Noticias RSEAP

2 Maig 2006. Cerimònia de lliurament del Guardon
“Primer de Maig”. Paraules del Director de la
RSEAPV.

    Secretari General de la UGT, Secretari General de la UGT País Valencià,
Secretari General de La Unió Comarcal de la UGT Ribera Baixa - La Safor Vall d'Albaida. Senyores i senyors Amigues i Amics Salutacions cordials a
tots i totes els que estan presents a este acte
En primer lloc vullc agraïr a La Unió Comarcal de la UGT Ribera Baixa La Safor - Vall d'Albaida i en definitiva a la UGT del País Valencià, el
guardó que hui ens atorguen pel que supossa de reconeiximent a la tasca
desenvolupada per l’Econòmica d’Amics del Pais al llarg dels seus 230 anys
d’historia.
Al mateix temps he de dir que a l’honor de rebre este guardó hem d’afegir
el que es deriva de compartir-lo, en la vessant individual, amb una
valenciana il.lustre i de reconegut prestigi com es la Vicepresidenta 1ª del
Govern Espanyol, Mª Teresa Fernández de la Vega, a la que li desitge els
majors exits en el desenvolupament de la seua activitat política actual.
I es en este marc de reconeiximents on tinc que dir que, per a nosaltres, la
UGT es una organització sindical centenaria que es sent orgullosa de la seua
història, però no viu del passat, sino que seguix dedicant els seus esforços a
millorar les condicions de vida dels treballadors i treballadores i lluitant per
la defensa d’una societat millor per a tots es a dir, per una societat on els
valors tenen sentit i son importants.
Tot el contrari que fan els neol.liberals quan proclamen “el pensamiento
único” com ideología i el Mercat com a unic mecanisme regulador del
funcionament de l’economía i de la societat. Son els mateixos que defensen
que l’Estat deu desapareixer o ha de ser mínim, al temps que pregonen estar
molt contents perque hui ja no hi han diferencies, hui tots pensem igual i tots
som iguals i mentrestrant, la gran majoria de ciutadans veuen com es fan
mes grans les diferencies i com s’arriba a situacions de greu risc mundial
amb una quarta part de la població vivint en condicions d’extrema pobresa.
Per a ells, aixó dels valors son patranyes i que el que hi ha que primar es
la picardia, la confusió, l’engany,…¿recordeu el que ha sigut Marbella?,
pues aixó es el resultat d’eixe moviment economiciste neol.liberal i
irracional que al final te com a missatge el que tots som iguals i que tot es
vàlid.
Però aixó no es cert, tots no som iguals ni volem ser-ho i tot no es vàlid,
perque mentres uns defensen la riquesa individual per damunt de tot, altres
lluiten per una societat mes justa i solidaria, on la llibertad, la pau, la
justicia, la solidaritat, la generositat, la tolerancia i el respecte per les idees
dels demés siguen valors fonamentals del quefer humà i son eixos,
precisament, els valors que, des del seu principi, defensem a l’Econòmica.
Durant el segles XVIII i XIX l'activitat de l’Econòmica es va canalitzar
en diversos fronts i va ser, primer que res, una finestra per a l’innovació i
l'estudi de la realitat econòmica i cultural valenciana.
Efectivament som creditors d'una història plena de realitzacions i d'una
activitat brillant, però lamentablement i des de 1939 a 1975, esta Societat va
quedar sumida en la letàrgia que li va imposar un règim polític autoritari (la
dictadura del General Franco) que no respectava el que per als socis de
l'Econòmica es, i ha sigut sempre,la seua raó de ser, és a dir, el seu profund
sentiment democràtic.
A finals de l'any 1975 iniciarem una nova etapa de recuperació d'esta
societat, en aquells moments erem uns 50 a 60 socis. Hui l'Económica
compta amb 675 socis, tots ells representants de la vida acadèmica,
científica, econòmica, política i sociocultural Valenciana.
l’Econòmica hui es una entitat sense ànim de lucre, oberta, democràtica,
independent, que forma part activa de la Societat Civil Valenciana i que,
com diu el primer article dels seus estatuts, te com a objectiu central “…
promoure la il.lustració general i la riquesa pública” i venim actuant com a
“Fòrum d'anàlisi, reflexió i debat”, per a la divulgació del coneixement.
Es pues des d’este Fòrum des del que, a través de conferències, taules
redones, homenatges, concerts de música, presentacions de llibres,
publicacions, etc. estem participant activament en la potenciació de la
societat civil valenciana.
En estos últims anys i desde la seua brillant història, i com que tampoc no
volem viure del record, estem desenvolupant nous reptes de futur entre els
que es troben:
1. El proces de microfilmació i digitalització de l’arxiu de la Societat,
2. La creació d’un Nou Mitjà de Comunicació Digital Intern cridat "Llums i
Ombres";
3. La creació i posta en marxa de la nostra Pàgina web
4. La participació molt activa en la Campanya Pobresa Zero.
5. La creació de “Valencians solidaris”, un grup d’entitats socio-culturals
que està col.laborant en distintes activitats de carácter cívic i social, entre les
que es troben: L’Institut Médic Valencià, La Federació Valenciana de
Societats Musicals, La Societat Coral El Micalet, el Centre Excursionista de
València; La Associació de Cronistes Oficials del Regne; la Plataforma de
Voluntariat Slocial de la Comunitat Valenciana, La Coordinadora de ONGD
´s Comunitat Valenciana.
Tota esta activitat de l’Econòmica es el fruit d’un treball que un grup de
Socis esta duent a terme de forma tan rigorosa com silenciosa, substituïnt la
escassesa de recursos financers amb un gran esforç personal, sense el que
mai no estaria posible que hui estiguerem açí amb tots vosaltres.
Vull acabar donant les gracies a tots els presents a este acte per la seua
atenció, però i molt especialment reiterar les gracies a la UGT pel guardó
que ens han concedit desitjant-los de tot cor que esta iniciativa continue i
siga una fita mes per a conseguir que la societat civil valenciana siga cada
día mes sólida, fecunda, culta i democràtica.
Llarga vida a la Unió General de Treballadors.
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