòmica, municipal o d’altres instàncies. Ara ja no és necessari
que l’Econòmica cree escoles, introduisca nous models agraris o genere
noves intervencions econòmiques. Són altres les entitats i istitucions que
tenen eixa responsabilitat de gestió.
En qualsevol cas la RSEAPV és conscient que els seus principis encara estan
vigents, i des de l’estudi, la promoció, les conferècies, les publicacions,
etc..., des del seu àmbit actual ha de continuar fomentant-los. Per això
aquests darrers anys, en els cicles o jornades programats, han intervingut
professionals de la sanitat del prestigi de Bernat Sòria (guardonat l’any
passat amb el Premi 1er. De Maig en la modalitat individual), Manuel Elkin
Patarroyo, José Mª López Piñero, Antoni Pellicer o Juan Oró; de la
comunicació com Juan Luís Cebrián, Ignacio Ramonet (Director de “Le
Monde Diplomatique”), Victoria Prego o els directors dels mitjans de
comunicació valencians; de la política i la diplomàcia com els ambaixadors
de Canadà, Mèxic, Suècia, Alemanya, etc... o Manuel Marín (actual
president del Parlament Espanyol) o Marcelino Oreja, tots dos excomissaris
de la Unió Europea; dels moviments socials com Bernard Cassen (president
d’ATACC), per exemple, o Martí Boada (Premi Global de les Nacions
Unides); i evidentment del món sindical, entre ells José Mª Fidalgo i
Càndido Méndez (que avui ens acompanya).
Pensem que estes són raons més que suficients per considerar la RSEAPV
digna de rebre el guardo 1er. de Maig, però en qualsevol cas creem que este
guardó ajudarà per a que el futur de l’entitat siga més ric, ple, democràtic i
lliure com ho ha estat fins ara, i que impulsarà més a més el seu servici per
fer cada dia una societat valenciana també més plena, solidària, formada,
democràtica, feliç i lliure.
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