Paraules del Director de la RSEAPV en la presentació de la taula redona sobre
“Estratègies per a un nou model productiu valencià”
(10-Maig-2010)

Senyores i senyors Amigues i Amics molt bona vesprada a tots i a totes.
Junt a tots vostes, a tots vosaltres ens acompanyen en esta sessiò:
El Sr. Delegat del Govern
La Regidora de l’Ajuntament de València
El President de la Cierval
El President de CEV
La Diputada de les Corts valencianes
Representants de diferents Partits politics
La major part de membres de les dos Comissions Executives de CCOO i UGT
Representants de les Secretaries Territorials Comarcals d’ UGT i CCOO.
L’Econòmica d’Amics del País continua amb les reflexions i debats que iniciarem a l’ultim
trimestre del any passat amb Investigadors, representants de les Administraciones públiques
(Central i Autonòmica) i Empresaris. Unes sessions on tractarem de la situaciò i futur de la
investigaciò i la innovaciò com a una de les eines claus per a eixir de la crisi. Al mes de febrer
organitzarem una taula redona on es va tractar sobre la realitat econòmica i empresarial d’un
Sector tan important per a la nostra industria como es el Sector de la Madera y el Moble i hui
volen iniciar unes reflexions sobre “Estratègies per a un nou model productiu valencià” de
la ma dels dos Secretaris Generals de CCOO y d’UGT, Paco Molina i Conrado Hernández.
El canvi de model productiu es un tema tan interessant com necessari per ajudar-nos a eixir
d’eixa profonda crisi econòmica en la que estem inmersos i no hi ha mes remei que participarhi tots per buscar-li una eixida, encara que sabem que varen ser els cobdiciosos de sempre
eixos que durant els anys de grossos beneficis volien fer desapareixer l’Estat per que generaba
burocràcia i hui consideren que l’Estat te l’obligaciò d’ajudar-los… Es la incoherencia de
sempre o la hipocresia dels de sempre…
Be. Pareix que tots tenen solucions teòriques per eixir de la crisi, ara be el que diguen els
teòrics val per a orientar, pero els que al final s'asseuen a negociar per a fer realitat, en este
cas, el canvi de model productiu son tres agents: Representants del Treballadors, dels
Empresaris i dels Governs (Central i Autonòmic). Ells tres son els protagonistes que estaràn a
la taula de negociació i acabaràn tancant un acord global que faça possible el canvi de model,
la qual cossa no es gens fàcil.
Es el moment clau per a fer eixe canvi, i eixa es la raò per la que L’Econòmica ’Amics del
País ha invitat a dos persones que coneixen molt be el mon laboral a fi de que exposen les
seues propostes que podràn coincidir o no en les dels empressaris i Govern, però es de intrerès
que en foros com el nostre, es puguen expressar i donar a coneixer eixes propostes. Tan
important com parlar es escoltar i per eixa raò hem convidat a estar presents en este acte, i
estan en esta sala, els representants al primer nivell dels Empresaris, els Presidents de Cierval
i de la CEV, i el Delegat del Govern Central.
El proper dia 7 de juny intervindràn, i ja han aceptat, els representants del mon de
l’empresa que ens parlaràn de les seues propostes per a fer realitat el canvi de model

productiu i amb tota seguretat i si poden, vindran a escoltar-los els dos ponents de hui Paco
Molina i Conrado Hernandez.
Be. Abans de pasar-li la paraula al Secretari General de CCOO Paco Molina,
intervindrà Cesàreo Fernández, membre de la Junta de Govern de L’Econòmica, per a
presentar al Ponent.
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