Paraules del Director de la Reial Societat Econòmica d’Amics del País
Homenatge a:
Amistía Internacional, Patronat del Misteri d’Elx i Escola Valenciana (1 de
Febrer de 2007)
Molt bona vesprada a tots
Muy buenas tardes a todos
Vull iniciar les meues paraules donant-vos les gracies a totes i cada una de les persones
presents a este acte per haber tingut l’amabilitat d’acompanyarnos, esta vesprada, en la
celebració d’un dels actes centrals del nostre 230 Aniversari.
En definitiva tots Vostes son els representants del mon de la Solidaritat, de la
Universitat, de la Empresa, de la Cultura i en definitiva de la Societat Civil Valenciana
que hui ens hem reunit açí.
Eixa Societat Civil que hui ens ha donat una lliçó de ciutadania fent el que tocaba. Tant
la Direcció del Palau com L’Económica d’Amics del País i tots vostes hem sigut
solidaris amb una acció humanitaria a nivell europeu que els ecologistes han posat en
marxa per a sensibilitzarnos contra el Cambi Climátic.
Cinc minuts de treva pel Planeta. El missatge era: Que tot el mon apague les llums el 1
de febrero entre las 19:55 i les 20:00h.
No es tractaba d’economitzar cinc minuts d’electricitat sino de cridar l’atenció dels
ciutadans, dels mitjans de Comunicació i dels que decidixen sobre el desperdici
d’energía.
Cinc minuts de treva pel planeta i aixó, que no costa res, mostrarà als polítics de tot el
Mon que el Cambi Climátic es un asunt que deu estar present al debat polític i qaue deu
ser cosa de tots.
I dit aixó seguir amb l’Acte de hui que te tres objectius clau:
D’una part rescolzar l’esforç i la brillant activitat que esta desenvolupant el
Conservatori Profesional de musica de València per l’entusiame que demostren
Professors i Alumnes participant conjuntament en diverses activitats i especialment en
un concert com el de hui on tots junts participen activament. Ens sentim molt
orgullosos d’haber sigut l’entitat fundadora del Conservatori de musica de València a
l’any 1879. Va mereixer la pena. Hui es una cantera de musics per a este Palau, per al
Palau de les Arts i per a Orquestres de tot el mon.
El segon objectiu es cel.lebrar el nostre 230 Aniversari.
Poder cel.lebrar-lo es un orgull perque al llarg de tants anys hem escrit pagines molt
brillants de la historia de València.
Ens sentim molt orgullosos de la nostra història, que podeu llegir al programa de mà
que els han entregat a l’entrada, però vos he de dir que no ens agrada gens viure del
passat, per molt brillant que siga.
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I per això, en l'actualitat L'Econòmica com carinyosament la denominem els socis,
continua sent una entitat sociocultural, sense ànim de lucre, democràtica, independent,
que forma part activa de la societat civil valenciana, i que en estos últims anys
continua exercint una activitat, intensa, a través d'homenatges, cicles de conferències,
taules redones, publicacions i presentacions de llibres, exposicions i Concerts, etc., per
on estan passant personalitats destacades del món de la ciència, de l'empresa, de la
cultura, de la política etc.
Però el tercer objectiu i el mes important d’este acte es retre homenatge a tres
entitats rel.levants de la Societat Civil Valenciana: Amnistía Internacional,
Patronat del Misteri d’Elx i Escola Valenciana.
Respecte a Amnistía Internacional
En 1977 els esforços d’Amnistía Internacional foren recompensats amb el premi Nobel
de la Pau, i en 1978 la organització va ser guardonada amb el Premi dels Drets Humans
de Nacions Unides. En la actualidad Amnistía Internacional es membre Consultiu de
Nacions Unides.
Amnistía Internacional compta hui a la Comunitat Valenciana amb casi cinc mil socis
que fan posible que en Alacant, Castelló, Elx, Elda-Petrer, Villena i Valencia hi hagen
Grups locals d’Amnistía Internacional,
Gracies a Amnistía Internacional per la seua humanitaria, i extraordinaria labor al llarg
de tot el mon. El millor que podem fer es demanar-li a tots els asociats d’Amnistía que
continuen fent eixa tasca humanitaria en el anys vinents.
Respecte al Patronat del Misteri d’Elx:
Que dir del Patronat del Misteri d’Elx, a mi el que em sembla molt important destacar
es que La Organització del Misteri d’Elx ha estat sempre, desde fa segles, en mans dels
propis ilicitans es a dir, del Poble d’Elx.
El Patronat del Misteri d’Elx s’ha transformat en un ens que te com a finalitat principal:
protegir, difondre i garantitzar la pervivencia del Misteri que hui te mes de cinc cents
anys d’existencia.
No podem deixar de reiterar que El Misteri d’Elx, pels seus destacats valors artístics,
histórics i tradicionals va conseguir ser el primer be espanyol declarat per la UNESCO
Obra Mestra del Patrimoni Oral e Inmaterial de la Humanitat.
Per tot aixó els donem les gracies al Patronat del Misteri d’Elx per fer possible, any
darrere d’any, que esta manifestació religiosa i cultural s’haja convertit, també, en un
signe d’identidad fonamental per a tots els valencians.
Escola Valenciana Federació d’Associacions per la llengua
I a l’últim lloc, per ser mes Jove, pero no menys important, parlar de l’Escola
Valenciana i dir que representa hui per als Valencians, l’esforç en camps d’activitat tan
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variats com: l’educació, la música, el cinema, la literatura, la cultura popular, la
multiculturalitat, el voluntariat, la sostenibilitat i la democràcia participativa, tots estos
són els pilars d’una nova visió d’Escola Valenciana com a entitat global que desde el
seu començament ha estat un grup de pressió constant i constructiu a la vida social,
educativa i política valenciana.
Vull afegir que durant l’any passat, el 2006, el IV Congrés d’Escola Valenciana va
centrar la seua atenció en la Societat Sostenible un tema fonamental per a qualsevol
Societat moderna, digna i responsable. I aixó per a mi, es una demostraçió de que
Escola Valenciana va davant dels aconteiximents
Moltes gracies a Escola Valenciana per eixa important tasca cívica i cultural que estan
desenvolupant en els darrers anys. Els demanem que continuen amb eixe mateix espirit
i il.lussió en el futur.
I ja per acabar Moltes gracies a tots vostes per la seua presencia a este acte. Que ho
pasen be a esta segona part del Concert que va a interpretar l’orquestra i Cors del
Conservatori Profesional de música de Valencia i
Llarga vida a estes tres entitats
Amnistia Internacional,
Patronat del Misteri d’Elx i
Escola Valenciana Federació d’Associacions per la llengua.
Francisco Oltra Climent
Director
RSEAP
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