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17 de desembre 2014

Paraules del candidat a Director
D. Vicent Cebolla i Rosell
Vaig saber fa uns mesos de la decisió irrevocable del nostre estimat director
Paco Oltra de no presentar-se a la nova candidatura per a dirigir la Societat Econòmica
al període 2015-2018 i després d’un breu període de reflexió vaig prendre la iniciativa,
com sabeu, d’encapçalar una candidatura per diversos motius que vos vull expressar:
En primer lloc crec profundament en els principis de la il·lustració que inspiren
la nostra societat. Com és sabut, a l’article primer dels vigents estatuts s’estableix, entre
altres coses, que històricament som “una reunió d’amics del País dedicats a
promoure la il·lustració general i la riquesa pública”, i tot això “sense ànim de
lucre”. A aquesta tasca s’ha dedicat la societat des de la seua fundació el 1776.
L’època més brillant de la darrera etapa ha estat dirigida pel nostre amic Paco
des de fa 29 anys. Després de les etapes de 1er recuperació i 2on donar a conèixer la
societat, tal com ha explicat ell mateix, jo he viscut de prop la tercera etapa del
reconeixement, primer com a soci des de 1999. Després com a president de la
Comissió de Medi Ambient, des de 2007 i finalment des de 2009 com a Secretari
General, cadascuna d’aquestes etapes per a mi han sigut un gran honor. Com ho serà,
més gran si cap, la de director quan aquesta candidatura siga proclamada.
Vos puc assegurar que aquests anys de treball he pogut aprendre molt de la
capacitat de treball, del tarannà democràtic, de la tolerància, de l’autoritat, de la
sensibilitat per a defensar les causes justes, de la empatia per a recolzar els més dèbils,
però també d’economia i sobre tot de la gran capacitat de direcció, com a professional i
professor de la matèria, del nostre director Paco Oltra. Sense cap dubte en tot això és un
gran mestre al que admire i estime profundament. I no és que siga una impressió meua,
quan s’ha fet pública la intenció de no presentar-se a la renovació un allau de socis han
fet comentaris que no puc deixar de citar textualment, com ara:
“Has sabido llevar como nadie ese testigo de sociedad e individuo ilustrado, al
llevar a la práctica los principios de la honestidad, tolerancia, respeto, equidad, y
lucha constante por la mejora de la sociedad”
“en todo momento has tenido claridad de ideas, capacidad de gestión y un
profundo sentido de la dignidad institucional y personal”
“destaco el prestigio conseguido por la Sociedad, manteniendo una posición de
independencia y de criterios propios”
“resulta difícil imaginarse la Sociedad sin tu sabia, efectiva, prudente e
incansable dirección”
“Tu trabajo ha sido demasiado especial y cuando se conjuga cabeza y corazón
con la eficiencia con la que tú lo has hecho, el listón queda demasiado alto”
Jo m’adherisc a totes estes valoracions tan ricament expressades pel nostres
il·lustrats socis.
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La tasca que s’ha desenvolupat sota la direcció de Paco i en la què hem
participat la junta i els socis ha estat força digna i reconeguda i la nova junta deu
continuar llaurant noves terres i obrint nous camins per tal de consolidar tot allò que
hem assolit els darrers anys.
A mi m’anima treballar per l’aprofundiment i desenvolupament de la
democràcia, recolzar tota iniciativa cultural científica, artística o social que redunde en
benefici dels valencians, com ara la educació pública des de l’escola fins la formació
universitària i continuant per la difusió de la cultura amb la presentació dels darrers
descobriments científics i innovacions tècniques, en economia, en industria, en
agricultura, en arts i també en tots aquells aspectes de la cultura valenciana. Perquè en la
societat de la informació la difusió del coneixement és clau per a gaudir del benestar
que com a persones ens mereixem tots els ciutadans.
Estic segur que tots els membres de la societat i en especial els que formem la
nostra candidatura tenim els mateixos sentiments i gaudim dels mateixos trets culturals.
En una quarta fase ens proposem consolidar el objectius aconseguits, en una
línia de continuïtat, dins dels objectius que marquen els propis estatuts aprovats per
aquesta assemblea de socis, com volien els nostres il·lustres avantpassats, que la
utopia i la realitat siguen no sols compatibles sinó a més complementàries.
La crisi actual, de la que no acabem d’eixir, amb la pèrdua de gairebé totes les
entitats financeres valencianes ens ha portat a una situació molt difícil. La situació en
que ha quedat la Fundació Bancaixa, que continua estant regida per una càrrega política
excessiva, ens ha forçat a deixar de estar presents com a societat al sí del seu patronat,
malgrat ser la Entitat Fundadora de La caixa d’Estalvis de Valencia.
La Societat a través de la Junta de Govern, de manera previsora, ha anant
reduint les despeses fixes per tal d’ajustar els pressupostos tal com heu sabut en
anteriors assemblees generals i a través dels annals. En aquest sentit resulta interessant
aconseguir la consideració oficial d’Entitat d’Utilitat Pública de cara a una possible llei
de mecenatge. Tot i això heu pogut veure que la nostra activitat no ha estat més reduïda
que en etapes anteriors, sinó que hem continuat amb actes del màxim interès i ho
continuarem fent.
Objectius per al propers 4 anys:
•

Volem que es consolide el reconeixement de la labor desenvolupada per La Reial
Societat Econòmica d'Amics del País.

•

L’econòmica forma part activa de la Societat Civil Valenciana i vol continuar sent una
Entitat sense ànim de lucre, democràtica, de caràcter plural i independent, que continua
dedicant els seus esforços a fomentar el progrés i benestar dels valencians.

•

Volem continuar participant en l'articulació de la societat civil valenciana i continuarem
mantenint relacions amb entitats socials valencianes com:
o L'Institut Mèdic Valencià,
o La Societat Coral El Micalet,
o La Federació Valenciana de Societats Musicals,
o L'Associació de Cronistes Oficials del Regne de València,
o El Centre Excursionista de València,
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o La Coordinadora de ONG's per al Desenvolupamento La Plataforma Valenciana del Voluntariat.
o Acció Ecologista Agró.
o I també amb altres societats econòmiques, participant en les eventuals trobades
que es puguen organitzar o en activitats conjuntes que en determinats moments
s’estime oportú.
o En l'àmbit de la difusió musical la junta de L'Econòmica d'Amics del País vol
dedicar esforços, com des de fa alguns anys, a la difusió i coneixement de la
música entre tots els valencians,


Especialment col·laborant amb el Conservatori Professional de Música
de València
•

Fomentant cursos com el SIM i altres activitats.

•

Oferint el concert anual al Palau a la què reunim la formació dels
alumnes en la darrera fase, que representa l’actuació amb públic i
el plaer dels nostres socis en escoltar obres de la màxima qualitat.

o En l’àmbit de l’educació continuarem col·laborant amb institucions educatives
públiques com


Escola Valenciana



Universitats públiques Valencianes

o En l’àmbit de la nostra llengua recolzant les tesis científiques con ho està fet
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i les Universitats Públiques.
o En l’àmbit de la comunicació

•



continuar millorant La Pagina Web de l'Econòmica que ha incorporat
millores com l’arxiu digitalitzat. Que continuarà dirigit per D. Jaume
Busquets donant puntual informació de totes les nostres activitats.



continuar amb “Llums i Ombres”, el mitjà de comunicació digital intern,
que està utilitzant les noves tecnologies al nostre abast, suportat per D.
Santiago del Agua



Eixamplar l’oferta audiovisual per a recollir els nostres actes amb
l’audioteca i la videoteca què ja estan en marxa



Publicar els "Annals de la Societat Econòmica de València", que
contindran, almenys, la memòria de la secretaria general, el discurs del
director a l'Assemblea General, el catàleg dels socis i els treballs que
s'hagen jutjat dignes dels honors de la publicació al menys en format pdf.



Continuar amb el manteniment de la nostra biblioteca històrica, dels
segles XVIII i XIX, per a garantir l’ús i gaudi d’estudiosos i
investigadors, sols o amb la col·laboració d’entitats, com ja ho hem fet
amb la U.P.V. que ens ha facilitat l’accés a internet del nostre arxiu
històric.

En l’àmbit del coneixement, fomentant la investigació, el desenvolupament i la
innovació y difonent la cultura a tots els nivells
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•

En l’àmbit de l’economia, recolzant les activitats empresarials i productives
especialment fomentant la competitivitat amb la innovació.
I tot això des de la independència i la prudència que caracteritza la nostra societat.
Respecto a los Actos previstos para el año próximo
•
Iniciaremo el curso el 29 de enero con una Conferencia de la
Catedràtica Rosa Baños. "La búsqueda científica de la felicidad y las
tecnologías como aliadas”
•
Continuaremos el 25 de febrero con el Concierto de año nuevo al
Palau de la Música
•
Seguiremos el 9 de Marzo con otra Aula Cavanilles con una mesa
redonda sobre medio ambiente, en el entorno de la Albufera.
•

Y ya sin establecer fecha en concreto


Conferencia sobre astronomia. Nuevos descubrimientos en
Exoplanetas por Juan Fabregat



Conferencia sobre: “Els Càtars al Territori Valencià”, por Jesús
Huguet.

• Organizar un Foro de debate sobre el futuro de la agricultura
valenciana dentro de una perspectiva viable económica y ambientalmente,
adaptada a nuestro territorio.
• Y otros actos de los que os informaremos en el momento
oportuno
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Paraules d’agraïment del Director Vicent Cebolla i Rosell
Vull agrair a tots la presencia hui en aquesta assemblea i el suport a tots els que
esteu recolzant la nostra societat, als membres de les Juntes de Govern que han fet
possible que la Reial Societat Econòmica d’Amics del País de València es trobe on està
actualment i especialment als socis que hem configurat la present candidatura. I com no
molt especialment a Paco Oltra, a qui sempre considerarem el nostre DIRECTOR.
En aquest sentit vull proposar a la primera junta de govern de la pròxima
legislatura el nomenament d’un estatus especial per tal de pugam continuar gaudint de
la seua experiència i saber fer col·laborant en la direcció de la nostra societat
Moltes gràcies Sr Director per la teua obra tan ben desenvolupada. Has deixat el
pavelló molt alt.
Ens esforçarem en emular el teu comportament per tal de no defraudar als socis
que tant han valorat en la teua persona l’activitat de la Econòmica.
Hem sent molt honorat i desvanit de ser el proper Director d’una societat com la
nostra carregada d’una història de tant prestigi, que ha escrit les pàgines més importants
dels darrers 238 anys d’història i de progrés de la societat Valenciana des dels tems de
la il·lustració.
Moltes Gràcies a tots pel vostre suport.
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