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INFORME DEL DIRECTOR DE LA RSEAPV
EN L’ASSEMBLEA GENERAL
13 de desembre de 2007

B

envolguts amics i amigues: una vegada més ens reunim per a
complir amb els estatuts que ens inviten a cel.lebrar un dia a
l’any una reunió, L’Assemblea General de socis.
És una bona idea, com moltes altres, que tingueren els nostres
avantpassats perquè ens permet alegrar-nos de estar tots junts i poder
parlar i intercanviar impressions sobre els nostres assumptes, i desitjarnos un bon any 2008.
Hem acabat de cel.lebrar el nostre 230 aniversari i és bo recordar
que ara fa 231 anys, l’Econòmica d'Amics del País de València, ja va
apostar per l'educació com l’eina més idònia per a eradicar la pobresa i
elevar el nivell de vida dels valencians. Només d'esta manera es podia
aconseguir una societat de progrés, assentada sobre els valors de la tolerància, el respecte, la llibertat i l'afany de superació intel·lectual.
I si alló va ser i seguix sent important, no ho és menys haver aconseguit ja en 2007 aglutinar en La Econòmica a un grup d’amics i amigues,
tots ells socis, en el que coexisteixen tres generacions, la més jove entre
25 i 40 anys, la que podríem denominar intermitja de 40 á 70 i la més
veterana la que sobrepasa els 70. Tres generacions de socis que formem
un colectiu d’amics que, des de les lògiques discrepàncies, ens sentim
orgullosos i il.lusionats de seguir participant, de forma altruista, en la
intensa i rigurosa actividad de La Econòmica. Molts d’estos socis dediquen
part del seu temps lliure a treballar pel desenvolupament i l’articulació de
la societat civil valenciana i a divulgar el coneiximent generat per les
Universitats els Centres d’Investigació, els Instituts Tecnològics, etc.
Des del primer de Gener de 1998 fins a hui, després de les eleccions
de 1997, la Reial Societat Econòmica d’Amics del País de València està
vivint un període d’actividad dinàmica malgrat que fa 10 anys alguns
mal intencionats afirmaven que La Econòmica podría desaparèixer i que
s’anava a trencar. En aquell moment La Económica tenía uns 340 socis,
hui no sols no ha desaparegut ni s’ha trencat, sino que sobrepasa els
700 socis, la xifra més alta de socis que ha tingut La Econòmica en la
seua història.
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No és fàcil reunir un mateix día i a la mateixa hora als cinc Rectors
de les Universitats públiques valencianes ni que intervinguen, en diferents dies com a ponents, el Director General de Ford, el President de
Cierval, el de la Xicoteta i mitjana empresa o el President de la CEV o
de AVE., però tampoc és fácil invitar i que acepten científics de renom
al camp de l’astrofísica com el Cap del Servei de Estudis de l’Agència
Espacial Europea i Professors de distintes Universitats, especialistes en
Medi ambient que ens parlen de la sostenibilitat i del canvi climàtic, o
que especialistes en política internacional ens parlen de “Consentiment
i violencia en la politica de l´Estat”, etc..
Tots sabeu que els nostres Ponents solen el.legir els llocs on tenen
que intervindre perquè no intervenen en qualsevol lloc. També sabeu
molt bé que ningú dels nostres Ponents reb de La Econòmica cap retribució en diners, sols paguem viatjes i estada i els invitem a sopar és a
dir, intervenen de forma altruista i a més es senten molt honorats per
haver sigut invitats i això perqué La Econòmica, segons ells, és una
societat de prestigi. I les seues respostes ens tenen que fer sentir-nos
orgullosos, però només cinc minuts, més temps seria caure en la autocomplaença i això no encaixa en la nostra forma de ser.
Som una entitat modesta, menuda, però hem firmat convenis amb
les cinc universitats públiques valencianes; a primers d’este any varem
retre un homenatge a tres entitas rellevants de la societat civil valenciana: Amnistía Internacional, el Misteri d’Elx i a Escola Valenciana, entitats
què habitualment no acepten homenatges; hem celebrat Concerts al
Palau de la música amb més de 1500 asistents, etc., i aixó significa que
la societat, en general, ens valora.
I tota eixa activitat podem dir que s’està duent a terme des de la més
estricta independencia i neutralitat.
Sempre he considerat que la llibertat és un valor fonamental i he
sentit que la llibertad és tal vegada el valor que més dignifica al ser
humà, li dona independència i autonomia. Clar que hi han altres valors
com la justícia, la solidaritat, entre d’altres, però la llibertat és fonamental, és una peça clau i de identificació per al ser humà.
Ara bé la llibertad individual i col.lectiva s’aconseguix amb esforç.
Res és regalat i la millor forma de ser independent, de ser lliure, és serho tambè i principalment, des de l’ambit econòmic. Aixi doncs la
Societat Económica d’Amics del País és independent i no li deu vasallatge a ningú, ni persona física ni jurídica. Este és un altre valor que ens
reconeixen.
Com és ben sabut per tots la llibertat té un cost molt elevat. Ser lliure
en un mòn de vassallatge permanent té mèrit.
Eixa és la raó per la què nosaltres hem tingut que defensar que
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tenim dos pressupostos l’oficial, i l’altre que seria el real i al mateix
temps virtual. Perquè, conscientment, no volem rebre més diners que
els estrictament necesaris per a desenvolupar la nostra activitat.
El pressupost oficial és el que reflectix els diners en efectiu que
rebem, per una part a través de les quotes dels socis i d’altra d’entitats
com Bancaixa, que sí que ens ajuda de manera especial, (ens paga, des
de fa mes de 15 anys, el lloguer del local on tenim la seu, però per a
activitats i en conjunt, podem dir que estem a la mateixa xifra que en
l’any 1.997, no obstant he de dir-vos que han tingut l’amabilitat de finançar per a este 230 aniversari la digitalització de l’arxiu i l’el.laboració
d’un llibre de prestigi sobre La Econòmica que està en fase d’estudi.
Tambè ens ajuden, però de manera totalment simbòlica les Conselleries
de Presidencia i Educació i l’Ajuntament de València. Però a ningú se li
pot escapar que el nostre intens dinamisme seria impossible de portar a
cap comptant sols en els recursos de estes cuatre entitats. Els recursos
que falten són substituits, conscientment, a través de l’esforç dels nostres socis, que dediquem moltes hores del nostre temps lliure per a tindre una Societat Econòmica d’Amics del País lliure i de prestigi com poc
a poc estem aconseguint.
I dic poc a poc perquè amb molts diners és fàcil fer cosses, però aconseguir des de l’austeritat i la independencia revitalitzar La Econòmica,
donar-la a coneixer i aconseguir que ens reconeguen, és molt difícil i
demostra, em permetreu una xicoteta vanitat, un grau d’eficiència.
I aixó té molt de mèrit i és precisament el que valoren des de fora
els nostres Ponents.
Des de esta inequívoca postura de defensa dels interessos de la
societat civil, de progrés cultural, de llibertat i tolerància, és com s’ha
anat articulant l’activitat de l’entitat en els seus darrers anys.
Quan va vindre a visitar-nos a la nostra seu el Molt Honorable
President de la Generalitat li vaig dir que els membres de La Econòmica
som gent de pau i treball dos de las divises més estimades entre els nostres socis.
Des de eixes coordenades de pau i treball i des de la llibertat, la
Reial Societat Econòmica d’amics del País de València ha estat i seguirà
estant en contra de la violència. La violència engendra odi i més violència i sabem que eixe no és el cami adient per a resoldre cap problema
ni social ni polític.
La nostra postura ha quedat fermament demostrada, també, al llarc
dels últims anys. Podem recordar l’escrit de repulsa per la Invasió
(il.legal) de Irak i lamentablement cuatre anys després hi ha un poble
destruit i sense futur, al menys de moment, com vaticinàvem en el nostre escrit en contra d’aquella guerra.
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També ens hem manifestat contra l’atemptat d’Atocha i en varies
ocasions i al llarg d’estos darrers anys, hem deixat clar, com ho ha fet
tota la societat democràtica espanyola, que estem en contra de la barbarie de ETA què en la seua espiral de violència confon fins i mitjans.
Clar que és un problema important el de la violència, peró no és l’unic. També són problemes importants i és necessari pensar i actuar
sobre ells perqué son problemes actuals de la societat per exemple: la
pobresa, la inmigració, l’atur, l’esclavatge al S. XXI. Preocuparnos,
també, dels que més ens necesiten és efectiu i solidari.
Encara que algú pot dir que és utòpic, podem afirmar que la societat dels valors socials val tant o més que la societat dels bens materials,
que tanta cobdicia produix.
Hui els Intel·lectuals ens estan alertant de que tot està polititzat, la
política ha envaït la societat, però encara és pitjor el que els polítics en
la seua guerra partidista per a obtenir els vots s’obliden del que
necessiten els ciutadans i ciutadanes, i en la seua baralla intra-partits,
creen necessitats que ningú no té i s’allunyen de les vertaderes
necessitats.
I el que és mes greu, si no piensas y actúas como ellos es que estas
politizado y estas politizando a los demás y a las entidades en que
estás,… y a partir de ahí (como hacía la Inquisición) hay que masacrar
al que molesta, al que piensa de forma distinta...
No obstante hay que seguir apoyando a los partidos políticos como
legítimos representantes de la sociedad democrática para que se ocupen
de los problemas y necesidades reales de la sociedad, pero sin olvidar
que lo tenemos que hacer desde una Sociedad Civil sólida, culta, fecunda y democrática.
Y ahí está la Económica de Amigos del País desplegando una actividad muy por encima de lo que ha sido habitual en años anteriores.
No vullguera acabar esta intervenció sense dedicar unes paraules
afectuoses a la plantilla, al complet, i a l’equip directiu de Bancaixa que
gràcies al seu trevall hui és una entitat que està clasificada com la primera entitat financera valenciana i en el cinqué lloc com a grup financer espanyol.
Recentment la Fundació Bancaixa ha inaugurat este edifici, un contenidor cultural d’indubtable importancia pèr a València, amb una exposició de Joaquim Sorolla, pintor molt volgut per els valencians i que ja
forma part dels nostres artistas consagrats.
Desitjem que este edifici, siga un centre cultural digne i obert a tots
al servici de la modernitat i el progrés de la societat valenciana.
Hem fet unes gestions davant del President de Bancaixa que han
resultat positives per a quan s’acabe l’Assemblea els socis de La
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Econòmica que ho desitgen puguen realitzar una visita guiada a
l’Exposició de J. Sorolla.
I ja per acabar dir-vos que “La Econòmica Valenciana d’Amics del
País” és un espai social propi que ens identifica i en el que tots fem falta
i per aixó vos demane que participeu i s’integreu en les activitats que
venim desenvolupant.
Moltes gràcies a tots per la vostra atenció.

Francisco Oltra Climent
Director
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