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Paraules del Director 
ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS 2016 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
Bona vesprada Socis i sòcies 

Estem acabant l’any 2016, que com sabeu ha segut el 240 
aniversari de la nostra Societat, 240 anys amb una història brillant 
què ha produït els avanços econòmics i socials més transcendents 
del nostre desenvolupament i això ha estat possible gràcies no 
solament als 43 directors què m’han precedit si no a tots els il·lustres 
socis que com diu la real cèdula fundacional “que ofrezcan 
voluntariamente sus caudales o talentos en  obsequio de la felicidad 
publica”,  que ho han fet possible a través dels valors de la 
Il·lustració, usant la raó, divulgant el coneixement científic i tècnic, 
fomentant l’educació, promovent iniciatives per a la millora del 
desenvolupament econòmic i premiant l’excel·lència, sense oblidar 
els aspectes socials. 

Com ha explicat la Vice-secretaria segona, encetàrem l’any 
reunint els alcaldes dels 4 municipis més poblats d’aquesta comunitat 
autònoma, amb la voluntat de contribuir a la vertebració del nostre 
territori, amb gran èxit de públic i repercussió als mitjans de premsa. 
Com és costum el concert anual va tindre una qualitat artística, 
aquesta vegada amb la participació dels assistents. I es van atorgar els 
guardons de la RSEAPV als millors alumnes del conservatori 
professional. Gràcies als acords de col·laboració que tenim des de fa 
molts anys. Entre ells la cessió d’aquesta sala per als nostres actes. 

L’aportació científica es concretà amb la presentació d’una 
malaltia molt greu dels cítrics, què ja ha colpit dràsticament llocs 
com Florida i Brasil, el vector de la qual ja ha estat identificat a la 
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península ibèrica, en una col·laboració amb la Conselleria 
d’Agricultura, organitzant i participant també davant dels tècnics 
d’agricultura. En astronomia hem tractat un projecte de sonda solar 
per a estudiar el magnetisme polar del nostre estel, al què participa la 
UV, i per desè any consecutiu hem reunit el 5 rectors de les 
Universitats Públiques Valencianes  

S’han tractat temes socials com ara el fenomen de la 
immigració i els refugiats procedents d’àrees en gran perill i que tanta 
repercussió està tenint en la posició política en molts indrets 
d’occident; Transparència i corrupció, l’horitzó de la igualtat de 
gènere, l’ingrés mínim garantit, participació ciutadana, i pel que fa a 
temes ambientals, l’organisme de Nacions Unides i la problemàtica 
dels boscos 

Tal com vam informar a la darrera Assemblea vam presentar 
la sol·licitud d’Entitat d’Utilitat Pública i enguany hem presentat més 
documentació requerida i estem pendents de l’aprovació.  

A Espanya l’economia comença a reaccionar, d’acord amb les 
previsions de creixement de la OCDE per a Espanya del 0,32% tot i 
que seguim amb una crisi econòmica que, d’acord amb l’enquesta de 
condicions de vida de l’informe 2016 (referit als anys 2015 i 2014, 
l‘indicador de risc de pobresa o exclusió social es situà en el 28,6% 
de la població resident a Espanya, front al 29,2% registrat l’any 
anterior amb una lleugera reducció. 

La desigualtat social però continua, amb famílies sense cap 
recurs o sous de misèria malgrat estar ocupats cosa que es manifesta 
en que enguany tampoc milloren els ingressos a la Seguretat Social i 
es té que recórrer a la guardiola per pagar pensions. 

 

La cimera del canvi climàtic COP22 de Marraqueix, pretenia 
implementar, mantenint en allò formal, que la marxa del  Acord de 
París no es deté i no ha han fissures. no obstant això el recent triomf 
de Donald Trump com a president electe dels Estats Units afegeix 
un grau d’incertesa. A això s’afegeix l’augment de moviments 
xenòfobs, davant de la immigració que s’apropa a les fronteres 
europees i què han afavorit l’aprovació del BREXIT al Regne Unit, 
o que fan témer l’ascensió democràtica de partits d’extrema dreta, 
crítics amb la Unió Europea al nostre àmbit 

Al nostre territori hem continuat recolzant iniciatives promogudes 
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per la Generalitat Valenciana, que apel·la a la Societat Civil en 
reivindicacions com ara un Finançament just o el Corredor 
mediterrani. 

Per a acabar vull agrair a les entitats de la societat civil 
valenciana que han col·laborat amb la RSEAP, a tots els membres de 
la junta de govern  especialment als que han participat en 
l’organització dels actes i en les discussions per a la pressa de 
decisions al llarg del present any. 

L’any vinent estem preparant una nova taula redona dels 
alcaldes del nostre territori prevista para finals del proper gener i 
com ja és costum el concert d’any nou, amb la col·laboració del 
Conservatori Professional de Música de València, que ja tenim 
programat per al 9 de febrer. 

Moltes gràcies a tots els socis i totes les sòcies, i especialment 
als assistents a aquesta assemblea pel vostre suport. 

Bon Nadal i que el proper any siga millor per a tots vosaltres 
i també per a la resta de ciutadans. 
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INFORME DEL SECRETARI GENERAL 

PER A L'ANY 2016 

PRINCIPALS ACORDS EN JUNTA DE 

GOVERN DES DE L'ÚLTIMA 

ASSEMBLEA GENERAL  

 
 

 
 

 

 

 
El Director, Sr. Vicent Cebolla, cedeix la paraula a la 

Vicesecretària Sra. Asunción Cabedo, qui, en absència del Secretari 
General, passa a exposar breument les resolucions més importants 
preses per la Junta de Govern des de l'última Assemblea i les 
activitats desenvolupades, contingudes en l'Informe del Secretari 
General. 
 
PRINCIPALS ACORDS de la Junta de Govern des de l'última 
Assemblea General 
 
JUNTES DE GOVERN 2016 
La junta de govern es va reunir en set ocasions al llarg de l'any 2016 
amb les següents dates: 
 
19 de gener 
23 de febrer 
19 d'abril 
26 de maig  
14 de juliol 
15 de setembre 
25 d'octubre 
30 de novembre 
 
PRINCIPALS ACORDS 
 
-Com altres anys es va acordar adherir-nos a la campanya  “Llegir en 
Valencià”. A invitació de l'Editorial Bromera. 
-Es va aprovar la continuació del Premi Beca de la RSEAPV dotat 



10 

 

en l'exercici de 2016 amb 1.200 € per als dos millors alumnes 
(exaequo) en el CPMV. El Premi Beca es va atorgar en el concert 
d'any nou. 
-S'ha participat en la “Trobada de Societats Econòmiques”, 
organitzat enguany per la Societat Econòmica de Badajoz.  
-Incorporació de la nostra Societat al “Pacte Social per la Ciència”, 
promogut des de diverses institucions públiques. 
-Entrega de la insígnia de la Societat als socis que no la posseïen, 
assistents a la present Assemblea. 
-Suport a la candidatura de la Societat Econòmica de Tenerife als 
“Premis Canàries” en la seua modalitat de “Patrimoni Històric” 
-Participació en els actes commemoratius de la “Ruta de la Seda” 
-Es va aprovar la renovació del conveni de col·laboració amb el 
Palau de la Música en relació amb els cicles de concerts que celebra 
l'Orquestra de València, pel qual s'atorga prioritat i facilitats de 
difusió als socis de la RSEAPV. 
-Sumar-se a la celebració del 150 Aniversari del naixement de 
Vicente Blasco Ibáñez, a proposta de l'Ajuntament de València. 
-Participar en l'exposició “El Triomf de la Imatge. El Daguerrotip a 
Espanya” 
-Es van aprovar cadascun dels actes programats per la RSEAPV. 
-Es van aprovar les relacions institucionals que es detallen més 
endavant. 
-Es van aprovar els pressupostos amb la finalitat de sotmetre'ls a 
l'assemblea. 
-Es van aprovar les Actes de les Sessions celebrades i 
-Finalment convocar l'Assemblea General i convocar eleccions a 
Junta de Govern. 
 
Actes Organitzats per acord de la Junta de Govern durant 2016: 
 
 
-Actes institucionals 
 
11 de febrer. Concert any nou en la què es va interpretar en la 
primera part l'Obertura de l'obra “Poeta i aldeà” de Franz von Suppé 
(1819-1895) dirigida pel Professor Pascual Martínez i la "Simfonia 
Sevillana Op. 23" (1920) de Joaquín Turina Pérez (1882 - 1949), 
dirigida pel Professor Roberto Forés. 
 
En l'intermedi va tenir lloc el lliurament de Premis Professionals de 
Música i Esments d'Honor de la promoció 2015-16 i lliurament del 
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Premi-Beca RSEAPV 2016 als alumnes Pau Fernández Benlloch, 
Marta Jornet Espí i Manel Barrios Ferragut. 
 
En la segona part, es va assistir a una selecció de cors de Nabucco i 
Il Trovatore, de Giuseppe Verdi (1813- 1901), sota la batuta de 
Pascual Martínez i amb l'adreça coral de  José Francisco Sánchez. 
 
L'acte va ser d’un gran èxit d'assistència per part dels socis 
 
Cal destacar l'excel·lent organització de l'acte i la qualitat musical a la 
qual ens tenen acostumats la direcció del Conservatori, així com 
l'acompliment de l'Orquestra, Cor de cambra, Cor de xiquets i 
Solistes del Conservatori Professional de Música de València. 
 
Conferències i Taules redones 
 
-Temes relacionats amb la ciència, tecnologia i medi ambient 
 
En aquest apartat s'ha tractat sobre els temes següents: 

1) Universitats Públiques Valencianes i Model Social 
Europeu  

2) Malaltia dels cítrics  
3) Sonda solar 
4) Els boscos al sistema de Nacions Unides  

 
21 de novembre. Taula Redona. En què van intervenir els Rectors de 
les Universitats Públiques Valencianes: 
Sr. Esteban Morcillo Sánchez. Rector Magnífic de la Universitat de 
València-E.G. 
Sr. Francisco Mora Más. Rector Magnífic de la Universitat 
Politècnica de València. 
Sr. Manuel Palomar Sanz. Rector Magnífic de la Universitat 
d'Alacant. 
Sr. Vicent Climent  Jordá. Rector Magnífic de la Universitat Jaume I 
de Castelló. 
Sr. Jesús Tadeo Pastor Ciurana. Rector Magnífic de la Universitat 
Miguel Hernández d'Elx. 
Sobre el tema: “Universitats Públiques Valencianes i Model Social 
Europeu” 
Moderador: Sr. Vicent Cebolla i Rosell. Director de la Reial Societat 
Econòmica d'Amics del País de València. 
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Aquest debat anual s'ha consolidat després de 10 anys en què 
els cinc rectors de les Universitats Públiques Valencianes es 
reuneixen en el nostre fòrum. 
 
 L'acte va tenir una gran repercussió mediàtica en: Levante-
EMV, Las Provincias, El Mundo, El Mundo digital i  les Webs: UV, 
UPV. 
 
 
-1 de març. Conferència Col·loqui del Dr. Joseph M. Bové, Director 
de l'Institut Nacional de la Recherche Economique (França) i la Dra. 
Núria Duran i Vila, Presidenta de la Comissió d'Agricultura de la 
RSEAPV, sobre el tema “Podran els cítrics d'avui sobreviure a 
bacteris que tenen més d'un milió d'anys”. Va moderar la 
conferència el Director de la RSEAPV, Sr. Vicent Cebolla. 
 
-18 d'octubre. Conferència Col·loqui.  
Va intervenir el Sr. José Carlos del Bou Iniesta, Investigador 
Científic del CSIC en l'Institut d'Astrofísica d'Andalusia, sobre el 
tema “Historia d'un planeta esquifit (o elogi de la supèrbia). Va 
moderar el Sr. Juan Fabregat Llueca, Catedràtic d'Astronomia de la 
Universitat de València i President de la Comissió d’Investigació i 
Ciència de la RSEAPV. 
 
-26 de setembre. Conferencia Col·loqui. Intervé el Sr. Eduardo 
Rojas Briales. Professor de la Universitat Politècnica de València. 
Degà del Col·legi d'Enginyers de Montes i President de la seua 
associació. Va tractar sobre el tema “Els boscos en el sistema de les 
Nacions Unides”. Va moderar la Sra. María Josep Picó i Garcés, 
Periodista. 
 
 
-Temes relacionats amb Humanisme, Societat, Educació 
 
En aquest apartat s'ha tractat sobre els temes següents: 
1) Gestió Econòmica  Municipal 
2) Transparència i corrupció 
3) Coeducació i ciutadania de les dones 
4) Immigrants i refugiats 
5) Ingrés mínim garantit 
6) Participació i ciutadania. 
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-26 de gener. Conferencia Col·loqui sobre el tema “Gestió 
Econòmica municipal en les grans ciutats”. Intervenen l'Excm. Sr. 
Joan Ribó i Canut, Alcalde de València, l'Excm. Sr. Gabriel 
Echávarri Fernández, Alcalde d'Alacant, l'Excma. Sra. Amparo 
Marco Gual, Alcaldessa de Castelló i l'Excm. Sr. Carlos González 
Serna, Alcalde d'Elx. Va moderar el Sr. Vicent Cebolla, Director de 
la RSEAPV. 
 
-5 d'abril. Conferencia Col·loqui. Sobre el tema “Estranys en el 
paradís europeu: immigrants i refugiats”. Ponent el Sr. Javier de 
Lucas Martín, Catedràtic de Filosofia del Dret i Filosofia Política. 
Director de l'Institut de Drets Humans de la Universitat de València. 
Va moderar el Sr. Ferran *Bargues Estellés, membre de la Junta de 
Govern de la *RSEAPV. 
 
-2 de maig. Conferencia Col·loqui. Sobre el tema “Transparència 
contra corrupció. L'Oficina de Transparència i Bones Pràctiques de 
l'Ajuntament de Barcelona”. Ponent, el Sr. Joan Antoni Llinares i 
Gómez, Gerent de la Gerència de Recursos de l'Ajuntament de 
Barcelona i Secretari General de la RSEAPV. Va moderar el Sr. 
Antonio Penadés Chust, escriptor i advocat i President de “Acció 
Cívica contra la Corrupció” 
 
-15 de maig. Conferencia Col·loqui sobre el tema “L'horitzó de la 
igualtat. Coeducació i ciutadania de les dones”. Ponent la Sra. Elena 
Simón Rodríguez, Analista de Gènere, docent, conferenciant i 
escriptora feminista. Va moderar la Sra. Esther Enjuto Castellanos, 
Presidenta de la Comissió de Gènere i Polítiques d'Igualtat de la 
RSEAPV. 
 
-2 de juny. Conferencia Col·loqui. Sobre el tema “La participació 
ciutadana i la responsabilitat cívica com a claus en el canvi polític del 
País Valencià” Ponent l'Honorable Sr. Manuel Alcaraz Ramos. 
Conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i 
Cooperació de la Generalitat Valenciana. Va moderar el Sr. Joan 
Romero González, Catedràtic de Geografia Humana de la 
Universitat de València i membre de l'Institut Interuniversitari de 
Desenvolupament Local. 
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-Temes relacionats amb Homenatges i reconeixements 
 
-14 de juliol. Junta de Govern extraordinària en commemoració de el 
“240 Aniversari de la primera Junta de Govern de la RSEAPV” 
 
 
Un record als socis morts en 2016 
  

D. J. Antonio Asunción Hernández 
D. Vicente López Merino 
D. Vicent Miquel Diego 
D. José Micó 
D. Arcadio España Riera 
D. Eugenio Messana Vidal 
D. Joaquín Michavila 
D. J. Lluis Doménech Zornoza 
D. Juan Manuel Ferris Gil 
D. Luis Cerveró Martí 
D. Miguel Sanmartín Navarro 
D. Vicent Blasco Infante 
D. José Terencio de las Agua 
 

Con nuestro más profundo sentimiento, descansen en paz. 
 
RELACIONS INSTITUCIONALS 2016 
 
L'Econòmica ha continuat mantenint contacte amb 
 
• Les cinc Universitats Pública Valencianes 
• Corts Valencianes 
• Conservatori Professional de Música 
• Ajuntament de València- Museu d'Història de la Ciutat 
• Ajuntament de Castelló 
• Palacio de la Música de València 
• Fundació d'Estudis Borsaris i Financers 
• Fòrum Europa Tribuna Mediterrània 
• Societats Econòmiques  
• Associació Valenciana d'Empresaris 
• FEDEA/IVIE 
• IVAM 
• ETNOR 
• Acadèmia Valenciana de la Llengua 
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• Editorial Bromera 
• Col·legi Oficial de Psicopedagogs 
• Institucions polítiques i sindicals 
• Societat Civil Valenciana 
 
 
Assistència als Actes Institucionals 
 
 
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
 
-9 de setembre. Assistència del Sr. Vicent Cebolla al Solemne Acte 
d'Obertura de Curs Acadèmic de la Universitat de València Estudi 
General 
 
Assistència als Actes d'investidura  Honoris causa  
 
• 8/03/16. Doctora Amelia Valcárcel. 
• 14/04/16. Doctor Josep Massot i Muntaner i de la Doctora 
Saskia Sassan. 
• 26/05/16. Doctor Dóna-li W. Jorgenson. 
• 17/06/16. Doctor Eduardo Vieta. 
 
 
 
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 
 
• 12 de febrer de 2016. Assistència del Director, Sr. Vicent 
Cebolla i Sr. Francisco Oltra, a les sessions del Fòrum Vives sobre 
“El corredor mediterrani, eix d'oportunitats” 
 
 
UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ 
 
• Acte acadèmic de la Universitat Jaume I de Castelló; en 
celebració del XXV aniversari de la seua creació, al que assisteixen la 
Sra. Asunción Cabedo i el Sr. Francisco Oltra. 
 
 
CORTS VALENCIANES 
 
• EL 27 de gener, s’assisteix a l'acte organitzat per les Corts 
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Valencianes en defensa de la memòria i la reparació de les víctimes 
de l'holocaust nazi. 
• 18 de febrer, el Director acompanyat d'altres membres de la 
RSEAPV va assistir a una reunió de treball amb el President dels 
Corts, Sr. Enric Morera, debatent sobre diferents propostes de 
col·laboració, entre elles la possibilitat d'exposar en la seu 
parlamentària el quadre “El cardenal Adrià d’Utrech, bisbe de 
Tortosa, rebent als caps de la Germania en el Palau de Vilaragut”, de 
Josep Benlliure.  
• 4 de maig, diversos membres de la Junta de Govern, van 
visitar el Museu d'Història de València, en el qual està dipositat el 
citat quadre de Josep Benlliure, acompanyant a un assessor del 
President dels Corts. 
 
 
AJUNTAMENT DE VALÈNCIA 
 
 
• 20 de setembre, per invitació de l'Ajuntament a la RSEAPV, 
el Director va assistir al “Ple Extraordinari del Debat Sobre l’Estat 
de la Ciutat” 
 
 
AJUNTAMENT DE CASTELLÓ  
 
• 18 de gener de 2016, va assistir a una conferència de la Sra. 
Amparo Marco, Alcaldessa de Castelló. 
 
 
CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA DE 
VALÈNCIA 
 
• Contínua l'acord de col·laboració per a usar el saló d'actes de 
“Sant Esteban i Velluters” en els nostres actes i conferències 
• Patrocini de l'Econòmica càtedra de viola "Jesse Levine",  
 SEMINARI INTERNACIONAL DE MÚSICA (juliol 2016) 
EL *MiniSIM de Falles i Nadal, Concert d'any nou. 
• 21 de gener s'ha rebut una proposta per a col·laborar en la 
Mostra Internacional de la Música Valenciana. 
 
 
RELACIONS AMB LES SOCIETATS ECONÒMIQUES 
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• El 6 de juny de 2016 va tenir lloc la XV Trobada de SS. EE. 
AA. P., que ha sigut organitzat per la Reial Societat Econòmica 
Extremenya d'Amics del País de Badajoz amb motiu del seu 200 
aniversari, esdeveniment al que estava convidada la nostra Societat 
en la representació de la qual va assistir el Sr. José María García 
Álvarez-Coque. 
 
 
FÓRUM EUROPA TRIBUNA MEDITERRANEA  
 
• 10 de desembre de 2015, va assistir per part del Director i el 
Sr. Francisco Oltra, a una sessió del FÓRUM EUROPA en el qual 
va intervenir la sòcia de l'Econòmica i avui diputada en el Congrés 
dels Diputats, per València del PSOE-PSPV, Sra. Ana Botella.  
• 17 de desembre de 2015, va assistir a la sessió en la qual va 
intervenir el Sr. Joan Baldoví, avui diputat en el Congrés dels 
Diputats, per València de “Compromís-Podemos-És el Moment” 
• 8 de febrer de 2016, el Sr. Francisco Oltra i el Director 
assisteixen a la conferència de la  Consellera Sra. Gabriela Bravo.  
• el 15 de febrer de 2016, igualment assisteixen el Director i el 
Sr. Francisco Oltra, a la intervenció del Conseller d'Educació, 
Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana Sr. Vicent 
Marzà.  
• 22 de febrer va assistir a la conferència del Sr. Vicent Soler, 
Conseller d'Hisenda i Model Econòmic. 
• 8 de març, els Srs. Vicent Cebolla, Ricardo Callejo, Jesús 
Soriano, Lluis Aguiló i Ausiàs Cebolla assisteixen al desdejuni 
informatiu en el qual  va intervenir el Sr. Enric Morera, President de 
les Corts Valencianes.  
• 7 de juny el Director va assistir a una sessió del  “Forum 
Europa”, en la qual va intervenir la Consellera d'Agricultura i Medi 
ambient, Canvi climàtic i Desenvolupament Rural”, Sra. Elena 
Cebrián.  
• 15 de juny el Director va assistir a una altra sessió del 
“Forum Europa”, en el qual va intervenir aquesta vegada el Sr. 
Francisco Molina, Secretari General de CC.OO. i el Sr. Ismael Sáez, 
Secretari General d'U.G.T. 
• 19 de setembre el Director va assistir, emplenat la invitació 
rebuda, a la “Trobada” del “Forum Valencià pel Corredor 
Mediterrani”. 
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FUNDACIÓN DE ESTUDIOS BURSÁTILES Y FINANCIEROS 
 
• 21 de desembre de 2015, es va assistir a la reunió anual del 
Patronat de la FEBF, en la qual es va aprovar el pressupost de 
l'exercici 2016. 
• 29 de març de 2016, el Sr. Vicent Cebolla vas assistir a una 
audiència del Molt Honorable President de la Generalitat concedida 
a la FEBF, en la qual nostra Societat és patró.  
• 28 de juny el Director va assistir a una reunió del patronat de 
la Fundació.  
• 29 de juny, el Director vas assistir a una “Jornada de 
Transparència en l'Empresa i Integritat en la Contractació Pública” 
 
 
ASSOCIACIÓ VALENCIANA D'EMPRESARIS 
 
• EL 29 de febrer de 2016 el Director va assistir a l'esmorzar 
de clausura de l'assemblea  general de l’AVE. 
 
 
FUNDACIÓ D'ESTUDIS D'ECONOMIA (FEDEA) I 
L'INSTITUT VALENCIÀ D’INVESTIGACIONS 
ECONÒMIQUES (IVIE) 
 
• El 27 de setembre, assistència a la jornada sobre “Propostes 
per a un nou sistema de finançament de les comunitats autònomes” 
organitzat per la Fundació d'Estudis d'Economia (Fedea) i l'Institut 
Valencià de Recerques Econòmiques (IVIE) 
 
 
INSTITUT VALENCIÀ D’ART MODERN 
 
• 17 de desembre de 2015, va assistir a la “Nit de l’IVAM”, 
sessió de “portes obertes”. 
 
 
ETNOR  
 
• 20 de gener de 2016 el Sr. Vicent Ceba, per invitació de 
l'entitat organitzadora, ETNOR, vas agafar una conferència del Sr. 
Manuel Alcaraz, Conseller de Transparència. 
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EDITORIAL BROMERA 
 
• 15/6/16. El Director vas assistir a la presentació de la 
campanya “Llegir en Valencià”, promoguda per la Fundació 
Bromera com a acte de suport, tal com s'ha fet en els últims 8 anys. 
 
 
Entitats de la Societat Civil del GRUP de VALENCIANS 
SOLIDARIS  
 
o Associació de Cronistes del Regne 
o Escola Valenciana  
o Institut Mèdic Valencià  
o Amnistia Internacional  
o Centre Excursionista  
o Federació de Familiars de Malalts d'Alzheimer 
o Plataforma d'ONG’s  
o Coordinadora de ONGD’s  
o Societat Coral El Micalet  
o Federació de Societats Musicals de la CV 
 
 
Institut Mèdic Valencià 
  
• 11 d'octubre va tenir lloc el lliurament de la Medalla de la 
Real Acadèmia de Medicina de la Comunitat Valenciana a l'Institut 
Mèdic Valencià.  
 
Societat Coral El Micalet  
 
• 26/11, Vetlada literària organitzada per la Societat Coral el 
Micalet, amb motiu del seu lliurament anual de premis “Miquelet” 
 
Associació de Cronistes del Regne  
 
• El 28 d'octubre assisteixen els el Director, Sr. Cebolla i el 
Director Honorari, Sr. Oltra a la Assemblea General de l'Associació 
de Cronistes Oficials del Regne de València, sent objecte d'un 
especial reconeixement i distinció. En el mateix acte el nostre soci 
Sr. Jesús Huguet, Secretari del Consell Valencià de Cultura i Cronista 
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de la Pobla Llarga, va pronunciar una conferència sobre els càtars i 
Jaume I.  
 
Federació de Familiars de Malalts d'Alzheimer  
 
• El 19 de setembre s'ha celebrat l'acte commemoratiu del Dia 
Mundial de l'Alzheimer, organitzat per FEVAFA, al que van assistir 
els Srs. Francisco Oltra i Vicent Cebolla. 
 
 
ALTRES ACTIVITATS 
 
• 3 de maig, els Srs. Vicent Cebolla i Francisco Oltra 
assisteixen al lliurament de premis “Els Valors de la Ciutat i la Ciutat 
dels Valors” 
• El Director vas assistir a l'acte organitzat en el Palau de la 
Generalitat, presidit pel President de la Generalitat, coincidint amb la 
commemoració de la promulgació del Decret de Nova Plata de 29 
de juny de 1707, sota el lema “En defensa del Dret Històric 
Valencià” 
• El 28 de setembre el Director vas assistir a l'acte institucional 
d'adhesió al manifest “Per un Finançament Just”, organitzat per la 
Consellería de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori, 
de la Generalitat Valenciana. 
 
Dia 9 d'Octubre. Diversos socis assisteixen als actes commemoratius 
del Dia de la Comunitat Valenciana. 
 
La Sra. Asunción Cabedo acaba ací la seua intervenció agraint 
l'atenció prestada. 
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Intervenció de la sotssecretària general, Asunción Cabedo en l'Assemblea 
General de Socis 2016 

Intervenció del director de la Reial Societat Econòmica d'Amics del País de València en 
l'Assemblea General de Socis 2016 
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Director  

Director Honorari 

Vicedirector 1er 

Secretari  General 

Vicesecretari 1er 

Vicesecretària 2na 

Tresorer 

Contador  

Bibliotecari  

Vicent Cebolla i Rosell       

Francisco Oltra Climent 

Ricardo Callejo López 

Joan A. Llinares i Gómez              

Santiago L. del Agua Morales 

Asunción Cabedo Llorens 

Antonio Lucas Giménez 

Francisco Canales Hidalgo 

Nicolás Bas Martín 

Eduardo Vicens Salort 

Lluís Aguiló Lúcia 

Nuria Durán Vila              

Jesús Huguet Pascual 

José Luís Barberá Comes             

Carlos Andrés Romano 

Ricardo Pérez Martínez 

 

José M. García Álvarez-Coque 

José Asensio Muñoz 

Raúl Oltra Badenes 

Ferran Bargues Estellés 

Ausiàs Cebolla i Martí 

Manuel Portolés Sanz 

 

 

JUNTA DE GOVERN DE LA REIAL 

SOCIETAT ECONÒMICA 

D'AMICS DEL PAÍS DE VALÈNCIA  

Presidents de Secció 

Educació 

Ciències  Socials 

Agricultura 

Literatura 

Ciències Naturals i Exactes 

Indústria 

Belles Arts  

Comissions 

Economia i Hisenda 

Comerç                                      

Innovació i Desenvolupament                           

Assesor Jurídic 

Sociomedicina 

Comunicació 
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Juan Fabregat Llueca  

Jesús Soriano Císcar 

Mónica Cantó Durá  

Jaime Busquets Mataix  

Esther Enjuto Castellano 

Ricardo Franch Benavent 

Investigació i Ciència 

Relacions Institucionals 

Música 

Noves Tecnologies 

Gènere i polítiques d'Igualtat 

Història 
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Director 

01-VI-1778 

31-XII-1786 

31-XII-1790 

31-XII-1794 

31-XII-1796 

31-XII-1797 

31-XII-1799 

31-XII-1813 

31-XII-1814 

31-XII-1819 

01-XII-1820 

31-XII-1821 

31-XII-1822 

31-XII-1823 

31-XII-182 

31-XII-1831 

31-XII-1832 

31-XII-1833 

31-XII-1835 

31-XII-1836 

31-XII-1839 

31-XII-1856 

31-XII-1860 

31-XII-1865 

31-XII-1870 

DIRECTORS DE LA REIAL SOCIETAT 
ECONÒMICA D'AMICS DEL PAÍS DE VALÈNCIA 

(1776-2013) 

Fundada el 5 de març de 1776 i aprovats els seus Estatuts 

en 17 de Febrer de 1785 

Data presa de 

possessió 

4-VII-1776 

14-VI-1778 

1-I-1787 

1-I-1791 

1-I-1795 

1-I-1797 

1-I-1798 

1-I-1800 

1-I-1814 

1-I-1815 

1-I-1820 

1-I-1821 

1-I-1822 

1-I-1823 

1-I-1824 

1-I-1828 

1-I-1832 

1-I-1833 

1-I-1834 

1-I-1836 

1-I-1837 

1-I-1840 

1-I-1857 

1-I-1861 

1-I-1866 

Excm. Sr. Conde de Castrillo y Orgaz 

Excm. Sr. Marqués de Albayda 

Excm. Sr. Vicente de Perellós Lanuza 

Excm. Sr. Conde de Contamuna 

Excm. Sr. Luís de Urbina. Capità General  

Excm. Sr. Joaquín de Fondevila. Capità General 

Excm. Sr. Marqués de Valera 

Excm. Sr. Joaquin Campañ. Arquebisbe de València 

Il·lm. Sr. Mateo Valdemoros 

Excm. Sr. Ceremundo Arias. Arquebisbe de València 

Excm. Sr. Salvador de Perellós. Tinent General 

Il·lm. Sr. Francisco Plasencia. Cap Polític de València 

Il·lm. Sr. Salvador Manzanares. Cap Polític de València 

Excm. Sr. Ceremundo Arias. Arquebisbe de València (2) 

Excm. Sr. Marquès de Villores 

Excm. Sr. Pedro José Fonte. Arquebisbe de Mèxic 

Excm. Sr. Comte de Castrillo i Orgaz 

Excm. Sr. Marquès de Bellisca 

Il·lm. Sr. Antonio Castejón. Governador de València 

Il·lm. Sr. Francisco Villalba. Prevere Pavorde    Excm. 

Sr. Marquès de Cruílles 

Excm. Sr. Barón de Santa Bárbara 

Excm. Sr. Conde de Almodóvar 

Excm. Sr. Marqués de Cáceres 

Il·lm. Sr. Vicente Lassala Palomares 

 Data 

 del cesse   Durada 

2 anys 

8 anys 

4 anys 

4 anys 

2 anys 

1 any 

2 anys 

14 anys 

1 any 

5 anys 

1 any 

1 any 

1 any 

1 any 

4 anys 

4 anys 

1 any 

1 any 

2 anys 

1 any 

3 anys 

17 anys 

4 anys 

5 anys 

5 anys 
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4-I-1871 

7-I-1874 

10-I-1877 

10-I-1883 

12-III-1884 

12-I-1887 

4-I-1893 

29-I-1895 

9-XII-1895 

13-I-1897 

10-II-1904 

24-I-1917 

1-VII-1939 

15-V-1940 

17-IX-1945 

24-III-1961 

17-V-1983 

19-XII-1985 

17-XII-2014 

19-III-1873 

10-I-1877 

10-I-1883 

27-II-1884 

10-I-1887 

04-I-1893 

09-I-1895 

29-XI-1895 

12-I-1897 

13-I-1904 

24-I-1917 

01-VII-1939 

15-V-1940 

17-IX-1945 

24-III-1961 

14-V-1983 

19-XII-1985 

17-XII-2014 

Il·lm. Sr. José Llano White  Excmo. 

Sr. Comte de Almodóvar (2on) 

Excm. Sr. Antonio Rodríguez de Cepeda Garrido 

Excm. Sr. Elías Martínez Gil 

Il·lm. Sr. Juan Reig García Excm. 

Sr. Conde de Almodóvar Il·lmo. 

Sr. D. José Barberá Falcó 

Ilm. Sr. D. José María Llopis Domínguez Excmo. 

Sr. D. Fernando Núñez Robres y Salvador  

Excm. Sr. Vicente Gadea Orozco 

Excm. Sr. Rafael Rodríguez Cepeda Marqués 

Il·lm. Sr. José Mª Carrau Juan 

Il·lm. Sr. Manuel Martí Sanchis      

Il·lm. Sr. Francisco J. Bosch Navarro 

Il·lm. Sr. Luis Martí Alegre 

Il·lm. Sr. Joaquín Maldonado Almenar 

Excm. Sr. José A. Perelló Morales 

Il·lm. Sr. R. Francisco Oltra Climent 

Il·lm. Sr. D. Vicent Cebolla i Rosell 

2 anys 

3 anys 

6 anys 

1 any 

3 anys 

5 anys 

2 anys 

2 anys 

1 any 

7 anys 

13 anys 

22 anys 

1 any 

6 anys 

15 anys 

22 anys 

3 anys 

29  anys 
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RELACIÓ DE SOCIS 

ABELLA REBULL ROBERTO  

ADRIA MONTAGUT ANGELS 

AGUILELLA PALASI ANTONI 

AGUILÓ LÚCIA LLUÍS 

AGUIRRE MARCO CARLA 

AHUIR I CARDELLS VICENT 

AIXA CAMPO VICENTE PAUL 

ALBA MORENO ANDRES 

ALBELDA SALOM ENRIQUE 

ALBIACH I MESADO VICENT JOSEP 

ALBIOL I SAMPIETRO XAVIER 

ALBIOL SIMO MANUEL  

ALBIOL SIMO M DOLORES             

ALBIOL TALON M. VICTORIA 

ALBIOL TALON MANUEL 

ALBIOL TALON VICENTE 

ALBORS PATUEL  ENRIQUE 

ALEMANY DIAZ Mª DEL MAR EVA 

ALEMANY FERRER VICTORIA 

ALGADO FINESTRAT SANTIAGO 

ALGARRA EUGENIO SALVADOR  

ALMENAR ASENSIO RICARDO 

ALMENAR MARTI SALVADOR 

ALMENAR PALAU FRANCISCO M. 

ALMENAR PALAU SALVADOR 

ALMERICH IBORRA JOSE MANUEL 

ALMONACID PEREZ MIGUEL ANGEL 

ANDRES ROMANO CARLOS 

ANTON RIERA ANTONIO   

 

 

ARA ESPASA ALBERTO JAVIER  

ARA ORTIZ IRENE 

ARA ORTIZA ALBERTO JAVIER 

ARAGONES BELTRAN PABLO 

ARMAÑANZAS VILLENA ERNESTO 

ARNAL COLL CARLOS 

ARNALTE ALEGRE ELADIO 

ARNANDIS I LLACER FERRAN 

ARNAU GRAU EDUARDO 

ARREBOLA BALLESTEROS ANTONIO 

ASENSIO MARTINEZ RAUL 

ASENSIO MUÑOZ JOSE  

AVELLA ROIG JAUME 

AYUSO RUIZ TOLEDO MAXIMO 

AZARA GARCIA DEL BUSTO MARIO 

AZNAR GARRIGUES LUIS 

AZNAR GARRIGUES RAFAEL 

BADENES ESCANDELL AMPARO 

BADENES GOR M. CARMEN 

BALLESTER BORRELL IGNACIO 

BAÑO LEON JOSE MARIA  

BARBA SEVILLANO ARTURO 

BARBERA COMES JOSE LUIS 

BARBERA PROSPER JOSE LUIS 

BARCELO CHICO ISABEL 

BARELLES ADSUARA JUAN L. 

BARGUES ESTELLES FERRAN 

BARGUES LOPEZ JOSE ENRIQUE 

BAS CARBONELL MANUEL 
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BAS MARTIN NICOLAS 

BAÑOS RIVERA ROSA MARIA 

BATALLER MARTIN GARCIA 

BAYDAL SALA VICENT 

BAYONA DE PEROGORDO JUAN JOSE 

BELENGUER SALVADOR ENRIQUE LUIS 

BENAVENT TORRIJOS PEPA 

BENDALA TUFANISCO ELENA 

BENEDITO AGRAMUNT JOSE 

BENEYTO CABANES RAFAEL  

B E R N A B E U  M E S T R E  J O S E P  

BERNARDOS BENIQUE M.DOLORES 

BETES PUCHAL MANUEL 

BARTUAL PASTOR RAFAEL 

BIRLANGA CASANOVA ANTONIO 

BODI TECLES ESTHER 

BOIX ALVAREZ MANUEL 

BOIX ESCANDELL JOSE 

BOIX MACIAS CRISTINA 

BOIX MACIAS LOURDES 

BOIX REIG IGNACIO 

BOIX REIG JAVIER 

BOLUDA BAYONA PEDRO 

BOLUFER PERUGA MONICA 

BONDIA FAUS M ASUNCION 

BON TARAZONA M. JESUS 

BONILLA MUSOLES F.JAVIER  

BONO UBEDA RAFAEL 

BORAO MARTIN FRANCISCO 

BOSCA BERGA JOSE VTE. 

BOSCA FERRER FRANCISCO 

BOSCA SANCHIS EDUARDO 

BOTELLA GOMEZ ANA 

BOTTI NAVARRO VICENT 

BOU SOLIS RICARDO  

BRETONES GOMEZ JUAN C 

BRINES BLASCO JOAN  

 

BRINES SIREROL ROSA 

BRU PARRA SEGUNDO 

BRULL MANDINGORRA RAMON  

BUESO CASASUS ADOLFO 

BURGUERA HERNANDEZ JUAN A 

BUSQUETS MATAIX JAIME 

CABEDO LLORENS ASUNCION 

CALATAYUD ARRAEZ FRANCESC 

CALATAYUD REAL RAFAEL 

CALLEJO LOPEZ RICARDO 

CALLEJO SAAVEDRA MAYA 

CALVET SANCHO FCO. JAVIER 

CALZA AGREDA AMPARO 

CAMBRA MATAIX JOAN 

CAMISON ZORNOZA CESAR 

CANALES HIDALGO FRANCISCO JAVIER 

CANO CUENCA ADORACION  

CANO LOPEZ AGUSTIN 

CANO PERAL JOSE 

CANTO DUMA MONICA ESPERANZA  

CAPMANY FRANCOY JOSÉ 

CARBONELL MATEU JUAN C 

CARCEL FONS YOLANDA 

CARDA  BATALLA CARMEN 

CARDELLS I ROMERO FRANCISCO 

CARDONA PERETO FRANCISCO 

CARRATALA BALLESTER MARCELO 

CARRILLO DE ALBORNOZ Y SERRA JOSE M 

CARRILLO RIDAO ESTEBAN 

CARUANA FONT DE MORA LUIS 

CASANOVA HONRUBIA  JUAN MIGUEL 

CASAS GOMEZ MARIANO 

CASASUS ESTELLES TRINIDAD 

CASTAÑO PASTOR SALVADOR 

CASTELLANO ESTEVE JOSE 
 

CASTELLANO I CERVERA VICENT 
 

CASTILLO OÑATE SATURNINO  
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CATALA ALIS JOAQUIN  

CATALUNYA OLIVER JOSEP M. 

CAVALLE SESE FRANCISCO 

CEBOLLA I ROSELL VICENT 

CEBOLLA MARTI AUSIAS JOSEPH 

CEBRIAN CALVO ELENA 

CEBRIAN GIMENO RAFAEL  

CERVELLO ROYO ROBERTO 

CERVIGON MARCOS JOSE ANT. 

CHANZA JORDAN  DIONISIO 

CHAVARRIA DIAZ MIGUEL 

CHOLVI PUIG JUAN JOSE 

CIVERA SATORRES MANUEL 

CLAVER  CAMPILLO J. ANTONI 

CLIMENT BARBERA JUAN 

CLIMENT CORBERA ELISEU 

CLIMENT JORDA VICENT 

CLIMENT VIGUER ANA 

CLIMENTE VALERO VICENTE 

COGOLLOS ALBIÑANA JOSE ENRIQUE 

COLL ARNAU SALVADOR 

COLLADO JARNE JOSE 

COMES BORRAS ABILIO 

COMPES LOPEZ RAUL  

CONILL SANCHO JESUS 

CORMA CANOS AVELINO 

CORONADO MIRALLES EUGENIO 

CORTINA ORTS ADELA 

COSIN VALERO PEPE 

COSTA CISCAR FCO. JAVIER 

COSTA TALENS MANUEL 

CROS GARRIDO JOSE 

CUBELL RODRIGUEZ JOSE EMILIO 

 

CUQUERELLA CIFRE JOSE 

CURRAS CAYON RAFAEL 

DALBY BOSCA FRANCISCO J.  

DE AZCARRAGA FELIU JOSE ADOLFO 

DE BUNES IBARRA JOSE MANUEL 

DE LA POZA PLAZA ELENA 

DE LANZAS LOPEZ ALVARO 

DE LOS REYES DAVO ELIAS 

DE LUCAS MARTIN FRANCISCO JAVIER 

DE MIGUEL AYNAT JULIO 

 DEL AGUA MORALES SANTIAGO 

LUIS DEL AGUA VICENTE CRISTINA 

DEL AGUA VICENTE MIGUEL 

DELGADO ALEIXANDRE JUAN ANT. 

DELGADO TORRES  J.FRANCISCO 

DEMA PEREZ CARLOS MANUEL 

DIAGO GIRALDOS MARIA 

DIAZ SAENZ JOSE RAMON 

DOMINGO CODOÑER VICENTE 

DOMINGO ZABALLOS MANUEL J. 

DOMINGUEZ CALOMARDE INMACULADA  

DOMINGUEZ GENTO ALFONS 

DUATO MARIN JOSE FRANCISCO 

DURAN VILA NURIA 

EDO AUSACH FRANCISCO JAVIER 

ENJUTO CASTELLANOS ESTHER 

ESCAMILLA DOMINGUEZ JOSE R. 

ESPARZA RICO BERTA 

ESPINOS I QUERO ANTONI 

ESTEVE DOMINGO MANUEL 

FABREGAT ANTOLI FCO JAVIER 

FABREGAT LLUECA JUAN 

FAUS FAUS MANUEL 
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FERNANDEZ DE LUCIO IGNACIO 

FERNANDEZ FERNANDEZ CESAREO 

FERNANDEZ FERNANDEZ GERMAN AMOR 

FERNANDEZ  FERNANDEZ  PLACIDA 

FERNANDEZ  GONZALEZ  JUAN 

FERNANDEZ MARTINES NEMESIO 

FERNANDEZ OLMEDA MONICA 

FERNANDEZ ROBERTO DIEGO SANTIAGO 

FERNANDEZ TOMAS TERESA 

FERNANDEZ-DELGADO Y CERDA RAFAEL 

FERRANDO BATALLER MIGUEL 

FERRANDO GINER RAFAEL 

FERRER ALBIACH EDUARDO  

FERRER MARTINEZ FERRAN 

FERRER NAVARRO RAMON 

FERRER SANCHEZ FRANCISCO 

FERRER SORIA ANTONIO 

FERRI AVARIA AMALIA MARIA 

FLUVIA RODRIGUEZ Mª TERESA 

FOLGADO TARREGA VICENTE 

FONS MORENO JAIME 

FONTESTAD PILES ANA 

FORES ASENSI FCO. ROBERTO 

FORNES ARTIGUES JOSE JUAN 

FORT QUEBRAL LISARDO 

FRANCH BENAVENT RICARDO 

FRANCO VILA JOSEP ANTONI 

FUENTES PROSPER VICTOR 

FURIO ARANDIGA SALVADOR 

FURIO DIEGO ANTONI 

FURIO PRUÑONOSA SALVADOR 

GALAN MONTORO JOSE 

GALBIS LOPEZ VICENTE 

GALIANO ARLANDIS  ANA M 

GARCES RAMON JUAN ENRIQUE 

 GARCES RAMON VICENTE M. 

GARCIA ALVAREZ-COQUE JOSE M. 

GARCIA ALVAREZ-COQUE SONIA 

GARCIA BARRACHINA CINTA 

GARCIA BOLUFER ANTONIO 

GARCIA CALVO MANUELA     

GARCIA CANDELA JULIO 

GARCIA COMPANY JOSEP MANUEL  

G A R C I A  G R E G O R I O  M A R I A N O  

GARCIA HERNANDEZ GEMA   

GARCIA MATIES RAFAEL 

GARCIA MOTA RAFAEL CARLOS 

GARCIA RAMIREZ PILAR    

GARCIA RECHE ANDRES    

GARCIA ROCA JOAQUIN     

GARIN ALABAU JAVIER 

GARIN LLOMBART FELIPE VTE. 

GAVIDIA CATALAN VALENTIN 

GERICO TRILLA JULIO JOSE       

GIL GOMEZ HERMENEGILDO 

GIMENEZ CHORNET VICENT 

GIMENEZ ZURIAGA ISABEL 

GIMENO BLAY FRANCISCO M. 

GINER I GARCIA ALFRED    

GINES AGUADO FRANCESC 

GOMEZ ARNAU ENRIQUE 

GOMEZ PRIETO M PILAR 

GOMEZ-FABRA GOMEZ JOSE L 

GOMEZ-FERRER RAMON  

GOMEZ-SENENT MARTINEZ VTE 

GONZALEZ MOSTOLES VICENTE 

GONZALEZ PEREZ JOSE VICENTE 

GORDILLO MARTORELL JOSE A 

GRAU DELTORO VICENTE 

GRAU GADEA GONZALO 

GROSSON SERRANO JOSE LUIS 

GUERRERO CAROT FRANCISCO JOSE 

 



30 

 

GUERRERO SALOM ENRIQUE 

GUILLAMON I PAYA VICENT 

GUTIERREZ ALAMAN Mª DEL MAR  

GUTIERREZ SUANZES ABELARDO 

HERMOSILLA PLA JORGE 

HERMOSO VILLALBA JOAQUIN IGNACIO 

HERNANDEZ FARINOS JOSE PASCUAL 

HERNANDEZ GARCIA RICARDO JOSE 

HERNANDEZ JURADO  Mª ISABEL 

HERNANDEZ MARCO ROBERTO  

H E R N A N D E Z  R O J A S  P E N E L O P E               

HERNANDEZ SEMPERE TELESFORO M 

HERNANDIS SERRA VICENTE 

HERVAS OLIVER JOSE LUIS 

HINOJOSA MONTALVO JOSE RAMON 

HUET FUENTES FERNANDO 

HUGUET PASCUAL JESUS 

IBAÑEZ LUCIA JOAQUIN 

IBAÑEZ PUCHADES RAFAEL 

IBOR ASENSI VICENTE 

JIMENEZ PUIG ANTONIO 

JIMENEZ RANEDA IGNACIO 

JOVER CERDA MIGUEL 

JUAN BELLO MIGUEL ANGEL 

JULIA IGUAL JUAN F 

JURACO AGUSTI MIQUEL 

LACRUZ RODRIGO JOSE 

LAGARDERA OTERO JUAN 

LAGUNA LUMBRERAS EMILIO 

LAMO DE ESPINOSA MICHELS JAIME 

LARIO ESTEBAN FRANCISCO-CRUZ 

LEDO PEREZ VICENTE LUIS 

 

LERMA I BLASCO JOAN FRANCESC 

LERMA CASANY ROBERTO 

LIEBANA COLLADO PEDRO 

LILLO ARNALTE RAFAEL LUIS 

LINARES ASENSIO PILAR 

LITA CASASUS JOAQUIN 

LLINARES I GOMEZ JOAN ANTONI 

LLOMBART ROSA VICENTE  

LLOPIS ROIG ANTONI 

LLORENS GADEA ALFONS 

LLUCH HERNANDEZ ANNA 

LOPEZ AGUSTI GERMAN 

LOPEZ ESTORNELL MANUEL LAZARO 

LOPEZ LASO MARIA 

LOPEZ MORENO FELIPE 

LOPEZ RAMOS PAU 

LOPEZ RUIZ JULIO JOSE 

LOPEZ SEGURA MARIA 

LOPEZ TERRADA MARIA LUZ   

LOPEZ-GARCIA USACH TERESA 

LUCAS GIMENEZ ANTONIO                        

LUJAN MORAN JAVIER              

MADRID GOMEZ RODRIGO         

MALDONADO ALVAREZ RODOLFO 

MALDONADO CHIARRI JOSE 

MALDONADO CHIARRI MIGUEL 

MANSILLA JIMENEZ ANTONIO 

MAÑES MARTINEZ ALEJANDRO 

MARCO ABATO MARCOS 

MARCO PERLES GINES SANTIAGO  

MARI VIDAL SERGIO 

MARIN BAUTISTA ANTONIO   
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MARIN GUZMAN ANDRES  

MAROTO BORREGO JOSE VICENTE 

MARTI OLIVER BERNARDO 

MARTI OLTRA JAVIER 

MARTI SENDRA JAVIER 

MARTIN ARENOS VICTOR 

MARTIN BOIX ANTONIO 

MARTIN QUERALT JUAN 

MARTIN VIÑALS PEDRO 

MARTINEZ CARRION SALVADOR 

MARTINEZ CLIMENT MANUEL 

MARTINEZ CORRAL JUAN ANTONIO 

MARTINEZ DE CASTELLVI FRANCISCO J. 

MARTINEZ GABINO RICARDO ANTONIO 

MARTINEZ GARCIA VICENTE  

MARTINEZ GOMEZ JOAQUIN 

MARTINEZ GOMEZ VICTOR 

MARTINEZ HERRANZ MIRIAM 

MARTINEZ LEAL JUAN 

MARTINEZ MARTINEZ LUIS FELIPE 

MARTINEZ ONS JESUS 

MARTINEZ TARIN SALVADOR 

MARTORELL BRIZ JUAN 

MARZAL ALVARO MANUEL 

MAS TABERNER ALIDA C. 

MAS VERDU FRANCISCO 

MATEU BELLES JOAN F. 

MAYOR I PENADES PERE 

MAYORDOMO PEREZ ALEJANDRO 

MAZON HERNANDEZ MIGUEL 

MAZON HERNANDEZ MIGUEL  

MEDRANO MOLINA JULIÁN 

MENDOZA GARCIA CARMEN  

MERI CUCART CARLOS 

MESSANA SALINAS IGNACIO 

MESTRE SANCHIS ANTONIO 

MIÑANA JUAN JOSE MANUEL 

MIQUEL CALATAYUD JORGE 

MIQUEL FEUCHT MARCOS 

MIRALLES GREGORI XELO 

MIRALLES MAYOR RICARDO 

MOMPO RODRIGUEZ JUAN MANUEL  

MONTAÑANA RIERA ANTONIO 

MONTESINOS VERNETTA VICENTE 

MONTIEL MOLINA CRISTINA 

MORA MAS FRANCISCO JOSE 

MORALES OLIVAS FRANCISCO 

MORATA ESTRAGUES JOSE VTE. 

MORCILLO SANCHEZ ESTEBAN 

MORCILLO SOPENA Mª DOLORES 

MORENO FERNANDEZ CRISTINA 

MORENO SOLER JOSE 

MORENO TORREGROSA PASCUAL 

MOYA CLEMENTE ISMAEL 

MOYA GARCIA CARMELA 

MULET ESTARLICH JAIME 

MUÑOZ FERRIOL AMPARO 

MUR ESTADA SARA ISABEL 

MUT CATALA MIGUEL 

NADAL ARBONA INES 

NAVARRO ALCARRIA JAVIER 
 

NAVARRO BROTONS VICTOR 

NAVARRO OLIVARES GOMIS SANTIAGO 

NAVARRO PRADAS SALVADOR  

NAVARRO VIDAL SILVINO 

NEBOT OYANGUREN RAFAEL  

NOGUERA BOREL AGNÈS  

NOGUERA PUCHOL JOSE ANTONIO 
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NOGUERA PUCHOL EMILIA 

OLIVARES TORMO AMPARO 

OLIVER SAEZ CARMINA 

OLIVER VILLANUEVA JOSE VICENTE 

OLTRA BADENES EVA 

OLTRA BADENES PATRICIA 

OLTRA BADENES RAUL F. 

OLTRA CLIMENT RAFAEL FCO. 

OLTRA GUTIERREZ JUAN VICENTE 

ORTEGA BONILLA  JOSE 

ANTONIO ORTIZ BAS ANGEL 

ORTIZ VAZQUEZ ISABEL 

ORTOLA PASTOR JOAQUIN 

OTEGUI Y TELLERIA JESUS M. 

PALLARDO CALATAYUD FECERICO 

PALOMAR SANZ MANUEL 

PALOP IRANZO ANDRES 

PANIAGUA FUENTES FRANCISCO J. 

PARICIA GARCIA ANTONI 

PARRA ESCOBAR NESTOR HERNANDO 

PASCUAL ESPAÑA BERNARDO 

PASCUAL DE MIGUEL CARLOS 

PASCUAL MOLINER MONTSERRAT 

PASTOR GARCIA DAVID 

PASTOR LOPEZ OSCAR 

PEDROS FERRANDO JOAN VICENT 

PEIRO SILLA JOSE 

PELLICER MARTINEZ ANTONIO 

PEÑIN IBAÑEZ ALBERTO 
 

PERALES FERRE FRANCESC  

PERELLO MORALES JOSE ANTONIO 

PEREZ CALOT M. ASUNCION  

PEREZ CASADO RICARDO 

PEREZ GOMEZ ANTONIO 

PEREZ LEDO PAU   

PEREZ MARTINEZ RICARDO 

PEREZ MORAGON FRANCESC 

PEREZ PONS JOSE MANUEL 

PERIS FAJARNES GUILLEM 

PERIS GISBERT JUAN BAUTISTA 

PERIS I GUARNER JOAN RAMON 

PERIS PEREZ MARI CRUZ 

PERIS RIERA JAIME MIQUEL 

PINEDA I CAPLLIURE ELENA 

PINILLA MARTINEZ JULIA 

PIQUERAS ARENAS JOSE ANTONIO 

PIQUERAS HABA JUAN 

POMARES GARCIA FERNANDO 

PONS GRAU VICENT 

PONS PONS ANACLET 

PONZ ROMERO JOSE LUIS 

PORTOLES SANZ MANUEL 

PRADELLS NADAL JESUS 

PRIETO GIMENEZ MARIA TERESA 

PUIG I FERRER JOAQUIN 

PUNCEL CHORNET ALFONSO 

QUESADA IBAÑEZ JAVIER 

RAMIREZ ALEDON GERMAN 

RAMIREZ MARTINEZ CARLOS 

RAMOS MOMPO CARLOS 

RAMOS NAVARRO ANDRES 

RAMOS SALAVERT ISIDRO 

RANCH SALES AMPARO 

RECHE PONS RAMON  

REIG MARTINEZ ERNEST 

REMESAL PEREZ AGUSTIN 
 

REQUENA JIMENEZ MIGUEL 

RIBELLES FUENTES AMADEO  

RIBERA MATAIX AMPARO 

RIBES GINER GABRIELA 

 RIBES REVERT ALFREDO 

RIPOLL GARCIA JOSE L. 
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RIVERA VILAS LUIS MIGUEL  

ROCAMORA RIBELLES FRANCISCA 

RODENAS ANTONIO LUIS      

RODENAS VILLENA CLEMENTINA 

RODRIGO GOMEZ JOSE MANUEL 

RODRIGO I ALEIXANDRE BENJAMIN  

RODRIGUEZ ESPARZA VICENTE 

RODRIGUEZ MULERO FRANCISCO                                                                   

ROIG PONS ALEJANDRO 

ROIG TORRES JUAN     

ROJAS BRIALES EDUARDO 

ROMERO GARCIA MARIA P. 

ROS PEREZ VICENT 

ROSA VIDAL LUIS 

ROSELLO OLTRA JOSEP 

RUBIO DELGADO JOSE LUIS 

RUBIO MARTINEZ RAFAEL 

RUBIO ZAMORA VICENTE 

RUIZ GARCIA EDUARDO 

RUIZ PUERTES VICENTE 

RUIZ TORRES PEDRO 

SAEZ NARRO NARCISO 

SALA GINER DANIEL 

SALINAS LA CASTA VICENTE 

SALOM CARRASCO JULIA 

SALVADOR LIZONDO RAQUEL 

SAMBLANCAT CANTO JOAN 

SAN BAUTISTA PRIMO ALBERTO 

SANCHEZ PASCUAL VICENTE MANUEL 
 

SANCHEZ TORRES  ANA 

SANCHIS GONZALEZ RICARDO 

SANCHIS MARTINEZ FRANCISCO JOSE 

SANCHIS MOLL EMILIO JOAQUIN 

SANGÜESA SANCHEZ JOAQUIN  

SANMARTIN ALMENAR JOAN M. 

 

SANTAPAU IBIZA JOSE 

SANZ BALLESTER JOSE 

SANZ MAZÓN PATRICIA 

SANZ SANZ JOSE 

SAPENA BOLUFER JUAN 

SAPIÑA LLEO ENRIQUE 

SEBASTIA AGUILAR JAVIER 

SEGARRA FERRANDO JOSE 

SEGURA GARCIA DEL RIO BALDOMERO 

SENA ALBORS FABIAN 

SEPULVEDA BUENO ROSA MARIA 

SERNA ALONSO JUSTO 

SEVILLA JMENEZ MARTIN 

SEVILLA SEGURA JORDI 

SICOL BERENGUER JUAN J. 

SICOL LAFUENTE JUAN JOSE 

SILES RUIZ JAIME 

SIMO CANTOS JOSE MANUEL 

SIMO SENDRA VICENTE 

SIMON GARCIA MIGUEL 

SOLER CARNICER JOSE 

SOLER MARCO VICENT 

SOLER PASCUAL EMILIO 

SOLIS CASTELLANOS MARIA ROSA 

SORIA ESCOMS BERNAT 

SORIANO CISCAR JESUS 

SORIANO HERNANDEZ JOSE FRANCISCO 

SORIANO RAGA JESUS 

SORNI MAÑES JOSE 

SOUTO GONZALEZ XOSE MANUEL 
 

SUAY MATALLANA IGNACIO 

SUBIELA BANACLOCHE Mª ISABEL 

 SUSO LOPEZ JULIA 

TAMARIT LLOP JOAN ENRIQUE 

 TAMARIT SERRATOSA ISABEL 
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TARABINI CASTELLANI LUIS 

TEN SALVADOR MANUEL 

TODOLI I FEMENIA VICENT 

TOMAS LUDEÑA MANUEL 

TOMAS VERT FRANCISCO 

TORIJA URBANO SOLEDAD 

TORMO LOPEZ JOSE 

TORNERO MONTSERRAT JOSEP 

TORRENT CENTELLES VICENT 

TORRENT ROS PASCUAL JESUS 

TORRES FAUS FRANCESC 

TORRES MANEZ JUAN CARLOS 

TORTOSA COSME EMILIO 

TRAUB YARON 

TRAVES MARTINEZ M. NIEVES 

TRENOR GALINDO ASUNCION 

TRENOR PUIG TOMAS 

TRENOR SUAREZ DE LEZO IGNACIO 

TRUJILLO RUIZ FRANCISCODEBORJA 

TRULL AHUIR JOAN B. 

TUREGANO GOMEZ JAVIER  

TUSET DAVO JUAN JOSE 

VALERO CATALA JAVIER 

VALERO DE PALMA MANGLANO JUAN   

VALLEJO RUIZ PEDRO 

VAZQUEZ BOTELLA ESPERANZA 

VAZQUEZ BOTELLA ALEJANDRO 

VAZQUEZ GARCIA MANUEL E. 

VELA BARGUES JOSE M.    

VELASCO PASTORA MANUEL 

VENDRELL VIDAL EDUARDO 

VICENS SALORT EDUARDO 

VIDAL MARTI BERNARDO 

VIDAL SENTANDREU FINA 

VILAR REY ITZIAR 

VILATA CORELL JUAN J. 

VILATA SENA JUAN 

VILLACAÑAS BERLANGA JOSE LUIS 

VILLALBA GOMEZ ANA 

VILLAR VILLANUEVA FRANCISCO JOSÉ 

VILLARREAL  RODRIGUEZ  ENRIQUE 

VISIEDO MAZON FRANCISCO JOAQUIN 

ZARAGOZA ADRIAENSENS SALVADOR 

ZURITA MARQUES JUAN 
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EXCM. SR.  JOAN RIBÓ I CANUT 
Alcalde de València 

EXCM. SR. GABRIEL ECHÁVARRI FERNÁNDEZ 
Alcalde d’Alacant 

EXCMA. SRA. AMPARO MARCO GUAL 
Alcaldessa de Castelló 

EXCM. SR. CARLOS GONZÁLEZ SERNA 
Alcalde d’Elx 

 

 

 

 
 

 

Gestió Econòmica Municipal a les grans ciutats 

 
 
 

 
 

26 de gener de 2016
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GESTIÓ ECONÒMICA MUNICIPAL  
A LES GRANS CIUTATS 

 

 

L'Econòmica va reiniciar les seues activitats en l'any 2016 
organitzant una taula redona, oberta al col·loqui, a la qual van estar 
convidats a participar els alcaldes de les quatre ciutats més poblades 
de la Comunitat Valenciana, responsables de la gestió directa de 
l'Administració Pública més propera per a més d'un milió i mig de 
ciutadans, encara que l'àrea urbana d'influència és molt major. Set 
anys de dura crisi han portat els electors a intentar la cerca de noves 
perspectives i n'ha donat lloc a què des d'agrupacions de diversos 
interessos polítics, més o menys allunyats del paradigma de tall 
conservador, s'assumisca la responsabilitat de la gestió municipal 
d'aquests importants centres de poder local de la nostra Comunitat, 
la ciutadania de la qual sembla haver apostat per una major 
participació en les responsabilitats de govern. 
 

Amb aquest objectiu, l'Econòmica va convidar a socis i 
ciutadans en general a conèixer l'estat de la qüestió i participar en 
aquesta conferencia col·loqui “Gestió Econòmica Municipal a les 
grans ciutats” 
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INTRODUCCIÓ 
 

Vicent Cebolla i Rosell 
Director de la Reial Societat Econòmica  

d’Amics del País de València 

 
AUDIOS\AUDIOS 

2016\20160126_AUDIOS_Conf.Alcaldes\20160126_INTRO_Sr.Cebolla_Conf. Alcaldes.mp3 

 

CONFERÈNCIA 

 
Joan Ribó i Canut 
Alcalde de València 

 
AUDIOS\AUDIOS 

2016\20160126_AUDIOS_Conf.Alcaldes\20160126_SR.RIBO_VALENCIA_Conf. 

Alcaldes.mp3 

 

Gabriel Echávarri Fernández 
Alcalde d’Alacant 

 
AUDIOS\AUDIOS 

2016\20160126_AUDIOS_Conf.Alcaldes\20160126_SR.ECHAVARRI_ALACANT_Conf. 

Alcaldes.mp3 

 

Amparo Marco Gual 
Alcaldessa de Castelló de la Plana 

 
AUDIOS\AUDIOS 2016\20160126_AUDIOS_Conf.Alcaldes\20160126_SRA. 

MARCO_CASTELLO_Conf. Alcaldes.mp3 

 

Carlos González Serna 
Alcalde d’Elx 

 
AUDIOS\AUDIOS 

2016\20160126_AUDIOS_Conf.Alcaldes\20160126_SR.GONZALEZ_ELX_Conf. 

Alcaldes.mp3 

 
 
 
 
 

AUDIOS/AUDIOS%202016/20160126_AUDIOS_Conf.Alcaldes/20160126_INTRO_Sr.Cebolla_Conf.%20Alcaldes.mp3
AUDIOS/AUDIOS%202016/20160126_AUDIOS_Conf.Alcaldes/20160126_INTRO_Sr.Cebolla_Conf.%20Alcaldes.mp3
AUDIOS/AUDIOS%202016/20160126_AUDIOS_Conf.Alcaldes/20160126_SR.RIBO_VALENCIA_Conf.%20Alcaldes.mp3
AUDIOS/AUDIOS%202016/20160126_AUDIOS_Conf.Alcaldes/20160126_SR.RIBO_VALENCIA_Conf.%20Alcaldes.mp3
AUDIOS/AUDIOS%202016/20160126_AUDIOS_Conf.Alcaldes/20160126_SR.RIBO_VALENCIA_Conf.%20Alcaldes.mp3
AUDIOS/AUDIOS%202016/20160126_AUDIOS_Conf.Alcaldes/20160126_SR.ECHAVARRI_ALACANT_Conf.%20Alcaldes.mp3
AUDIOS/AUDIOS%202016/20160126_AUDIOS_Conf.Alcaldes/20160126_SR.ECHAVARRI_ALACANT_Conf.%20Alcaldes.mp3
AUDIOS/AUDIOS%202016/20160126_AUDIOS_Conf.Alcaldes/20160126_SR.ECHAVARRI_ALACANT_Conf.%20Alcaldes.mp3
AUDIOS/AUDIOS%202016/20160126_AUDIOS_Conf.Alcaldes/20160126_SRA.%20MARCO_CASTELLO_Conf.%20Alcaldes.mp3
AUDIOS/AUDIOS%202016/20160126_AUDIOS_Conf.Alcaldes/20160126_SRA.%20MARCO_CASTELLO_Conf.%20Alcaldes.mp3
AUDIOS/AUDIOS%202016/20160126_AUDIOS_Conf.Alcaldes/20160126_SR.GONZALEZ_ELX_Conf.%20Alcaldes.mp3
AUDIOS/AUDIOS%202016/20160126_AUDIOS_Conf.Alcaldes/20160126_SR.GONZALEZ_ELX_Conf.%20Alcaldes.mp3
AUDIOS/AUDIOS%202016/20160126_AUDIOS_Conf.Alcaldes/20160126_SR.GONZALEZ_ELX_Conf.%20Alcaldes.mp3
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Debat 
Intervenció del Públic 

 

AUDIOS\AUDIOS 2016\20160126_AUDIOS_Conf.Alcaldes\20160126_DEBATE 

FINAL_Conf. Alcaldes.mp3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roda de premsa dels alcaldes i el director de la Reial Societat Econòmica d'Amics del 
País de València. 

Conferència en la qual van intervenir els alcaldes de les ciutats més poblades de la 
Comunitat Valenciana. 

AUDIOS/AUDIOS%202016/20160126_AUDIOS_Conf.Alcaldes/20160126_DEBATE%20FINAL_Conf.%20Alcaldes.mp3
AUDIOS/AUDIOS%202016/20160126_AUDIOS_Conf.Alcaldes/20160126_DEBATE%20FINAL_Conf.%20Alcaldes.mp3
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Conferència molt concorreguda de públic i de gran interès mediàtic.  

Intervenció de l'alcaldessa de Castelló de la Plana, l'Excma. Sra. Amparo Marco Gual. 



43 

 

CONCIERT  DE L’ANY  2016 
 

 
 

Primera Part 

Simfonia Obertura de l'obra “Poeta i Aldeà” de Franz 

von Suppé (1819-1895) 

 dirigida pel Professor Pascual Martínez 

 

 

Segona Part 

"Simfonia Sevillana Op. 23" (1920) de Joaquín Turina 

Pérez (1882 - 1949), obra representativa del gran 

repertori simfònic espanyol que estarà dirigida pel 

Professor Roberto Forés. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

11 de febrer de 2016 
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Concert RSEAPV: Suppé, Turina i Verdi 
 

La música com a expressió del coneixement i com a 
expressió del ser humà ha sigut, des dels seus inicis, un "leivmotiv" 
en l'activitat de la Societat Econòmica d'Amics del País de València 
que va portar, en el seu dia, a crear el primer conservatori de música 
de la nostra ciutat, perquè sempre s'ha entés que la faceta musical és 
un aspecte imprescindible en la formació de la sensibilitat de la 
persona. En esta línia, l'Econòmica, any rere any, recolza la labor 
d'una de les institucions valencianes que més està contribuint al 
desenrotllament d'eixe coneixement i de l'amor per la música, com és 
el Conservatori Professional de Música de València, amb qui va 
organitzar este concert en què  l’Orquestra, Cor de Cambra, Cor de 
xiquets i Solistes del Conservatori Professional de Música de 
València van oferir, el dijous dia 11 de febrer del 2016 a les 19:30 
hores, en la sala Iturbi del Palau de la Música de València La 
interpretació del programa següent: 
 

Primera part: 
-Obertura de l'obra “Poeta i aldeano” De Franz Von Suppé (1819-
1895) dirigida pel Professor Pascual Martínez 
-"Sinfonía Sevillana OP. 23" (1920) de Joaquín Turina Pérez (1882 - 
1949), obra representativa del gran repertori simfònic espanyol que 
estarà dirigida pel Professor Roberto Forés. 
 

Intermedi: 
-Entrega de Premis Professionals de Música i Mencions d'Honor de 
la promoció 2014-15 i lliurament del Premi-Beca RSEAPV 2016 
 
Alumnes premiats: 

- Pau Fernández Benlloch 

- Marta Jornet Espí 

- Manel Barrios Ferragut 
 

Segona part: 
-Selecció de cors de Nabucco,  Il Trovatore I Giuseppe Verdi (1813-
 1901), baix la batuta de Pascual Martínez I amb la direcció coral 
de  José Francisco Sánchez 
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-Lliurament de Premis Professionals de Música i Esments d'Honor 
de la promoció 2014-15 i lliurament del Premi-Beca RSEAPV 2016. 
 
Alumnes premiats: 
- Sr. Pau Fernández Benlloch 
- Sra. Marta Jornet Espí 
- Sr. Manel Barrios Ferragut 
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JOSEPH M. BOVÉ 

Director d’Investigació de l’Institut National de la 

Rechercehe Agronomique (França) 

 

NÚRIA DURAN I VILA 

Presidenta de la Comissió d’Agricultura de la Reial 

Societat Econòmica d’Amics del País de València 

 
 

 

 

 

Podran el cítrics de hui sobreviure a bactèries que tenen més 

d’un milió d’anys?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 de març 2016 
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¿PODRAN ELS CÍTRIS DE HUI SOBREVIURE A BACTÈRIES 
QUE TENEN MÉS D’UN MILIÓ D’ANYS? 

 

La societat valenciana està avui molt lluny d'aquella de base 

rural en la qual la Societat d'Amics del País de València va fundar 

la primera Càtedra d'Agricultura, allà per l'any 1818, com també 

estan lluny els temps en els quals els cítrics eren la columna 

central de l'activitat exportadora valenciana, no obstant açò, i 

encara que l'aportació de l'activitat agrícola en la nostra 

Comunitat estiga per damunt del 3% del PIB, la Comunitat 

Valenciana és la principal regió citrícola a escala nacional, sent 

Espanya el major productor de cítrics de la Unió Europea i sisé 

en el món, alternant-se amb EUA com a principal exportador 

d'este producte. Els cítrics representen sobre el 70% de la 

producció agrícola, i d'este sector procedeixen prop del 20% de 

les exportacions de la nostra Comunitat. Són, per tant, 

l'agricultura i els cítrics, tema rellevant per a una ciutadania 

responsable i no exempt de punts de preocupació. 

 

Precisament  l'Econòmica va portar al seu fòrum de debat un 

tema, el desconeixement del qual per part del gran públic ho fa 

especialment atractiu. Per a tractar d’este assumpte es va 

organitzar una conferència-col·loqui sota el nom de “Podran els 

cítrics de hui sobreviure a bactèries que tenen més d'un milió 

d’anys?”, a la qual es va convidar a la major autoritat mundial 

sobre l'assumpte, el Professor Joseph M. Bové, que va compartir 

taula amb la Presidenta de la Secció d’Agricultura d'esta Societat. 

Dra. Núria Durán. 
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PRESENTACIÓ 

 

Vicent Cebolla i Rosell 
Director de la Reial Societat Econòmica 

 d’Amics del País de València 
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Elena Cebrián Calvo 
Consellera d’Agricultura, Medi Ambient,  

Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural 
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Joseph M. Bové 

Director d’Investigación de l’Institut National de la Rechercehe 

Agronomique (França) 
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Presidenta de la Comissió d’Agricultura de la RSEAPV 
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Debat  

Intervenció del Públic 
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 El Dr. Joseph M. Bové, Dra. Núria Durán, el Director de 
la RSEAPV, Sr. Vicent Cebolla al costat de la Consellera 
d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i 
Desenvolupament Rural, Honorable Sra. Elena Cebrián 
Calvo. 
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FRANCISCO JAVIER DE LUCAS MARTÍN  
Catedràtic de Filosofia del Dret i Filosofia Política. 

Institut de Drets Humans de la Universitat de València. 
 

 
 

 

 

 

 

Estranys en el paradís europeu: immigrants i refugiats 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 d’abril 2016 
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ESTRANYS EN EL PARADÍS EUROPEU: 
IMMIGRANTS I REFUGIATS 

 
Més enllà de la vergonya que puga generar en nosaltres el 

paper que està jugant Europa en la crisi dels refugiats o, en general, 
en els problemes que generen els moviments d'éssers humans a la 
recerca de millors condicions de vida, al cap i a la fi un dels motors 
de la història, és possible que estiga enfrontant sense grans 
possibilitats el seu destí en el món, com a ésser amb capacitat per a 
ser una mica més que una mera referència històrica o geogràfica, en 
la mesura en què no està sent capaç d'utilitzar les eines necessàries, 
les institucions capaces d'enfrontar i resoldre els problemes del 
projecte europeu com a projecte desitjable per als ciutadans 
d'aquesta part del món i com una alternativa de futur desitjable per a 
la resta, incorrent les seues elits, tant polítiques com econòmiques en 
una responsabilitat històrica doncs, sense ànim de ser brechtiano, 
potser Europa no està sent capaç de resoldre els problemes de 
l'entorn que li concerneix per les mateixes raons per les quals no està 
sent capaç d'articular la idea d'Europa que batega en els seus propis 
compromisos constitucionals, exposant la figura de ser ciutadà 
d'Europa a esdevenir en el fantasma retòric d'una frustració, la del 
projecte europeu.  
 

Si és cert que el benestar dels ciutadans d'una societat depèn, 
també, de la seua capacitat de generar creixement gràcies a les seues 
habilitats i competències, dels estímuls que la seua competitivitat 
genere entre els seus propis components, i en la resta del nostre 
globalitzat món, la raó que pot permetre la construcció d'una societat 
democràtica és l'actitud i el sentit amb que els seus components 
articulen l'empatia entre els seus membres, i amb la resta del món, 
des de la decència que atorga la perspectiva del respecte dels drets 
que ens reconeixem com a éssers humans. És un element clau per a 
la viabilitat democràtica de les complexes societats del superpoblat 
món en què vivim que precisen de la implicació de ciutadans i elits. 
 
 Amb el títol de “Estranys en el paradís europeu: immigrants i 
refugiats”, el professor Javier de Lucas va pronunciar  una 
conferència en la Reial Societat Econòmica d'Amics del País. L'acte 
es va celebrar a les 19:30 hores, en el saló d'actes de l'edifici històric 
del Conservatori Professional de Música, situat en la plaça de Sant 
Esteve 3 de València. 
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 Javier de Lucas, va ser presentat pel president de la Comissió 
d'Assessoria Jurídica Ferran Bargues Estellés. 
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Director de la Reial Societat Econòmica  

d’Amics del País de València 
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PRESENTACIÓ 

 
Ferran Bargues Estellés 

President de la Comissió d’Assessoria Jurídica 
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2016\20160405_AUDIOS_Conf.DeLucas\20160405_INTRO_Sr.Bargues_Conf.DeLucas.mp3 

 
CONFERÈNCIA 

 
Francisco Javier de Lucas Martín 

Catedràtic de Filosofia del Dret i Filosofia Política. Institut de Drets 

Humans de la Universitat de València 
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 Intervenció del Professor Javier de Lucas. 
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JOAN ANTONI LLINARES I GÓMEZ 

Gerent de la Gerència de Recursos de l'Ajuntament de 
Barcelona. Secretari General de la Reial Societat 
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Transparència contra corrupció. L'Oficina de Transparència i 

Bones Pràctiques de l'Ajuntament de Barcelona 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
2 de maig 2016 
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TRANSPARÈNCIA CONTRA CORRUPCIÓ. L’OFICINA DE 
TRANSPARÈNCIA I BONES PRÀCTIQUES DE 

L’AJUNTAMENT DE BARCELONA 
 

La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la 
Informació Pública i Bon Govern resa en el seu preàmbul que "la 
transparència, l'accés a la informació pública i les normes de bon govern 
han de ser els eixos fonamentals de tota acció política", si bé admet en el 
mateix preàmbul que este plantejament és només l'inici d'un 
procés, "només quan l'acció dels responsables públics se sotmet a 
escrutini, quan els ciutadans poden conéixer com es prenen les decisions 
que els afecten, com es manegen els fons públics o baix quins criteris 
actuen les nostres institucions podrem parlar de l'inici d'un procés en el 
qual els poders públics comencen a respondre a una societat que és crítica, 
exigent i que demanda participació dels poders públics" encara que 
reconeix que no es"parteix del no-res ni satisfà un buit absolut, sinó que 
aprofundeix en el ja aconseguit, suplint les seues manques, esmenant les 
seues deficiències i creant un marc jurídic d'acord amb els temps i els 
interessos ciutadans". Manques i deficiències que han portat la corrupció 
en el nostre país a figurar en el "Hit Parade" de les preocupacions 
ciutadanes en l'àmbit polític, sense ignorar que la corrupció pot estar en 
l'origen d'alguna de les altres preocupacions ciutadanes com la crisi 
econòmica o l'atur, una de les seues conseqüències més indesitjable. 
L'abús o el desviament del poder polític que s'oculta en la falta o deficient 
transparència encobreix en la tergiversació en la dació de comptes la 
traïció de la confiança en què es va basar la delegació ciutadana, dificultant 
el mateix procés de creació d'una actitud crítica del ciutadà limitant la 
consciència de l'abús de poder que s'exerceix sobre ell, articulant-se 
privilegis per a alguns i la pèrdua de drets per a la majoria que se 
substancien en desequilibris en la distribució del balanç de la riquesa social, 
que en una societat complexa i evolucionada acaba sent una via 
d'empobriment de tota la societat. 
 

No obstant açò, hem de felicitar-nos pel fet que els nostres 
representants i delegats polítics inicien l'any 2013 un procés "en el qual els 
poders públics comencen a respondre a una societat que és crítica", en la 
mesura en què es reconeix la crítica com a exigència del coneixement que 
il·lumina el que estava ocult, i s'accepta implícitament el coneixement com 
l'eina a través de la qual es construeixen ciutadans crítics que puguen 
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responsabilitzar-se del seu propi futur i capaços de fer front als 
desafiaments de les nostres complexes societats. És en el que sempre han 
cregut i pel que han treballat les Societats Econòmiques d'Amics del País, la 
de València des de fa dos-cents quaranta anys. 
 

La transparència s'ha de concretar en institucions, l'observança del 
funcionament de les quals ha d'informar els ciutadans de la marxa d'eixe 
procés cap a una societat responsable i ben governada. La Societat 
Econòmica d'Amics del País organitza esta conferència col·loqui sota el títol 
de "Transparència contra corrupció. L'Oficina de Transparència i Bones 
Pràctiques de l'Ajuntament de Barcelona" en la qual intervé com a ponent 
el Secretari General d'esta Societat i a la qual, com és habitual, l'Econòmica 
convida a tots els seus socis i amics per parlar i debatre sobre este tema. 
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President “Acció Cívica contra la corrupció” 
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Gerent de la Gerència de Recursos de l'Ajuntament de Barcelona. 
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El director de la Reial Societat Econòmica d'Amics del País de València, Vicent Cebolla i 
Rosell durant la presentació de l'acte. 
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ELENA SIMÓN RODRÍGUEZ  
Analista de gènere, docent, conferenciant 

 i escriptora feminista 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’horitzó de la igualtat. 

Coeducació i ciutadania de les dones 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

10 de maig 2016 
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L’HORITZÓ DE LA IGUALTAT.  
COEDUCACIÓ I CIUTADANIA DE LES DONES 

 
L'exercici del poder deriva en massa ocasions en forma de privilegi, 

tant més inacceptable com més il·legítim pot arribar a ser un Poder la 
justificació última del qual no és una altra que la supervivència i el 
benestar de la societat i els individus que la formen. Els privilegis i 
il·legitimitat del poder són tant més difícils de detectar com més 
s'integren en la quotidianitat domèstica, on s'accepten de manera 
acrítica pràctiques que poden ser exercici corrupte de la capacitat de 
coartar la voluntat d'un altre.  

 
Parlar de la humanitat és fer-ho d'una història de desenes o 

centenars de milers d'anys; és tant com parlar de cents, mils o desenes 
de milers de generacions en què la pràctica d'una de les formes més 
quotidianes d'exercici del poder, el que pretén legitimar-se en la 
diferenciació de sexes, ha conviscut amb altres formes de dominació 
que justifiquen el poder en la supervivència i el benestar del grup com a 
element necessari per a organitzar la divisió del treball, probablement 
coadjuvant en la dita tasca. Estes pràctiques han arribat fins a la nostra 
pròpia generació amagades en la quotidianitat domèstica, perquè a 
penes ha tingut rellevància la crítica respecte de si alguna vegada va 
tindre sentit tal pretensió de legitimitat, el que contrasta amb el fet que 
tota altra crítica a l'exercici de qualsevol altre tipus de poder ha sigut 
posada sobre el tapet de la història, crítica que ha sigut i és, junt amb 
els moviments migratoris, el motor d'eixa història i de la construcció de 
les nostres modernes i complexes societats democràtiques on, no 
obstant això, en molts dels seus ciutadans encara no s'ha assentat el 
convenciment de la inconsistència, i per tant la il·legitimitat de l'exercici 
del poder vinculat a la diferenciació de sexe, acceptant-se com normal 
el que venia sent un privilegi injust, situació que, d'altra banda, debilita 
en qualsevol societat complexa i democràtica la seua capacitat per a fer 
front als desafiaments que planteja la seua supervivència. 

 
I encara, desgraciadament, hem d'admetre que en estes modernes 

societats democràtiques, per a la construcció del qual tant s'ha laborat 
des d'entitats com les societats econòmiques d'amics del país nascudes 
de la Il·lustració, viu només una part de la Humanitat, perquè els marcs 
en què es desenrotlla la vida de milers de milions de sers humans, on el 
poder oculta la seua il·legitimitat baix diferents subterfugis, estan 



73 

 

encara fóra de l'acceptació de la crítica per part del ciutadà i, per 
descomptat, de la crítica del poder que pretén justificar-se en la 
diferència de sexes en el seu nucli més profund. 

 
La dos mitats de la Humanitat estan implicades en l'assumpte que 

va a tractar-se en la conferència que va organitzar la Societat Econòmica 
d'Amics del País de València, "L'horitzó de la Igualtat. Coeducació i 
ciutadania de les dones", de la Sra. María Elena Simón, al context del 
qual ens va introduir la Sra. Esther Enjuto, presidenta de la Comissió de 
Gènere i Polítiques d'Igualtat de la nostra entitat, que va moderar l'acte. 

 

 

 

 

 



74 

 

INTRODUCCIÓ 
 

Vicent Cebolla i Rosell 
Director de la Reial Societat Econòmica  
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L’INGRÉS MÍNIM GARANTIT 

 
La Societat Econòmica d'Amics del País porta als seus fòrums 

l'anàlisi d'una proposta, "l'Ingrés Mínim Garantit, que pretén millorar la 
resposta de l'anomenat Estat del Benestar davant algun dels desafiaments 
més durs plantejats per l'evolució del model de desenvolupament basat en 
l'economia de mercat. Esperonades per les crisis socials i polítiques 
articulades per l'última crisi econòmica, han sorgit diverses posicions en les 
quals es pren nota dels problemes plantejats per l'increment dels nivells de 
pobresa i de vulnerabilitat social en els grups de població més exposats, i 
se cerquen solucions econòmiques per als problemes generats per les 
desigualtats en la distribució de la renda, que dificulten a grans grups de 
població el nivell d'accés al mercat, necessari per a l'adequat 
desenvolupament del mateix sistema en relació amb l'expectativa de nivell 
de vida que espera la major part de la població. 

 
No obstant açò, donada la impossibilitat intrínseca d'articular una 

economia sense normes, sense límits, sense referències que legitimen 
davant el ciutadà i que permetessen a la majoria acceptar, en un sistema 
democràtic, qualsevol forma de sistema econòmic, cal reparar en el 
caràcter ètic que han de tindre les propostes en la mesura en què la 
dificultat d'accés a la renda siga conseqüència del diferent valor que el 
sistema assigne a la participació dels diferents grups de ciutadans, 
conseqüència, en última instància, del conjunt de valors de la societat 
sobre els quals està muntat el mateix sistema de mercat, que estarien fent-
li incapaç de resoldre este tipus de problemes.  

 
Es tracta d'un tema no exempt de polèmica que se va oferir en esta 

conferència, sota el títol de "L'Ingrés Mínim Garantit" organitzada per la 
Societat Econòmica d'Amics del País de València a fi de promoure la 
reflexió i el debat. 
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LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA I LA RESPONSABILITAT  
CÍVICA COM A CLAUS EN EL CANVI  

POLÍTIC DEL PAÍS VALENCIÀ 
 

 

A la Societat Econòmica d'Amics del País es creu que el 

coneixement crític de les decisions que afecten la vida d'una comunitat 

mampreses per aquells en qui s'ha delegat la gestió de les institucions, 

és un element fonamental perquè els ciutadans puguen exercir la 

sobirania de la qual són titulars, però l'evidència d'este fet només de 

manera lenta i mitjançant la intervenció directa dels mateixos ciutadans 

es va obrint camí i prenent forma en el cos legislatiu que proporciona el 

marc de referència d'eixes institucions, posant a la disposició dels 

ciutadans eines que els permeten fer el seguiment de les decisions i 

accions mampreses pels seus representants i, particularment, l'ajust de 

les mateixes al pacte constitucional, doncs és molt recent en nostra 

relativament jove democràcia, (Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 

Transparència, Accés a la Informació Pública) la integració plena d'este 

tipus de mecanismes en el nostre ordenament jurídic. 

 

El passat 2 de maig a la Taula redona "Transparència contra 

corrupció. L'Oficina de Transparència i Bones Pràctiques de 

l'Ajuntament de Barcelona" vam poder assistir a la descripció de com 

este procés està prenent forma concreta en una institució concreta, 

l'Ajuntament de Barcelona, i hui, organitzat per esta Societat Econòmica 

d'Amics del País, el Conseller de Transparència, Responsabilitat Social i 

Cooperació de la Generalitat Valenciana, Honorable Sr. Manuel Alcaraz 

Ramos, portarà als nostres fòrums l'estat de la qüestió en la nostra 

pròpia Comunitat, a la conferència-col·loqui "La participació ciutadana i 

la responsabilitat cívica com a claus en el canvi polític del País Valencià" 
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CONFERÈNCIA 

 
Honorable Sr.  Manuel Alcaraz Ramos 

Conseller  de Transparència, Responsabilitat Social,  
Participació i Cooperació de la Generalitat Valenciana 

 
 La participació ciutadana i la responsabilitat cívica com 

 a claus en el canvi polític del País Valencià 

 

La participación, en la actualidad, corre el riesgo, o al fortuna, 

de convertirse en un concepto comodín, capaz, casi, de expresar 

cualquier cosa, de adherirse a cualquier idea política más o menos 

definida. Participación también entendida como reivindicación y 

emblema, hasta ser una de las demandas más reiteradas en los 

discursos que se inscriben en el ámbito, más o menos ambiguo, de la 

defensa de un cambio democrático, del que sería parte constitutiva en 

el no menos sinuosos territorio del buen gobierno. Participación, 

pues, querida, cortejada, buscada. Participación, muchas veces, 

esquiva. 

 

Hace unos meses se celebró en Zaragoza una cumbre sobre 

participación, con la presencia de Consejeros, Secretarios 

Autonómicos, Directores Generales, Funcionarios y especialistas en 

participación de numerosas comunidades autónomas. La sesión de la 

mañana se dedicó al intercambio de experiencias con numerosas y 

variadas aportaciones, algunas de gran valor. Por la tarde hubo una 

reflexión teórica que culminó con la aprobación de una “Carta de 

Zaragoza” que pone en valor la participación y que está llamada a ser 

una referencia para todos los interesados en la cuestión. Una vez 

cumplido este trámite me atreví a formular una pregunta incómoda: 

era evidente que los políticos y técnicos allí congregados valorábamos 

positivamente que se incrementaran los mecanismos de participación 

en la acción institucional, pero, realmente, apreciábamos una 

demanda real mayoritaria o que estuviera incrementándose?,  ¿se 

están utilizando de manera apreciable los renovados mecanismos 

institucionales que promueven la participación? La respuesta fue 

ampliamente negativa.  
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Desde luego caben muchos matices y hay una desigualdad 

evidente en las fórmulas participativas que impiden dar respuestas 

homogéneas; por otro lado muchas de esas medidas están iniciando su 

recorrido y aún son poco conocidas y remiten a ámbitos técnicos que 

hay que depurar. Pero, en cualquier caso, hay más esfuerzos que 

resultados tangibles. Dicho de otra manera: existe más preocupación 

en los denostados aparatos políticos que en la base social. 

Probablemente ello tenga que ver con algunas características de la 

actualidad. Es posible que el mismo deterioro de la vida pública, con 

fenómenos como la corrupción, debiliten el interés por la 

participación, sin que las alternativas más recientes, las que 

precisamente enaltecen la democracia participativa, estén acertando a 

generar un discurso penetrante que convenza acerca de la 

compatibilidad entre la gobernabilidad y renovadas fórmulas 

participativas. Algo de cierto debe de haber en estas cuestiones más o 

menos coyunturales y técnicas. Pero, creo, los problemas son más 

complejos. 

 

Quizás convenga remontarse algo en el tiempo para hacer una 

indagación intelectual. En 1819 Benjamin Constant, político, 

ensayista y novelista romántico, dictó, en el Ateneo de París, una 

conferencia titulada: “De la libertad de los antiguos comparada con la 

de los modernos”. En ella fijará un principio esencial: la libertad, para 

los antiguos –griegos y romanos- consistía en participar; la libertad 

para los modernos –las personas de su época- consistía en ser 

representados. Tras definir ambas clases, advertía: “la confusión entre 

las dos especies de libertad ha sido entre nosotros, en épocas 

demasiado célebres de nuestra Revolución, la causa de muchos 

males”. Obviamente la opinión, a la vez reflejaba y se ponía a 

disposición del emergente pensamiento liberal-conservador –estamos 

en plena Restauración francesa-. Y ello, al menos, por tres razones. 

La primera porque se inscribía en el ámbito de una creciente 

valoración positiva del individualismo. La segunda por su habitual y 

desconsiderado olvido del papel de los esclavos y mujeres en el 

mundo antiguo y, en su época, de las mujeres y de las clases socio-

económicas subalternas. 

 

La tercera, en fin, porque servirá para fundamentar una 

libertad de nuevo tipo, funcional al despliegue del capitalismo. 
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Sentadas estas críticas parecen fáciles, desde posiciones progresistas, 

acometer su descalificación… Y, sin embargo, no lo es. 

 

No lo es si quiere mantener unas dosis aceptables de rigor 

intelectual sin caer en la deriva de la simplificación acelerada. Desde 

luego hoy no podríamos aceptar una democracia por delegación, 

porque el esquema de Constant validaba y legitimaba el sufragio 

censitario, en una sociedad rígidamente clasista cuyas élites no 

impugnaban la normalidad de la estratificación social. No obstante el 

propio Constant, en ciertos pasajes, llega  a reconocer que es posible 

reunir algunos aspectos de ambos tipos de libertad –hay que tener en 

cuenta que el texto se mueve  entre lo descriptivo y lo normativo-. 

Sea como fuera, la lectura convence de que toda respuesta crítica que 

se le oponga no podrá completarse  con su aparente alternativa lógica: 

que cabe intentar un regreso a la libertad de los antiguos, de tal 

manera  que todo enunciado que se encamine a ello tendrá mucho de 

falacia y de hipocresía, de imposibilidad y de incoherencia, y un error 

cualquier intento de sustituir la democracia representativa por la 

participativa. 

 

En realidad a ese extremo casi nunca llegan  los paladines de 

la democracia participativa o/y directa, si siquiera en las apologías 

más desenfrenadas de la democracia real frente al simulacro 

democrático que serían los regímenes actuales –Rousseau navega en 

algunas ideas dispersas, pero, curiosamente, no es ni leído ni citado 

por los cultores de la democracia directa-. Sin embargo el redundante 

enunciado, tan común  hoy en algunos círculos, sobre la verdad de la 

democracia participativa frente a la mentira de la democracia 

representativa, no deja de reproducir algo del esquema de Constant, 

aunque invirtiendo los polos de la valoración e introduciendo, por 

cierto, un tono moral que no puede dejar de provocar equívocos. La 

conclusión es que la reducción de los problemas concretos de la 

democracia a esta formulación básica –aun que se tolere la 

democracia representativa por razones prácticas, por utilidad – opera 

como un subterfugio, como un dispositivo de elusión de esos mismos 

problemas, sublimados y reenviados a un mundo idealizado. 

 



89 

 

Es a partir de esta constatación como podemos enfrentarnos a 

algunas líneas de fuerza en la actual crisis de apreciación de las 

democracias. 

 

Sea la primera de ellas que la crisis de la democracia es un 

efecto de la crisis del Estado social. Sin duda existen problemas e 

imperfecciones acumuladas, incluso podríamos, y deberíamos, 

introducir en cualquier descripción de la democracia la indicación de 

que es el único sistema histórico que es en su teorización se reconoce 

como radicalmente imperfecto, porque es consustancial a su 

existencia una autocrítica plural y permanente sobre sus fundamentos, 

algo que no sucede en ningún otro sistema político conocido. Nos 

referimos, sin embargo, a  un momento particular de la crisis, 

relacionada con la crisis económica más penetrante de las últimas 

décadas que ha arrasado, en España y en otros países, principios 

esenciales del Estado del bienestar, si bien éste estaba minado por la 

hegemonía creciente del paradigma neoliberal y por facetas 

importantes del modelo dominante de globalización. (Merece la pena 

anotar que esa situación también tiene mucho que ver con la crisis 

particular  de la socialdemocracia, en sus muchas y variadas 

expresiones). Esta crisis en la crisis, de manera muy sintética, se está 

evidenciando e tres aspectos básicos: 

 

1.- Crisis de representatividad, simboliza, por ejemplo, 

en el grito del “no nos representan”, elevado, sin demasiados 

matices, contra políticos, partidos y estructuras político-

constitucionales. 

 

2.-Crisis del pluralismo, a su vez emblematizado en 

una fórmula de desgraciada fortuna: “todos son iguales” 

 

3.-Crisis del Estado de Derecho, plasmada en la 

creciente incomprensibilidad social de los procedimientos 

jurídicos-políticos y en su tendencial desprecio, sustituido por 

una interpretación débil, de la Constitución como programa 

antes que como norma –lo que abona el voluntarismo 

característico en algunos corrientes de pensamiento-. 

 



90 

 

Estas expresiones están íntimamente vinculadas y, aunque 

pueden considerarse dotadas de cierta autonomía, se requieren 

mutuamente  en la construcción de un esquema general de lo que 

denominaré  políticas de la sospecha, que paulatinamente sustituye a 

la crítica política de sólidos anclajes. Es característica  de esta deriva 

una pronunciada debilidad analítica, compatible con una 

penetrabilidad acusada en muchos ámbitos de la opinión pública. Esa 

dialéctica, por cierto, servirá de campo abonado para algunas 

fórmulas que tienden a absolutizar la democracia participativa 

instalada en un imaginario de asamblearismo, tan visualmente 

atractivo como poco perdurable en el tiempo. 

 

Una segunda reflexión nos lleva a constatar que la distinción 

rígida participación/representación puede conducir, siquiera sea de 

manera insensible, a una contemplación de la democracia como 

realidad cuantitativa, susceptible, quizá, de ser pesada o medida. Sin 

embargo parece más apropiado introducir –o reintroducir- análisis 

más cualitativos y, por ende, concluir que la crisis de la democracia 

supone una pérdida de calidad de esa democracia, por lo que a la fácil 

demanda de más democracia cabría oponer la de mejor democracia. 

La causa de este declive, y el punto de partida para una 

reformulación, debería ser, seguramente, que la sobrecarga de 

demandas a las instituciones, detectada hace lustros en el Estado 

social, y agravada en la actual crisis y, es especial, por las políticas 

concretas de restricción del gasto –la manipulada austeridad-, 

debilitan irremediablemente los mecanismos de conexión entre la 

ciudadanía y los aparatos  del Estado, a la vez que la globalización 

altera determinadas condiciones en los relatos que dotan de cohesión 

y sentido a las sociedades aún basadas en la estructura del Estado-

nación. 

 

Confiar en que una mera ampliación de los mecanismos 

participativos acabará con esa situación es peligrosamente ingenuo. 

Más vale, en todo caso, aludir aquí a una distinción básica en toda la 

trama de la participación política y que debería servir, 

metodológicamente, para propiciar alternativas eficientes a la crisis. 

Me refiero a la existencia de dos momentos, dialécticamente 

articulados, en el proceso democrático: 
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1.-Momento deliberativo, clásicamente relacionado 

con los medios de comunicación –en su papel de formación de 

una opinión pública libre protegida por la libertad de 

expresión constitucionalizada- y que hoy habría que extender 

a las redes sociales, tan ensalzadas como, seguramente, poco 

comprendidas en sus contradictorios efectos en la materia que 

comento. Pero también hay que reconsiderar en este momento 

buena parte de la actividad de los partidos políticos –aún 

ineludibles, actores esenciales para la democracia- y del 

movimiento asociativo con todos sus rostros. 

 

2.- Momento decisorio, atribuido normativamente a la 

red de instituciones jurídicamente reguladas, esencialmente a 

los órganos de gobierno, pero, también a los parlamentarios. 

Ambos tipos son los que integran y desarrollan la democracia 

representativa, reducir ésta a un hiperprotagonismo de lo 

parlamentario empobrece aún más aquella y, posiblemente, 

está provocando algunas disfunciones en los discursos e 

intentos de llevar a la práctica políticas de cambio. Por lo 

demás tampoco puede ignorarse el papel no siempre claro, de 

órganos asesores, independientes, de control ad hoc, etc. 

 

Probablemente uno de los errores de la autodenominada 

“nueva política” sea la hiperpreocupación por enfatizar la crítica 

como algo esencialmente anudado al momento deliberativo, lo que 

probablemente tenga algo que ver con la fortuna de la metáfora de la 

Plaza como esencia de la legitimación. Ello conlleva un cierto olvido 

del hecho de que la mayoría de la ciudadanía está, en realidad la 

crítica solo es auténtica si es capaz de verificar su racionalidad en su 

disposición a someterse a la capacidad de transformación que se 

evidencia en los actos de gobierno –y ello también define una manera 

de estar seriamente en la oposición llegado el caso-. Pero esta 

apreciación no puede tampoco interpretarse como menosprecio de la 

liberación, pues solo pretende advertir que una deliberación política 

debe orientarse al otro momento. La conclusión es que una 

regeneración de la democracia exige reexaminar ambos momentos, su 

interrelación, desde nuevas perspectivas. 
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Con independencia de otros aspectos comentados, Constant 

tuvo el gran acierto  de relacionar su análisis con el marco cultural 

emergente en su época, con lo que hoy podríamos denominar su 

relato principal, esto es, el liberalismo que, a la vez, prescribía una 

organización económica e, ideológicamente, aportaba sentido a las 

alternativas políticas –suavemente reformistas- que fraguarán a partir 

de 1830. Por lo demás conviene retener que era un autor literalmente 

comprometido con el sentimentalismo romántico. Sin pretender 

identificar un marco tan omnicomprensivo como el marco que ofreció 

liberalismo, moderantismo y romanticismo, conviene traer a colación 

esta idea para compararla con algunos de los rasgos configuradores de 

la cultura hegemónica en nuestra época: 

 

1.- La tensión entre la demanda de privacidad y el 

exhibicionismo como parte esencial del mundo de la vida y de 

lo político. Sobran los ejemplos de esta tensión,  así las 

interrelaciones débiles que estructuran realmente las redes 

sociales, la extrapolación –o sería mejor decir contagio?- de la 

gramática de los programas del corazón televisivos a las 

tertulias políticas, o las formas concretas de las demandas de 

transparencia, desviadas a lo anecdótico en muchas ocasiones. 

 

2.- El consumismo global como factor esencial de los 

sistemas ampliados de relación capitalista, que consigue un 

plus de legitimización con el oropel de la oferta y la anestesia 

de la autoevaluación de las necesidades susceptibles de 

configurar la demanda personal y comunitaria. La 

dulcificación ideológica del éxtasis del consumo, impugnado a 

veces desde proclamas morales poco consistentes y, en otras, 

desde un pensamiento ecologista más serios, está facilitando la 

sustitución de la idea de ciudadanos por la de usuarios y 

consumidores. No es extraño que pueda apreciarse que 

muchos individuos se sienten usuarios del Estado y de sus 

servicios, como si el pacto social consistiera en el 

sometimiento a normas y al pago de tributos a cambio de 

servicios concretos y económicamente cuantificables, que 

sustituirían a Derechos, abstractos por definición, en cuanto 

que su uso es imprevisible y cuyo valor no encuentra 

equivalencia en términos monetarios.  
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Desde este punto de vista, podríamos concluir que ciertos 

aspectos de la crítica moral que sustituye a la crítica política concreta 

en estas épocas de crisis, se deriva de la imposibilidad del Estado 

social para cumplir las expectativas redefinidas en los términos 

apuntados: el Estado, sus agentes –los políticos- y su fórmula 

genérica –la democracia- se convierten en traidores que niegan los 

servicios  prometidos por los que se habría pagado previamente. En 

ese horizonte decae el lenguaje de los Derechos, lo que iguala y teje 

las relaciones profundas de la ciudadanía: no queda mucho puerto al 

que amarrar las convicciones y mientras algunos se esfuerzan por 

buscar alternativas, otros, quizá la mayoría, se adhieren a un sálvese 

quien pueda ante la crisis de los servicios públicos. Eso está en las 

entraña del estado de pánico que propone el conservadurismo en la 

atormentada Europa actual: ya no se molesta en negar una extensión 

de la ciudadanía a los que esperan y desesperan en las fronteras, le 

basta con inculcar el temor a la extensión del número de 

consumidores. Se cierra el círculo: el consumo idealizado se pone al 

servicio ideológico y pragmático de los que dibujan un esquema con 

el que consolar a los derrotados por la globalización en el mundo de 

la opulencia. 

 

¿Qué pensar, y hacer, pues, con la participación en ese bosque 

repleto de sombras y susurros? A mi modo de ver la participación 

debe ser contemplada, a la vez, como una ocasión de mejorar la 

calidad de los procesos deliberativos, en especial formalizando su 

incorporación a actividades previas a la toma de decisiones 

normativas y como un nuevo sector de políticas públicas, esto es, de 

acciones programadas y evaluables en torno a objetivos  precisos, por 

ejemplo la desjerarquización de las relaciones políticas, el incremento 

de la gama de objetivos legítimos en las prioridades gubernamentales, 

la mejor vinculación de las Cámaras parlamentarias con la 

ciudadanía, etc. Como podemos observar la participación se articula 

así como un medio, aunque un medio de usos múltiples, en cuanto 

que es susceptible de abordar diversos retos. Pero para que esta 

virtualidad pueda llegar a ser efectiva, me parece que deben 

verificarse algunas condiciones. A menos: 
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1.- Enfatizar la participación colectiva, o sea, una 

participación fuertemente enraizada en movimientos sociales 

y en un tejido asociativo libre, autónomo y no clientelar. El 

ejercicio del derecho de asociación es clave en la activación 

de una voluntad participativa y debe constituir la base misma 

de todo proyecto participativo: la existencia de organizaciones 

sólidas es la gran garantía para que la deliberación. Los 

momentos individuales de participación, que pueden 

encarnarse en referéndums, ILPs, etc. son potencialmente muy 

valiosos, pero no deben imaginarse como los esenciales, ya 

que para ser auténticamente expresivos, deben estar 

precedidos por un debate social horizontal que deberá ser 

protagonizado, en gran medida, por asociaciones, en especial 

en el marco local. 

 

2.- La participación responsable debe estar presidida 

por la idea de compromiso con la construcción de integración 

social y, en este tiempo de crisis, de cohesión. Esa vocación a 

la integración permite que la participación pueda ser 

intrínsecamente crítica, en cuanto que podrá atender a las 

causas de ruptura de los equilibrios y ayudar a comprender 

einterpretar las razones de las fuentes que generan desigualdad 

y de las redes que procuran el sometimiento ideológico y 

cultural. La participación vertebrada está llamada a oponerse, 

al menos con parte de sus discursos y prácticas, a las 

dinámicas que resquebrajan, hoy, la rearticulación y 

modernización democrática. Por otra parte, esa perspectiva 

sirve de punto de partida para una pedagogía cívica que puede 

y debe derivarse de la participación colectiva: ya que la 

integración sólo se alcanza con el diálogo, éste puede sustituir 

a la imposición -a través de diversos mecanismos- como 

horizonte de la participación. 

 

3.- La participación orientada al futuro y no prisionera 

de la nostalgia de un pasado –que, por cierto, casi nunca 

existió- exige de dos requisitos que le doten de permanencia, 

equilibrio y capacidad de diálogo con las nuevas realidades. El 

primero es la incorporación de conocimiento experto, de 

saberes adoptados críticamente  que aseguren la eficacia en la 
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gestión y disciplinen la reflexión y la racionalidad en la 

definición de objetivos y en el uso de los medios adecuados. 

Conviene avanzar en una reflexión que sitúe las redes 

participativas en un entorno de inteligencia compartida en 

lugar de priorizar las identidades basadas principalmente en lo 

emotivo. El segundo requisito es la transparencia: sin 

necesidad de idealizar este principio, cuyo contenido cultural 

intenso aún tenemos que acabar de definir, toda estructura 

participativa y asociativa sólida debe poner de manifiesto sus 

líneas de liderazgo, sus dependencias ideológicas, sus fuentes 

de financiación… No habrá mañana para las asociaciones que 

arrojen dudas sobre su propia identidad ni ruido con su 

funcionamiento. 

 

Una posible conclusión de todo esto es que no podemos 

conformarnos con las formas conocidas de participación y que hay 

que estar abiertos a la búsqueda, a la renovación permanente, si no 

queremos que la participación adquiera un perfil conservador, aunque 

el enunciado de sus objetivos particulares esté presidido por el más 

desaforado progresismo… que nunca encuentra tiempo para pasar de 

las musas al teatro. Y ello sólo será posible para el asociacionismo 

cívico y crítico si se sitúa en permanente diálogo con las necesidades 

y preocupaciones  reales de la sociedad y deja de imaginar a ésta 

como el agregado de radicalismos más o menos convergentes, de 

idealizaciones temerosas de traicionarse a sí mismas en contacto con 

la dureza del mundo de la vida. Así entendido, un movimiento 

asociativo potente es una buena barrera para disfunciones gravísimas 

como la corrupción o un coadyuvante precioso para mejorar la 

calidad de los servicios públicos, para salvaguardar el territorio y el 

paisaje o para avanzar por las sendas de la igualdad. 

 

El asociacionismo, al fi  y al cabo, suele ser asunto de 

personas optimistas y me parece evidente que de las muchas 

recesiones de la economía, el pensamiento y la política, sólo 

saldremos renunciando al pesimismo confortable que muchos adoptan 

para perseverar en la cultura de la sospecha. En todo esto hay mucho 

de paradójico. Pero es que la paradoja, seguramente, es una de las 

formas dominantes de la cultura actual y, por cierto, una de las pocas 
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a las que podemos agarrarnos para no deslizarnos hacia el miedo más 

reaccionario. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roda de Premsa prèvia a la conferència del Conseller de Transparència, 
Responsabilitat Social, Participació i Cooperació de la Generalitat Valenciana, 
Honorable Sr. Manuel Alcaraz Ramos. 
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 Intervenció del Conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i 
Cooperació de la Generalitat Valenciana, Honorable Sr. Manuel Alcaraz Ramos. 
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ELS BOSCOS EN EL SISTEMA DE LES NACIONS UNIDES 
 

Una part important de la superfície del nostre planeta està 
ocupada per masses boscoses, la influència de les quals sobre l'entorn en el 
qual desenvolupa la Humanitat la seua activitat n’és poc discutible, si més 
no per la seua influència sobre el clima. No obstant això, és menys evident 
el reconeixement que les aportacions directes dels boscos al 
desenvolupament de la vida humana, en forma d'energia i materials, són 
hui molt importants, i en el passat van ser fonamentals per a la construcció 
d'esta humanitat urbanita. 
 

En la seua diversitat, els boscos ocupen principalment zones menys 
atractives per a la urbanitzada vida humana, i aqueixa certa llunyania pot 
limitar la consciència clara de la dependència davant el bosc com a 
proveïdor de mitjans i element d'influència global, la qual cosa és 
arreplegada pel balanç de valors segons el qual aqueixa humanitat urbana 
gestiona la seua relació amb el medi ambient en general i amb el bosc en 
particular. En aquesta falta de sensibilitat  hi ha un problema d'enteniment 
i coordinació entre els propis humans que genera, com en tantes ocasions 
davant desafiaments de caràcter global, una falta de solidaritat suïcida 
per una certa menysvaloració dels problemes i necessitats d'aqueixa part 
de la humanitat que encara roman confinada en zones més adverses, 
juntament amb els boscos, en la qual recau amb major intensitat la gestió 
directa d'aqueix mitjà natural, d'altra banda a hores d’ara, també molt 
domesticat, com és el cas del bosc mediterrani, i per tant molt depenent 
d'una activitat humana organitzada i dirigida des de les ciutats, on radica el 
poder i la responsabilitat, per tant, la necessitat de conèixer i analitzar els 
elements de la problemàtica relació de l'ésser humà i els boscos. 
 

És doncs el dels boscos un tema que ha de preocupar i ocupar a la 
ciutadania i al que esta Societat d'Amics del País de València ha dedicat en 
el passat recent diverses activitats en els seus fòrums de debat, com el 
Cicle de les Muntanyes Valencianes que durant diversos anys va ser lloc de 
trobada amb els boscos i altres problemes associats, i al que es va tornar 
de la mà del Professor Eduardo Rojas i la conferència “Els boscos en el 
Sistema de les Nacions Unides”, que esta Societat va organitzar per a la 
reflexió i el debat sobre tan important assumpte. 

 
 

 



102 

 

 

 



103 

 

 
INTRODUCCIÓ 

 

Vicent Cebolla i Rosell 
Director de la Reial Societat Econòmica  

d’Amics del País de València 
 

AUDIOS\AUDIOS 

2016\20160926_AUDIOS_Rojas\20160926_INTRO_Sr.Cebolla_Conf.Rojas.mp3 

 

PRESENTACIÓ 

 
María Josep Picó i Garcés 

Periodista 
 

AUDIOS\AUDIOS 

2016\20160926_AUDIOS_Rojas\20160926_INTRO_Sra.Picó_Conf.Rojas.mp3 

 

CONFERÈNCIA 

 
Eduardo Rojas Briales 

Professor de la Universitat Politècnica de València.  
Degà del Col·legi i president de l’Associació 

 d’Enginyers de Monts 
 

AUDIOS\AUDIOS 2016\20160926_AUDIOS_Rojas\20160926_Conf.Sr.Rojas_Sr. Rojas.mp3 

 

DEBAT  
Intervenció del Públic 

 
AUDIOS\AUDIOS 2016\20160926_AUDIOS_Rojas\20160926_DEBATE_Conf.Rojas.mp3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDIOS/AUDIOS%202016/20160926_AUDIOS_Rojas/20160926_INTRO_Sr.Cebolla_Conf.Rojas.mp3
AUDIOS/AUDIOS%202016/20160926_AUDIOS_Rojas/20160926_INTRO_Sr.Cebolla_Conf.Rojas.mp3
AUDIOS/AUDIOS%202016/20160926_AUDIOS_Rojas/20160926_INTRO_Sra.Picó_Conf.Rojas.mp3
AUDIOS/AUDIOS%202016/20160926_AUDIOS_Rojas/20160926_INTRO_Sra.Picó_Conf.Rojas.mp3
AUDIOS/AUDIOS%202016/20160926_AUDIOS_Rojas/20160926_Conf.Sr.Rojas_Sr.%20Rojas.mp3
AUDIOS/AUDIOS%202016/20160926_AUDIOS_Rojas/20160926_DEBATE_Conf.Rojas.mp3


104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presentació del ponent, Professor Sr. Eduardo Rojas va ser a càrrec de la periodista 

Sra. María Josep Picó 
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HISTÒRIA D’UN PLANETA ESQUIFIT  
(O ELOGI DE LA SUPÈRBIA) 

 
Esta Societat Econòmica d'Amics del País sempre ha vist en el coneixement 
una ferramenta eficaç perquè els ciutadans puguen enfrontar amb majors 
probabilitats d'èxit els desafiaments del camí cap al futur. El coneixement 
és el seu "gadget" natural, l'àmbit d'interessos del qual és tan gran com el 
propi univers. Per això són variats els temes sobre els quals esta Societat 
d'Amics del País s'oferix com a àmbit per a la informació i el debat, i un dels 
objectes del qual tradicionalment apreciats pels nostres socis i amics és el 
de la ciència, particularment l'astrofísica, com va ser el cas del passat 4 de 
juny 2015. "La pluralitat dels mons: una història de dos mil planetes", 
també de la mà del Sr. Juan Fabregat que, en esta ocasió, presenta i 
modera la conferència, de suggeridor títol, "Història d'un planeta esquifit 
(o elogi de la supèrbia)" del Sr. José Carlos del Toro Iniesta 

 
 

La humanitat va a acostar-se al Sol a distàncies sense precedents a ?N 

d'estudiar  en el seu propi entorn els fenòmens que tenen lloc en la seua 

atmosfera estesa, molts dels quals tenen rellevància per a la nostra vida en 

la Terra. Les missions Solar Probe Plus, de l'agència espacial nord-

americana, NASA, i Solar Orbiter, de l'agència europea de l'espai, EIXA, 

seran llançades en 2018 per a orbitar el Sol qual planetes en miniatura. La 

importància que esta última té per a Espanya és inèdita ja que dos dels 

seus instruments científicos estan liderats per grups espanyols. En la 

xarrada mostrarem la motivació científica de la missió i parlarem en detall 

dels aspectes científicos i tecnològics de l'instrument SOTA/FI, en el disseny 

i construcció del qual participen sis institucions espanyoles entre les que es 

troben l'Institut d'Astrofísica d'Andalusia (IAA-CSIC), institució 

coinvestigadora principal, i la Universitat de València 

 
 
 
 
 
 
 



109 

 

 

INTRODUCCIÓ 
 

Vicent Cebolla i Rosell 
Director de la Reial Societat Econòmica  

d’Amics del País de València 
 

AUDIOS\AUDIOS 

2016\20161018_AUDIOS_Conf.delToro\AUDIO_20161018_INTRO_Sr.Cebolla_Conf.Sr.De

lToro.mp3 

 

PRESENTACIÓ 

 
Juan Fabregat Llueca 

Catedràtic d’Astronomia de la Universitat de València 
 

AUDIOS\AUDIOS 

2016\20161018_AUDIOS_Conf.delToro\AUDIO_20161018_INTRO_Sr.Fabregat_Conf.Sr.D

elToro.mp3 

 
CONFERÈNCIA 

 

José Carlos del Toro Iniesta 
Investigador Científic del CSIC a l’Institut d’Astrofísica de 

Andalusia. 
 

AUDIOS\AUDIOS 

2016\20161018_AUDIOS_Conf.delToro\AUDIO_20161018_Sr.DelToro_Conf.Sr.DelToro.m

p3 

 

DEBAT  
Intervenció del Públic 

 
AUDIOS\AUDIOS 

2016\20161018_AUDIOS_Conf.delToro\AUDIO_20161018_DEBATE_Conf.Sr.DelToro.m

p3 

 

 

 

 

 

 

AUDIOS/AUDIOS%202016/20161018_AUDIOS_Conf.delToro/AUDIO_20161018_INTRO_Sr.Cebolla_Conf.Sr.DelToro.mp3
AUDIOS/AUDIOS%202016/20161018_AUDIOS_Conf.delToro/AUDIO_20161018_INTRO_Sr.Cebolla_Conf.Sr.DelToro.mp3
AUDIOS/AUDIOS%202016/20161018_AUDIOS_Conf.delToro/AUDIO_20161018_INTRO_Sr.Cebolla_Conf.Sr.DelToro.mp3
AUDIOS/AUDIOS%202016/20161018_AUDIOS_Conf.delToro/AUDIO_20161018_INTRO_Sr.Fabregat_Conf.Sr.DelToro.mp3
AUDIOS/AUDIOS%202016/20161018_AUDIOS_Conf.delToro/AUDIO_20161018_INTRO_Sr.Fabregat_Conf.Sr.DelToro.mp3
AUDIOS/AUDIOS%202016/20161018_AUDIOS_Conf.delToro/AUDIO_20161018_INTRO_Sr.Fabregat_Conf.Sr.DelToro.mp3
AUDIOS/AUDIOS%202016/20161018_AUDIOS_Conf.delToro/AUDIO_20161018_Sr.DelToro_Conf.Sr.DelToro.mp3
AUDIOS/AUDIOS%202016/20161018_AUDIOS_Conf.delToro/AUDIO_20161018_Sr.DelToro_Conf.Sr.DelToro.mp3
AUDIOS/AUDIOS%202016/20161018_AUDIOS_Conf.delToro/AUDIO_20161018_Sr.DelToro_Conf.Sr.DelToro.mp3
AUDIOS/AUDIOS%202016/20161018_AUDIOS_Conf.delToro/AUDIO_20161018_DEBATE_Conf.Sr.DelToro.mp3
AUDIOS/AUDIOS%202016/20161018_AUDIOS_Conf.delToro/AUDIO_20161018_DEBATE_Conf.Sr.DelToro.mp3
AUDIOS/AUDIOS%202016/20161018_AUDIOS_Conf.delToro/AUDIO_20161018_DEBATE_Conf.Sr.DelToro.mp3


110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 

 

TAULA REDONA 
 

ESTEBAN MORCILLO SÁNCHEZ 

Rector Magnífic de la Universitat de València-E.G. 
 

FRANCISCO MORA MÁS 

Rector Magnífic de la Universitat  

Politècnica de València 
 

MANUEL PALOMAR SANZ 

Rector Magnífic de la Universitat d’Alacant 
 

VICENT CLIMENT JORDÁ 

Rector Magnífic de la Universitat Jaume I de Castelló 
 

JESÚS TADEO PASTOR CIURANA 

Rector Magnífic de la Universitat  

Miguel Hernández d’Elx 
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UNIVERSITATS PÚBLIQUES VALENCIANES 
 I MODEL SOCIAL EUROPEU 

 
Aquestes taules rodones s'organitzen amb l'ànim de contribuir, 
modestament, al procés d'articulació de la societat valenciana mitjançant 
l'intercanvi de visions i perspectives, enaquest cas locals i universitàries, 
amb aquells que exerceixen àmplies responsabilitats a les universitats 
públiques valencianes. Això en un entorn extern al món universitari però 
on la Universitat es valora i respecta plenament, com són els fòrums 
d'anàlisis, reflexió i debat de la Societat d'Amics del País de València. En 
esta ocasió, es tracta de reflexionar entorn de l'articulació de les 
universitats públiques valencianes dins del Model Social Europeu, eixa 
certa mena d'ens local dintre el món globalitzat promogut per la decisió 
d'algunes instàncies polítiques d'esta petita península atrapada entre Àsia, 
Àfrica i l'oceà que és l'antiga Europa, que busca en la Unió resoldre les 
seues contradiccions i cercar el seu futur en un món globalitzat on 
concepte com el de" local"  és cada vegada més líquid. Així doncs, es 
convida a socis i amics a participar en esta taula rodona que viatjarà des de 
la perspectiva de cada universitat pública valenciana a través els estats que 
estan construint en Europa un complex univers d'interessos locals, 
interessos globals i de relacions i solidaritat ciutadanes que pretén teixir 
l'Espai Social Europeu.  
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