Paraules del Director de la RSEAPV en la presentació de D. Rafael Aznar
26-Noviembre -2007
Honorable Sra. Consellera de Industria Comerç i Innovació.
Honorable Sra. Consellera de Agricultura
Honorable Sr. Conseller de Insfraestructures
Srs Presidents de CIERVAL, de la CEV., de CEPYMEV., de AVE., de BOLSA
Senyores i Senyors.
Amics i Amigues
En nom de la Reial Societat Econòmica d'Amics del País els done la benvinguda i els
agraïsc la seua presencia a esta conferència-col·loqui en la què intervindrà hui el
President de la Autoritat Portuaria de València D. Rafael Aznar
El tema del que ens parlarà hui “Los retos del Puerto de Valencia” es sense cap de dubte
d’una gran importancia. El Port d’una ciutat es per antonomàsia una important via de
comunicació amb la resta del mon i en el nostre cas hi ha que destacar que el Port de
València es una de les institucions econòmiques valencianes que ha aconseguit un
desenvolupament espectacular en els últims anys.
L’acte de hui es desenvoluparà en este edifici del Centre Cultural de Bancaixa, que ha
sigut inaugurat recentment amb l'exposició dedicada al nostre emblemàtic pintor
valencià, Joaquín Sorolla.
La Societat Econòmica d’Amics del País de València, desde la seua fundació en el segle
XVIII y molt particularment en el segle XIX, va jugar un paper fonamental en la
generació de bases i infraestructures importants per al desenvolupament econòmic i
social i hui, modestament, però amb la mateixa il.lusió volem seguir participant en la
verterbració i progres de la Societat Civil Valenciana.
Fidels als nostres origens, com a foro d’anàlisi, reflexió i debat, ens agrada participar,
tambè, en la promoció i divulgació del coneiximent en totes les seues vessants. Ens
interessa la promoció i divulgació dels coneiximents que tenen rel.lació amb
l’astronàutica, les matemàtiques, el Medi ambient, la Computació, pero tambè, ens
interessa la Universitat i el seu paper en la societat del que parlarem la setmana passada
els 5 Rectors de les universitats valencianes, i como no, ens interessa l’empresa,
l’economía i per tant el Port de València i la seua estrategia de futur.
I eixa es la raó per la que hui estem açí per escoltar al Presidente de la Autoritat
Portuaria de València D. Rafael Aznar,
A continuació intervindrà el Secretari Gral de la Societat D. Jose Asensio per a fer la
presentació de D. Rafael Aznar.

