INFORME DEL DIRECTOR
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Director D R. Francisco Oltra pren la paraula i intervé a continuació per
a presentar l’Informe Anual del Director davant de l’Assemblea General,
el text de la qual s’arreplega fidelment:
“Volguts amics, l’article 1r dels Estatuts de la nostra Real Societat Econòmica d’Amics del País no pot ser més eloqüent quan diu: “La Societat Econòmica de València ha sigut històricament definida com una reunió d’Amics del
País dedicats a estimular la pràctica de la virtut i a promoure la il·lustració
general i la riquesa pública”.
En eixe primer article es tanca, al meu entendre, una interpretació de la
virtut individual entesa com una crida a l’esforç, al rigor i a la generositat per a
desenrotllar projectes útils al ciutadà i al mateix temps, generar il·lustració
general i riquesa pública és a dir, “per a tots” i no per a un grup privilegiat de
la societat.
Hui, dos segles després, l’Econòmica continua sent una societat sense finalitat de lucre, lliure, democràtica, que forma part activa de la societat civil
valenciana i que inspira la seua actuació en els principis de la Il·lustració: la
raó, la llibertat, la solidaritat, el coneixement, el respecte i la tolerància amb les
persones i amb les seues idees i que, des de la seua independència i la seua
modèstia és, al mateix temps, respectuosa i reivindicativa amb les persones i
institucions del seu entorn.
Quan formulem la nostra estratègia, fa ja alguns anys, deixem clar que el
desenrotllament de l’Econòmica es duria a terme en tres etapes o fases: 1a.Revitalitzar l’Econòmica. 2a.- Donar a conéixer l’Econòmica és a dir, que “ens
coneguen” i 3a.- Que “ens reconeguen i amb això l’Econòmica es consolide i
genere oportunitats”.
L’estratègia que dissenyem no va ser fruit de la casualitat, sinó d’un moviment i un desig estratègic molt més ampli i ambiciós que perseguia soldar, unir
dos èpoques, la que va de 1776 a 1923 amb una activitat intensa i la que iniciem en 1975 que ja en 2004 està sent també molt intensa, és a dir, dos èpoques
que es van vore truncades per un període de 52 anys durant els quals l’Econò-
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mica va quedar paralitzada, letàrgica, a causa de les dos Dictadures, la dels
generals Cosí de Rivera i la de Franco.
Si a l’Econòmica d’Amics del País dels segles XVIII i XIX calguera distingir-la i recordar-la per quelcom, m’inclinaria a dir que hauria de ser, precisament, per la seua creativitat, per la seua capacitat d’aglutinar a moltíssims
valencians entorn de projectes suggestius i ser un catalitzador i motor d’una
infinitat d’activitats dirigides a una causa comuna: aconseguir el desenrotllament econòmic i social del poble valencià.
Ara ens correspon donar un pas més: anar implementant de forma decidida
la “estratègia de reconeixement” de l’Econòmica d’Amics del País de València.
Som conscients del desenrotllament de la societat valenciana en general i
dels nostres limitats recursos d’acció i de temps, per això i després d’estudiar
l’espai social que ens correspon, per força, molt més modest que el del S.
XVIII (hui comptem amb universitats molt desenvolupades, partits polítics,
associacions empresarials, sindicats, fundacions, etc. que llavors no existien),
ens hem convertit en un fòrum d’anàlisi, reflexió i debat, així com en un centre
de comunicació i divulgació del coneixement, des del que podem i volem participar activament en la potenciació de la societat civil, estimulant a una major
participació ciutadana, al meu entendre una idea força, clau, en el complex
món actual, per a aconseguir una societat cada dia més solidària, lliure, culta,
fecunda i democràtica.
Vam saber aglutinar, mobilitzar a la Societat Civil del Segle XIX i hui l’Econòmica d’Amics del País deu i vol participar activament en la vertebració de
la societat civil i convertir-se en un element dinamitzador d’esta.
L’Econòmica té una brillant història que ens capacita estratègicament per a
ser interlocutors i agents mediadors en les nostres respectives societats civils.
En açò tenim experiència. Ningú podrà dir que som uns estranys. Estem
capacitats per a això i disfrutem d’un avantatge comparatiu. Aprofitem estes
capacitats i posem-les a treballar.
La RSEAPV. ha desenvolupat una intensa activitat en 2004, organitzant:
Taules redones, Conferències, Homenatges, Concerts, Presentacions de llibres,
Publicacions, etc. en els que s’han tractat temes sobre: Empresa, Investigació,
Mitjans de Comunicació, Socials, Culturals, etc. de gran interés i actualitat i en
els que han intervingut, Professors d’Universitat, Investigadors, Empresaris,
Periodistes etc, tots ells d’alta qualificació, que han contribuït a elevar el prestigi de l’Econòmica d’Amics del País.
De forma abreviada:
L’Econòmica va organitzar un interessant cicle de taules redones sobre “ la
Situació actual de l’empresa espanyola i valenciana” en el que van participar D.
Jose Mª. Fidalgo i D.Cándido Méndez (Secretaris Generals de CCOO. i UGT,
respectivament), D. Rafael Ferrando (President de la Confederació d’Organitzacions Empresarials de la Comunitat Valenciana), així com D. Rafael
Recompte (Secretari general UGT-PV) i D. Joan Sifre (Secretari General
CCOO-PV).
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Organitzem taules redones sobre “El poder dels Mitjans de Comunicació,
mite o realitat?” en la que van intervindre D. Rafael Navarro (Cap de Redacció
del Mundo-Comunidad Valenciana), D. Juliol Monreal (Subdirector de Llevant- El Mercantil valencià) i D. Pedro Ortiz (Director de les Províncies), així
com D. Agustín Remes-al (Corresponsal de TVE a Jerusalem), D. Tomás Álvarez (Director de reportatges de l’agència EFA).
D. Francisco Cardells va organitzar el cicle anual “Modernització i desenrotllament en les zones de muntanya” que va tindre un notable èxit.
La Real Societat Econòmica d’Amics del País va manifestar la seua repulsa
davant del canalla i brutal atemptada comesa a Madrid el passat 11 de Març i
va expressar la seua més absoluta condemna a la violència, com a mètode per a
resoldre problemes.
Desenvolupem el cicle sobre “Cavanilles, un valencià universal”, en el que
van intervindre: D. Antonio Mestre Sanchis (Catedràtic emèrit d’Història
Moderna. Univ. de València) i D. Jose Mª. Lopez Piñero (Catedràtic emèrit
d’Història de la ciència. Univ. de València) i D. Joan Mateu Bellés (Catedràtic
de Geografia. Univ. de València).
En un altre orde de coses. El Secretari General, en la seua intervenció, ha
fet referència a l’acord de la Junta de Govern adoptat per unanimitat, el passat
dia 2 de Juny, amb respecte al posicionament que els representants de l’Econòmica van mantindre en els Òrgans de govern de Bancaixa: Assemblea General,
Consell d’Administració i Comissió de Control.
Este acord es va adoptar després d’un detingut estudi dels arguments i propostes formulades pels nostres representants en l’entitat financera.
Els mitjans de comunicació es van fer eco d’estes propostes.
I perquè els socis tingueren una informació el més ajustada possible a la
realitat, la Junta de Govern va aprovar un comunicat que va ser remés a tots els
socis, en el que s’apuntaven les raons que es van esgrimir a l’hora de fer les dos
propostes que finalment es van perfilar : 1) Major dotació per a obra social i 2)
Se sol·licitava la dissolució de Cartera de participacions empresarials S.L.
Respecte a la 1a proposta:
Les Caixes d’Estalvis són entitats financeres de caràcter privat, social i fundacional, i el seu caràcter fundacional ho adquirixen a través d’una entitat fundadora que els atorga la seua personalitat jurídica, sent esta la diferència essencial entre Bancs i Caixes d’Estalvi.
És lògic, perquè, que per als representants de l’Econòmica d’Amics del
País, l’Obra social siga objecte d’atenció preferent i per això es va proposar
que Bancaixa incrementara el percentatge de beneficis destinat a l’Obra Social,
equiparant-se a les Caixes d’estalvis líders.
Respecte a la 2 a proposta.
De tots és coneguda la posició adoptada pels representants de l’Econòmica
en el Consell d’Administració, en la Comissió de Control i en l’Assemblea
General de Bancaixa, reforçada a través de l’acord dóna la Junta de Govern
abans citat, respecte a “Cartera de participacions Empresarials S.L”.
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Després d’un detingut estudi sobre la situació en què es trobava esta societat, es va proposar la seua dissolució en base a què la fusió entre Bancaixa i la
CAM. no anava a dur-se a terme i ser este, precisament, l’objecte per al qual
s’havia creat esta empresa.
Cal fer notar que “Cartera de Participacions empresarials”, creada fa dos
anys i mig, ha romàs inactiva durant tot este període de temps.
Som respectuosos amb les decisions adoptades democràticament i per tant,
en el seu moment vam dir el que havíem de dir i ara deixem per a posteriors
ocasions i si ho estimem necessari, el continuar insistint sobre la utilitat de la
dita empresa, així com intervindre sobre qualsevol assumpte que considerem
d’interés per a Bancaixa.
En el mes de Maig va intervindre el Dr. Antonio Pellicer (Catedràtic
d’Obstetrícia i Ginecologia, de la Universitat de València, Director de l’Institut
Valencià d’Infertilitat. IVI) en la conferència “ Noves Fronteres a Espanya
sobre la investigació amb cèl·lules mare embrionàries humanes”.
A què va seguir el Dr. Bernat Sòria ( Director de l’Institut de Bioingeniería
de la Universitat Miguel Hernández, Alacant)en la conferència “Usos terapèutics de les cèl·lules mare”, va poder divulgar els últims avanços de les seues
investigacions.
El Dr. Juan Fabregat (Professor d’Astronomia, Observatori astronòmic de
la Universitat de València) ens va acostar a la “Vida Intel·ligent en la galàxia.
La Junta de Govern va prendre l’acord de manifestar la seua adhesió a tota
la manifestació esportiva i econòmica que suposarà la Copa Amèrica.
En el mes de Juny, membres de la Junta de Govern ens reunim amb el President de República Dominicana. El President, Leonel Fernández tenia interés
a contactar amb algunes entitats de la Societat civil valenciana i entre elles va
elegir a l’Econòmica d’Amics del País de València. La qual cosa per a nosaltres
va ser un motiu de gran satisfacció.
En la inauguració del curs 2004-05 l’Econòmica d’Amics del País ha donat
pas a una nova iniciativa discreta, però apassionant, que va tindre una gran
repercussió en els Mitjans de comunicació de València rendint un homenatge a
set entitats rellevants de la societat civil valenciana: Institut mèdic valencià,
Societat Coral El Micalet, Centre Excursionista de València, Federació Valenciana de Societats Musicals, Associació de cronistes del regne, Plataforma
valenciana de associacions del voluntariado y de d’ONGong mots per al
desenrotllament.
Per a l’Econòmica d’Amics del País hi havia dos objectius més: 1) estimular
la participació ciutadana en la societat i 2) aconseguir que este homenatge fora
el preludi d’unes excel·lents i fecundes relacions entre totes estes entitats i l’Econòmica.
En eixa línia i des de l’autonomia de cada entitat, hem realitzat activitats
conjuntes amb altres entitats de la societat civil i a això respon la taula redona
sobre “Les ferides de la terra”, el títol de les quals no pot ser més expressiu,
organitzada conjuntament pel Centre Excursionista de València i l’Econòmica;
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així com la presentació del llibre i el CDrom sobre Cavanilles, editats per l’Econòmica, que ha tingut lloc en el Centre Excursionista, amb notable èxit d’assistència i de repercussió en els mitjans de comunicació.
En eixa relació d’activitats amb altres entitats destacar que el 29 de
Novembre, en la Ciutat de les Ciències i coordinat pel Dr. Jose Luis Rubio,
membre de la Junta de Govern de l’Econòmica, es van celebrar unes jornades
sobre el “llegat de Cavanilles” en les que han participat, a més de la Societat
Econòmica, la Ciutat de les Ciències, així com la Conselleria de Territori i
Vivenda, i la Universitat de València.
L’Econòmica, en un verdader esforç per difondre l’obra de Cavanilles, ha
publicat el llibre: “Antonio J. Cavanilles(1745-1804) segon centenari de la
mort d’un gran botànic”, que arreplega les conferències pronunciades en el
cicle “ Cavanilles, un valencià universal”, que va organitzar la societat per a
commemorar els 200 anys de la seua mort i la seua imponent obra.
Este esforç editorial de l’Econòmica es complementa amb l’edició facsímil,
en format CDROM, d’una de les seues obres més importants “Icones et des criptiones plantarum (1791-1801)”, la seua principal obra botànica que li va
donar fama internacional, edició en què cal destacar el magnífic i exhaustiu
estudi del professor López Piñero, sobre els sis volums, en llatí, en el que està
redactat esta obra.
Una notícia important. Tal com vaig anunciar en les meues paraules de
l’any anterior, hem canviat de seu social i ja estem definitivament instal·lats en
els nous locals situats en Plaça de Tetuan, 18, on vos esperem perquè podeu
visitar les instal·lacions i la biblioteca.
He de manifestar que, independentment de les diferències de criteri a l’hora d’entendre algun tema, les relacions que mantenim amb Bancaixa són
excel·lents, i això gràcies al comportament del President de Bancaixa, així com
dels responsables de la Fundació Bancaixa. A ells el nostre agraïment per la
seua col·laboració en la recerca i finançament d’estos nous locals.
La necessitat de potenciar a la societat civil i la participació ciutadana hi ha
vist clar en les ponències que les distintes Econòmiques hem presentat a la
desé tercera Assemblea de RRSSEEAAP., celebrada a Saragossa el passat mes
de Setembre.
El ritme de les activitats de l’Econòmica d’Amics del País de València està
sent major i més intens cada any, gràcies a la participació d’un nombre de
socis, també major cada any, als que des d’ací agraïsc la seua participació.
En el desplegament de la nostra estratègia hi havia dos activitats que anunciàvem desenvoluparíem i hui són una realitat: el periòdic digital intern Llums
i Ombres que gràcies al tenacitat del seu Director D. Santiago De l’Aigua, a
qui tots coneixeu ja a través dels seus correus electrònics i la pàgina Web que
hui i en este acte inaugurarem després de la presentació d’esta per D. Jaime
Busquets, després del valuós esforç realitzat per ell i el seu equip.
A tots ells els agraïsc l’oportunitat que ens brinden de disfrutar d’una pàgina Web que de segur nos servirà de ferramenta de treball per a navegar a través d’ella i conéixer totes les nostres activitats i la nostra història.
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Sempre és gratificant treballar en equip, però més si eixe equip es va incrementant, no sols en nombre de persones, sinó en esforç, en resultats positius i
sobretot en afecte entre tots els que formem part d’eixe esplèndid equip humà.
Per a l’any que ve tenim moltes activitats previstes i ens agradaria que els
que fins ara no heu pogut participar ho féreu i poguérem comptar amb la vostra inestimable, i de segur, brillant col·laboració.
Gràcies a tots per la vostra atenció”.

Nota:
El Director, Sr. Oltra, cedix la paraula a Santiago L. Del Agua, Director del
mitjà de comunicació intern “L’Econòmica. Llums i Ombres”, perquè faça una
succinta presentació d’este nou canal de comunicació que obri la nostra Societat, previ a la intervenció de D. Jaime Busquets, soci de l’Econòmica que ha
actuat a nivell de “webmaster” en el disseny i elaboració de la pàgina web, que
farà una breu explicació d’esta. No obstant això, D R. Francisco Oltra vol deixar constància del gran esforç de col·laboració prestat tant pel Sr. Busquets
com pel Sr. Del Agua i per altres socis de l’Econòmica, com D. Carlos Andrés,
D. Nicolás Bas, Gabriela Ribes, Elena de la Poza, Irene Abrisqueta i ell mateix,
que han col·laborat en l’equip que porta avant este projecte de comunicació de
la nostra Societat Econòmica.
R. FRANCISCO OLTRA CLIMENT
Director
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