Introducciò-Presentaciò de l’acte per el Director i el Secretari de la SEAPV

En nom de la Junta de Govern de la Societat Econòmica d'Amics del País vos
agraïsc a tots la vostra assistència a aquest acte d'homenatge a la Ciència i la
Tecnología, un homenatge personalitzat en els il·lustres investigadors
Dr. Eugenio Coronado Miralles i
Dr. Jose Duato Marín
Ens acompanyen en la taula els dos homenatjats i els Rectors Magnífics de la
Universitat de València, i de la Universitat Politècnica de València, així com el
secretari general de la SEAP.
Estan presents també a la sala
Director General de Universitats, Estudis superiors i Ciencia. Generalitat
Valenciana.
Diputada a les Corts Valencianes per el PSPV-PSOE
Vice-rectors de les Universitats Públiques Valencianes.
Investigadors de diferents Centres i Instituts d'Investigació, així com Professors
de les diferents Universitats Públiques Valencianes.
Ex-rector de la Universitat de València.
Representants del mon de la cultura, d’organitzacions sindicals i ciutadanes.
Senyores i Senyors, Amigues i Amics
Iniciem l’acte de hui
La Societat Econòmica d'Amics del País ha tingut desde sempre una clara e
intensa vocació musical que ha demostrat desde 1776. En 1879 va crear el
Conservatori de Musica de Valencia (CMPV) entre altres moltes creacions. Hui i
en un acte tant important com l’homenatge a la Ciencia i la tecnologia volem
que la música, llenguatge universal, estiga present a este acte i un trio musical
interpretarà dos composicions que a mes de gaudir de la musica serviran per a
separar els dos homenatges de hui.
Per fer la presentació del grup de càmera te la paraula el Sr. Secretari General
de la Societat Econòmica d'Amics del País:
Les obres que anem a escoltar hui estaran interpretades per tres alumnes
del Conservaori Profesional de Música de València:
Ricardo Brown Roger, nascut en 1997, en l’actualitat estudia quint curs
d’ensenyament professional de violí al Conservatori Professional de Música de
València. Ha participat en cursos com el MiniSim del C.P.M. de València,
patrocinat per la Societat Econòmica d’Amics del País.
Clara Boned Fustel en l’actualitat estudia tercer curs d’ensenyament
professional de violoncel lo, al Conservatori Professional de Música de
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València. Ha participat al MiniSim i als cursos impartits en el OXFORD CELLO
SCHOOL (Regne Unit) (2012, 2013) així com en cursos de improvisació musical
en altres conservatoris.
Rosa Lis Sancerni, nascuda a València en 1996. Ha acabat la formació en
Batxillerat i ha aprovat les PAU. Ha finalitzat la titulació dels graus elemental i
professional en l’especialitat de piano, al Conservatori Professional de Música
de València. Ha participat en nombroses audicions i concerts relacionats amb
els estudis realitzats (Palau de la Música).
També ens acompanya la Sra. Marian Toboso, professora de Música de Càmera
al Conservatori i professora del trio.
Les obres que seran interpretades en aquest acte són:
TRÍO OPUS 1 No. 3 en Do menor per a piano, violí i violoncel lo
de L.V. BEETHOVEN
Allegro amb brio ( primer mov.)
Els tres trios, opus 1 per a piano, violi, i violoncel lo de Ludwig van Beethoven
foren escrits entre 1793 i 1795 , període en el que Beethoven era alumne de J.
Haydn i Schenk. Albrechtsberger i Salieri.
Tríos Op. 1
Les tres pàgines que composen l’Op. 1 beethovenià, amb el què el músic es
presentà formalment com a compositor davant de la societat vienesa, foren
interpretades en 1793, en el transcurs d’una vetllada celebrada en la casa del
Príncep Cari von Lichnowsky. D’acord amb la llegenda, Haydn hauria estat
present en aquella audició, i, en acabar l’obra, hauria felicitat a Beethoven pels
Trios en Mi bemol major i Sol major, els dos primers de la sèrie
Trio Nr. 35 en Do M, Hob. XV: 21 (1794)
De J. HAYDN
Molto Andante (segon mov.)
Com un dels màxims compositors representants del Classicisme, Haydn escriu
45 trios dels quals, el present correspon a la sèrie més madura i interessant, de
tres trios (21, 22 i 23) dedicada a la princesa Maria Josepha, esposa del príncep
Esterházy.
Acabada l’interpretacio musical el Director de la SEAPV diu:
Seguix en l’us de la paraula el Secretari General de la SEAPV que procedirà a
donar lectura de l’acta de la sessió de Junta de Govern en la que es va aprovar
retre homenatge al Dr. Eugenio Coronado Miralles
El Secretari General diu:
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La Reial Societat Econòmica d’Amics del País de València, a la junta de Govern
haguda el 19 de juny de 2014, ratificà per unanimitat la concessió d’un
homenatge dedicat a la Ciència y la Tecnologia, en la persona de dos importants
científics Valencians de talla internacional i membres de la Societat Econòmica
d’Amics del País.
Com a Secretari General de la Reial Societat Econòmica d'Amics del País
procediré a donar lectura a part del paràgraf 2.2 de l'acta de la dita sessió en què
es diu el següent:
S’aprovà per unanimitat retre homenatge a l’il·lustre científic valencià Dr.
Eugenio Coronado Miralles en reconeixement a la seua excel·lent labor en pro
de la Ciència i la tecnologia Valenciana.
Com a continuació de la lectura del mateix punt 2.2 de l’esmentada acta
ratifique que:
S’aprovà per unanimitat retre homenatge a l’il·lustre científic valencià Dr. José
Francisco Duato Marín en reconeixement a la seua excel·lent labor en pro de la
Ciència i la tecnologia Valenciana.
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