President GVA, autoritats, representants sindicals i empresarials,
amigues i amics. M'adherisc a tots els nomenats pel nostre moderador.
Gràcies per haver vingut.
Vull fer una menció especial als empresaris i empresàries de la comarca
per l'excel·lent resposta donada a aquest acte, amb gent així és difícil que ens
paren.
Gràcies a Caixa Ontinyent, Caixa Popular i Banc Sabadell, no només pel
vostre patrocini, sinó també per la proximitat que esteu tenint al nostre
territori.
Gràcies als anteriors presidents: Pepe Niñerola -fundador- i Javier
Aparicio, a totes les juntes anteriors i especialment a la junta directiva actual
de COEVAL, pel treball realitzat i la unitat demostrada en aquests moments
complicats, als treballadors i, com no, al nostre estimat secretari general Vicente Donat - que té l'art de multiplicar-se i triplicar-se quan ho necessitem.
No parlaré de la situació econòmica, finançament de la Comunitat
Valenciana, infraestructures, Brexit, etc., ho estem fent cada dia i coincidisc
amb la majoria de les reivindicacions què es fan des de les cúpules
empresarials i polítiques. Com diu l'economista CHANG, elegit una de les 10
persones més influents del món en 2014: "L'economia ÉS un argument polític.
No és ni serà mai una ciència."
Aquesta nit seré més bé reflexiu. Aquest és un esdeveniment de
Comunitat Valenciana, només que no es fa a València. En aquest 20 aniversari,
volem posar sobre la taula la necessitat d'afrontar amb valentia el projecte
d'aconseguir una millor vertebració territorial de la Comunitat Valenciana.
Aquesta situació què estem vivint ens obliga a innovar i cooperar, però només
en les nostres empreses.
Hem d'innovar:
 En el territori. La gent bota fronteres per una mala vertebració, el món
és un poble. No podem ni volem viure tots en les mateixes ciutats.
 A la administracions i organitzacions. Benvolguts presidents de Cierval i
CEV, sabem del vostre treball, compteu amb el nostre suport.
 En les lleis. Hem d'aconseguir entre tots que siguin més clares i que
servisquen per facilitar la vida dels ciutadans.
 En el lideratge. El lideratge no depèn de la mida de l'empresa, ni de
l'edat, està en la ment.

 En comunicació. Cal parlar amb més claredat, amb respecte i educació, i
buscar els escenaris adequats. "Transparència sí, però amb eficiència",
amb actitud constructiva, buscant solucions als problemes i no creant
més.
 En el Diàleg Social. La persona és la matèria primera de qualsevol
empresa pública o privada. Ja no existeixen les veritats absolutes en res.
Estem en una societat cada vegada més multicultural, fins a les nostres
famílies. Hem de fer un esforç per entendre'ns i crear espais on capiem
tots.
Per a una millor convivència, cal baixar el nivell de crispació i tensió que
estem vivint.
Hi ha temes que no han de ser propietat de cap color polític determinat,
aquest de la vertebració territorial, és un.
La casa sempre s'ha dit que es construeix de baix a dalt, missatge què,
després de certs fracassos de la construcció europea, ara pren aquesta dita
com a bàsica per construir una Europa més eficient i propera a les necessitats
dels ciutadans.
És temps de passar de les paraules als fets: innovar és crear.
És pel que cal apostar en aquest territori, treballant primer, proposant
projectes concrets en cooperació i sol·licitant recursos econòmics.
Al projecte pilot per a la reindustrialització - AVALEM TERRITORI -, vos
assegure que el clima creat entre les entitats signants (sindicats, ajuntaments,
patronals), és difícil de millorar en aquests moments.
Sembla que ara tots volen ser Silicon Valley, nosaltres no, des de la
humilitat, nosaltres volem ser la marca Comunitat Valenciana, tenim know
how, tenim força. Cal treballar junts en aquest sentit.
Volem avui reivindicar el paper de les empreses (treballadors i
empresaris) com a motor de l'estat de benestar, hem de lluitar contra l'atur.
Cal aconseguir que tornen a la Comunitat Valenciana, els joves que se n'han
anat i volen tornar, oferint-los llocs de treball de qualitat.
Nosaltres apostem per potenciar l'eix industrial Olleria-Ontinyent-AlcoiIbi, amb la plataforma per a la reindustrialització i el territori en les tres
comarques, des de la intersectorialitat. No hi ha cap sector més important que
altre.

Fa cinc anys, vam crear el primer i únic clúster intersectorial a nivell
nacional, INNOVALL, per a la innovació i sostenibilitat, on les universitats
d'Alacant, València i UPV, formen part com a socis tecnològics.
No podem posar portes a la investigació i la innovació.
La Responsabilitat Social Corporativa, comença comprometent-se amb el
teu territori, però sent conscients de que cooperar és compartir treball,
beneficis i costos, problemes i èxits.
No totes les persones volen cooperar, realment no és gens fàcil.
Cal compactar bé el grup de treball i, en ocasions, utilitzar un fi bisturí.
Els que en parlar de comarques o territoris veuen perills, els dic que no
es preocupen de res, els països més avançats en el desenvolupament
socioeconòmic mancomunen serveis i infraestructures, es tracta de
racionalitzar millor les inversions de tot tipus, fent-les sostenibles. Queda molt
per fer.
Cal dotar recursos econòmics, per poder desenvolupar aquesta
vertebració territorial, com acaba de fer el nostre Govern Valencià, encapçalat
pel nostre President i el conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius,
Comerç i Treball, així com tota la seua conselleria. Amb el consentiment del
Conseller d'Hisenda.
Sé que ja som molts els presents ací, aquesta nit, què vam coincidir,
perquè ens ho creiem i quan es creu, es nota.
Vos assegure que és més difícil ser empresari ara que abans.
Avui reconeixem a això com a líders empresarials.
Universitat de València: educació, formació, investigació. Ha estat clau
per al desenvolupament de les persones i la societat. La més antiga de les
universitats, 514 anys d'història. Cooperant amb la universitat d'Alacant, han
creat entre les dues l'única i primera càtedra per a la innovació i configuració
de territoris intel·ligents en aquesta comarca.
Sr. Manolo Martinez de INMEVASA, tercera generació, 50 anys a la teua
estimada Olleria. Grup Indústrial, que partint del sector tradicional, ha sabut
posicionar-se amb innovació i tecnologia fortament internacionalitzada, només
els que tenim empresa en altres països sabem el que costa.

Sr. Pedro Mancebo. Construcció, segona generació, sector clau, del que
tots els oficis i sectors depenen. Vas arribar de fora, però et vas comprometre i
integrar en aquest poble com el que més.
Sr. M. Gramage. 95 Anys, més que una vida, 4 generacions dedicades a
l'empresa de més de 100 anys. Empresa molt especial, plena de sentiments.
Sempre dient l'últim adéu a la gent estimada.
Tots vosaltres representeu l'esperit emprenedor del poble valencià.
Tota una vida dedicada a l'empresa, amb l'agraïment de la gent de la
vostra terra i del vostre poble, volem des de COEVAL que quede clarament
manifestat aquesta nit.
Tots els aplaudiments d'aquesta nit, demane que siguen per a ells.
Els de la nostra generació, com diu un cantautor que alguns recordem
amb afecte: "fa vint anys que dic que tinc vint anys ara que tinc vint anys .. i
encara tinc força".
Tenim l'obligació de deixar a les generacions futures, una societat més
sincera i justa i advertir perquè no cometen els errors que nosaltres vam
cometre.
Sr. President de la Generalitat Valenciana, President de les Corts,
Consellers, d'Economia i Hisenda, President de la Diputació, Srs. i Sres., polítics
de totes les tendències, sabem que no és fàcil governar des de la comprensió i
el respecte, ens posem a la vostra disposició per seguir treballant tots junts.
Donades les dates en les què estem, vaig a fer una darrera reflexió.
Sempre que puguen, posen un somriure en els seus treball i en la seua vida,
perquè els problemes i dificultats ens vindran soles.
Estic convençut que així eixirem abans d'aquesta situació, de la qual vam
començar a veure alguna llum. Vull aquesta nit fer-los un regal, que es vagen
tots carregats de força i d'il·lusió.
Ànim, bona nit i Bon Nadal!

