Acte d'Homenatge de la RSEAPV a

D. FRANCISCO OLTRA CLIMENT
Director Honorari
21 d'abril 2015
Paraules del Director D. Vicent Cebolla i Rosell
Bona vesprada a les personalitats que han estat esmentades: Rectors Magnífics,
autoritats, representants d’organitzacions de la societat civil, sindicals i polítiques,
sòcies i socis amics i amigues.
Moltes gràcies per la vostra presència en un acte tan emotiu com és l´homenatge al
nostre il·lustre Director Honorari Francisco Oltra.
Hem pogut escoltar les paraules del professor Ricardo Franch sobre què ha
representat la Reial Societat Econòmica d’Amics del País de València i la
importància en el desenvolupament social, cultural, científic i innovador durant el
segles XVIII i XIX.
Cóm la societat arribà a una situació molt difícil durant els règims autoritaris del
segle XX i cóm la recuperació de la democràcia i les seues institucions permet que
un grup de joves, liderats per Francisco Oltra reactive la nostra societat tal com ha
descrit el professor Francisco Tomás, fins aconseguir el reconeixement social.
Són 29 anys de direcció, renovada democràticament, què han permés recuperar
l’activitat d’una Societat que amb una brillant història, no vol quedar no més en la
memòria si no continuar servint al País recolzant els valors de la il·lustració, la
democràcia, la cultura, l’educació, i la divulgació del coneixement.
Moltes de les institucions fundades per la nostra societat han tingut un paper
important però especialment la Caixa d’estalvis i mont de Pietat de València que
passà a anomenar-se Bancaixa poc abans de desaparèixer, per una gestió nefasta
en tots els sentits més negatius de la paraula. Al Consell General, a la Comissió de
Control, al Patronat i especialment al Consell d’administració de Bancaixa, la veu
de Francisco Oltra i els altres membres de la junta, en representació de la Societat
Econòmica, es manifestà com un bloc homogeni, amb prudència, però amb
contundència quan s’havien de denunciar de manera clarivident pràctiques
manifestament inviables tot i la situació minoritària que no permetia guanyar cap
votació.
De Francisco Oltra s’ha explicat la seua capacitat de treball, d’anàlisi i meticulositat
en la planificació de qualsevol activitat, esbrinant cadascuna de las possibles
situacions.
Per millorar l’eficàcia el nostre homenatjat solia utilitzar frases para resoldre
qüestions que se li presentaven, algunes ja s’han comentat com “no ho diga façaho” o “si no portes la solució, tu formes part del problema”, que pronunciava quan
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algun soci realitzava propostes fora del programa previst o en alguna Assemblea
General en la que algun soci proposava assumptes difícilment realitzables.
En esta Junta de Govern volem que Francisco Oltra continue contribuint amb la
seua experiència i saber fer, que ens contagie amb la seua excel·lent qualitat com
agent catalitzador d’idees, capaç de posar al màxim de revolucions la maquinària
organitzativa en moments decisius i per això:
En reconeixement a la seua labor com director de la RSEAPV (1985-2014), agraint
l’ extraordinari impulso als valores que representa esta Sociedad.
L’hem nomenat Director Honorari i en aquest acte li fem lliurament d’una placa
commemorativa del nomenament.
Moltes gràcies Paco per la teua dedicació, magisteri i impagable amistat.
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