Acte d'Homenatge de la RSEAPV a

D. FRANCISCO OLTRA CLIMENT
Director Honorari
21 d'abril 2015
Paraules del director Honorari D. Francisco Oltra Climent
Benvolguts socis i sòcies, amics i amigues.
Gràcies a tots per la vostra presència en este acte.
Estic emocionat
Vull començar les meues paraules dient que vaig acceptar la celebració
d'este acte amb la condició que fóra un reconeixement públic, no a mi, sinó a tots
els socis que han participat i dedicat temps a recuperar i revitalitzar la Reial
Societat Econòmica d'Amics del País. Vaig acceptar, també, i amb gust, perquè vaig
pensar que seria una mostra d'estima de tots els que estaríeu ací i de molts altres
que no han pogut assistir, però s'han adherit per mitjà d'escrits plens d'afecte en
què valoren positivament el nostre treball en esta societat.
Els que em coneixeu bé sabeu que m'implique i molt en totes les activitats
en què assumisc una parcel·la de responsabilitat siga quina siga la seua
importància. I sí, és veritat que al llarg de molts anys he realitzat en la Societat
Econòmicament i anteriorment en altres associacions un gran esforç perquè he
cregut que valia la pena comprometre's amb la societat en què visc i amb la gent
que em rodeja.
Ni el cansament, ni les crítiques, ni tan sols la soledat que acompanya de
vegades a qui dirigix una organització, m'han impedit col·laborar activament en el
desenvolupament de l'estratègia a molt llarg termini, amb la que ens havíem
compromés molts socis.
De sempre m'he sentit atret per la “direcció d'organitzacions” com a
concepte i com a activitat professional. Per això parlaré un poc sobre la
importància i responsabilitat de la direcció d'organitzacions en el món actual.
La necessitat de dirigir organitzacions és inqüestionable. El nostre entorn,
cada vegada més volàtil i impredictible, ens exigix innovacions en l'univers del
material: Nous productes, noves tecnologies, nous mercats, etc. Però també exigix
innovacions en el camp de la direcció: nous enfocaments per a afrontar realitats
més complexes, noves formes d'organitzar recursos escassos, descobrir nous
nínxols estratègics, diferents formes d'adoptar decisions, habilitats sobre:
motivació, creativitat, comunicació, etc.
Vivim en un món ple d'organitzacions: grans i xicotetes, nacionals i
internacionals, públiques i privades, empresarials, educatives, sanitàries, culturals,
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polítiques, etc. I totes tenen elements comuns: fins concrets, necessitats creixents,
conflictes que es forgen en el seu interior derivats d'interessos contraposats que
necessàriament cal resoldre i elements diferencials que els identifiquen en cada
una d'elles respecte de les altres.
Això obliga que les organitzacions siguen dirigides, adequadament, per a
dur a terme la seua missió, però garantint una convivència pacífica en les mateixes
i en conseqüència, en la societat en general que constituïx l'entorn públic i global
que operen totes elles.
La gestió en l'àmbit públic ens hauria d'obligar a ser molt més exigents i
responsables que en la gestió en l'àmbit privat perquè en el públic els recursos són
de tots.
En el meu cas, com ha dit en la laudatio el professor i amic Francisco
Tomás, a qui agraïsc el temps i esforç dedicat a preparar-la, he tingut l'oportunitat
de combinar la docència en temes de direcció amb la pràctica en l'exercici de la
mateixa. He estat al capdavant d'organitzacions del sector públic i del sector privat
i en organitzacions de xicoteta i de gran dimensió. Sempre amb recursos escassos, i
en totes elles, el treball en equip ha sigut essencial.
En les organitzacions tant l'entusiasme com el pessimisme es contagien, i la
meua opció ha sigut sempre l'optimisme raonable i creatiu, enfront del pessimisme
sistemàtic i corrosiu.
No obstant tot l'anterior, l'atenció en este acte l'hem de centrar no en mi, ni
volguera en nosaltres, sinó en l'entitat que ens convoca a l'acte de hui la Reial
Societat Econòmica d'Amics del País.
Va ser el professor Ernest Lluch l'any 1976 qui va impulsar i va animar a un
grup de jóvens professors universitaris i altres professionals, els que, sota la
direcció de D. Joaquín Maldonado van iniciar el procés de recuperació de
l'Econòmica. Vull citar, també, a J. Antonio Perelló que va ser director de l'entitat
de 1983 a 1985 a qui vull recordar amb afecte.
La Societat Econòmica és una entitat amb una brillant història de la qual els
socis ens sentim orgullosos, però sense voler quedar-se ancorats en eixe passat.
Hui, gràcies a l'esforç de tots els socis, és una societat sense ànim de lucre,
democràtica, independent, privada, que actua com a fòrum d'anàlisi, reflexió i
debat i també com a fòrum de divulgació del coneixement, les coordenades
d'actuació de la qual són: el seu profund sentiment democràtic, el seu desig de
llibertat, la seua capacitat de concòrdia, de justícia, el seu demostrat afany per la
tolerància i el respecte a qui pensa de forma diferent, valors que són pilars
essencials d'una societat moderna i democràtica.
En eixa línia de respecte i defensa d'una societat de valors volem ser
sensibles i connectar amb la realitat social, econòmica i cultural en la que vivim.
Però la realitat social és diferent segons qui i com la interprete. Per
exemple: és diferent la realitat que escoltem de veus interessades i en to
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electoralista que parlen del final de la crisi i inclús parlen del miracle espanyol, de
la realitat que es desprén dels informes de “organitzacions” com Cáritas, Creu Roja,
Intermon Oxfam, etc., que reflectixen la realitat que es viu en el carrer i que, a més
de ser diferent és, en molts casos, dramàtica per a una part important de la
població espanyola.
Estos temes junt amb altres com la Investigació i els temes científics, la
justícia, el model productiu, l'atenció permanent per l'articulació de la societat
civil, etc. són temes sensibles per als socis de la Societat Econòmica.
En esta situació alguns es recorden, ara, de la Societat Civil a la qual li
demanen que reaccione i col·labore a millorar la marca València o la marca
Espanya, però la Societat Civil no s'improvisa. La preocupació per la Societat Civil
ha de ser permanent, però no per a instrumentalitzar-la, impúdicament, en els
períodes electorals, sinó per a enfortir-la i facilitar la seua participació en els
processos decisoris que configuren a la societat en el seu conjunt.
Segurament per estes i moltes altres raons la Societat Civil Valenciana no
respon quan a alguns els interessa. Però la societat civil existix.
En eixe sentit i cada día mes la participaciò ciutadana serà clau per al bon
govern de la societat en general. Va a ser imprescindible que els ciutadans
participen activamente en la societat, entre altres coses, per a evitar la corrupciò.
Amb una participaciò ciutadana activa els corruptes se detectaríen ràpidament, no
tendríen éxit i no es convertiríen en possibles models a imitar.
Respecte a la lamentable desaparició de Bancaixa entitat que fou fundada en
1878, per la Reial Societat Econòmica d’Amics del País he de dir que forem crítics i
contundents davant la nefasta gestió del Sr. Olivas i els seus corifeus, que n’eren
molts. Parlàrem, quan teniem que parlar i davant dels òrgans de govern de l’entitat
financera. I el que diguem es pot comprovar perque hem deixat al llarg dels ultims
15 anys “proves escrites” que ratifiquen, sense dubtes, el nostre posicionament
critic i la nostra participaciò activa en contra de les seues nefastes decisions i
actuacions.
El desenvolupament de totes estes activitas comentades exigix atenció,
dedicació i moltes hores de treball en el nostre temps lliure i sense esperar res a
canvi, mes enllà de la satisfacció de participar de forma compromesa amb la
Societat Econòmica i el que representa.
Passe a la part final de les meues paraules:
El nostre amic Vicent Cebolla i Rosell, Director actual de la Societat
Econòmica un ciutadà il.lustrat i un investigador preocupat pel coneiximent i el
quefer científic te per davant una nova i il.lusionant tasca. Desitge al Director i a
tota la Junta de Govern el major èxit en la seua gestió al temps que em compromet
a recolzar-los en tot allò en que s’hem requerixca. I vos demane a tots i totes socis i
socies que li doneu a ell i la seua Junta de Govern el mateix o major suport, si cap,
que el que heu dedicat a esta Societat en estos anys.
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Agraïsc als representants i juntes directives de les entitats valencianes:
culturals, empresarials, sindicals, d’investigaciò, Ong’s, etc, l’amabilitat que han
tingut de col.laborar amb la Societat Econòmica durant estos anys.
El meu agraïment als rectors de les universitats públiques valencianes per
la seua presència en este acte i per l’amabilitat de participar, al llarg dels últims
huit anys, en les nostres activitats i en especial en les taules redones que hem
organitzat i en les que hem tractat temes d’interés per a estes institucions
universitàries. Gràcies rectors.
Vull expresar públicament el meu agraïment a tots els membres de les
diferents juntes de govern que he tingut l’honor de dirigir i que tant han col.laborat
pel bon funcionament de la Societat Econòmica. En este apartat vull incloure tambè
a Mª Carmen i Jose que desde el seu lloc en la Secretaria tant ens han ajudat.
Gràcies a Amparo, Patricia, Raul i Eva, és el millor que tinc i als que més vull.
L’esforç ha valgut la pena.
Gràcies, llarga vida i un fort abraç
a tots els socis i sòcies, amics i amigues que han assistit hui a este acte.
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