JORNADES D'ESTUDI DEL MAESTRAT - XERT
Com que ja s’apropen les XV JORNADES D’ESTUDI DEL MAESTRAT, els dies 7,8 i 9 d’octubre de 2016 a Xert, vos
facilitem el Tríptic amb la informació sobre el Programa de les Jornades, horaris, ponències, actes programats durant les
Jornades, etc.
També teniu la Fitxa d’inscripció, per als assistents que vulgen rebre la bossa de les Jornades amb publicacions gratüites i la
carpeta exclusiva per als inscrits, o per als que presenten comunicacions.
També adjuntem les Bases dels Premis d’Investigació que promou l’Ajuntament de Xert, aproﬁtant la celebració de les
Jornades, amb dos premis en metàlic i un premi per als investigadors novells.
Si voleu accedir a tota la informació només teniu que punxar damunt de cada apartat per tindre accés a cadascun dels
documents.
Tríptic de les Jornades
Informació de les Jornades inclosa al butlletí 95 del CEM
Normes de Publicació
També us podeu inscriure online des del formulari d’inscripció a les jornades.
Si teniu dubtes o voleu consultar-nos qualsevol aspecte de les Jornades, podeu enviar-nos un correu a l’adreça del
CEM,cemaestrat@gmail.com
L’assistència a les Jornades, com sempre, es lliure i gratüita.
Vos esperem a tots a Xert, per continuar estudiant, coneixent, treballant i gaudint de la comarca del Maestrat.

No hi falteu!!!

XV JORNADES D’ESTUDI DEL MAESTRAT – XERT
Els dies 7,8 i 9 d’octubre de 2016, tindràn lloc les XVenes Jornades d’Estudi del Maestrat, que continúen la tasca, d’Estudi
de la comarca del Maestrat, que vam iniciar ja fa 30 anys.
Enguany les Jornades ens porten a XERT, on estudiarem la historia, l’art, la natura i les tradicions del Maestrat, i a mes
farem especial atenció a la població que ens acull, Xert.
Vos presentem el Cartell de les XVenes Jornades d’Estudi del Maestrat, i en breu vos anunciarem la programació
completa, amb les activitats, ponències, premis d’investigació, etc.
Esteu atents a les noticies que anirem fent pÚbliques en aquesta mateixa web i també al Facebook del CEM.

FIRES DEL LLIBRE DE VINARÒS I BENICARLÓ –
TROBADES D’ESCOLES - BENASSAL
Com tots el anys el CEM ha participat a les FIRES DEL LLIBRE de Vinaròs i Benicarló, en una cita que ja es habitual al nostre
calendari d’activitats anual.
Tant la ﬁra de Vinaròs el dia 23 d’abril , com la deBenicarló, el dia 24 d’abril , van servir per presentar les nostres darreres
publicacions, i atendre al nombros públic interessat en les activitats del CEM, i en la cultura del Maestrat.
Com també va sent habitual, el proper dia 5 de juny, el CEM participarà a les Trobades d’Escoles en valencià que es
celebraran enguany a Benassal.

PREMI MAESTRAT VIU PER A JOAN FERRERES I
NOS
El nostre company Joan Ferreres i Nos, vicepresident el CEM, ha segut guardonat per l’associació Maestrat Viu, amb el
premi Carles Salvador a la seua trajectòria personal, en que es reconeix la importància dels seus estudis dedicats al
Maestrat, molts d’ells editats pel CEM.
L’entrega dels premis Maestrat Viu, será aquest dissabte 21 de maig al Santuari de la Font de la Salut, a Traiguera.
Ens alegrem per Joan, i pel que implica de reconeiximent als anys de treball per la nostra comarca.
¡ Enhorabona Joan !

REFUNDACIO DE LA FIECOV
El passat 16 d’abril de 2016, va tindre lloc a la ciutat de València, l’assemblea de refundació del la Federació d’Instituts
d’Estudis Comercals i Locals del País Valencià – FIECOV.
Aquesta Federació agrupa als Instituts i Centres d’estudis comarcals i locals, i el seu objectiu es recolçar i donar difussió a
les activitats promogudes per cada Centre d’Estudis.
En breu es possarà en marxa un portal web per accedir de manera unitaria a totes les webs dels Centres d’Estudis, i poder
tindre informació actualitzada de les seues activitats en tot moment, a mes es promouran des de la Federació altres
activitats coordinades dels diferents Centres d’Estudis.

INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ TERRA DE
BANDOLERS A BENICARLÓ
El divendres 22 d’abril, a les 20.00 h, es va inaugurar al Saló Gòtic de l’antic Ajuntament de Benicarló, l’exposició “TERRA
DE BANDOLERS”, organitzada el CENTRE D’ESTUDIS DEL MAESTRAT.
L’acte va comptar amb la presencia de l’autor del catàleg de l’Exposició, i comissari de l’Exposició, l’historiador del
Maestrat, Joan Ferreres Nos.
L’acompanyava l’autor dels dibuixos que recreen l’època del bandolerisme, Joan Carles Ronchera Beltrán.
Mes d’una quarentena de persones, així com la Dama del CEM, a les properes festes patronals, Maria Vidal Marzal, van
seguir les explicacions de l’historiador, que va contextualitzar les causes del fenòmen bandoler, i va relatar alguna de les
accions que els bandolers, van dur a terme per les terres del Maestrat, els Ports, el Montsía i les Terres de l’Ebre durant els
segles XVI i XVII.
Desprès de la seua estada a Benicarló, el CEM, oferirà de forma gratuïta l’Exposició “TERRA DE BANDOLERS” als
Ajuntaments dels pobles del Maestrat, que la vullguen exposar.
Sens dubte una exposició molt interessant, sobre un tema poc conegut i sorprenent del passat de la nostra comarca.

INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ TERRA DE
BANDOLERS
EL CENTRE D’ESTUDIS DEL MAESTRAT,inaugurarà al Saló Gòtic del vell Ajuntament Benicarló, el divendres dia 22
d’abril, a les 20 hores l’exposició TERRA DE BANDOLERS.

A l’exposició, es presenta l’activitat bandolera dels segles XVI i XVII per les terres del Maestrat, Ports de Morella, Montsià i
Terres de l’Ebre.

Serà presentada per l’autor dels textos i comissari de l’exposició, Joan Ferreres Nos, i també assistirà, el dibuixantJoan
Carles Ronchera Beltran.

L’entrada es lliure.

Vos Esperem !!!

FES-TE SOCI DEL CENTRE D’ESTUDIS DEL
MAESTRAT
Ara és el moment…
Per només 12 euros anuals tindràs els dos butlletins i altres avantatges de les nostres activitats, descompte en compra de
llibres, accés al fons bibliogràﬁc i molt més.
A més, si et dones d’alta abans del 30 d’abril, et regalem diversos llibres i butlletins ja publicats del nostre
fons editorial, per celebrar Sant Jordi i la Fira del Llibre.
Estigues al dia dels estudis i investigacions sobre l’Alt i Baix Maestrat.
Al CEM fem cultura, fem Maestrat!
També ens podràs trobar a les Fires del Llibre de Vinaròs i Benicarló.
Més info a: cemaestrat@gmail.com al nostre facebook.
Inscripcions en aquesta mateixa web a l’apartat CONTACTAR.

EL CEM TINDRÀ DAMA A LES FESTES DE
BENICARLÓ
El 2 d’abril, representants del Centre d’Estudis del Maestrat, entre rams de ﬂors adolescents, van lliurar a la senyoreta
Maria Vidal Marzal la banda de Dama de Festes que li serà imposada per la Reina la nit de la Proclamació de la Reina,
Dulcinea i Dames de la Cort d’Honor de l’any 2016.
L’acte va tindre lloc a la llar de la família Vidal Marzal, i en representació del CEM, Antonio Cuenca li va fer a mans la banda
acreditativa i Jaume Rolíndez li va dedicar un emotiu poema sobre el Maestrat.
Un acte senzill, però intens, que va omplir d’emoció a Maria, família i amics i amigues que l’acomboiaven.

NOVA EXPOSICIÓ DEL CEM: TERRA DE
BANDOLERS
El Centre d’Estudis del Maestrat, aquest més d’abril, inaugurarà a Benicarló una magníﬁca exposició titolada “TERRA DE
BANDOLERS”.
Es presenta l’activitat bandolera dels segles XVI i XVII per les terres del Maestrat, Ports de Morella, Montsià i Terres de
l’Ebre.
La millor que s’ha fet mai arreu de l’estat per la seva estructura, qualitat històrica, imatges originals i àmplia documentació.
Va acompanyada d’un llibre-catàleg que contextualitza el fenomen bandoler per una cinquantena de pobles de les
comarques esmentades.
L’Exposició s’estructura al voltant dels següents apartats :
1) Bandolerisme modern al Maestrat,
2) Tipus de Bandolerisme,
3) Causes primàries del Bandolerisme,
4) Causes secundàries del Bandolerisme,
5) La corrupció administrativa,
6) Institucions contra el Bandolerisme,
7) La quadrilla del Serrut de Morella,
8) Presons famoses del Maestrat,
9) Llocs de bandolers al Maestrat,
10) Llocs de bandolers a les Terres de l’Ebre.
El CEM anunciarà com la podran exposar tots els Ajuntaments que vulguin tenir-la.

