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Paraules del Director 
ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS 2018 

 
Bona vesprada socis i sòcies 
 
És al segle de les llums quan es promouen els valors 

democràtics, la tolerància i el respecte al pensament dels altres contra 
el dogmatisme de l’antic règim i fruit d’aquelles idees és la nostra 
Societat Econòmica que amb 242 anys d’una història brillant ha 
produït els avanços econòmics i socials més transcendents del nostre 
desenvolupament al segle XX, i això ha estat possible gràcies a tots 
els il·lustres socis que com diu la reial cèdula fundacional “que 
ofrezcan voluntariamente sus caudales o talentos en  obsequio de la 
felicidad pública”, 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 empresarial, i premiant l’excel•lència, 
sense oblidar els aspectes socials. 

 
Com ha explicat la Secretaria General, encetàrem els actes 

d’enguany amb el reconeixement dels drets dels animals des del punt 
de vista legal. 

 
Com és costum, el concert anual va tindre una excel·lent 

qualitat artística i es van atorgar els guardons de la RSEAPV als tres 
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. 
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Les Universitats 
 
L’espai d’educació superior i investigació científica es 

concretà en la conferència de Rectors amb la que per dotzè any 
consecutiu hem reunit el 5 rectors de les Universitats Públiques 
Valencianes, canviant enguany del lloc de celebració a Elx amb la 
intenció de contribuir a la vertebració del nostre territori i mantenint 
t el format de la conferència, amb la participació de la periodista 
Laura Fernández Asensio.  

 
Les universitats Valencianes sembla que milloren tímidament 

el finançament convocant noves places de professors, reduïnt taxes 
de matriculació i millorant les beques d’estudiants, tot i no ser el que 
volem, sembla que el paradigma comença a canviar.  

 
Investigació 
 
Al respecte de la investigació lamentem que, com de costum, 

ni l’administració ni la iniciativa privada s’involucre prou en 
l’augment d’inversió en I+D+i (què és del 0,64% del PIB) o 1,5% 
dels pressupostos de l’estat, la qual no arriba ni la meitat del la 
mitjana europea (2,07% PIB), quan Alemanya destina el 3,02%, xifra 
àmpliament superada per Xina, cosa que ens ha de fer reflexionar. El 
nostre objectiu per a Espanya deuria ser al menys del 2% i que deixe 
de ser el segon país de la OCDE que més ha reduït els pressupostos 
en I+D+i desprès de Polònia. 

 
Economia 
 
Pel que fa a l’economia espanyola sembla que tot i que es 

consolida el creixement, d’acord amb les previsions de la OCDE 
d’enguany la nostra economia perd impuls en línia amb la 
desacceleració detectada en les economies de la zona Euro però la 
nostra caiguda és superior a la resta de països. La desacceleració del 
comerç internacional podria perjudicar les exportacions. Les 
turbulències en els mercats Internacionales i les incerteses polítiques 
podrien soscavar la confiança i debilitar la demanda. 

 
La pitjor situació la tenim al camp valencià durament afectat 

per les polítiques agràries europees que empren l’agricultura 
mediterrània com a moneda de canvi i faciliten les importacions en 
competició deslleial, arruïnen els nostres cítrics primerencs i tanquen 
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mercats com ha passat amb el caqui, a rel de la crisi a Ucraïna, sense 
que els nostres representants se n’adonen a l’hora d’evitar tan 
nefastes decisions. En això hem de ser solidaris. 

 
El nivell d’atur gaudix de mínims històrics però a Espanya es 

manté el valor més alt de la OCDE amb un 16,1 %, si s’exceptua 
Grècia 

 
España es el país de la OCDE en el que hi ha major 

desigualtat en la taxa d’atur per sexe. Així, entre les dones tenim una 
taxa del 17,9% front al 14,5% dels homes. Amb una diferència del 
3,4% quan en el conjunt de països de la organització, la diferencia es 
situa en 0,3 %.  

 
En el cas dels joves, entre 15 y 24 anys, la taxa d’atur cresqué 

lleugerament en febrer en els països de la OCDE, un 0,1%, però la 
nostra se situa per damunt de la mitjana  general, amb un 11,3%. 
Esta taxa varia molt entre països de la OCDE. En Espanya és del 
35,5%, mentre que en Japó i Alemanya és del 4,2% i 6,2%, 
respectivament. Cosa realment dramàtica per als nostres joves, 
àdhuc els millor preparats, que es veuen obligats a migrar. 

 
La desigualtat d’ ingressos per a les famílies es manté per 

damunt de la mitjana de la OCDE, impulsada de una part per la 
reducció del percentatge d’ingressos que perceben las capes més 
desfavorides de la població i, de l’altra, pels successius anys de 
moderació salarial que produeix treballadors pobres. En això no hem 
avançat gaire. 

 
A això s’afegeix l’augment de moviments xenòfobs, davant 

de la immigració creixent que s’apropa a les fronteres europees, que 
fan témer l’ascensió democràtica de partits d’ideologia d’extrema 
dreta, crítics amb la Unió Europea. 

Pel que fa al nostre territori, hem de reclamar un finançament 
just dins de l’estat de les autonomies a més de les inversions en 
infraestructures fonamentals per la competitivitat de les nostres 
empreses, especialment les vies de comunicació com el corredor 
mediterrani, amb ample europeu, unit al nostres ports especialment 
al de València i aeroports. 

 
 
 



9 
 

Situació política 
 
Entre nosaltres hem tingut una crisi política que ha sacsejat el 

plantejament de l’estat de les autonomies pels desequilibris de 
finançament i la manca de diàleg en compte de portar a unes 
negociacions que eviten els greus conflictes territorials que encara 
estem patint, amb incerteses econòmiques i de tota indole que 
fracturen i han revifat tota mena de radicalismes. Des de la posició 
il·lustrada d’ independència i respecte a les idees dels altres, pensem 
que cal negociar sense restriccions dogmàtiques i amb ment oberta 
per tal d’albirar una solució on tothom es trobe a gust. 

 
La societat ha reaccionat amb força creixent contra la lacra 

del masclisme i la violència de gènere, exigint major duresa a la 
justícia i protecció de les dones però també reclamant un canvi de 
paradigma a través de l’educació dels jovens, col•lectiu on encara es 
detecten signes preocupants.  

 
Enguany les dones, afortunadamente, han irromput en 

l’esfera pública, a llocs importants com la de Rectora Magnífica a la 
UV i la UJI per primera vegada en la història. 

 
S’ha manifestat el sentiment ultra dretà que semblava ocult 

en altres partits més moderats amb idees anacròniques, reaccionaries, 
xenòfobes, misògines, homòfobes i militaristes, que recorden temps 
passats i no contribueixen gens a calmar els ànims per establir vies 
de diàleg. 

 
Estem passant per una situació crítica de confiança en la 

justícia espanyola, amb actuacions del tribunal suprem a favor del 
sector bancari que escandalitza a la ciutadania, a la qual s’afegeix la 
discordança de plantejaments amb alguns tribunals europeus que 
malmeten la credibilitat de la nostra justícia pel que fa als drets 
humans.   

 
En remat la Judicialització de la política que han practicat 

recentment, s’ha convertit en un parany del què no serà fàcil 
desembarassar-se i que agreuja la crisi de l’estat de les autonomies 
que necessita una reforma constitucional per a la que ara mateix no 
es veu una eixida clara. S’ha de fer un esforç racional per part de la 
classe política, els mitjans de comunicació i la pròpia societat civil 
per disminuir la radicalització i per a això cal diàleg, diàleg i diàleg!! 
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Des d’una societat il·lustrada com a nostra hem de 

promoure, per tant, debats que fomenten l’ús de la raó, sense 
dogmes inamovibles que permeten arribar a acords amb respecte a  
la dignitat de les persones i les institucions. 

 
Relacions institucionals 
 
Al nostre territori, com l’any passat, hem continuat recolzant 

iniciatives promogudes per la Generalitat Valenciana, que apel•la a la 
Societat Civil en reivindicacions com ara un Finançament just o el 
Corredor mediterrani. 

 
Amb motiu del 25 d’abril hem renovat l’acord de 

col·laboració amb presidència de les Cort Valencianes amb la cessió 
temporal per a exposar un any més el Quadre del Agermanats a 
l’entrada del Palau dels Borja.  

 
Mantenim una col·laboració estreta amb l’ajuntament de 

València amb la cessió de patrimoni nostre per a la exposició al 
Museu d’Història de la Ciutat i participant en exposicions temporals. 

 
Hem renovat per a 4 anys l’acord de col·laboració amb el 

Palau de la Música, amb condicions especials per als nostres socis i 
continuem formant part del patronat i recolzant la FEBF. 

 
Malauradament la manca de pressupost d’enguany, amb el 

canvi se Seu, no ens ha permès assistir al Congrés de Societats 
Econòmiques de Jaén però hem participant amb un text explicant les 
nostres activitats i objectius com a societat il·lustrada que està 
publicat a la seua pagina web. 

 
Entitat d’Utilitat Pública 
 
Continuem amb la tramitació de la sol·licitud d’Entitat 

d’Utilitat Pública que ens permetria, als socis, deduir una part 
important de la quota social en la declaració d’hisenda, en aquest 
sentit enguany hem presentat més documentació requerida i estem 
pendents de l’aprovació. Ens han demanat més documentació, 
coincidint amb canvis en la pròpia junta de govern i en el domicili 
social que ha retardat més encara el procés. 
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Finançament de la Societat 
 
Com heu pogut veure al pressupost que ens ha mostrat el 

vice-secretari 1er i coneixeu des de fa temps estem passant per una 
manca de finançament de la RSEAPV produïda per una banda per la 
manca de recolzament institucional amb la única excepció de 
l’Ajuntament de València, per a les que les nostres activitats no són 
subvencionables al ser voluntàries i sense ànim de lucre, per tant no 
facturables. Això ens ha obligat a usar fondos de reserva. 

 
La única entitat privada que ens oferia una col·laboració, la 

Obra Social de la Caixa, ha decidit enguany deixar de col·laborar, 
justament quan teniem les despeses extraordinàries pel canvi de 
domicili de la nostra Seu, cosa que ens ha produït que tinguem que 
usar més fons de reserva dels previstos malgrat l’important esforç en 
reducció de despeses. 

 
La independència d’opinió és irrenunciable per a una societat 

il·lustrada com la nostra, un factor principal de la independència es 
també la independència econòmica i si no volem mercantilitzar la 
societat, aquella no es pot aconseguir si el pressupost no ix de les 
quotes dels socis i aquí es on deuríem anar.  

 
Cosa que ens obliga a sol·licitar d`una propera assemblea 

l’autorització per a incrementar de manera significativa les quotes 
dels socis que no s’han actualitzat en més de 20 anys a al menys 60€ 
ja que en aquets temps les despeses fixes no han parat de créixer.  

 
Biblioteca i arxiu 
 
L’any passat vam anunciar que ens veiem obligats a canviar 

de lloc la nostra Seu, millorant dràsticament les condicions 
econòmiques del lloguer. El cost de moure la nostra seu amb l’arxiu i 
biblioteca dels segles XVIII i XIX, Carrer S. Vicent, 130, junt a S. 
Vicent de la Roqueta, ha segut molt fort però estaria amortitzat en 
tres anys per la reducció de costos de lloguer. 

 
Hem insistit davant de les administracions públiques per a 

sol·licitar la cessió d’una seu de manera gratuïta per a la biblioteca, 
que encara no s`ha concretat quan fa tres anys havíem rebut una 
oferta d’ocupar part d’un edifici públic que continua en restauració. 
També existeix la possibilitat de cedir la biblioteca a un entitat 
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pública, que ens garantís la pròpia independència i reconeixent la 
propietat de l’arxiu i biblioteca, amb alguna solució que permeta 
compartir la gestió. 

 
Assumpte Gran Coral  
 
En un altre ordre de coses vull informar-vos sobre el “cas 

judicial” de Bancaixa conegut com a “Grand Coral”. Es tracta 
d'operacions de préstecs fallits concedits per Bancaixa i el seu filial 
Banc de València als empresaris hotelers Juan Ferri, Jose Baldó i al 
seu grup empresarial Grand Coral per a inversions immobiliàries en 
Baixa Califòrnia i Rivera Maya de Mèxic, préstecs que haurien 
originat unes pèrdues estimades en 750 milions d'Euros.  

 
Aquest “cas judicial” en la seua fase d'instrucció ha estat 

presidit per la Jutgessa Carmen Lamela qui al setembre de 2018 va 
ser incorporada com a Magistrada al Tribunal Suprem sent 
substituida pel Jutge Diego d'Egea.  

 
El procés d'instrucció va acabar amb un Acte de la jutge 

Lamela en el qual incloïa a 48 persones una part d'elles en qualitat 
d'Investigats entre els quals es troben Directius Executius de 
Bancaixa i també del Banc de València així com tots els membres del 
Consell d'Administració de Bancaixa del període 2005 a 2009 menys 
una persona, precisament el representant de la Societat Econòmica 
d'Amics del País en el Consell d'Administració, que intervé en el 
procés en qualitat de testimoni perquè va votar en contra en aquesta 
operació i en altres ocasions sobre la base d'un criteri objectiu que 
tenia en compte la normativa dels estatuts i reglament de Bancaixa.  

 
Segons els mitjans de comunicació el jutge Sr. Egea va obrir 

el 12 de novembre de 2018 judici oral fixant fiances de 
responsabilitat civil per un total de 1.437 milions d'euros i la Fiscalia 
i Bankia Hábitat, que s'ha personat com a acusació particular, 
proposen penes de presó. Els investigats han recorregut aquestes 
propostes.  

 
Fins hui i a través dels mitjans de comunicació sabem que els 

recurrents han rebut respostes contradictòries als recursos 
presentats. Uns han sigut desimputats o desinvestigats i uns altres no 
i per tant si no hi ha canvis la resta del consell d'administració 
(menys una persona) haurà d'asseure's en el banc dels acusats. 
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Durant aquests dies els exconsellers que no han sigut desimputados 
han presentat recursos perquè s'apliquen a tots els mateixos criteris. 

 
Els representants de la Societat Econòmica d'Amics del País 

que van formar part dels òrgans de govern de Bancaixa i la seua 
Fundació en aquest període van actuar sempre sota els criteris de 
llibertat individual i racionalitat econòmica i per això van votar en 
contra d'aquelles propostes que no encaixaven en aqueixos criteris 
com per exemple: la creació de Terra Mítica o el manteniment de 
Cartera de Participaciones Empresariales Sociedad Limitada o la 
creació d'una societat de capital de risc, etc.  

 
En línies generals aquesta és la informació hui dia sobre 

aquest cas judicial. La durada del judici sembla serà llarga i podrem 
actualitzar-la a través dels mitjans de comunicació que ens aniran 
informant de la seua evolució en el temps. 

 
Llei de protecció de dades 
 
Una vegada publicada la nova llei de protecció de dades de 7 

de desembre passat i el seu reglament volem indicar que les dades 
dels nostres socis solament són usades per 1) enviar la 
correspondència pròpia de la convocatòria d’actes i ofertes com ara 
els concerts del Palau; 2) publicar el llistat de socis (no més el nom) 
als annals i 3) el cobrament de les quotes domiciliades. 

 
En el seu moment haurem de sol·licitar als socis les 

autoritzacions personals a què ens obligue la llei. 
 
Annals 
 
Enguany, hem corregit la manca d’annals del 2016 publicant-

lo junt al de 2017, tal com ens havíem compromès ara fa un any. Als 
annals hem introduït una novetat, aprofitant tot allò que les noves 
tecnologies posen al nostre abast de manera que a més del text 
corregit de les seues paraules que aporten alguns conferenciants, de 
tots els actes es pot consultar l’àudio dins del propi DVD amb un 
simple clic des del fitxer pdf.  

 
Per a acabar vull agrair a les entitats de la societat civil 

valenciana que han col·laborat amb la RSEAP i especialment a 
l’Associació de Cronistes Oficials del Regne de Valencià que va 
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tindre la iniciativa de reconèixer la nostra Societat, com a membre 
honorari, per la seua llarga trajectòria compromesa al servei d’aquest 
poble, i també a tots els membres de la junta de govern  i 
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.  

 
Per a l’any vinent estem preparant com ja és costum el 

concert d’any nou, amb la col·laboració del Conservatori 
Professional de Música de València, tot i que la reducció de 
pressupost no ens permet sufragar les despeses per accedir al Palau 
de la Música, el farem a les instal·lacions del Conservatori 
Professional de Velluters si no aconseguim finançament 
extraordinari a l’efecte que ja estem buscant. 

 
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 dels ciutadans. 
 
Vicent Cebolla i Rosell.  
Director  
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INFORME DE LA SECRETÀRIA 
GENERAL PER A L'ANY 2018 

PRINCIPALS ACORDS EN JUNTA DE 
GOVERN DES DE L'ÚLTIMA 

ASSEMBLEA GENERAL 
 

 
 
 
 
 

 
SESSIONS DE JUNTA DE GOVERN 2018 
 
La junta de govern es va reunir en set ocasions al llarg de 

l'any 2018 amb les següents dates: 
 
18 de gener 
22 de febrer 
26 de març 
30 d’abril 
14 de maig 
25 de juny 
17 de setembre 
25 d’octubre 
22 de novembre 
 
 
PRINCIPALS ACORDS 
 
-Adhesió a la campanya  “Llegir en Valencià”. 
 
-Continuem amb el Premi Beca dotada amb 1200 € exaequo 

per als tres millors alumnes en el CPMV.  
 
-Recolzament a la candidatura de la Federació Valenciana 

d’Associacions de Familiars de Persones amb Alzheimer per a la II 
edició del premis del Voluntariat que organitza la Plataforma del 
Voluntariat de la Comunitat Valenciana. 

  
-Presència de la Societat Econòmica a les xarxes socials. 

Creació de un perfil a Facebook i Twitter. Aixi como actualització de 
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les dades de la nova seu en Google. 
 
-Renovació per un any de la cessió a les Corts del quadre dels 

agermanats de Josep Benlliure propietat de la RSEAPV 
 
-Cessió temporal del primer tomo del Llibre de Tosca 

dipositat al Museu de Història de la Ciutat per a l’exposició 
«Guesdon ayer. Valencia hoy. La imagen de la ciudad» en la Sala 
d’Exposicions de l’Ajuntament de València 

 
-Renovar per 4 anys el conveni de col·laboració amb el Palau 

de la Música en relació als cicles de concerts que ve celebrant 
l’Orquestra de València, pel qual s’atorga prioritat i facilitats de 
difusió als socis de la RSEAPV 

 
-Préstec al Centre Cultural la Nau de la Universitat de 

València de determinats documents de la RSEAPV sol·licitats per a 
l’exposició «Elles ens il·lustren. I·lustradores valencianes segles XX-
XXI» 

 
-Autorització de reproducció de documents de l’arxiu de la 

RSEAPV al MUVIM per a l’exposició «La Riada de València, 60 
anys després» 

 
-Préstec temporal a la Universitat de València de determinats 

documents de l’Arxiu de la RSEAPV sol·licitats per a l’exposició 
«Ocultes e il·lustrats. Creixement i èxit de les I·lustradores a 
València» a celebrar  al Centre Cultural la Nau. 

 
-.S’aprova la edició dels anals en soport DVD utilitzan els 

materials de que es dispose en cada cas puntual text o audio, 
complementant amb notes de premsa, comentaris... 

 
-Recolzament a l’actitud exemplar, prudent i crítica 

manifestada pel director honorífic D.Francisco Oltra, membre en el 
seu dia del Consell d’administració de Bancaja en representació de la 
RSEAPV, en l’actual procés judicial i mediàtic relacionat amb les 
actuacions dels órgans de govern d’aquesta entitat financera 

 
-S’acorda recabar l’autorització expresa de l’utilizació de 

dades als socis i sòcies i adaptació del model de sol·licitud d’adhesió 
en aplicació del nou Reglament de  
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-Protecció de Dades. 
-Aprovació de les actes 
-Aprovació de les relacions institucionals  
-Aprovació dels pressupostos 
-Convocar l’Assemblea General  
-Convocar eleccions  
 
 
Actes Organitzats per acords de la Junta de Govern durant 

2018: 
 
Actes institucionals 
 
14 de febrer. Concert any nou 
 
Primera part: “Obertura “Matí, Vesprada i Nit a Viena” de 

Franz Von Suppé 
Concert Núm 1 per a Violí i Orquestra Op. 26, en Sol 

menor, de Max Bruch 
 Segona part: “Adagi per a Instruments de Vent, de Joaquín 

Rodrigo, Poema Simfònic “Llums i Ombres” de Ferrer Ferrán 
 Dirigit pel professor Pascual Martínez. 
 
14 de febrer. Concert any nou. Lliurament del Premi-Beca 

RSEAPV 2018”. 
 
L’ acto va estar recollit en LEVANTE- EMV 
 
 
Conferències: Humanisme i Societat 
 
-29 de gener. Conferència "El reconeixement dels drets dels 

animals no humans. Reflex jurídic d'una societat ètica" 
 
Ponent. Sra. Laura Favieres Català. Ex Magistrada Audiència 

de València 
 
Moderador: Joan Antoni llinares. Director Agencia prevenció 

i lluita contra el Frau i la corrupción 
 

-5 de març Conferència. "Corrupció i desenvolupament econòmic" 
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Ponent. D. Joan A. Llinares i Gómez. Director Agencia 

prevenció i lluita contra el Frau i la corrupció 
 
Moderador: Molt Excel·lent Sr. Enric Morera i Català. 

President de les Corts Valencianes 
 
-24 de setembre Conferència. "Les contradiccions culturals 

del capitalisme en el segle XXI" 
 
Ponent. Sra. Ana Noguera Montagud Dra. Filosofia i lletres. 

Membre Consell Valencià de Cultura 
 
Moderador: Sr. Vicent Cebolla i Rosell. Director RSEAPV 
 
 
La ciència, tecnologia i Urbanisme 
 
-Universitats Públiques Valencianes: Taula Rodona (12 anys 

de debats) 
 
Ponents 
 
Sra. Mª Vicenta Mestre Escrivà (Rectora M. U.V.-Estudi 

General) 
Sr. Francisco Mora Más (Rector M. U. Politècnica de 

València) 
Sr. Manuel Palomar Sanz (Rector M. U. d’Alacant) 
Sra. Eva Alcón Soler (Rectora M. U. Jaume I de Castelló) 
Sr. Jesús Tadeo Pastor Ciurana (Rector M. U. M. Hernández 

d’Elx) 
 
Moderadora: Sra. Laura Fernández Asensio 
 
(Repercussió mediàtica en:Diario Información, Cadena SER, 

Radio Elx.TV UMH) 
 
-21 de maig Conferència. "La ciutat de València, arquitectura 

i urbanisme a través de l'arxiu i biblioteca de la RSEAPV" 
 
Ponent. Sra. Lourdes Boix Macías. Doctora Arquitecta 
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Moderador: Sr. Francisco Taberner Pastor. Dr.Arquitecte. 
UPV. 

 
 
-4 d’octubre Presentació de llibre.. Presentació del llibre "El 

llegat cartogràfic valencià a través de la mirada de la RSEAP de 
València 

 
Ponent. Sra. Lourdes Boix Macías. Doctora Arquitecta. 

Premi Demetrio Ribes 
 
Moderador: Nicolàs Bas Martin. Bibliotecari RSEAPV 
 
 
-19 d’abril Conferència. “Fiat lux. Et facta est lux: Què és i 

perquè serveix la Fotònica?” 
 
Ponent. Sr. José Capmany Francoy. Catedràtic Fotònica i 

Com. óptiques. UPV 
 
Moderador: Sr. Alberto González. Director ETSI Teleco. 

UPV 
 
 
-14 de juny Conferència. "Des del Jardí de les Hespèrides als 

contraforts de l'Himalàia. Origen i domesticació dels cítrics a la llum 
de la Genòmica" 

 
Sr. Manuel Talón Cubillo. Director Centre Genòmica. IVIA 
 
Moderador: Sr. Vicent Cebolla i Rosell. Director RSEAPV 
 
 
150 Aniversari fundació Institut Valencià d’investigacions 

Agràries. 
 

Col·laboren: 
 
Generalitat Valenciana 
Institut Valencià d’Investigacions Agràries 
Reial Societat d’Agricultura i Esports 
Reial Societat Econòmica d’Amics del País de València 
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-16 d’ octubre. Presentació. 150 Aniversari Fundació IVIA 
 
Ponents. 
 
Sr. Vicent Cebolla i Rosell. Director RSEAPV 

Sr. Salvador Zaragoza Adriaensens. Ex Coord. Dep Citricultura 
Hble. Sra Elena Cebrián. Consellera Agricultura, Medi Ambient, 
Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural. Presidenta IVIA 
Molt Hble. Ximo Puig. President Generalitat Valenciana 

 
-8 de novembre .Conferències.  
 
“Origen i activitats de l’Institut Valencià d’Investigacions 

Agràries” 
 
Ponent. Sr. Salvador Zaragoza Adriaensens. Excoordinador 

Centre Citricultura i Producció Vegetal 
  
“El Compromís de la RSEAPV amb la Investigació i 

experimentació Agràries” 
 
Ponent. Sr. Josep Vicent Maroto Borrego. Catedràtic UPV 
 
Moderador: Sr. Vicent Cebolla i Rosell. Director RSEAPV 

     
 
 
-19 de novembre. Conferència. 
 
“L'alimentació del futur i la investigació agroalimentària" 

"Cap a un model agroalimentari basat en el coneixement" 
 
Ponent. Sr. Daniel Ramon. Director I+D Unitat Bioactius 

Archer Daniels Midland 
 
Moderadora: Sra. Ma Teresa Chafer-. Directora General 

Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna 
 
 
-Procés Gran Coral (Bancaixa) Mitjans de comunicació. 
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Seguiment de l’evolució del procés jurídic i les seues repercussions 
en els mitjans de comunicació. Recolçament del Director Honorific 
Sr. Francisco Oltra. 

 
Levante –EMV,  
Las Provincias,  
Valencia Plaza 
 
 
RELACIONS INSTITUCIONALS (desembre 2017-2018) 
 
-La Econòmica ha continuat mantenint l’habitual contacte 

amb… 
 
Corts Valencianes 
Ajuntament de València- Museu d’Història de la Ciutat 
Conservatori Professional de Música 
Palau de la Música de València 
Sociedades Económicas 
FORUM EUROPA TRIBUNA MEDITERRANEA 
Fundació d’Estudis Bursàtils  i Financers 
Asociació Valenciana de Empresaris 
IVAM 
Acadèmia Valenciana de la Llengua 
Editorial Bromera 
Institucions Polítiques i sindicals 
Societat Civil Valenciana 
Universitat de València 
Universitat Politècnica de València 
Universitat Jaume I de Castelló 
Institut Médica Valencià 
 
-En el cas de la Universitat de València, s’ha assistit als actes 

institucionals següents: 
 
8 de maig. Acte d’Investidura de la Rectora de la Universitat 

de València, Sra. M.ª Vicenta Mestre Escrivá. 
Presentació a la nova rectora de la RSEAPV 
15 de juny. Acte d’investidura de nous doctors i doctores per 

la Universitat de València del curs 2016-2017. 
17 de setembre. Assistència a l’acte d’Apertura del Curs 

Acadèmic 2018-2019 
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-En el cas de la Universitat Politècnica de València, s’ha 

assistit als actes institucionals següents: 
 
Reunions per a tractar temes diversos, entre altres 

l’organització de la Taula Redona de Rectors. 1 de junio.  
12 de juny. Acte de celebració del 50 aniversari de la 

Universitat Politècnica de València. 
 
-Amb la Universitat Jaume I de Castelló, s’ha assistit als actes 

institucionals següents: 
 
13 de juny. Acte d’Investidura  de la Rectora de la Universitat 

Jaume I de Castelló, Sra. Eva Alcón Soler. 
22 de setembre Acte acadèmic d’apertura de curs de la 

Universitat Jaume I de Castelló 
 
-En les Corts Valencianes, s’ha assistit als actes institucionals 

següents: 
 
25 d’abril. Assistència a l’acte de commemoració del dia de 

Les Corts Valencianes i lliurament dels premis Francesc de Vinatea i 
Guillem Agulló. 

 
Visita del President de les Corts a la nostra Seu 
 
-Quant a  la relació amb el Conservatori Professional de 

Música de València:  
 
Continua l’acord de col·laboració per a utilitzar el saló d’actes 

de “San Esteban i Velluters” en els nostres actes i conferències 
 
            -Patrocini de la RSEAPV en la càtedra de viola "Jesse 

Levine",  
 -SEMINARI INTERNACIONAL DE MÚSICA 

(juliol 2018) 
    -EL MiniSIM de Falles i Nadal i  
            -Concert d’Any Nou 
 
 
-Amb el Institut Mèdic Valencià:  
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18 d’abril. Assistència a la celebració de la fundació de 

l’Institu Mèdic Valencià on es va reconeixer un premi d’investigació 
al soci de la RSEAPV i membre de la Junta de Govern, Sr. Manuel 
Portolés i el seu equip. 

 
 
-FÓRUM EUROPA TRIBUNA MEDITERRANEA I 
 
-20 de juny. Desdejuny informatiu de «Forum Europa» amb 

la intervenció de la Sra. Empar Marco, directora general de la 
Societat à punt mèdia. 

J. Vicent Boira 
 
 
-AJUNTAMENT DE VALENCIA 
 
Acte de exaltació de la Fallera Major i Falllera Major infantil 
 
Visita a l’Alcalde i a la Regidora de Cultura 
 
 
-Fundació d’Estudis Borsàris i Financers 
 
26 de juny. Assistència del director a la convocatòria del 

Patronat de la FEBF 
 
 
-Relació amb altres Societats Econòmiques 
 
En relació al Congrés de RR.SS.EE. de Amigos del País de 

Jaén, el director informa que, acabat el congrés el passat mes de juny, 
al que la RSEAPV no va poder asistir per problemas pressupostàris, 
s´han publicat les conclusions en la pàgina web de Societat 
Econòmica de Jaén. 

 
 
-Editorial Bromera 
 
13 de juny. Presentació de la Campanya «Llegir en Valencià», 

organitzada per la Fundació Bromera en Alzira. 
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-Societat Coral El Micalet 
 
Vetlada literària organitzada per la Societat Coral el Micalet, 

amb motiu del lliurament anual de premis “Miquelet”. 
 
 
-Associació de Cronistes del Regne de València 
 
Assemblea ordinària de l’Associació de Cronistes Oficials del 

Regne de València. 
 
 
-ENTITATS DE LA SOCIETAT CIVIL DEL GRUP DE 

VALENCIANS SOLIDARIS 
 
Associació de Cronistes del Regne 
Escola Valenciana 
Institut Mèdic Valencià 
Amnistia Internacional 
Federació de Familiars de Malalts d’Alzheimer 
Coordinadora de ONGD’s 
Societat Coral El Micalet 
Federació de Societats Musicals de la CV 
 
 
-ALTRES ACTIVITATS 
 
17 d’abril. Assistència a la commemoració del 50 aniversari 

de Comissions Obreres del País Valencià a la Universitat de València 
24 de maig. Acte de lliurament dels premis Levante EMV 
Dia 9 d’Octubre. Assistència als actes commemoratius del  
    “Dia de la Comunidad Valenciana” 
24 de mayo. Acto de entrega de los premios Levante-EMV 
Día 9 de Octubre. Asistencia a los actos conmemorativos del 

“Día de la Comunidad Valenciana” 
 
 
Gràcies. 
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Assemblea General de Socis 2018 
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Intervenció de la Secretària General, Asunción Cabedo en l'Assemblea General de Socis 
2018 

Desenvolupament de l'Assemblea General de Socis 2018 



27 
 

 

JUNTA DE GOVERN DE LA 
REIAL SOCIETAT 

ECONÒMICA 
D'AMICS DEL PAÍS DE 

  
  

Director  
Director Honorari 
Vicedirector 1er 
Secretària  General 
Vicesecretari  1er 
Tresorer  
Contador  
Bibliotecari 
 

Vicent Cebolla i Rosell       
Francisco Oltra Climent 
Ricardo Callejo López 
Asunción Cabedo Llorens 
Santiago L. del Agua Morales 
Antonio Lucas Giménez 
Francisco Canales Hidalgo 
Nicolás Bas Martín 

Presidents de Secció 
Educació 
Ciències  Socials 
Agricultura 
Literatura 
Ciències Naturals i Exactes 
Indústria 
Belles Arts  
  

Eduardo Vicens Salort 
Lluís Aguiló Lúcia 
Nuria Durán Vila              
Jesús Huguet Pascual 
José Luís Barberá Comes             
Carlos Andrés Romano 
Ricardo Pérez Martínez 
 

Comissions 
Economia i Hisenda 
Comerç                                      
Innovació i 
Desenvolupament                           
Assesor Jurídic 
Sociomedicina 

 
 

José M. García Álvarez-Coque 
José Asensio Muñoz 
Raúl Oltra Badenes 
Ferran Bargues Estellés 
Ausiàs Cebolla i Martí 
Manuel Portolés Sanz 
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Investigació i Ciència 
Relacions Institucionals 
Música 
Noves Tecnologies 
Gènere i polítiques d'Igualtat 
Història 
 

Juan Fabregat Llueca  
Jesús Soriano Císcar 
Mónica Cantó Durá  
Jaime Busquets Mataix  
Esther Enjuto Castellano 
Ricardo Franch Benavent 
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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 

Director 
Data 

 del cesse   Durada 
 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 
 

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-1828 

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 

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 

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 

 

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 

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 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 

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 

BOLUDA BAYONA PEDRO 

BOLUFER PERUGA MONICA 

BONDIA FAUS M ASUNCION 

BON TARAZONA M. JESUS  

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 

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 

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 

CASTELLANO ESTEVE JOSE 
 

CASTELLANO I CERVERA VICENT 
 

CASTILLO OÑATE SATURNINO  
 

CATALA ALIS JOAQUIN  
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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 

CUENCA CERVERA J. JAVIER 

 

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 

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 
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FAUS FAUS MANUEL 

FERNANDEZ FERNANDEZ CESAREO 

FERNANDEZ FERNANDEZ GERMAN AMOR 

FERNANDEZ  FERNANDEZ  PLACIDA 

FERNANDEZ  GONZALEZ  JUAN 

FERNANDEZ OLMEDA MONICA 

FERNANDEZ ROBERTO DIEGO SANTIAGO 

FERNANDEZ TOMAS TERESA 

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 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 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 

GONZALEZ MOSTOLES VICENTE 

GONZALEZ PEREZ JOSE VICENTE 

GONZALEZ SALVADOR ALBERTO 

GORDILLO MARTORELL JOSE A 

GRAU DELTORO VICENTE 
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GRAU GADEA GONZALO 

GROSSON SERRANO JOSE LUIS 

GUERRERO CAROT FRANCISCO JOSE 

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  

HERN A N D E Z ROJ A S  P EN E L OP 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 

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 

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  
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MARI VIDAL SERGIO 

MARIN BAUTISTA ANTONIO  

MARIN GUZMAN ANDRES  

MAROTO BORREGO JOSE VICENTE 

MARTI OLIVER BERNARDO 

MARTI OLTRA JAVIER 

MARTI SENDRA JAVIER 

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 

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 
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NEBOT OYANGUREN RAFAEL  

NOGUERA BOREL AGNÈS 

NOGUERA PUCHOL JOSE ANTONIO 

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 

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 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 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  
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RIBERA MATAIX AMPARO 

RIBES GINER GABRIELA 

RIBES REVERT ALFREDO 

RIPOLL GARCIA JOSE L. 

RIVERA VILAS LUIS MIGUEL  

ROCAMORA RIBELLES FRANCISCA 

RODENAS ANTONIO LUIS      

RODENAS VILLENA CLEMENTINA 

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. 

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 MARCO VICENT 

SOLER PASCUAL EMILIO 

SOLIS CASTELLANOS MARIA ROSA 

SORIA ESCOMS BERNAT 

SORIANO CISCAR JESUS 

SORIANO HERNANDEZ JOSE FRANCISCO 

SORIANO RAGA JESUS  

SORIANO RAGA BELEN 

SORNI MAÑES JOSE 

SOUTO GONZALEZ XOSE MANUEL 
 

SUAY MATALLANA IGNACIO                            

SUBIELA BANACLOCHE Mª ISABEL 
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SUSO LOPEZ JULIA 

TAMARIT LLOP JOAN ENRIQUE 

TAMARIT SERRATOSA ISABEL 

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 SENTANDREU FINA 

VILAR REY ITZIAR 

VILATA CORELL JUAN J. 

VILATA SENA JUAN 

VILLACAÑAS BERLANGA JOSE LUIS  

VILLAR VILLANUEVA FRANCISCO JOSÉ 

VILLARREAL  RODRIGUEZ  ENRIQUE 

VISIEDO MAZON FRANCISCO JOAQUIN 

VISQUERT FAS MARIO 

 ZARAGOZA ADRIAENSENS SALVADOR 

ZURITA MARQUES JUAN 
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LAURA FAVIÈRES CATALÀ 
Tècnic d'Administració General i exmagistrada suplent de 

l'Audiència Provincial de València. Vocal de la Secció de Dret 
Animal de l'ICAV de València 

 
 
 
 

 
 
 
 

El reconeixement dels drets dels animals no humans. Reflex 
jurídic d'una societat ètica 

 
 
 

29 de gener de 2018
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EL RECONEIXEMENT DELS DRETS DELS ANIMALS NO 

HUMANS. REFLEX JURÍDIC D'UNA 
SOCIETAT ÈTICA 

 
 

De nou, la conferència que organitza la Societat Econòmica 
d'Amics del País de València “El reconeixement dels drets dels 
animals no humans. Reflex jurídic d'una societat ètica”; a la qual, 
com el seu títol indica, la Sra. Laura Favières Català tracta de 
contextualitzar l'univers de relacions que l'ésser humà pot establir 
amb la resta del món animal, des de l'assumpció d'una sèrie d'acte 
exigències ètiques capaces de generar drets en aqueix món animal, en 
els seus diferents àmbits, i les conseqüències i plantejaments de 
caràcter jurídic legal que això comporta, l'Econòmica va oferir per al 
debat a socis, amics i ciutadans en general elements de reflexió sobre 
la naturalesa de les pròpies societats humanes. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Vicent Cebolla i Rosell 

Director de la Reial Societat Econòmica 
d'Amics del País de València 

 
AUDIOS 2018\AUDIOS_20180129_Conf.Sr.Favieres\20180129_INTRO_Sr.Cebolla_Conf.Favieres.mp3 

 
PRESENTACIÓ 

 
Joan Antoni Llinares i Gómez 

       Director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra 
       el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana 

 
AUDIOS 2018\AUDIOS_20180129_Conf.Sr.Favieres\20180129_INTRO_Sr.Llinares_Conf.Favieres.mp3 

 
 

CONFERÈNCIA 
 

                    Laura Favières Català 

Tècnic d'Administració General i exmagistrada suplent de 
l'Audiència Provincial de València. Vocal de la Secció de Dret 

Animal de l'ICAV de València. 
 

AUDIOS 2018\AUDIOS_20180129_Conf.Sr.Favieres\20180129_Sra.Favieres_Conf.Favieres.mp3 

 
 

DEBAT  
Intervenció del Públic 

 
AUDIOS 2018\AUDIOS_20180129_Conf.Sr.Favieres\20180129_DEBATE_Conf.Favieres.mp3 
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Interessant intervenció de la Sra. Favières 

Foto prèvia a la 
conferència de la Sra. 
Laura Favières. Sr. 
Cebolla, director de la 
RSEAPV i Sr, Llinares 
Director de l'Agència 
de Prevenció i Lluita 
contra el Frau i la 
Corrupció de la 
Comunitat Valenciana. 
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La intervenció de la Sra. Favières va saber captar l'atenció del públic de manera 
magistral. 
 

L'acte va comptar amb la presència del Director de l'Agència de Prevenció i Lluita 
contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, Sr. Joan Antoni Llinares i 
Gómez 
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CONCERT DE L'ANY  2018 

 
 
 

Primera Part 
Obertura Ein Morgen, ein Mittag und ein Abend in 

Wien de Franz von Suppé i Concert per a violí i 
orquestra núm. 1 en sol menor, op. 26  de Max Bruch 

 
Segona Part 

Adagi per a Instruments de Vent de Joaquín Rodrigo. 
Poema Simfònic “Llums i Ombres” 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

14 de febrer de 2018 
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Concert RSEAPV: 

Suppé, Bruch, Rodrigo i Ferrán 
 
 

Concert anual organitzat per la Reial Societat Econòmica en 
col·laboració amb el Conservatori Professional de Música de 
València, que es va celebrar el dimecres dia 14 de febrer de 2018 a 
les 19.30 hores, a la Sala Iturbi del Palau de la Música de València, 
amb un programa musical oferit per l'Orquestra i Banda del 
Conservatori Professional de Música de València.  
 

En la primera part se va interpretar l'obertura Ein Morgen, 
ein Mittag und ein Abend in Wien de Franz von Suppé i el 
Concert per a violí i orquestra núm. 1 en sol menor, op. 26  de 
Max Bruch amb l'actuació com a solista de l'alumna Anna Sanchis 
Llorens acompanyada per l'Orquestra de 5°-6° dels 
Ensenyaments Professionals de Música, amb la direcció musical 
del professor Pascual Martínez. En la segona part es va 
interpretar l'Adagi per a Instruments de Vent de Joaquín Rodrigo. 
Seguidament es va interpretar el Poema Simfònic “Llums i 
Ombres” del compositor Ferrer Ferrán, obra que l'Econòmica va 
encarregar a l'autor fa ara 17 anys, amb motiu del 225 Aniversari 
de la nostra societat. Totes dues peces van ser dirigides pel 
professor José Antonio Cremades. 
 

Va ser del gust dels assistents aquesta selecció d'obres que 
han constituït un programa simfònic molt formatiu i interessant 
com a repertori d'un concert estilísticament variat.  
 

En l'intermedi del concert es va procedir al lliurament de 
Premis Professionals de Música i Esments d'Honor de la 
promoció 2016-17 i lliurament del Premi-Beca RSEAPV 2018. 
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Foto prèvia al concert de l'any 2018. El 
director de la Reial Societat Econòmica 
d'Amics del País de València, Sr. Vicent 
Cebolla i Rosell al costat dels presentadors 
de l'acte, Sra. Asunción Cabedo Llorens, 
secretària general de la Reial Societat 
Econòmica d'Amics del País i el soci, Sr. 
Vicent Todolí i Femenia. 
 

Magistral interpretació solista de 
l'alumna Anna Sanchis Llorens 

Interpretació de 
l'Orquestra de 5é-6é 
dels Ensenyaments 
Professionals de 
Música, amb la 
direcció musical del 
professor Pascual 
Martínez. 
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-Lliurament de Premis Professionals de Música i Esments d'Honor 
de la promoció 2016-17 i lliurament del Premi-Beca RSEAPV 2018. 
 
Alumnes premiats: 
-Pablo Pons Martínez, premi d’oboé i música de cambra.  
-Mateo Chover Martínez, premi de fagot i música de cambra. 
-Alexander Beliakov de Felipe, premi de piano i música de cambra. 
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Discurs del Director de la Reial Societat Econòmica d'Amics del País de València, Sr. 
Vicent Cebolla i Rosell. 

Discurs del director del Conservatori Professional de Música de València, Sr. Ricardo 
Callejo López. 
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JOAN ANTONI LLINARES I GÓMEZ 
Director de l'Agència Valenciana de Prevenció i Lluita 
contra el Frau i Corrupció de la Comunitat Valenciana 

 
 
 
 
 
 
 

 
Corrupció i desenvolupament econòmic 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

5 de març 2018 
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CORRUPCIÓ I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 
 

 
Presentació 
El joc i contraposició dels diversos interessos ciutadans 

s'articula en una estructura d'equilibri de poders i contrapoders 
molt complexa d'acord a un marc de regles que donen suport a les 
institucions que articulen als ciutadans que les serveixen per a 
complir el seu objectiu, que no és altre que el servei de l'interès 
general de tots com a garantia de l'exercici de les llibertats de cada 
ciutadà que és qui, en última instància, mitjançant l'exercici de la 
seua sobirania, sustenta aquest marc general de regles. Sembla 
òbvia la transversalitat en el respecte a les regles que defensen la 
cosa pública que es pot requerir de cadascun dels actors però, no 
obstant açò, la corrupció, l'atac a la decència dels ciutadans que 
formen les institucions, és un dels principals dissolvents de la 
pròpia estructura institucional i és molt alt l'incentiu per a 
controlar aqueix poder delegat per tots al servei  d'algun dels 
interessos particulars en joc. Per açò, defensar de l'atac dels 
corruptors i les pràctiques corruptes aquells ciutadans que tenen 
major o menor responsabilitat en les institucions pot tenir tot el 
sentit. 

 
 Les Corts Valencianes van designar, l’any passat, per a la 

responsabilitat d'aquesta tasca al Sr. Joan Llinares, com a director 
de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de 
la Comunitat Valenciana a qui la Societat Econòmica d'Amics del 
País va convidar a compartir amb socis, amics i ciutadans en 
general l'estat de la qüestió després d'uns primers mesos de 
funcionament en la conferència “Corrupció i desenvolupament 
econòmic” 

 
Ponent. 
Sr. Juan Antoni Llinares i Gómez. Director de l'Agència de 

Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat 
Valenciana. 

 
Llicenciat en Dret per la Universitat Nacional d’Educació a 

Distància, el Sr. Joan A. Llinares és Màster de Gestió de Petits i 
Mitjans Municipis, valorat per l’Institut Nacional d’Administració 
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Pública i funcionari de carrera del Ministeri d’Administracions 
Públiques. 

 
 Ha segut Gerent del Museu Nacional d’Art de Catalunya 

(2001-2009), Director Executiu del Palau de la Música Catalana 
(del juliol del 2009 al desembre del 2010),  Administrador de 
l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) i Gerent de la Gerència 
de Recursos de l'Ajuntament de Barcelona. En 2017 fou nomenat 
director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la 
Corrupció de la Comunitat Valenciana per elecció de les Corts 
Valencianes.  

 
El Sr. Joan Llinares va ser Secretari General de la Reial 

Societat Econòmica d'Amics del País de València i és hui soci de 
esta Societat. 

  
Va presentar el conferenciant el  Molt Excel.lent Sr. Enric 

Morera i Català, President de les Corts Valencianes 
 

Va moderar la taula el Sr. Vicent Cebolla. Director de la Societat 
Econòmica d'Amics del País de València 
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INTRODUCCIÓ 

 
Vicent Cebolla i Rosell 

Director de la Reial Societat Econòmica  
d’Amics del País de València 

 
AUDIOS 2018\AUDIOS_20180305_Conf.Sr.Llinares\20180305_INTRO_SR.CEBOLLA_Conf.Sr.Llinares.mp3 

 
 

PRESENTACIÓ 
Molt Excel·lent Sr. Enric Morera I Català  

President de les Corts Valencianes 
 

AUDIOS 2018\AUDIOS_20180305_Conf.Sr.Llinares\20180305_INTRO_SR.MORERA_Conf.Sr.Llinares.mp3 

 
 

CONFERÈNCIA 
Joan Antoni Llinares i Gómez 

Director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la 
Corrupció de la Comunitat Valenciana. 

 
 

AUDIOS 2018\AUDIOS_20180305_Conf.Sr.Llinares\20180305_SR.LLINARES_Conf.Sr.Llinares.mp3 

 
DEBAT 

Intervenció del Públic 
 

AUDIOS 2018\AUDIOS_20180305_Conf.Sr.Llinares\20180305_DEBATE Y CIERRE_Conf.Sr.Llinares.mp3 
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El Sr. Llinares, va intervindre en una interessant conferència al costat del director 
de la Reial Societat Econòmica d'Amics del País, Sr. Vicent Cebolla i Rosell i el 
President de les Corts Valencianes. 
 

Instants previs a la 
conferència. El director 
de la Reial Societat 
Econòmica d'Amics del 
País, Sr. Vicent Cebolla i 
Rosell, Sr. Joan Antoni 
Llinares i el Molt 
Excel·lent  Sr. Enric 
Morera, President de les 
Corts  Valencianes. 
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JOSEP CAPMANY FRANCOY  
Catedràtic de Fotònica i Comunicacions Òptiques 

Universitat Politècnica de València 
 

 
 
 

 
Fiat lux. Et facta est lux: 

Què és i per a què serveix la Fotònica? 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

19 d’abril 2018 
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FIAT LUX. ET FACTA EST LUX: 
¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE LA FOTÓNICA?  

 
Presentació 
 
Les societats econòmiques d'amics del país van nàixer per 

l'impuls d’aquells qui van creure que el que venia era un futur de 
ciutadans i no de serfs, i van intuir que açò només seria possible si 
els mateixos ciutadans s'implicaven en el procés de transformació 
en l’administració del poder, i l'educació, en qualsevol cas, va estar 
en el centre de les propostes sostingudes per aquelles societats 
nascudes a la calor de la Il·lustració. L'educació, eina triada per 
aquestes societats, és la clau que obri l'accés dels ciutadans al 
coneixement, font de i, mitjà per a accedir i controlar el poder en 
les societats democràtiques. Des d'aquesta perspectiva, la Societat 
Econòmica d'Amics del País ve orientant la seua actuació, 
modestament, cap a objectius que puguen ser d'interès per als 
ciutadans i la seua integració en una societat civil estructurada 
entorn d'un potent conjunt de xarxes, que permeta decantar la 
particular visió del món de cada ciutadà, i des d'ell que dialogar 
amb l'edifici polític i institucional que ells mateixos han de 
construir per a articular la convivència dels ciutadans i la 
supervivència de les societats. I les societats humanes no són més 
que part de l'Univers; un univers en el qual tota societat humana 
està concernida com a part d'ell; un univers radiant que evapora 
les seues estructures d'acord amb les seues pròpies lleis, unes lleis 
que ens concerneixen per tant. 

 
En aquest món globalitzat i interconnectat per una tecnologia 

rampant on la informació a disposició dels ciutadans creix de 
manera geomètrica, es torna més difícil de controlar, i el 
coneixement és cada vegada més líquid,  possiblement s'està 
necessitant un nou impuls del procés iniciat amb la Il·lustració 
que va donar origen a societats com l'Econòmica i que, en gran 
manera, encara no ha culminat el desplegament de tot el seu 
potencial per als ciutadans, aquesta Societat no pot deixar 
d'incloure en la seua agenda el debat sobre l'estat del coneixement 
que ens brinda la ciència La llum, com a part de la radiació que 
evapora l'estructura i informació d'objectes com el sol, és una de 
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les més primàries, i alhora potent, font d'informació dels éssers 
humans que està ací, a la nostra disposició, i de la qual es va a 
parlar en els fòrums de l'Econòmica, com en el seu moment es va 
tractar sobre el Colisionador LHC del CERN, el Bosó de Higgs, 
les teories de Eistein o el recompte dels darrers exoplanetes 
coneguts. I a aquests efectes la Societat Econòmica d'Amics del 
País de València organitza aquesta conferència “Fiat lux. Et facta 
est lux: Què és i per à  què serveix la Fotònica?, del Professor D. 
José Capmany Francoy, Catedràtic de Fotònica i Comunicacions 
Òptiques de la Universitat Politècnica de València. 

  
 Ressenya 
 
La Fotònica, o ciència i tecnologia de la generació, 

processament i detecció de la llum és un dels pilars sobre els quals 
s'ha basat una part molt important dels avanços i descobriments 
científics i tecnològics de l'última meitat del segle XX i principis 
del XXI. Irònicament i malgrat la seua profunda implantació i 
impacte en la nostra vida diària, aquesta disciplina és desconeguda 
pel públic en general. 

 
Més enllà del seu objectiu de divulgació científica, aquesta 

conferència pretén a més subratllar la importància que la Fotònica 
té en l'actualitat com a tecnologia habilitadora de multitud 
d'aplicacions quotidianes (alguna d'elles insospitada per al 
ciutadà), així com el protagonisme que està cridada a exercir 
durant els pròxims anys 

 
Ponent  
 
Dr. D. José Capmany Francoy. Catedràtic de Fotònica i 

Comunicacions Òptiques de la Universitat Politècnica de 
València.  

 
Enginyer de Telecomunicació i Llicenciat en Ciències 

Físiques. És Doctor Enginyer de Telecomunicació per la 
Universitat Politècnica de Madrid (Dispositius Fotònics) i Doctor 
en Ciències Físiques (Sistemes de Processament Quàntic de la 
Informació).  

Catedràtic de Fotònica i Comunicacions Óptiques en la 
Universitat Politècnica de València (UPV) des de 1996. Ha 
publicat mes de 500 articles en revistes i congressos 
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internacionals, 5 llibres de text sobre dispositius fotònics, sistemes 
de comunicacions i xarxes òptiques i és autor de 14 patents. 

 
Des de 2002 a 2016 ha sigut Director de l'Institut Universitari 

de Telecomunicació i Aplicacions Multimèdia (ITEAM, 
www.iteam.upv.es) on també dirigeix el Photonics Research Labs 
(www.prl.upv.es). Ha liderat mes de 70 projectes de recerca 
europeus, nacionals, regionals i interns de la UPV, i és soci 
fundador de les empreses spin-off VLC Photonics 
(www.vlcphotonics.com) i Ephoox (www.ephoox.com). 

   
És Fellow del Institute of Electrical and Electronics 

Engineers (IEEE) i de la Optical Society of America (ÓSSA)). És 
el representant espanyol en el Comitè de Gestió de la Conferència 
Europea de Comunicacions Opticas (ECOC) i va ser president 
d'aquesta conferència en 2015. Ha sigut coordinador de l'àrea de 
Tecnologies Electròniques i Comunicacions (TEC) de l'Agència 
Nacional d'Avaluació i Prospectiva (ANEP) i membre de la 
Comissió d'Experts sobre la Reforma de les Universitats. 

 
Premi Rei Jaime I de Noves Tecnologies en 2012. En 2015 

ha sigut guardonat per l'Acadèmia de Ciències Xineses amb un 
dels prestigioses Presidential Fellowships per a científics distingits 
i en 2017 ha obtingut una de les prestigioses Advanced Grants del 
consell Europeu de Recerca (ERC). 

 
El Dr. Capmany Francoy és soci de la RSEAPV 
 
Va moderar l’acte el Dr. D. Alberto González 

Salvador, Director de la ETSI Telecomunicación, Universitat 
Politècnica de València 
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INTRODUCCIÓ 
 

Vicent Cebolla i Rosell 
Director de la Reial Societat Econòmica 

 d’Amics del País de València 
 

AUDIOS 2018\20180419_AUDIO_Conf.Capmany\20180419_INTRO_Sr.Cebolla_Conf.Capmany.mp3 

 
PRESENTACIÓ 

 
Alberto González Salvador 

Director de la ETSI Telecomunicació  
Universitat Politècnica de València 

 
AUDIOS 2018\20180419_AUDIO_Conf.Capmany\20180419_INTRO_Sr.Gonzalez_Conf.Capmany.mp3 

 
CONFERÈNCIA 

 
José Capmany Francoy 

Catedràtic de Fotònica i Comunicacions Òptiques  
de la Universitat Politècnica de València. 

 
 

AUDIOS 2018\20180419_AUDIO_Conf.Capmany\20180419_Sr.Capmany_Conf.Capmany.mp3 

 
DEBAT  

Intervenció del Públic 
 

AUDIOS 2018\20180419_AUDIO_Conf.Capmany\20180419_DEBATE Y CIERRE_Conf.Capmany.mp3 
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Instants previs a la conferència. 
El director de la Reial Societat 
Econòmica d'Amics del País, Sr. 
Vicent Cebolla i Rosell, Dr. José 
Capmany Francoy, Catedràtic 
de Fotònica i Comunicacions 
Òptiques de la Universitat 
Politècnica de València i el Dr. 
Alberto González Salvador 
Director de la ETSI 
Telecomunicació Universitat 
Politècnica de València 
 
 

  

Intervenció del  Dr. 
Sr. Alberto 
González Salvador, 
Director de la ETSI 
Telecomunicació 
U.P.V. 
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Intervenció del  Dr. José 
Capmany Francoy 
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LOURDES BOIX MACÍAS  
Doctora Arquitecta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La ciutat de València, arquitectura i urbanisme a través de 
l'arxiu i biblioteca de la RSEAPV 

 
 

 
 
 
 

21 de maig 2018 
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LA CIUTAT DE VALÈNCIA, ARQUITECTURA I URBANISME A 

TRAVÉS DE L'ARXIU I BIBLIOTECA DE LA RSEAPV 

Presentació. 

Un dels motius per a la la fundació de les rials societats 

econòmiques d'amics del país va ser el de col·laborar en la capil·larització 

de les iniciatives reformistes i la implicació de les elits locals en les tasques 

reformistes, promogudes des de l'esperit del despotisme il·lustrat practicat 

per la monarquia espanyola, mitjançant les quals es pretenia atendre els 

problemes, alguns d'ells nous però en qualsevol cas, tots modulats pel 

ritme del desenvolupament de les societats europees entorn dels 

processos que van ser conformats per processos de creixement de la 

població i de industrialització, els seus preàmbuls, i l'establiment de les 

escales de valors que van implicar el seu triomf, entre ells, el 

reconeixement de la necessitat d'implicar a grans masses de població en 

els processos polítics vinculats amb les transformacions socials i 

econòmiques. Calia repensar moltes coses, i entre elles  el mateix concepte 

de planificació de la ciutat, l'urbanisme.  

La implicació de les societats econòmiques d'amics del país en 

aquests assumptes ha quedat impresa en els testimoniatges de les seues 

actuacions,  en lligalls  que hui es conserven en els seus arxius, com és el 

cas del de la Societat Econòmica d'Amics de País de València, la qual 

recuperació analítica dota d'indubtable valor a uns documents que aporten 

coneixement sobre com s'ha arribat fins a ací, i ens permeten continuar 

creant el coneixement necessari per a continuar el camí.  

La Societat Econòmica d'Amics del País de València té el plaer de 

convidar a socis, amics i ciutadans en general a la conferència col·loqui "La 

ciutat de València, arquitectura i urbanisme a través de l'arxiu i biblioteca 
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de la RSEAPV", organitzada per la nostra Societat, en la qual la Doctora 

Lourdes Boix Macías podrà exposar, de primera mà, detalls 

del disseny urbanístic de la nostra ciutat de València, dibuixat en el seu 

treball per la Senyora Boix a partir dels continguts de l'Arxiu de la Societat 

Econòmica d'Amics del País, la rellevància dels quals ha quedat posada en 

evidència pel dit treball, i a més conéixer un poc més d'esta Societat que 

des de la nostra ciutat va expandir els rajos de la Il·lustració per l'àmbit 

d'allò que hui és la Comunitat Valenciana.  

 

Ressenya  

La Reial Societat Econòmica d'Amics del País de València, fundada 

en 1776 sota el control del Monarca Carlos III, va constituir un important 

punt de suport per a poder portar a bon terme a València les reformes de 

l'Espanya de la Il·lustració. La seua influència en la vida ciutadana està fora 

de tot dubte, així com la seua participació en els moviments socials més 

importants del moment, constituint un vertader motor de l'economia i de 

la cultura valenciana de l'època. 

A dia de hui, les Societats Econòmiques d'Amics del País, les 

concebem com a entitats que van advocar fonamentalment pel 

desenvolupament de l'agricultura, el comerç, la indústria, l'educació, les 

belles arts  i la promoció de la cultura en general. Però en canvi, poc sabem 

d'una altra de les seues activitats, la de la seua relació i interès pel 

desenvolupament i configuració del traçat urbà de la ciutat, matèria que 

reflecteixen els expedients del seu arxiu, especialment referent a la 

formació de dos importants plànols topogràfics de la ciutat de València, els 

que alçaven els arquitectes Cristóbal Sales en 1821 i Francisco Ferrer en 

1831. Va poder la RSEAPV influir en assumptes essencials del planejament 

urbà en un moment clau per a València com va ser el segle XIX, en el qual 
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es produeixen les  primeres desamortitzacions de béns de l'Església i els 

primers Projectes d'Eixample i Reforma Interior 

La Reial Societat Econòmica d'Amics del País de València, bé com a 

promotora de projectes, bé com a entitat assessora de diferents 

administracions públiques, o bé com a focus de debat d'idees sempre 

noves, va participar i va influir en els principals assumptes relacionats amb 

l'urbanisme de la ciutat, va recolzar la formació d'alguns dels més notables  

plànols del llegat cartogràfic valencià, i sobretot, en un moment clau, quan 

la ciutat estudiava el seu model de creixement i Eixample, la RSEAPV va 

defensar una postura de creixement urbà que gens tenia a veure amb el 

qual partia des de la municipalitat, que innecessàriament donava l'esquena 

al mar. 

Ponent. 

Sra. Lourde Boix Macías. Doctora Arquitecta. 

La Sra. Lourdes Boix és Doctora Arquitecta per la Universitat 

Politècnica de València amb la tesi “La ciutat de València a través dels 

arxius de la RSEAPV” i ha estat reconeguda amb el Premi “Demetrio Ribes 

2017” pel seu treball  “El llegat cartogràfic valencià a través de la mirada de 

la Reial Societat Econòmica d'Amics del País de València” 

Arquitecta Municipal de l'Ajuntament de Betxí (Castelló), amb 

funcions exercides en el departament d'Urbanisme i Obres, basades en el 

desenvolupament del planejament urbanístic i redacció de projectes 

d'urbanització i direcció d'obres, especialment els referits a entorns 

protegits. 

Va moderar l’acte Sr. Francisco Taberner Pastor, Doctor 

Arquitecte, Universitat Politècnica de València 
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La Sra. Boix al costat del  Sr. Cebolla, Director de la 
RSEAPV i el Sr. Taberner, Dr. Arquitecte, moments previs 
a la conferència. 



78 
 

 
 
 

LA CIUTAT DE VALÈNCIA, ARQUITECTURA I URBANISME A TRAVÉS 

DE L'ARXIU I BIBLIOTECA DE LA RSEAPV 

 

Sra. Lourdes Boix Macías 

Doctora Arquitecta 

 

La Reial Societat Econòmica d'Amics del País de València, fundada 

l'any 1776 sota el control del Monarca Carles III, va constituir un important 

punt de suport, per a poder portar a bon terme a la ciutat,  les reformes de 

l'Espanya de la Il·lustració. La seua influència en la vida ciutadana està fora 

de tot dubte, així com la seua participació en els moviments socials més 

importants del moment, constituint per això, un vertader motor de 

l'economia i de la cultura valenciana de l'època.  Hui dia, la Societat 

Econòmica d'Amics del País de València, la reconeixem com una entitat que 

va advocar fonamentalment pel desenvolupament de l'Agricultura, el 

Comerç, la Indústria i la promoció de la Cultura en general, però en canvi, 

poc sabem d'una altra de les seues facetes, la seua faceta urbana, és a dir, 

la seua relació i interès pel desenvolupament urbanístic  de la nostra ciutat. 

Va poder la RSEAPV influir en assumptes essencials del desenvolupament 

urbà, en un moment clau per a València com va ser el segle XIX?    

 

 A partir dels estudis de diversos investigadors valencians, i sobretot 

per la labor difusora realitzada en els nostres dies pels membres de la Reial 

Societat Econòmica d'Amics del País de València, coneixem amb exactitud 

els diferents episodis de la història d'aquesta important entitat, així com la 

majoria de les activitats que va desenvolupar des que aquesta institució es 

va fundar l'any 1776. Nombrosos treballs de recerca i publicacions, 

impulsades la majoria de les vegades per la pròpia Societat Econòmica, 

s'han basat en l'estudi i anàlisi de gran part de la documentació disponible 

en el seu Arxiu i Biblioteca, que analitzats amb rigor i minuciositat han 
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donat a conéixer el seu excel·lent i intensa activitat al llarg de la seua 

dilatada història.   

 

Aquests treballs ens han mostrat molt diferents facetes de la 

història de la Societat,  des de la seua preocupació per l'agricultura, el 

comerç, el desenvolupament de la indústria, l'educació, i les belles arts, al 

seu interés pel desenvolupament d'importants infraestructures de caràcter 

urbà per a la ciutat, com va ser el cas del suport a la millora de les 

instal·lacions portuàries, el suport al funcionament del primer ferrocarril 

valencià o la seua participació en el desenvolupament i implantació de 

millores  urbanes, com van ser la primera xarxa pública d'aigua potable i 

l'enllumenat dels carrers per gas canalitzat. El seu recorregut històric 

comença a la fi del segle XVIII. La seua important aportació al món de la 

indústria valenciana, és per tots coneguts, especialment al de la indústria 

de la seda, així com la seua relació amb el món de la impremta i la 

producció d'obres literàries. Promotora i fundadora d'importants 

institucions valencianes, com la Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat de 

València, el Conservatori de Música, la Societat Arqueològica, l'Institut 

Taquigràfic i el Patronat de la Joventut Obrera, no fan més que confirmar 

l'important paper que juga aquesta entitat des de finals del segle XVIII i 

durant tot el segle XIX en la societat valenciana.     

  

Tots aquests extrems, han sigut àmpliament documentats, 

coneixem àmpliament diferents episodis  d'aquestes Societats Il·lustrades: 

per què es creen les Societats Econòmiques?, quins van ser els principis 

aplicats al seu funcionament?, com es desenvolupen i organitzen?, quines 

són les activitats en les quals participen?, quin és l'esperit que inspira el seu 

funcionament?, o què van aportar a la societat del seu temps?  Però 

malgrat ser molts els estudis realitzats sobre la RSEAPV, hi ha qüestions 

que, pel seu interés, han de ser ara plantejades. Quin va ser el paper que va 

jugar la Societat Econòmica Valenciana en el desenvolupament urbà de la 

ciutat?, va influir o va aportar idees pròpies en aquest àrea?, va participar 

en la presa de decisions, en moments tan importants per a la ciutat com 
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quan es produeixen les primeres desamortitzacions de béns de l'Església, o 

posteriorment amb l'Eixample o les Reformes Interiors? 

 

A través de la lectura dels Catàlegs publicats per l'Econòmica 

Valenciana, exemplars que contenen  els fons de la seua Biblioteca i Arxiu, 

hem pogut constatar l'existència de nombrosa documentació de contingut 

urbà,  els informes i continus debats referents al desenvolupament urbà de 

la ciutat, van estar  presents entre els expedients del seu Arxiu. La 

problemàtica ciutadana i la manera de generar ciutat  no li van ser aliens a 

l'entitat, circumstància que ens fa pensar en l'interés de la Societat 

Econòmica per aquestes comeses, i per tant en la necessitat actual de 

realitzar un estudi detallat d'aquests expedients, la majoria d'ells 

manuscrits inèdits, de manera que s’amplia el coneixement que sobre 

aquestes entitats ens ha mostrat la historiografia clàssica.  

 

  La lectura detinguda d'aquests documents i el seu estudi, ens ha 

proporcionat una visió diferent a la que teníem fins al moment d'aquesta 

Societat Il·lustrada i influent en el seu temps: La Reial Societat Econòmica 

d'Amics del País de València, bé com a promotora de projectes, bé com a 

entitat assessora de diferents administracions públiques, o com a focus de 

debat d'idees sempre noves, va participar i va influir en els principals 

assumptes relacionats amb l'urbanisme de la nostra ciutat,  va donar 

suport a la formació d'alguns dels més importants plans del nostre llegat 

cartogràfic valencià, i sobretot, en un moment clau, quan la ciutat 

estudiava el seu model de creixement i eixample, la RSEAPV, va defensar 

una postura urbana que nada tenia a veure amb el que partia des de la 

municipalitat, que innecessàriament donava l'esquena a la mar.                

 

 Resulta àmpliament conegut que dos importants plans cartogràfics 

de la ciutat de València van nàixer a l'empara de la Societat Econòmica 

Valenciana, així ho van fer constar els seus autors en els seus títols. Ens 

referim a dos plans concrets: el Mapa que conté la Descripció Topogràfica 

de la Ciutat de València del Cid, abans dels Edetanos, i al Pla Geomètric de 

la Ciutat de València anomenada del Cid. Els seus autors, els arquitectes i 
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acadèmics de la Real d'Acadèmia Sant Carles, Cristóbal Sales i Francisco 

Ferrer van ser socis de mèrit de l'Econòmica Valenciana, i van dedicar els 

seus aixecaments a aquesta entitat. No obstant això, hui dia, poc més 

coneixem d'aquest interessant episodi de caràcter urbà protagonitzat per 

la Reial Societat Econòmica d'Amics del País de València en les primeres 

dècades del segle XIX. 

 

 Aquesta qüestió, la promoció d'aquests dos importants plans, és el 

desencadenant que ens permet pensar que l'Econòmica, va poder estar al 

corrent i sobretot va poder influir en assumptes essencials del 

desenvolupament urbà, es converteix així, aquesta qüestió en el punt de 

partida de la nostra investigació. Per què aquests dos plans fonamentals 

per al coneixement de la nostra ciutat històrica van ser realitzats sota 

l'empara i protecció d'aquesta Societat Il·lustrada? Aquesta i moltes més 

qüestions, han tret a la llum durant la  investigació notícies fins ara 

inèdites, a partir de l'estudi de documents quasi tots ells manuscrits, que es 

conserven en l'Arxiu Històric de la Societat Econòmica, documents, que ens 

permeten ara mostrar el camí seguit per quatre importants planimetries de 

la cartografia històrica valenciana, a través de la seua mirada: 

 

 

Mapa que conté la Descripció Topogràfica de la ciutat de València 

del Cid, abans dels edetanos, Cristóbal Sales, any 1821  

 

Pla Geomètric de la ciutat de València anomenada del Cid, dedicat 

a la Reial Societat Econòmica d'aquesta, Francisco Ferrer, any 1828.  

 

Pla Geomètric i Topogràfic de la ciutat de València del Cid, Vicente 

Montero d'Espinosa, any 1853.  

 

Projecte General de l'Eixample de la ciutat de València, Sebastián 

Monleón, Antonino Sancho i Timoteo Calvo, año1858. 
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 La lectura dels Catàlegs que contenen els documents de l'Arxiu i 

Biblioteca de la RSEAPV, el buidatge bibliogràfic dels Llibres d'Actes i els 

Llibres de Comptabilitat, la valuosíssima  informació aportada pels 

Butlletins Enciclopèdics, periòdic de publicació quinzenal elaborat per la 

pròpia Societat Econòmica, l'estudi dels expedients denominats Premis,  la 

consulta d'altres Arxius valencians, així com la informació localitzada en la 

premsa històrica, seran les fonts que ens proporcionen la majoria de 

notícies que aportem al treball.  

 

L'Econòmica Valenciana es fundava el 14 de juliol de 1776, els seus 

socis s'integrarien en aquest moment  per eclesiàstics i nobles afins a la 

monarquia, seguint així els preceptes del Consell de Castella, però 

ràpidament per al cas valencià la situació canviava, prompte es van integrar 

entre els seus  socis a individus provinents del comerç i de la  burgesia 

mercantil, incloent a les classes mitjanes en les seues files, exemple d'això 

seria el cas dels artesans de la seda. Aquests nous socis exerciran un paper 

fonamental en la Societat Econòmica, formant part activa de les 

comissions,  juntes i  assemblees,  en les quals s'exercia un important debat 

social sobre les més diverses matèries. Entre les llistes de socis, o ben 

realitzat informes i diversos treballs facultatius per a la Societat, hem 

localitzat en la nostra investigació a importants  arquitectes que van 

treballar a la  ciutat en el segle XIX, és el cas de Joaquín de la Croix, 

Cristóbal Sales, Francisco Ferrer, Antonino Sancho, Joaquín Cabrera, 

Vicente Montero d'Espinosa ,  Joaquín Mª Belda, i Antonio Martorell entre 

altres.        

 

De gran repercussió en la societat valenciana eren les juntes de 

distribució de Premis, que celebrava l'entitat. El Títol XIV dels Estatuts de la 

RSEAPV descriu de manera minuciosa l'apartat  dedicat als Premis 

concedits per l'entitat, d'aquesta forma, cada any, el  8 de desembre,  la 

RSEAPV concedia els seus cobejats premis, premis convocats en seccions 

tan diverses com: Educació, Comerç, Agricultura, Estadística, Camins i Arts, 

entre altres. En elles es donava prèviament lectura de les actes anuals i 

posteriorment es feia  lliurament dels guardons. Els individus que 
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resultaven premiats  optaven a una compensació econòmica o bé el títol de 

Soci de Mèrit de la Societat, la qual cosa els aportava honor i prestigi. 

L'estudi dels expedients denominats premis, ha suposat una font molt 

important d'informació en el resultat final d'aquest  treball. 

 

Tant la biblioteca com l'arxiu de la Societat es van començar a 

gestar ja des de l'inici de la seua activitat,  en els Estatuts de la Societat es 

reconeixia la importància de la formació d'un arxiu i biblioteca, i  a més se li 

donava gran importància a l'ofici d'arxiver, càrrec honorífic que estaria 

encarregat de custodiar aquestes sales. La biblioteca de la Reial Societat 

Econòmica d'Amics del País de València va ser creada a partir de les 

donacions realitzades per alguns dels seus socis al llarg de la seua història, 

així com d'adquisicions, llegats, subscripcions i bescanvis amb altres 

entitats.  La biblioteca també es va nodrir d'expedients procedents d'alguns 

convents i monestirs dels ordes religiosos, durant el procés de 

desamortització de béns de l'Església.  

 

Molts dels exemplars custodiats hui dia a la biblioteca de la RSEAPV 

estan relacionats amb la matèria que ens ocupa, exemple d'això són els 

textos  dedicats a la cartografia, guies urbanes, descripcions de convents, 

esglésies i edificis administratius, oficis constructius, llibres d'obra de 

paleta, topografia, jardineria, instal·lacions urbanes, així com matèries 

relacionades amb la legislació sobre expropiació forçosa i mètodes de 

valoració de béns, i finalment documents en els quals es reflecteix el seu 

interés per les Exposicions  Universals, així com per les de caràcter Regional 

i Local, que va promoure l'Econòmica Valenciana. 

 

Un capítol molt important de la nostra investigació ha sigut l'estudi 

de la relació i fort vincle creat entre la RSEAPV i el port de la ciutat de 

València. Aquest tema ja ha sigut àmpliament estudiat per altres 

investigadors valencians, per la qual cosa el nostre treball s'ha centrat més 

a reflectir l'interés de la Societat en l'execució de certes infraestructures 

urbanes la missió de les quals era unir el port de València situat en el Grau, 

amb la ciutat. Mostrarem en aquest treball, la memòria realitzada per 
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Joaquín de la Croix, enginyer de marina al servei de la Corona, memòria 

que hui dia es troba impresa en els llibres de juntes de la Societat, 

descrivint la formació d'un canal de navegació que des del Grau arribara a 

les mateixes portes de la ciutat.  El traçat del  canal es pretenia iniciar  en la 

rodalia de l'edifici de la Duana,  en la part exterior de la  Porta de la Mar, 

just en  aquest lloc se situaria la primera gran dàrsena,  des de la qual 

partiria el canal. A partir d'aquesta dàrsena, el traçat del canal es dirigiria 

fins al riu, creuant-lo amb l'ajuda d'una presa i la construcció d'un nou 

pont. Una vegada  travessat el riu, el canal es dirigiria paral·lel al Camí Nou 

del Grau, fins a endinsar-se en el port del Grau o en la pròpia platja.  

 

En relació amb els canals de navegació, i sobretot pel que fa a la 

unió de València amb el seu port, hem localitzat una altra interessant i 

desconeguda memòria en l'arxiu de la RSEAPV de gran interés. Es tractava 

d'un text que presentava davant la Societat Econòmica a l’any 1867,  el 

Mestre d'Obres de la ciutat, Manuel Beyxer. Ens trobem en 1867, en 

aquests moments el ferrocarril  era ja un transport ràpid i segur, per la qual 

cosa si bé la  idea de la construcció de canals de navegació va ser 

progressivament abandonada, no havia cessat en canvi la inquietud  de 

l'Econòmica per connectar València amb el seu port. Manuel Beyxer, 

presentava el  document sota el títol de Ria  del Túria, justificava la 

construcció d'aquest canal de navegació per a abreujar les comunicacions 

marítimes i donar major esplendor a la capital. Manuel Beyxer sol·licitava a 

la Societat Econòmica que estudiara les seues anotacions i els incloguera 

en el seu Butlletí Enciclopèdic si els considerava mereixedors de publicar-

se.  

 

L'autor  havia publicat aquesta mateixa  memòria en la revista de 

“Camins veïnals, Canales de reg i Construccions Civils” a Madrid, a més la 

premsa Valenciana va tindre coneixement prèviament de la mateixa i la va 

publicar íntegra en dies successius en el diari les Províncies a principis de 

1867. La memòria subscrita per Manuel Beyxer anava més enllà de la 

construcció d'un canal de navegació, en realitat,  a través d'aquesta 

infraestructura hidràulica es pretenia generar un creixement urbà cap a 
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l'est a manera de ciutat lineal, molt diferent en qualsevol cas,  al model de 

creixement i eixample que es proposava  en aquests moments des de la  

municipalitat, que allunyaven a València de la vida marítima. 

 

 El canal contemplava una làmina d'aigua de 40  metres d'ample en 

tot el seu recorregut, discorrent paral·lel al Camí Nou del Grau. La secció 

del canal disminuïa en entrar en el poblat del Cabanyal. A banda i banda 

del canal es dissenyaven diversos viaris laterals, que  s'anaven situant a 

diferents nivells sobre la cota del canal, les primeres andanes, els situats en 

una cota més baixa,  servirien per a usos característics del canal, en canvi, 

les andanes situades a cotes més altes servia a usos de circulació per als 

vianants i de carruatges. El model de ciutat contemplava àrees de descans 

a manera de places, en els quals se situaven els edificis d'usos més 

representatius, la resta de l'edificació es configurava amb illes d'habitatges 

en els quals els espais enjardinats ocupaven un lloc rellevant.   

 

L'any 1865, l'arquitecte  Sr. Manuel Sorní, dissenyava un projecte 

que tenia d'alguna manera certa similitud amb el qual Manuel Beyxer havia 

entregat a l'Econòmica Valenciana. Tots dos projectes contemplaven 

traçats que tractaven d'unir València amb la seua mar, una mar que fins al 

moment s'havia mantingut en un discret segon terme. El projecte de 

Manuel Beyxer el resolia a través d'un Canal de Navegació,  i el segon amb 

una via de circulació de 40 metres d'ample, el model de creixement lineal 

era reconegut en totes dues propostes. Una dècada després l'enginyer 

Casimiro Meseguer, concebia un projecte similar, projectava també un 

Passeig per a accedir a les platges del Grau, era una alternativa al Camí del 

Grau, via generalment saturada en l'època estival.  De nou el mateix  

objectiu, el de generar l'obertura de la ciutat cap a la seua costa. El 

projecte proposat per Manuel Beyxer, encara que extemporani, quant a la 

idea de la utilització dels canals de navegació, proposava un creixement de 

ciutat que haguera canviat de manera rotunda la fisonomia de la nostra 

ciutat, idees que mostrava davant l'Econòmica Valenciana, segur que per 

ser coneixedor de la inquietud de l'entitat de relacionar la ciutat amb la 

seua mar.     
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Vista la relació de la RSEAPV amb el seu port i amb les 

infraestructures que l'uniren amb la ciutat, iniciem la segona part del 

treball de recerca, que, en aquesta ocasió,  relaciona a la RSEAPV amb la 

formació i promoció de diverses de les més importants cartografies 

històriques de la València del segle XIX.  

 

 L'any 1789 es creava la Junta de Policia de la ciutat de València, es 

tractava d'un òrgan no municipal que depenia del  Consell Real de Castella, 

la funció del qual seria servir de pont entre aquest últim i els ajuntaments 

del Regne. La Junta de Policia actuaria fonamentalment en matèria d'obres 

públiques, competències que estaven atribuïdes ja al Tribunal del Repeso, 

tots dos òrgans assumirien en aquest moment funcions que anys després 

s'anaven a regular amb el del  Reglament de Policia Urbana i Rural per a 

València i el seu terme de 1844. Veurem a través de la nostra investigació, 

com la RSEAPV va ser una entitat que en dependre del Consell de Castella, 

anava a formar part   d'aquest nou òrgan, per la qual cosa amb la seua 

participació en aquesta Junta, anava a estar al corrent dels problemes de 

caràcter urbà així com dels de falta de salubritat als carrers de València. No 

obstant això,  a nosaltres el que més ens interessarà d'aquest període en el 

qual l'Econòmica s'integra en la Junta de Policia és com la RSEAPV serà 

coneixedora de la necessitat que té la ciutat de formar  un nou Pla 

Topogràfic de València.     

 

 Respecte als problemes de salubritat que patien els carrers de 

València, en el si de la Societat Econòmica Valenciana, anys arrere, en 

1782, ja s'havia plantejat aquest assumpte, per la qual cosa aprofitant la 

convocatòria dels seus famosos “premis anuals”, la Societat  acordava 

concedir un premi de 600 reals de belló a la millor memòria que es 

presentara “sobre  l'útil i encara necessari que es creu ser als camps de 

l'horta de València la pols i fem que es trau dels seus carrers i perjudicial a 

la salut pública”. En resposta a aquests premis, al passar els anys es van 

presentar diferents  memòries que tractarien sobre aquest assumpte, com 

la redactada pel Marqués de la Torre de Carrús, o la d'Antonio Valcárcel, 
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així com unes altres de gran interés d'autors desconeguts.  Aquestes 

memòries han servit de font important d'aquest treball de recerca, perquè 

hem mostrat com es trobaven els carrers i edificis de València a través de 

la visió d'aquests autors, i hem mostrat l'interés de l'Econòmica Valenciana 

per la problemàtica d'índole urbà.  

 

Respecte als plans cartogràfics promoguts per la RSEAPV, hem 

localitzat interessants dades i memòries, fins ara inèdits, en l'arxiu de 

l'Econòmica Valenciana, documents que ens reflecteixen l'interés 

d'aquesta entitat per aquesta matèria, i al mateix temps ens mostren els 

detalls i dificultats als quals es va enfrontar l'entitat per a poder elaborar 

dos importants plànols de la ciutat, el que va alçar l'arquitecte Cristóbal 

Sales en 1821, i el que alçava l'arquitecte Francisco Ferrer en 1831. Com a 

antecedents a la formació d'aquests dos importants plans trobem 

referències interessants en les convocatòries de premis anuals que va 

convocar l'Econòmica des de l’any 1805, en els quals s'oferien fins a 1.000 

reals de belló a les memòries  que descrigueren els pobles del Regne, 

especialment en referència al seu terme i horta.  

  

En els anys 1815, 1816, 1817 i 1819 en les convocatòries de premis 

celebrats per l'entitat en la secció de Camins,  s'oferia un premi de 1.000 

reals de belló  per al  Pla i memòria  que representara el nombre de camins 

de “la Particular Contribució de València”, es justificava el premi en la 

millora de l'agricultura. Aquests premis van ser els antecedents al premi 

que finalment es concedia en 1821 a Cristóbal Sales per la formació del Pla 

Topogràfic de València i una llegua del seu radi, pla que ha sigut un dels 

punts de partida de la nostra investigació.  Cristóbal Sales no sols entregava 

a la Societat Econòmica el Pla per tots coneguts, sinó que l'acompanyava 

d'un plec extens, fins ara inèdit i que hem estudiat de manera detallada en 

la nostra investigació, enriquint el coneixement que fins ara es tenia 

d'aquesta planimetria de València i una llegua del seu radi.       

  

La Reial Societat Econòmica d'Amics del País de València va voler 

des del primer moment gravar i il·luminar el pla del qual disposava, i per a 
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això va formar ja des de gener de 1822 una comissió d'estudi que va 

denominar “Comissió del Mapa dels Contorns València”,  formarien part 

d'aquesta comissió el mateix Cristóbal Sales juntament amb Sr. Manuel 

Peleguer, gravador de la ciutat. La RSEAPV va voler introduir memòries de 

caràcter històric en el Pla de Cristóbal Sales, per al que va convocar 

diversos premis, que tractaren de descriure de nou València i la seua horta. 

Gràcies a aquestes convocatòries de premis, hui dia en l'arxiu de la RSEAPV 

es localitzen diferents memòries, la majoria anònimes que descriuen la 

situació de l'edificació i de la morfologia de la València dels anys trenta del 

segle XIX, memòries que hem mostrat també en aquest treball de recerca.  

     

Hui dia el pla que alçava Cristóbal Sales en 1821, i que dedicava en 

el seu títol a la RSEAPV no es localitza en el seu arxiu. La Societat 

Econòmica degué conservar en el seu arxiu el seu Pla Topogràfic almenys 

fins a l'any 1852, any en què hem localitzat que l'Administració de 

contribucions directes, estadística i finques de l'Estat de la província de 

València, mitjançant un ofici,  sol·licitava de la Societat Econòmica el 

préstec del mapa que aquesta posseïa sobre  la Descripció Topogràfica de 

la ciutat de València, l'ofici es referia sens dubte al pla alçat per Cristóbal 

Sales. Desconeixem si finalment la Societat Econòmica va prestar el seu Pla 

Topogràfic a aquesta Administració, i si en el cas que fóra prestat, li seria  

novament retornat. També  desconeixem quin va ser el moment en el qual 

aquest pla va deixar d'estar entre els objectes de l'Arxiu de la Societat, ja 

que hui dia en l'Econòmica Valenciana no es conserven la majoria dels 

documents, plans, mapes i memòries que són referenciats en el Catàleg 

subscrit en 1836. 

 

Respecte al pla alçat per l'arquitecte Francisco Ferrer en 1831, 

dedicat també a la RSEAPV hem localitzat interessants notícies a través de 

l'arxiu i biblioteca de l'entitat, notícies que també són inèdites fins hui. Al 

maig   de 1828, quan la Societat Econòmica Valenciana encara treballava a 

completar el Pla Topogràfic de Cristóbal Sales acompanyant-lo d'una  

memòria descriptiva d'aquest, l'Econòmica rebia un ofici de l'arquitecte 

Francisco Ferrer, l'arquitecte comunicava que havia alçat un nou Pla de la 
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Ciutat de València,  raó per la qual cosa demanava assistència i protecció 

de la Societat per a procedir així, al seu gravat i difusió mitjançant 

subscripció popular.   

 

El seu autor comunicava a l'entitat que alçava aquest Pla, 

fonamentalment, per a coneixement de la història,  per a traslladar a les 

generacions esdevenidores el coneixement de tan important ciutat.  La 

RSEAPV no va dubtar a donar suport al treball de Francisco Ferrer, a partir 

de la seua sol·licitud es formava una comissió  amb la finalitat d'estudiar el 

proposat per l'arquitecte,  destinant ràpidament una partida del seu 

pressupost per a gravar i il·luminar, el pla de Francisco Ferrer.  L'informe de 

la Comissió era contundent, el treball realitzat per Francisco Ferrer era nou 

i  exacte, qualitats  que segons aquesta  es desprenien de la seua simple 

inspecció ocular. El nou Pla de la Ciutat permetia el seu  coneixement 

pràctic segons la situació actual d'aquesta, s'assenyalaven en ell els 

objectes i edificis més principals, a més l'escala era adequada. Les 

reproduccions del plànol de Francisco Ferrer que han arribat als nostres 

dies,  es van formar sota la protecció i suport de l'Econòmica Valenciana.  

 

La RSEAPV també va mostrar a través de la convocatòria dels seus 

premis anuals el seu interés per la Legislació Urbana.  En 1828  la Societat 

Econòmica Valenciana publicava la convocatòria dels seus premis anuals, 

en aquesta convocatòria de premis l'entitat introduïa una novetat, es 

comptava amb una nova secció nova, la denominaven  “Legislació Urbana”,  

s'oferien 10 reals de belló a l'autor d'una memòria que comprenguera un 

projecte d'Ordenances Municipals  que regularen la construcció dels nous 

edificis que es construïren a la ciutat.  

 

L'aprovació del Reglament de Policia Urbana i Rural per a València i 

el seu terme, promogut per l'Ajuntament de la ciutat,  no s'anava a produir 

fins a l'any 1844, la Societat Econòmica, ara,  dues dècades abans de la 

promulgació del mateix intentava la formació d'unes ordenances 

municipals que regularen l'activitat edificatòria a la ciutat, sol·licitava a més 

que en aquestes es documentaren les pràctiques edificatòries que es 
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produïen en el seu recinte. Es demostrava una vegada més que la RSEAPV 

era una entitat avançada en el seu temps. 

 

Ens situem ara l'any 1836, el procés de desamortització de béns de 

l'església dut a terme pel ministre  Sr. Juan Álvarez de Mendizábal  va 

tindre importants conseqüències  per a la història social d'Espanya, ja que 

es van nacionalitzar i van eixir a pública subhasta grans lots desamortitzats 

dels ordes religiosos. La destinació dels béns seria variat, des de la seua 

conservació per a ús parroquial, la seua conversió en edificis de caràcter 

públic com van ser els destinats a museus, casernes i hospitals, fins a la 

seua demolició per a l'obertura de nous carrers o l'eixample de les 

existents, l'objecte era buscar ingressos per a així pal·liar el deute públic.  

 

En 1835, se sol·licitava a la Societat Econòmica des del  Governador Civil de 

la Província, que  proposara  tres individus  que realitzaren l'inventari dels 

arxius, biblioteques i fons de caràcter artístic dels monestirs suprimits. Com 

a conseqüència d'aquest encàrrec, al febrer de 1836, diversos socis de la 

“Comissió de Belles  arts” elaboraven un document amb “la indicació dels 

monuments que per la seua antiguitat o records  històrics  puguen cridar 

l'atenció pública”. La Comissió formada en el si de l'entitat potser era la 

primera que a fi de valorar i protegir aquests béns es constituïa a València, 

sent amb això un clar antecedent de les futures Comissions de Patrimoni. 

Hem mostrat en la nostra investigació el contingut d'una memòria inèdita, 

que es formava sota la mirada i criteri de l'Econòmica Valenciana, en el si 

d'una “Comissió” la missió de la qual seria aconsellar quins convents i 

esglésies tenien interés artístic i arquitectònic per a així ser salvaguardats 

de l'enderrocament.  El document el van subscriure els arquitectes 

Antonino Sancho  i Joaquín Cabrera. 

 

La venda i beneficis obtinguts en el procés de desamortització dels béns de 

l'Església, va obtindre com a resposta la presència de capital a la ciutat per 

a impulsar nous projectes i reformes que es feien ja necessàries. En el 

moment que ens trobem, principis dels anys  quaranta del segle XIX, la 
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ciutat es trobava en unes condicions d'amuntegament i insalubritat que 

feien necessari certes reformes que afavoririen la higiene a les ciutats, 

reformes que ja es trobaven en funcionament en altres ciutats europees. 

Les reformes urbanes que s'implantaven a les  ciutats se centraran en 

quatre aspectes bàsics: instal·lació del clavegueram, instal·lació de 

l'enllumenat públic per gas, instal·lació de la xarxa d'aigua potable, i la 

pavimentació de vials,  totes elles reformes en les quals el cas  valencià es 

va veure involucrada la Reial Societat Econòmica d'Amics del País, 

especialment en el que va correspondre a l'execució de les instal·lacions de 

l'aigua potable i l'enllumenat públic, instal·lacions noves i necessàries que 

van ser àmpliament publicitades a través del seu Butlletí Enciclopèdic.  La 

Societat Econòmica va comptar entre els seus socis, amb un individu 

avançat al seu temps, ens referim a l'alcalde  José Campo, el Marqués de 

Campo, sota la mirada del qual es van impulsar les més importants 

reformes urbanes de la ciutat.  

 

Les reformes urbanes i la millora de l'econòmica serien les responsables 

que es començara a plantejar des de la municipalitat la necessitat 

d'augmentar i eixamplar els límits de la ciutat consolidada, així com 

d'escometre operacions de reforma interior en alguns dels buits que 

s'havien generat en el recinte intramurs després del procés de 

desamortització de béns de l'església. Per a donar suport a la idea del 

necessari creixement urbà, el primer objectiu era obtindre un nou plànol 

de la ciutat de València, que reflectira de manera fidel l'estat actual de la 

ciutat, i que mostrara al mateix temps les diferents possibilitats de 

creixement extramurs. Sota aquesta perspectiva comuna en la majoria de 

ciutats espanyoles, l'any 1846  s'aprovava la Reial orde de 25 de juliol de 

1846 sobre formació dels plans geomètrics de les poblacions, que ordenava 

als ajuntaments de crescut veïnat a alçar el Pla Geomètric de la seua 

Població. 

 

En el cas valencià, l'encarregat d'alçar el pla de l'estat actual de la ciutat 

seria el Coronel d'Enginyers Sr. Vicente Montero d'Espinosa, però malgrat 
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ser l'adjudicatari designat per l'ajuntament, prompte sorgirien 

discrepàncies entre aquest i els responsables polítics de l'ajuntament, ja 

que no coincidien les idees que proposava Montero d'Espinosa per al 

creixement de la ciutat, amb les quals partien des de la municipalitat. 

Vicente Montero d'Espinosa, manifestava les seues inquietuds a la RSEAPV, 

elaborant una memòria a la qual denominava “Memòria Raonada sobre les 

millores que són susceptibles els treballs del port del Grau de València i la 

Població d'aquesta Ciutat”,  memòria que dedicava a la RSEAPV, 

denunciant en ella les  irregularitats i els tractes de favor que al seu 

entendre, es cometien des de la municipalitat, afavorint en molts casos els 

interessos particulars enfront dels de la ciutat.    

 

Montero d'Espinosa proposarà en la memòria quin seria,  a la seua 

entendre,  la millor forma de creixement i eixample per a València, 

proposta molt diferent a la que s'anava a proposar una dècada després 

amb el primer projecte d'Eixample de 1858, impulsat per l'ajuntament.  

Montero d'Espinosa es preguntava cap a quin lloc havia d'estendre's la 

ciutat de València, ja que no totes les orientacions possibles en opinió de 

l'autor era propícies per al creixement de València.  El favorable segons el 

parer de Montero d'Espinosa era créixer cap a l'orientació de llevant amb 

inclinació cap al migdia, raó per la qual Montero d'Espinosa proposava que 

la ciutat s'estenguera cap a la zona del Remei i en direcció a la mar. De nou 

una memòria que defensava el creixement de València buscant la mar 

anava a ser dedicada a la *RSEAPV.  

 

En aquest treball de recerca hem dedicat una gran part del text a descriure 

la ciutat que volia Montero d'Espinosa. La memòria analitzada la vam 

mostrar com a inèdita fins al moment, i de gran interés des del punt de 

vista urbanístic així com des del punt de vista arquitectònic. Montero 

d'Espinosa en el model de ciutat que planteja descriu fins i tot la tipologia 

d’illes d'edificació que havien de conformar la nova València, molt 

allunyades dels habitatges i construccions de poca qualitat i de disseny 
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mesquí, amb les quals al seu entendre  s'estaven reblint els ravals de la 

ciutat.  

 

Finalment les idees de Montero d'Espinosa no es van tindre en compte per 

al futur model d'eixample que adoptaria València. Anys després en 1859, la 

Reial Societat Econòmica d'Amics del País, rebia el 28 de juliol un ofici de 

l'Ajuntament, amb ell s'acompanyava un exemplar de la memòria impresa 

sobre el  nou Eixample de València, se sol·licitava  a l'entitat que l'estudiara 

i emetera el seu parer sobre aquesta. La RSEAPV manifestava la seua 

disconformitat cap a aquesta memòria, primer pel model triat de gestió 

urbanística per a obtindre els terrenys que configuraria el futur eixample, i 

en segon lloc pel propi model de creixement i extensió cap al sud que es 

plantejava per a la ciutat.  L'Ajuntament proposava com a manera 

d'obtindre els terrenys de l'eixample el model d'expropiació forçosa, 

enfront del model que aconsellava la RSEAPV, de participació dels 

propietaris dels terrenys en la gestió urbanística, sufragant les càrregues 

d'urbanització, per a després obtindre a canvi solars urbanitzats en els 

quals poder materialitzar les futures edificacions.  

 

Respecte al creixement de la ciutat extramurs, l'Eixample proposat per la 

municipalitat s'allunyava innecessàriament de la mar i del port del Grau, 

per la qual cosa no podia la Societat Econòmica donar la seua conformitat a 

una proposta  que allunyara la ciutat del moviment marítim eixamplant-la 

per la part de Quart. La Societat Econòmica manifestava en les seues 

al·legacions, que si hui dia no fóra possible unir del tot València amb el seu 

port, sí que havia de dirigir-se cap a ell amb el seu Eixample, i que fora la 

posteritat l'encarregada de continuar-lo.  De nou la idea d'unir València 

amb la seua mar seria prioritari  per a la RSEAPV. L'Ajuntament de València, 

va desestimar les al·legacions de la RSEAPV, adoptant en 1884 un model 

definitiu de creixement cap al sud, molt diferent a l'impulsat i defensat per 

l'Econòmica Valenciana. 
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L'any 1883, amb més d'un terç de la superfície exterior de la muralla ja 

consolidada, es convocaria un concurs restringit per a formular un nou 

Projecte d'Eixample, del qual resultaria guanyadora  la proposta  dels 

arquitectes José Calvo, Luis Ferreres i Joaquín María Arnau, el projecte 

quedava redactat en 1884.  El projecte d'Eixample, es projectava sobre el 

traçat en 1858, recolzant-se en el perímetre de la ciutat històrica, es 

tancava sobre ella sense donar la possibilitat de créixer en una direcció 

diferent a l'existent. Referent a aquest segon Pla d'Eixample de 1884,  no 

hem localitzat cap referència en l'arxiu de la Societat Econòmica 

Valenciana. 

 

Respecte a la Reforma Interior, també hem localitzat en l'arxiu de la 

RSEAPV expedients que ens confirmen que l'entitat va estar al corrent i va 

opinar sobre les principals reformes de caràcter interior que s'estaven 

plantejant per a la ciutat. La Reforma Interior es plantejava com una 

alternativa cap a la ciutat consolidada, a la qual es volia dotar d'amples 

carrers i noves avingudes a la manera de les més importants ciutats 

espanyoles i europees com van ser el cas de París i Barcelona. Sota aquest 

esperit, en 1890  partia una particular proposta municipal, la d'obrir un 

gran carrer o  Gran Via entre les Portes de Ruzafa i San José, projecte que 

es resumeix perfectament en el seu extens títol: “Projecte d'obertura d'una 

Gran Via entre les Portes de Ruzafa i San José, prolongació del carrer de la 

Pau i la Corona, nou eixample de la Plaça de la Reina i reforma dels carrers 

afluents a les indicades”, redactat per l'arquitecte municipal Luis Ferreres 

Soler. 

 

El projecte va ser informat per diverses institucions i corporacions, que en 

general van reaccionar amb cert escepticisme cap a la proposta. Va ser 

informat per la Societat Econòmica d'Amics del País, per la Lliga de 

Propietaris, per la Societat Constructora Valenciana, per la Societat de 

Socors, per l'Ateneu  Casino Obrer,  pel Marqués de Dos Aguas, així com 

per diversos almacenistas i xicotets empresaris de la ciutat. Al març de 

1892, l'Ajuntament  de València remetia a la Societat un ofici pel qual li 
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comunicava que l'Ajuntament tenia exposat en a l'Arxiu Municipal  el 

projecte de “Gran Carrer Central des de la exporta de Ruzafa a la de San 

José”, aquest anava a quedar exposat durant el termini d'un mes perquè la 

premsa i les corporacions interessades en el foment dels interessos 

materials de la ciutat pogueren examinar-lo i emetre la seua opinió sobre 

aquest.  

 

Amb l'ofici s'adjuntava una memòria i plec de condicions del projecte, així 

com el dictamen de la Comissió especial encarregada del seu estudi, se 

sol·licitava a l'Econòmica Valenciana que informara sobre aquest tema el 

que considerara oportú. Davant aquesta consulta la RSEAPV aconsellarà 

que es deguera primer escometre altres obres que ja estaven iniciades i 

que eren més urgents, obres que es trobaven paralitzades a causa de la 

falta de recursos econòmics, com era el cas del Mercat, el projecte 

d'Obertura del carrer de la Pau, o els diferents carrers sense urbanitzar que 

formen part del nou Eixample. Per què calia escometre noves obres, si es 

tenia desateses les anteriors?    

 

Trobem a partir d'aquest moment la formació de diverses Comissions 

d'estudi en el si de la Societat Econòmica per a l'anàlisi de matèries que 

deriven de les Reformes Interiors que s'estaven duent a terme a la ciutat. 

L'any 1893 es formava una  “Comissió especial de Ciències Socials” per a 

l'estudi de la millor manera de parcel·lar els solars de la Baixada de San 

Francisco, solars provinents de les instal·lacions de l'antic Convent de San 

Francisco, actual plaça de l'Ajuntament de València. La Societat Econòmica 

va ser contundent en el seu informe, aconsellava que no es podia perdre 

aquesta oportunitat única, l'espai ocupat per l'antic convent, havia 

d'alliberar-se de l'edificació, i destinar-se a espai lliure, ja que València no 

disposava fins al moment d'una gran plaça ni d'una Casa de la Ciutat  en 

condicions. Finalment l'Ajuntament de València decidia la parcel·lació dels 

terrenys, i intentava crear vint-i-quatre solars, que es projectava traure a 

subhasta per a construir habitatges. Afortunadament la inoperància 

municipal va ser favorable als interessos de la ciutat i no va aconseguir 
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realitzar la urbanització dels solars. En aquest enclavament, anys després 

es formalitzarà  el nou  centre cívic de la ciutat.  

  

L'any 1897 es plantejava  una altra important reforma,  es formava una 

Comissió en el si de la Societat Econòmica a fi d'estudiar una ubicació 

diferent per a l'Estació de Ferrocarrils,  la primera estació s'havia  construït 

en 1851 i es va situar en els antics horts del convent de San Francisco, en el 

que és hui dia la plaça de l'Ajuntament. La Comissió va aconsellar finalment 

que l'Estació de Ferrocarril no s'allunyara massa de la ciutat, es valorava 

més que s'afavorira el comerç, i es proposava com a punt d'ubicació un 

punt pròxim, junta a la plaça de Bous.  El projecte de la nova estació era 

encarregat al jove arquitecte Demetrio Ribes.  En 1906 va presentar un 

projecte inicial i el 2 d'agost de 1907 es van iniciar unes obres que no van 

concloure fins a 1917. 

   

A través d'aquest treball de recerca, també hem pogut constatar l'interés 

de la RSEAPV per la promoció i construcció de l'habitatge obrer a la ciutat 

de València. La RSEAPV,  va ser la primera institució que a la nostra ciutat,  

conscient de la problemàtica de la classe treballadora va dedicar molts 

esforços a l'intent de formació del primer barri obrer per a aquesta. La 

Societat Econòmica venia assumint al llarg de la seua història una actitud 

progressista,  en conseqüència,  sempre va ser  participe dels problemes 

socials del moment. L'Exposició Universal de París de 1867 anava a ser 

l'escenari on es manifestaria amb gran ímpetu la necessitat de construir 

cases barates per als treballadors i classe mitjana baixa, la burgesia 

reformista donava suport a aquesta iniciativa,  ja que opinava que la 

dotació de certs drets a la classe obrera com era l'adquisició d'un habitatge 

i millora de la seua qualitat de vida, contribuirien a mantindre la pau social.  

 

Sr. Vicente Lassala Palomares, Director de la RSEAPV,  en el discurs que 

pronunciava davant la Societat Econòmica el 3 de gener de 1866  en ocasió 

de la seua presa de possessió com a director de l'entitat, declarava que 

entre els projectes destacats que interessaven a la Societat Econòmica 
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Valenciana per a aqueix període es trobava un projecte de construcció 

d'habitatges per a les classes jornaleres, admetia en el seu discurs que era 

una tasca difícil, però que intentaria presentar a l'Ajuntament de València 

una idea acceptable sobre el projecte, que ja era conegut i segons paraules 

de Sr. Vicente Lassala havia sigut plantejat amb molt bon èxit en Mullhouse 

i en La Croix Rouge en Lion, tots ells centres industrials de primer ordre a 

França. S'obria així un interessant període a la recerca de diferents 

solucions i llocs extramurs per a implantar el primer barri obrer, idea de la 

qual segur van ser hereves els primers barris obrers que finalment es 

construïen a principis del segle XX a la ciutat.    

 

L'últim dels blocs tractats en aquest treball de recerca ha sigut el de la 

relació de la  RSEAPV amb la celebració de les Exposicions d'Agricultura i 

Indústria de caràcter local i regional, especialment ens referirem a les 

celebrades l'any 1867 i l'any 1883. Hem tractat aquesta faceta ja coneguda 

de l'Econòmica valenciana, des de la visió de l'arquitectura que en aquests 

llocs es va construir, ja que aquestes arquitectures van ser signes clars de 

l'arquitectura imperant en el moment, l'arquitectura de l'eclecticisme. 

Importants arquitectes valencians del moment van estar vinculats a la 

Societat Econòmica, treballant en l'elaboració dels plans del recinte així 

com en els principals pavellons de l'Exposició.  

 

  L'estudi detingut d'aquests documents ens ha proporcionat una 

visió diferent de la que teníem fins al moment d'aquesta Societat Il·lustrada 

i influent en el seu temps. La Reial Societat Econòmica d'Amics del País de 

València, bé com a promotora de projectes, bé com a entitat assessora de 

diferents administracions públiques, o bé com a focus de debat d'idees 

sempre noves, va participar i va influir en els principals assumptes 

relacionats amb l'urbanisme de la ciutat, va donar suport a la formació 

d'alguns dels més importants plans del llegat cartogràfic valencià, i 

sobretot, en un moment clau, quan la ciutat estudiava el seu model de 

creixement i eixample, la RSEAPV va defensar una postura de creixement 



98 
 

urbà que nada tenia a veure amb el que partia des de la municipalitat, que 

innecessàriament donava l'esquena a la mar.         
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DES DEL JARDÍ DE LES HESPÈRIDES ALS CONTRAFORTS 
DE L'HIMÀLAIA. ORIGEN I DOMESTICACIÓ DELS CÍTRICS A 
LA LLUM DE LA GENÒMICA 
 

Presentació. 

En la presentació de la conferència "Podran els cítrics de hui 

sobreviure a bactèries que tenen més d'un milió d'anys?", del malmès 

Professor Joseph M. Bové, es va fer una breu referència a la importància 

que encara conserva el sector cítric, malgrat la indubtable reducció relativa 

del component rural dins del conjunt de l'economia i la societat 

valencianes, una posició de supremacia dins de la producció agrària que 

manté a la nostra Comunitat en el lloc més rellevant en aquest tipus de 

producció. I també es reflexionava sobre la paral·lela caiguda en l'interès 

ciutadà per tot allò que ocorre en aquest sector agrícola en un món cada 

vegada més focalitzat en els serveis i la indústria. Però com, no obstant 

açò, l'alimentació humana depèn de manera fonamental, i ho seguirà fent 

durant molt temps, d'una base agrícola vinculada a determinades 

condicions geogràfiques que, al seu torn, condicionen un cert paisatge 

humà, s'imposa la necessitat d'un reconeixement per part del món mega 

urbà que configuren indústria i serveis, d'aquelles condicions necessàries 

per a la supervivència dels ecosistemes sobre els quals es construeix la 

producció agrícola. 

  Aqueix reconeixement, aqueix tornar a conèixer les condicions 

objectives de l'agricultura en aquest cas, és una activitat molt antiga i 

volguda per aquesta Societat d'Amics del País, que ja fundara la primera 

càtedra d'agricultura en el que avui és la nostra Comunitat Valenciana 

precisament per a canalitzar des de l'esperit crític de la ciència aquells 
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coneixements acumulats per la tradició d'una economia, llavors, encara de 

forta base agrícola. 

Continuant amb aquesta tradició hui la Societat Econòmica d'Amics 

del País de València organitza la conferència “Des del Jardí de les 

Hespérides fins a als contrraforts de l'Himàlaia. Sobre l'origen  i la 

domesticació dels cítrics”, del Professor Manuel Taló Cubillo, qui en la 

ressenya que segueix fa una breu introducció a la mateixa, i a la qual estan 

convidats tots els socis, amics i ciutadans en general. 

  

Ponent.  

Sr. Manuel Talón Cubilloa Director del Centre de Genòmica (IVIA) 

  

Introducció 

A la llum de la genòmica. Genòmica de l’oritge, evolución i 

domesticació dels cítrics 

  L'oritge i la dispersió dels cítrics amaga una fascinant història 

recentment revelada per la genòmica. En aquesta història s'entremesclen 

el canvi climàtic que va inaugurar el Miocè tardà, la reestructuració 

orogènica de les illes del sud-oest asiàtic i fins i tot els períodes de màxima 

intensitat glacial que van tenir lloc a l'inici del Plistocè. Poc s'imaginava, el 

pare Ferrari allà per l'any 1646, que l'origen dels cítrics que els nostres 

erudits localitzaven en el jardí de les delícies en l'oest del món conegut, en 

realitat se situa en orient, en les valls i contraforts del sud-est de l'Himàlaia, 

en una regió que inclou la zona oriental de Assam, el nord de Myanmar i 

l'oest de Yunnan. Aquesta nova visió, recolzada per les relacions 
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filogenètiques de les diferents espècies de cítrics, suggereix que els cítrics 

van evolucionar fa 8 milions d'anys d'un ancestre comú i que es van 

dispersar ràpidament a través d'una radiació provocada per una reducció 

considerable dels nivells de CO2 i l'auge d'un període de refredament 

global. En les zones subtropicals, aquest refredament va afeblir la força 

dels monsons instaurant règims de tipus àrid que va obligar els cítrics a 

aclimatar-se i a dispersar-se en diferents direccions.   Els cítrics australians 

es van separar més tard del continent asiàtic i travessant les illes del Pacífic 

van arribar a Austràlia durant el Pliocè primerenc. Mentre els cidros es van 

acantonar en les faldilles i valls de l'Himàlaia, altres cítrics de menor 

grandària com les mandarines es van aventurar a través dels canons i goles 

del riu Yangtzé i la costa pacífica del sud de Xina fins a arribar a Japó. 

L'estudi dels genomes d'aquestes espècies també ha revelat l'empremta 

que la domesticació va deixar en ells, de manera que hui tenim un perfecte 

coneixement de la naturalesa genètica, de la filogènia i de la genealogia 

tant d'espècies pures de cítrics, així com de les varietats econòmicament 

importants, les varietats conreades. Aquestes troballes tracen un nou marc 

evolutiu per als cítrics, un escenari que desafia els pensaments dominants 

en l'actualitat i apunta cap a una reformulació, una nova redefinició del 

gènere Citrus. 

  

Va moderar la conferència i presentar el ponent el Sr. Vicent 

Cebolla i Rosell, Director de la Reial Societat Econòmica d'Amics del País de 

València
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LES CONTRADICCIONS CULTURALS DEL  
CAPITALISME AL SEGLE XXI 

 
Presentació. 

L'Econòmica d'Amics del País ha volgut que una de les raons de ser 
per a una entitat nascuda a l'aire de la Il·lustració fóra constituir-se en 
fòrum d'informació, anàlisi i debat sobre aquells temes que puguen ser 
d'interès per al ciutadà, i de manera especial, d'aquells assumptes que 
poden ajudar millor a este ciutadà en la responsabilitat de construir la 
seua pròpia entitat com a tal, que li ajuden a identificar i analitzar els 
problemes i desafiaments sobre els quals necessàriament ha de 
conèixer per a poder jutjar i, en última instància, participar amb les 
seues decisions en la construcció dels col·lectius que estructuren 
qualsevol societat democràtica que, com en qualsevol ésser viu, es 
defineix i defineix el seu futur per la forma d'enfrontar i resoldre estos 
problemes i desafiaments i les eines generades per a tal fi. 

Fòrum d'anàlisi i debat que pretén promoure preguntes que 
puguen portar-nos, almenys, certa definició de problemes i eines que, 
per altra banda, comprenen un abast molt ample; des dels principis 
ètics prefigurats per una idea del món que estableix políticament 
l'escala de prioritats, fins a la mateixa realitat dels col·lectius i els seus 
àmbits en un panorama particularment complicat com el d'este segle, 
on la globalització, més que mai fins ara però en un procés que no pot 
sinó créixer, desafia la capacitat de l'ens ciutadà. Amb estes referències, 
la Societat Econòmica d'Amics del País va oferir a l'atenció de socis, 
amics i ciutadans en general la conferència “Les contradiccions culturals 
del capitalisme en el segle XXI”, de la Doctora en Filosofia Sra. Ana 
Noguera Montagud. 
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Ponent 

Sra. Ana Noguera Montagud. Doctora en Filosofia i Lletres per la 
Universitat de València-E.G. Membre del Consell Valncià de Cultura 

Doctora en Filosofia per la Universitat de València, és Tutora de 
Sociologia en la UNED (València) i ha codirigit cursos de la UIMP 
(València). És Membre del Consell Valencià de Cultura.  

Participa en el consell de redacció de la revista "Temas para el 
Debate", i és crítica de llibres de la revista Sistema i articulista en la 
revista digital "SistemaDigital". És membre de les associacions literàries 
Concilyarte i Clave i coordinadora d'actes culturals: taules redones, 
presentacions de llibres, encontres literaris i exposicions. Ha participat 
en diverses publicacions: llibres com "La otra crisis, el Marxismo 
Analítico según el pensamientote Fon Elster" , "Las contradicciones 
culturales del capitalismo en el siglo XXI. Una respuesta a Daniel Bell", 
així com articles de premsa, crítiques de llibres, articles de reflexió 
filosòfica, antologies poètiques, novel·la i assaig. És membre de diverses 
ONG: Greenpeace, Metges Sense Fronteres, Creu Roja, Amnistia 
Internacional i Fundación Hugo Zárate. 

  

Va moderar la conferència i presentar el ponent el Sr. Vicent 
Cebolla i Rosell, Director de la Reial Societat Econòmica d'Amics del País 
de València. 
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PRESENTACIÓ DEL XIII PREMI D’INVESTIGACIÓ 
DEMETRIO RIBES 

 
EL LLEGAT CARTOGRÀFIC VALENCIÀ A TRAVÉS DE LA MIRADA DE 
LA REIAL SOCIETAT ECONÒMICA D'AMICS DEL PAÍS DE VALÈNCIA 

 
El dia 4 d'octubre de 2018, a les 19 hores en la  Sala d'actes del 

Conservatori Professional de Música de València, situat en l'edifici històric 
de la Plaça Sant Esteban, 3, va tindre lloc la presentació de la XIII  edició del 
Premi d'Investigació Demetrio Ribes, titulat “El llegat cartogràfic valencià a 
través de la mirada de la Reial Societat Econòmica d'Amics del País de 
València”, l'autora del qual és la doctora arquitecta Lourdes Boix. 
 

En l'acte, van intervindre: el Bibliotecari de la Reial Societat d'Amics 
del País de València, Nicolás Bas Martín; el secretari autonòmic 
d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, José Luis Ferrando 
Calatayud; la vicerectora d’Innovació i Transferència de la Universitat de 
València, Mª Dolores Real García; el director de la Càtedra Demetrio Ribes, 
Luis Arciniega García i l'autora de l'exemplar, Lourdes Boix Macías.  
 

Aquesta publicació, naix entorn del compromís adquirit per la 
Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori i la 
Càtedra Demetrio Ribes  de difondre i fomentar la investigació sobre la 
història del transport i les seues infraestructures, l'obra pública, el 
patrimoni de l'enginyeria civil, l'ordenació territorial i el paisatge construït. 
Dins d'aquest compromís amb la societat valenciana, la Càtedra convoca 
anualment un premi d'investigació la fi de la qual és el de fomentar els 
estudis i treballs referents a les temàtiques de la seua actuació. Es pretén, 
doncs, que aquest premi siga un instrument per a omplir els buits de la 
nostra història, en gran manera vinculada a l'evolució tecnològica de la 
societat, des de les diferents mirades que ens proporcionen les diferents 
disciplines científiques o acadèmiques que convergeixen en la seua anàlisi. 
 

La publicació del llibre El llegat cartogràfic valencià a través de la 
mirada de la Reial Societat Econòmica d'Amics del País de València, l'autora 
del qual és la doctora arquitecta Lourdes Boix, és el resultat de la resolució 
al novembre de 2017 de la XIII Convocatòria del Premi d'Investigació 
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Demetrio Ribes. El llibre guardonat en aquesta edició, publicat per la 
Generalitat Valenciana, reflexiona sobre la implicació de la Reial Societat 
Econòmica d'Amics del País de València en la configuració del traçat urbà 
de la ciutat de València. Aquesta entitat il·lustrada, fundada en 1776, va 
intervindre no solament en el desenvolupament agrícola, comercial, 
industrial i soci cultural de la població, sinó que va participar i va influir en 
la investigació del territori i en el planejament urbanístic de la ciutat, bé 
com a assessora de diverses administracions públiques, bé com a 
promotora de projectes entre els quals destaquen la formació d'alguns dels 
més importants plans del llegat cartogràfic valencià. Aquests i els 
documents associats, han servit de font a l'autora per a introduir-nos en la 
contribució d'aquesta entitat en l'estructura urbana de la València 
vuitcentista.  
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Presentació de la XIII  edició del Premi d'Investigació Demetrio Ribes, titulat “El 
llegat cartogràfic valencià a través de la mirada de la Reial Societat Econòmica 
d'Amics del País de València”, l'autora del qual és la doctora arquitecta Lourdes 
Boix. 
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L'acte va comptar amb la presència del secretari autonòmic d'Habitatge, 
Obres Públiques i Vertebració del Territori, Sr. José Luis Ferrando 

 
 
 
 



126 
 

 
 

 
 

 
 

DANIEL RAMÓN  
Director d'I+D de la Unitat de Bioactivos 

 de Archer Daniels Midland 
 

 
L'alimentació del futur i la investigació agroalimentària 

 
 

ELENA CEBRIÁN CALVO 
Consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic 

i Desenvolupament Rural 
Presidenta de l'IVIA  

 
 
 
Cap a un model agroalimentari basat en el coneixement 

 
 
 

19 de novembre 2018 
 
 
 



127 
 

 
 



128 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



129 
 

 
 

CONMEMORACIÓN DEL 150 ANIVERSARIO DE LA 
CREACIÓN DEL JARDÍN DE ACLIMATACIÓN, ORÍGEN DEL 
INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES 
AGRARIAS. 

 
 

 Presentació 

En el segle XIX, l'Econòmica, d'acord amb els seus principis 

d'incorporar el coneixement crític a la tradició dins del món econòmic, i 

particularment en el camp de l'agricultura, va incentivar des de la 

importació de productes agrícoles, com el mandariner, gràcies a les 

gestions del Comte de Ripalda, soci de la RSEAPV; fins a la de la creïlla, el 

cultiu de la qual va ser fomentat per la RSEAPV, i que es va convertir en el 

menjar principal dels desocupats i famolencs de la ciutat de València 

durant anys; o les nespres, importats per la RSEAPV de Japó en 1821; o 

establint en 1818 la primera càtedra d'agricultura, que en 1846 

s'incorporaria a la Universitat de València. Entre els principals assoliments 

de l'activitat agronòmic desenvolupada per la RSEAPV durant aquests anys 

va destacar el fet que Espanya fóra el segon país europeu en el qual es va 

difondre l'ús del guano. Dins d'aquesta línia d'actuacions, la RSEAPV va 

participar molt activament en la creació i condicionament del Jardí Botànic 

de València i la participació en la creació dels Camps d'Experiències i el 

Jardí d'Aclimatació, en els Jardins del Real, per part de la Societat 

Valenciana d'Agricultura, que va tenir des dels seus orígens socis comuns 

amb la Societat Econòmica d'Amics del País, i d'aquest germen, caminant el 

temps es donaria lloc a l'Institut Valencià de Recerques Agràries que en 

aquestes dates celebra, doncs, el cent cinquanta aniversari d'aquelles 

efemèrides. 
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 La RSEAPV va ser convidada a participar en els actes d'aquesta celebració 

per la Hble. Senyora Elena Cebrián, Consellera d'Agricultura, Medi ambient, 

Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural de la Generalitat Valenciana i 

Presidenta del IVIA; i va tindre el plaer de convidar als seus socis i ciutadans 

en general a l'acte que amb aquest motiu organitza en el Saló Històric del 

Conservatori Professional de Música de València; una conferencia col·loqui 

en la qual van participar el Sr Daniel Ramon, que va tractar el tema 

“L'alimentació del futur i la recerca agroalimentària”; i la Hble. Senyora 

Elena Cebrián, Consellera d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i 

Desenvolupament Rural i Presidenta del IVIA, el tema del qual va ser: “Cap 

a un model agroalimentari basat en el coneixement”. 

Ponents 

  

Dr. Daniel Ramon, Director de I + D de la Unitat de Bioactius de Archer 

Daniels Midland 

  

Honorable Sra. Elena Cebrián. Consellera d'Agricultura, Medi ambient, 

Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural i Presidenta del IVIA 

   

Va moderar la Taula la Sra. Marñia Teresa Cháfer. Directora General de 

Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna (PAC) de la Generalitat 

Valenciana. 
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L'acte va comptar amb l'assistència i participació de l'Honorable Sra. Elena 
Cebrián Calvo. Consellera d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i 
Desenvolupament Rural i Presidenta de l'IVIA 
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Rectora Magnífica de la Universitat de València-E.G. 
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Rector Magnífic de la Universitat  
Politècnica de València 

 
MANUEL PALOMAR SANZ 

Rector Magnífic de la Universitat d’Alacant 
 

EVA ALCÓN SOLER 
Rectora Magnífica de la Universitat Jaume I de Castelló 

 
JESÚS TADEO PASTOR CIURANA 
Rector Magnífic de la Universitat  

Miguel Hernández d’Elx 
 
 
 

 
 

 
20 de novembre 2018 
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UNIVERSITATA PÚBLIQUES VALENCIANES 
 
 

De nou la RSEAPV, dins de la seua política de suport al 
coneixement i al nostre propi reconeixement amb la vertebració del país, 
va col·laborar en l'organització d'una taula redona de trobada entre els 
rectors de les Universitats Públiques de la Comunitat Valenciana, en 
aquesta ocasió en  la Universitat d'Elx, en la qual els rectors de les nostres 
universitats van poder intercanviar la seua visió sobre aquells aspectes que 
consideren de major interés per a l'agenda de les universitats i, per tant, 
del major interés per a l'agenda ciutadana, tenint en compte la 
importància d'aquestes institucions en l'articulació i el progrés de la nostra 
societat, taula redona a la qual es va tindre el plaer de convidar a socis i 
ciutadans en general i que va tindre lloc a la ciutat d'Elx. 
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INTRODUCCIÓ 
 

Vicent Cebolla i Rosell 
Director de la Reial Societat Econòmica 

 d’Amics del País de València 
 

AUDIOS 2018\AUDIOS_20181120_Conf.Rectores\20181120_INTRO_SR.CEBOLLA_Conf.Rectores.mp3 

 
TAULA REDONA 

 
AUDIOS 2018\AUDIOS_20181120_Conf.Rectores\20181120_Bloque de Preguntas_Conf.Rectores.mp3 

 
DEBAT  

Intervenció del Públic 
 

AUDIOS 2018\AUDIOS_20181120_Conf.Rectores\20181120_DEBATE_Conf.Rectores.mp3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Els cinc rectors i rectores de les universitats públiques valencianes al costat del 
director de la Reial Societat Econòmica d'Amics del País en la roda de premsa. 
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Presentació de l'acte a càrrec del director de la Reial Societat Econòmica d'Amics 
del País, Vicent Cebolla i Rosell. 
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RELACIÓ DE PUBLICACIONS (1975-2017) DE  
LA REIAL SOCIETAT ECONÒMICA D'AMICS                             
                  DEL PAÍS DE VALÈNCIA 
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Problemas que plantea la conservación de los bosques del 
País Valenciano: la Sierra Calderona. 
Miguel Gil Corell.1979 

Absolutismo e Ilustración: La génesis de las Sociedades 
Económicas de Amigos del País. 
Vicent Llombart. 1979 

Introducción a la literatura valenciana actual. 
José Luis Aguirre. 1979 

La Institución Libre de Enseñanza y Valencia. 
José Bueno Ortuño, León Esteban Marco, María Luz No- 
guer Rodríguez y Joan Miguel Romà i Mas. 1979 

La industria del País Valencia davant la integració europea. 
Joaquim Mafé, Francesc Más i Antoni Rico. 1980 

Institucions constitucionals del Dret Clàssic valencià. 
Arcadi García Sanz. 1980 

Un voto en común para el mañana. 
José Antonio Maravall Casesnoves. 1980 

Mujeres de una emigración. 
Vicente Lloréns. 1981 

La sociedad científica frente a la sociedad en crisis. 
Eugenio Triana. 1981 

Geología de la Luna. 
Vicente Sos Baynat. 1981 

Universidad y sistema educativo. 
Enrique Guerrero Salom. 1981 
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Evolución histórica y situación actual de F.M.I. de Valencia. 
José Antonio Noguera de Roig. 1981 

Les propostes dels grups econòmics del País Valencia da- 
vant la crisi dels anys 30. 
Jordi Palafox Gamir. 1982 

Acte homenatge al profesor En Manuel Sanchis Guarner. 
Joseph Iborra Martínez. 1982 

La RSEAPV. Marco jurídico, estructura social y financiación 
(1776 – 1883). 
Francisca Aleixandre Tena. 1983. 

Darwin y su pensamiento, cien años después. 
María Dolores Ochando González. 1984. 

La eficiencia en el sector público. 
Juan Prats Catalá, Julio Segura Sánchez, Antonio Garrigues 
Walker y F. Pérez García. 1984. 

Los valencianos ante la nueva Ley de Aguas. 
E. Sanchis Moll, J.Mª Ibarra Chabres, J. Carles Genovés y 
J. Olmos Lloréns. 1984. 

Mendel. Futuro de la Genética. Control genético y especie 
humana. 
D.  Ochando  González,  A.  Prebosti  Pelegrí,  J.L.  Mensúa 
Fernández, J.I. Cubero Salmerón y J.E. Rodríguez Ibáñez. 1984. 

Cambio político y sociedad civil. 
Juan L. Cebrián. 1984 

La política económica en los Presupuestos Generales del 
Estado 1986. 
Francisco Fernández Marugán. 1986 
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La revelación de Juan Negrín en la Valencia de 1937. 
Juan Marichal. 1986. 

La reforma del sistema ciencia-tecnología y el ingreso de 
España en Europa. 
José María Maravall Herrero. 1987. 

Personalidad, estrés y salud. 
Johannes C. Bregelmann. 1987. 

Las relaciones de la Comunidad autónoma Valenciana 
con el Estado, otras Comunidades Autónomas, Adminis- 
tración Local y Comunidad Económica Europea. 
Adolfo Carretero Pérez. 1987. 

El servicio de la Administración de Justicia: perspectiva de 
futuro. 
Manuel Peris. 1988. 

Innovación financiera y política bancaria. 
Raimundo Poveda Anadón. 1988. 

La economía española en los últimos años de este siglo. 
Julio Rodríguez López. 1988. 

Economía y crédito en la Comunidad Valenciana. 
Salvador Fernández Calabuig. 1988 

Algunas reflexiones sobre la política fiscal española. 
Rafael Termes Carreró. 1988 

Las Cajas de Ahorros españolas en el entorno europeo. 
José Juan Pintó Ruiz. 1988. 

Europa en el umbral del siglo XXI.  ¿Hacia dónde va la 
unidad europea? 
Enrique Barón Crespo, Marcelino Oreja Aguirre, Manuel 
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Marín González, Emilio Muñoz Ruiz, Eduardo Punset Ca- 
sals, Fernando Morán López, Bernard Wouts, Fernando de 
Asúa, Mathías Hinterscheid, Klaus Meyer-Horn. 1990. 

La unidad europea vista desde la Unión Soviética. 
Zorina Irina Nicolaevna. 1990 

La unión económica y monetaria en el marco de la refor- 
ma de los tratados. 
Carlos Westendorp y Cabeza. 1992 

Suecia ante la Comunidad y la construcción europea. 
Ulf Hjertonsson. 1992. 

Aspectos económicos de las políticas estatales en materia 
de Medio Ambiente. 
Vicente Albero Silla. 1992. 

Desarrollo y Medio Ambiente: la visión del Club de Roma. 
Ricardo Díez Hochleitner. 1993. 

El Consejo Económico y Social y la articulación de la par- 
ticipación  social. 
Federico Durán López. 1993. 

La dirección estratégica en las entidades financieras. 
Emilio Tortosa Cosme. 1995. 

Satélites Televisión Información. 
Agustín Remesal Pérez. 1995. 

Dirección estratégica en las organizaciones multina- 
cionales 
David W. Thursfield.  1995 

La dirección estratégica en las grandes organizaciones. 
Joaquín Moya Anteles. 1995. 
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Consideraciones sobre la actual encrucijada europea. 
Alfredo Sáenz Abad. 1995. 

Fundamentos teóricos de la dirección estratégica. 
Juan J. Renau Piqueras. 1995. 

La inteligencia cableada. 
José Antonio Marina Torres. 1995. 

Medios de comunicación, sociedad y democracia. 
Ignacio Ramonet. 1996. 

La transición según Victoria Prego. 
Victoria Prego. 1996. 

La Inquisición y la sociedad española. 
Rafael Carrasco, Ricardo García Cárcel, Jaime Contreras. 1996. 

Idea de España en la Edad Moderna. 
Ernest Belenguer Cebrià, Jon Arrieta Alberdi, Pablo Fer- 
nández Albaladejo. 1998. 

Experiencia de una maestra republicana. 
Guillermina Medrano, José Ignacio Cruz. 1998. 

La razón de Estado en la España Moderna. 
Salvador Rus Rufino y Javier Zamora Bonilla, Pere Molas Ribal- 
ta, Xavier Gil Pujol, María de los Ángeles Pérez Samper. 2000. 

El modelo europeo de agricultura ante el desafío de la glo- 
balización. 
Albert Massot Martí. 2000. 

Psicología y sociedad. 
A. Blanco, Decano; D. Rojas y L. de la Corte, J.D. Delius, 
J.J. Miguel Tobal, R. Fernández-Ballesteros, Mª T. Anguera, 
y Mª J. Díaz-Aguado. 2000. 
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Ilustración europea. 
C. Fantappiè, J.P. Amalric, A. Mestre, J. Reeder y A. Thimm. 
2000. 

Catálogo del Archivo de la Real Sociedad Económica de 
Amigos del País, 1877-1940. 
Laura Ménsua. 2001. 

El ejército en la España moderna. 
Enrique Martínez Ruiz; Magdalena de Pazzis I Corrales; 
Cristina Borreguero Beltrán Francisco Andujar Castillo. 
2001. 

Economía y cambio social en tiempos de globalización. 
Francisco Bataller Martín Miguel Rodríguez Mendoza Ber- 
nard Cassen. 2002. 

Los montes valencianos. Incendios forestales y árboles de 
la Ilustración. 
Jorge Suárez, Nicasio Guardia, Luis Molina, José A. To- 
rrent, Pedro Muelas, Emilio Laguna, Rafael Cebrián, Fran- 
cisco Galiana, Pedro J. Salvador, Antonio López Lillo y 
Benjamín Rodrigo. 2002. 

Catalogo exposición “225 Anys de la Real Societat Econò- 
mica d’Amics del País de Valencia”. 
RSEAPV. 2003. 

Antonio José Cavanilles (1745-1804). Segundo centenario 
de la muerte de un gran botánico. 
RSEAPV. 2004. 

Icones et descriptiones plantarum.  Antonio José Cavani- 
lles. Facsímil en CD. 
RSEAPV. 2004. 
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Placer e instrucción: viajeros valencianos por el siglo 
XVIII. 
M. Bas, E. Soler, E. Giménez, M. Bolufer, G. Ramírez, E. 
Balaguer, y N. Bas. 2008. 

Ilustración y Progreso: La Real Sociedad Económica de 
Amigos del País de Valencia (1776-2009). 
Francisco Oltra Climent, Ricardo Franch Benavent, Dioni- 
sio Chanzá Jordán, Josep Vicent Maroto i Borrego, Anaclet 
Pons Pons, Justo Serna Alonso, Telesforo M. Hernández 
Sempere, Alejandro Mayordomo Pérez, Manuel Portolés 
Sanz, José Ramón Bertomeu Sánchez, Antonio García Bel- 
mar, Rodrigo Madrid Gómez, Salvador Zaragoza Adriaen- 
sens, Francisco Javier Edo Ausach, José María García Alva- 
rez-Coque, Nicolás Bas Martín. 2010. 

Anales 1983-84 de la Real Sociedad Económica de Amigos 
del País. 1985. 
Anales 1985-86 de la Real Sociedad Económica de Amigos 
del País. 1987. 
Anales 1987-88 de la Real Sociedad Económica de Amigos 
del País. 1989. 
Anales 1989-90 de la Real Sociedad Económica de Amigos 
del País. 1991. 
Anales 1991-92 de la Real Sociedad Económica de Amigos 
del País. 1993. 
Anales 1993-94 de la Real Sociedad Económica de Amigos 
del País. 1995. 
Anales 1995-96 de la Real Sociedad Económica de Amigos 
del País. 1997. 
Anales 1997-98 de la Real Sociedad Económica de Amigos 
del País. 1999. 
Anales 1999-2000 de la Real Sociedad Económica de Amigos 
del País. 2001. 
Anales 2001-2002 de la Real Sociedad Económica de Amigos 
del País. 2003. 
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Anales 2003-2004 de la Real Sociedad Económica de 
Amigos del País. 2005. 
Anales 2005 de la Real Sociedad Económica de Amigos 
del País. 2006. 
Anales 2006 de la Real Sociedad Económica de Amigos 
del País. 2007. 
Anales 2007 de la Real Sociedad Económica de Amigos 
del País. 2008. 
Anales 2008 de la Real Sociedad Económica de Amigos 
del País. 2009. 
Anales 2009 de la Real Sociedad Económica de Amigos 
del País. 2010. 
Anales 2010 de la Real Sociedad Económica de Amigos 
del País. 2011. 
Anales 2011 de la Real Sociedad Económica de Amigos 
del País. 2012. 
Anales 2012 de la Real Sociedad Económica de Amigos 
del País. 2013. 
Anales 2013 de la Real Sociedad Económica de Amigos 
del País. 2014. 
Anales 2014 de la Real Sociedad Económica de Amigos 
del País. 2015. 
Anales 2015 de la Real Sociedad Económica de Amigos 
del País. 2016. 
Anales 2016 de la Real Sociedad Económica de Amigos del 
País. 2017 
Anales 2017 de la Real Sociedad Económica de Amigos del 
País. 2018. 
Anales 2018 de la Real Sociedad Económica de Amigos del 
País. 2019 
 

Per a sol·licitar aqueste publicacions els interessats poden 
dirigir-se a: 
 
Reial Societat Econòmica d'Amics del País de València 
Secretaria 
c/ Sant Vicent Màrtir  nº 130  Pta 2   
46007 València  
www.rseapv.org 
 

http://www.rseapv.org/
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