Noticias RSEAP

16 Septembre 2006. Paraules del President de la
RSEAPV, D. Francisco Oltra.

Paraules del President de la Reial Societat Econòmica d’Amics del País
de València. Homenatge que li va retre la Federació de Societats Musicals
de la Comunitat Valenciana Amb un concert de la Banda Federal de la
Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana Palau de la
música de València el 16 de septembre de 2006
Senyores i Senyors, Amigues i Amics :
En nom de la Junta de Govern i dels socis de la Reial Societat Económica
d’Amics del Pais vull donar les gracies a la Federació i a totes les Societats
musicals federades, per este homenatge que hui anem a rebre tal i com ens
ho ha dit el President de la Federación En Santiago Algado.
Amb este agraiment podria conclure les meues paraules, però en el seu
permis, voldria dir alguna cosa mes
En primer lloc dir-los que ens sentim orgullosos de rebre este homenatge
perque ens el dona La Federació de Societats Musicals de la Comunitat
Valenciana, una entitat sense ànim de lucre i que té per objecte promoure,
difondre i dignificar l'afició, ensenyança i pràctica de la Música, aixi com
potenciar l'associacionisme i proporcionar a la societat civil un mitjà de
desenrotllament i articulació cultural.
Eixa es la filosofía d’actuació que ha convertit a la Federació i a totes les
seues Societats musicals en un fenomen social i cultural de primera
magnitud.
Es un fenomen socio-cultural que te la seua expressió mes clara i potent
quant vegem als musics d’una banda interpretant un concert, per exemple
com el de hui, o desfilant en un cerca-viles, o en les festes d’un poble, o en
les falles etc..
Es una auténtica explosió d’alegria vore com van tocant, a la vegada, musics
joves i grans, dones i homes, i entre els que hi han treballadors de la terra o
fusters, mecànics, estudiants d’arquitectura o d’enginyeria, o de dret o de
direcció d’empreses etc., pero tots junts.
Es estimulant, vore-los en acció perque representen el treball, l’esforç, els
coneiximents, l’estudi, pero pensant que eixe coneiximent, eixe esforç
serveix a u mateix, però tambè a tota la societat. Hi ha que reconeixer que el
treball que fan les societats musicals, els musics, la Federació, te molt de
valor.
Si a mes de tot aixó li afegim que mes de 40.000 educandos estan preparantse per a ser musics el dia de demà i que, amb una armonia digna d’el-logi,
tots viuen el mon de la musica amb il.lusió i somnien un futur millor i un
mon millor per a tots, podem dir que es un vertader orgull pertanyer i també,
ser amics d’esta Federació.
Pero encara hi ha algo que fa tot el que he dit mes positiu, en la meua
opinió, i es que els socis i musics de cada una de estes Societats musicals, de
estes bandes de música estan rescolsant una tasca important de formació que
no sols dedica el seu temps i esforç a la música, sinó que es també una
escola per a la ciutadania.
Podem dir que la Federació i la Societat Econòmica d’Amics del Pais, estan
conectades a travès d’eixes vessants tan singulars como son el treball, els
coneiximents i la participació en el desenrotllament de la societat civil
valenciana.
Però estan conectades, tambè, per la música. L’Econòmica es una entitat
dedicada, entre altres activitats, a la divulgació del coneiximent, en general, i
en particular el coneiximent de la música, que sempre ha sigut i seguix sent
una de les seues activitats importants, especialment, desde que al 1879
crearem el Conservatori de música de València.
Les societats musicals son un eixemple clar d’associacionisme i una escola
de ciutadania i per aixó ens sentim molt contents de que la Federació de
Societats Musicals de la C.V., haja decidit retre este homenatge a una entitat,
la Reial Societat Econòmica d’Amics del País que este any cel.lebra el seu
230 aniversari i que al llarg de tots estos anys ha estat treballant, tambè, per
la música i per l’associacionisme i l’articulació de la societat civil
valenciana.
Sense cap dubte, la societat civil institucionalitzada, es necesaria sempre,
com a interlocutora, com a pont d’unió i comunicació entre el poder polític i
la resta del poble, de manera que els politics puguen coneixer les necessitats
i problemes reials d’el poble per a poder resoldre-los, però insistixq deuen
coneixer les necessitats i els problemas reials i no els que en moltes
ocassions i pel distanciament s’acaben inventant.
I com a interlocutors, juguen un paper molt important les entitats que formen
part activa de la societat civil i entre les que vull destacar, perque es troben
hui açi en este concert, els membres de les seues Juntes directives: la
Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, l’Institut
Medic Valencià, El Micalet, La Plataforma de Voluntariat de la Comunitat
Valenciana, El Centre Excursionista de València, l’Associaçió de Cronistes
del Regne i tambè la Reial Societat Económica d’Amics del País.
Com a Societat Civil estem obligats a exigir que els politics i els tècnics al
servici de les administracions tornen al seu puesto que es servir a la
ciutadania i no utilizarla per al seu benefici.
Voldría dir moltes coses mes, però la prudencia m’aconsella que pase a la
part final de la meua intervenció que, com no pot ser d’altra manera, te que
finalitzar afegint un capitol d’agraiments:
En primer lloc: Gracies a tots i cada u del musics de la Banda Federal per
l’excel.lent concert que, sens dubte, ens van a interpretar a continuació
Gracies al President Santiago Algado per les seues entranyables paraules i a
tota la Junta directiva de la Federació de SS MM de la C.V pel seu
homenatge a la Reial Societat Econòmica d’Amics del País en el seu 230
aniversari.
Gracies a tots els que han asistit a este concert perque amb la seua presencia
han fet posible este homenajtge
i ARA SÍ, vull acabar i acabe desitjant
¡¡¡¡ LLarga vida a la Federació de Societats Musicals de la Comunitat
Valenciana¡¡¡¡.
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