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Relacions institucionals
Manuel Portolés informa que s’han mantingut relacions amb moltes
institucions i entitats entre les que cal destacar:
Bancaixa, en funció de la col·laboració econòmica prestada a la Societat,
particularment destacable en relació amb el canvi de seu social, tal com s’ha
indicat, i al fet que una gran part de les activitats de l’Econòmica, conferències,
taules redones, assemblees, etc., es duen a terme en els locals que a l’efecte
posa a disposició de la nostra Societat la Fundació Bancaixa.
També cal agrair a Bancaixa l’entrega que ha fet a la RSEAP d’una rèplica
de l’escultura de Miquel Navarro, “El Parotet”, que queda incorporada al
patrimoni de l’Econòmica i es troba en la Biblioteca de la nostra Societat.
Ajuntament de València per raó de la subvenció que ens concedix.
La “Generalitat Valenciana“, que enguany, després de diversos de no ferho, de nou ens ha dotat amb una subvenció de 3.000 Euros per al desenrotllament de les activitats. Així mateix, s’han tingut múltiples contactes amb la
“Conselleria de Territori i Habitatge” i el Museu de les Arts i les Ciències
“Príncep Felipe”, per la col·laboració haguda respecte dels actes relacionats
amb el 200 Aniversari del Botànic Cavanilles.
La Universitat de València. En relació amb els actes relacionats amb el
“Any Cavanilles”.
Acadèmia Valenciana de la Llengua.
Fundació d’Estudis Borsaris i Financers, pel seu quinze aniversari, entitat
de què som patrons fundadors.
Fundació d’Estudis Avançats. Hem proposat al Doctor Pellicer per al premi “Jaume I”, que ahir va ser entregat pels Prínceps d’Astúries i en l’esdeveniment la nostra del qual Societat hi ha estat present.
Conservatori Professional de Música de València: Concert d’Any Nou,
patrocini per l’Econòmica de la Càtedra de Música de la Il·lustració en els cursos organitzats entorn de l’Acadèmia Internacional de Música de Gandia, i els
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esdeveniments relacionats amb el concert homenatge oferit a la nostra Societat,
amb motiu de la commemoració del 125 aniversari de la fundació del Conservatori per part de la Real Societat Econòmica d’Amics del País de València.
Este concert es va oferir conjuntament amb el Conservatori Superior de Música de València, i es va celebrar en el “Palau de la Música”.
XIII Trobada de Societats Econòmiques d’Amics del País d’Espanya i
Amèrica”. Celebrat al Setembre, a Saragossa, en el que es van presentar diverses ponències de treball entorn del paper de la Societats Econòmica a Europa i
la seua relació amb Hispanoamèrica, inclou la ponència presentada pel director de l’Econòmica de València, D. Francisco Oltra. Estes trobades se celebren
cada dos anys i en la pròxima edició ens hem emplaçat mútuament per a la creació d’un espai virtual comú que millore les nostres vies de comunicació i servisca com a mig per a la recuperació i protecció dels nostres fons històrics, la
seua catalogació i difusió donat l’indubtable interés dels mateixos per a la
investigació històrica, particularment de temes relacionats amb el segle XVIII.
Museu d’Història de la Ciutat de València”. En el que es manté una vitrina
d’exposició permanent dedicada a l’Econòmica i en la que, en breu, es procedirà a la renovació d’alguns dels fons allí depositats a fi d’integrar altres
al·lusius al Botànic Cavanilles, amb motiu del seu Segon Centenari.
S’han mantingut relacions i entrevistes amb els membres de les Juntes de
Govern d’altres entitats senyeres valencianes, com la Reial Acadèmia de BB.
AA. De Sant Carles.
Particularment intensos han sigut els contactes amb les entitats cíviques
que van ser objecte de l’homenatge per part de la nostra Societat l’1 d’octubre
ressenyat pel Secretari General en la seua intervenció, i que va estar precedit
d’una sèrie intensa d’entrevistes i contactes amb les respectives Juntes de
Govern i representants de les entitats homenatjades; contactes que han continuat després de l’homenatge i en els que l’Econòmica està col·laborant a la
coordinació i posada en comú amb estes organitzacions per a la identificació
d’objectius comuna, arreplegant les inquietuds d’estes i exercint activitats i
projectes conjunts orientats a la promoció del paper de la societat civil.

Mitjans de Comunicació
La relació amb els mitjans de comunicació ha sigut particularment intensa
per la sensibilitat que han mostrat respecte de les activitats que hem realitzat.
A això cal afegir tots els articles i comunicacions generats per l’Econòmica
durant l’any. Entre els uns i els altres, la xifra s’eleva a més d’un centenar, per
la qual cosa podem afirmar que l’activitat de l’Econòmica hi ha vist reflectida
en els mitjans de comunicació u de cada tres dies.
Particularment intensa ha sigut l’atenció prestada pels mitjans als contactes
mantinguts per l’Econòmica amb personalitats del món de l’empresa, com a
26

líders sindicals, José María Fidalgo i Cándido Méndez, a nivell nacional, o de
Rafael Recuenco i Joan Sifre, analitzant la problemàtica a la Comunitat Valenciana o D. Rafael Ferrando, líder dels empresaris valencians, en el seu tractament dels problemes del teixit empresarial de la nostra Comunitat, havent-se
generat titulars de premsa relacionats amb els temes tractats en les conferències i taules redones en què han participat.
Un altre cicle a què es va prestar gran atenció mediàtica va ser el que va
desenvolupar l’anàlisi del poder de la premsa, tant a nivell de l’Estat com de la
Comunitat Valenciana, i que va comptar amb la participació de responsables
de primer nivell d’estos mitjos, havent-hi estat representats en este cicle el
periòdic “Les Províncies”, a través del seu Director D. Pedro Ortiz, “LevanteEMV” pel seu subdirector D. Juliol Monreal; “El Mundo-Edición de la Comunitat Valenciana”, pel seu subdirector D. Rafael Navarro. D. Agustín Remesal,
corresponsal de TVE a Jerusalem i D. Tomás Álvarez, Director de Reportatges
de l’Agència EFE, van completar este cicle.
També l’Econòmica ha tingut presència en els mitjans de comunicació
interns de diverses entitats de la societat civil valenciana, particularment en
aquelles a què es va rendir l’homenatge de l’un d’octubre. Així s’han publicat
articles relacionats amb la nostra Entitat en el Butlletí del Centre Excursionista
de València, en la revista “Música i poble”, de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, així com en les pàgines Web d’estes entitats.
“Llums i Ombres”, el mig digital de comunicació intern de la nostra Entitat, per mitjà de l’enviament de correus electrònic, hi ha estat durant tot l’any
passant complida informació de les activitats que es realitzaven.
L’Econòmica també s’ha dirigit als mitjans de comunicació per a comunicar
la seua posició en diferents assumptes com la crida a l’opinió pública a favor
de la pau, amb motiu del fanàtic atemptat de l’11 de març. Així mateix hem fet
públic el nostre suport als esdeveniments relacionados con la “America’s Cup“

Activitats relacionades amb el Fons Editorial de l’Econòmica
El llibre “Antonio José Cavanilles (1745-1804)“ i l’edició facsímil en CD
de l’obra de l’il·lustre botànic “Icones et Descripcions Plantarum“.
Amb motiu de la commemoració del “Any Cavanilles”, tal com s’ha assenyalat amb anterioritat, s’han realitzat diverses activitats i establit col·laboracions institucionals respecte d’això que han donat lloc a cicles de conferències
en què han figurat com a ponents personalitats de la màxima autoritat en el
coneixement de l’il·lustre botànic.
Dins d’esta activitat de recuperació de la figura d’Antonio José Cavanilles,
cal agrair la labor d’investigació del bibliotecari de la nostra Societat D. Nicolás Bas, que ha aconseguit reconstruir pràcticament el 100% de la biblioteca
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de l’il·lustre botànic, la qual cosa constituïx si dubte un element que pot contribuir positivament a l’anàlisi necessària per al millor coneixement d’esta figura històrica de primera fila dins del camp de la ciència botànica de reconeixement internacional.
El llibre “Antonio José Cavanilles (1745-1804)“ arreplega els treballs de
totes les conferències i taules redones que han celebrat la nostra Entitat amb
motiu del “Any Cavanilles“, així com la referència de col·laboracions institucionals establides a l’efecte amb la Universitat, la “Conselleria de Territori i
Habitatge”. En ell estan els articles de D. José María López Piñero, D. Antonio Mestre Sanchos, D. Joan Mateu Bellés. L’article de D. Nicolás Bas Martín i
SRA María Luz López Terrada, desenvolupa les investigacions citades sobre la
biblioteca del botànic; altres article relacionats amb la bibliografia i l’obra
d’Antonio José Cavanilles i la reedició del “Elogi històric de D. Antonio José
Cavanilles”, obra que va ser premiada per la Real Societat Econòmica d’Amics
del País de València, l’any 1826 i l’edició de la qual anterior ho va anar en
1906.
Se completa el fons editorial amb l’edició facsímil de l’obra d’Antonio José
Cavanilles “Icones et descripcions plantarum”, que oferix 601 làmines de plantes acompanyades de 508 pàgines de text descriptiu d’estes, optimat per a la
impressió i visualització, incloent índexs automatitzats per a ajuda de la consulta i recerca.
El comentari de l’obra ve firmat pel Catedràtic de la Universitat de València D. José Luís López Piñero amb el títol de “L’Obra Botànica de Cavanilles”
i es complementa amb una actualització bibliogràfica del botànic.
Esta obra s’ha editat amb la col·laboració de Bancaixa.
MANUEL PORTOLÉS I SANZ
Vice-Director
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