Noticias RSEAP

12 Juny 2006. Paraules de presentació del acte del
Director de la RSEAPV, D. Francisco Oltra.

Senyores i Senyors Representants del mon de l’economía i l’empresa, de
la cultura, de la política, i en definitiva de la Societat Valenciana. Presidents
de L’Institut Medic Valencià, Federació Valenciana de Societats Musicals,
Plataforma del Voluntariat de la Comunitat Valenciana, Centre Excursioniste
de Valencia, El Micalet, l’ Associació de Cronistas del Regne, entre d’altres
entitats de la Societat Civil Valenciana aquí representades…, Amigues i
Amics Molt bona vesprada a tots .
La Societat Econòmica d’Amics del País en estos últims 25 años i desde la
seua brillant història, s’ha projectat cap al futur com un “Foro Civil” en el
que es tracten temes d’actualitat i interès per a tots el valencians, pero al
mateix temps L’Econòmica es, també, un centre de divulgació del
coneiximent, per on estan passant Científics, Ministres, Embaixadors,
Empresaris, Professors de universitat, Polítics, Jutges, Sindicalistes,
Periodistes etc….
Hui i en este acte volem seguir fent un exercici d’análisi, reflexió i debat
sobre la situació de la nostra Comunitat Valenciana i al mateix temps de
divulgació del coneiximent, i la política, és un camp que també forma part
del coneiximent global i és per eixa raó per la que hem invitat com a Ponent
a
En Ignasi Pla, Secretari General del PSPV-PSOE que ha sigut el.legit
candidat a President de la Generalitat Valenciana per este Partit en les
properes el.leccions.
Estem molt contents de que l’Ignasi Pla, un home del poble i per al poble,
com ell es definix, ens desgrane el desplegament estratègic que te disenyat
per a dirigir el futur dels valencians com a poble, si com ell aspira,és el.legit
per al carrec de Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana.
I també estem contents perque siga, precisament, a l’Econòmica d’Amics del
País, el primer lloc on farà este exercici, despres d’haber sigut el.legit
candidat per a este Molt Honorable Càrrec.
I aixó és bo perque L’Económica d’Amics del País, és una entitat sense ànim
de lucre, democràtica, independent i que forma part activa de la Societat
Civil Valenciana, i on els polítics poden parlar i descobrir-nos el que tenen
pensat fer, desde les vessants politiques, culturals i socio-económiques, en el
cas de guanyar les el.leccions, en el 2007.
Com no podía ser d’altra manera i per a mes endavant hem invitat també a
En Francesc Camps, recentment el.legit pel seu partit, el PP de la Comunitat
Valenciana, com a candidat per a Presidir la Generalitat Valenciana, i també
hem convidat a Rita Barbera i al candidat o candidata que el PSPV-PSOE
presente a l’Ajuntament de València per a que intervinguen en este foro,
En un sistema democràtic representatiu, els partits polítics son l’eix i la
representació política de eixe sistema, però no deguem oblidar que la
Societat Civil és el soport clau d’eixe sistema i per eixa raó la Societat Civil
te dret a coneixer, i en temps, que és el que van a fer els politics si son
el.legits.
I eixes son les raons per les que hui està entre nosaltres l’Ignasi Pla
Abans de donar.li la paraula i tot i a continuació Jesus Huguet membre de la
JdeGovern de l’Economica farà una breu semblança de Ignasi Pla
.
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