Memòria d'activitats 2014
RESUM DE LES ACTIVITATS DESENVOLUPADES PEL CENTRE D’ESTUDIS DEL MAESTRAT A 2014.
L’activitat més important que porta a terme el Centre d’Estudis del Maestrat és la d’editar el butlletí de dit Centre, on es
recopilen els treballs de tots aquells investigadors que estudien qualsevol aspecte històric artístic, social, etnològic,
demogràﬁc, productiu etc. de la Comarca del Maestrat. Igualment el CEM. Porta a terme de manera bianual unes jornades
d’investigació amb el nom de Jornades d’Història, Art i Tradicions Populars del Maestrat, on s’exposen i debaten les
comunicacions presentades a les jornades. A l’octubre de 2014 s’han celebrat les XIVes JORNADES D’ESTUDI DEL
MAESTRAT (entorn, història arts, tradicions…) A les poblacions de Tírig i les Coves.
Programa de les Jornades d’Estudis del Maestrat (Història, art, tradicions i natura) Tírig-les Coves 3/4/5
d’octubre 2014
Objectius:
Continuar el treball biennal del CENTRE D’ESTUDIS DEL MAESTRAT (CEM), iniciat l’any 1978, en què s’analitzen, investiguen i
debaten diferents aportacions sobre els valors patrimonials del Maestrat.
Recollir les diferents aportacions exposades en ponències, comunicacions, pòsters i taules rodones per ser editades pel CEM,
la qual cosa constituirà un interessant recurs cultural i educatiu.
Continguts:
A més de les activitats pròpies de les jornades, estructurades en tres ponències, amb comunicacions i pòster
commemoratiu, hi haurà també taules rodones on es debatran diferents qüestions; es realitzaran visites guiades i
presentacions de llibres.
DIVENDRES 3 d’octubre / SEU: MUSEU DE LA VALLTORTA.
16.30 h.:Recepción de participants i lliurament de documentació al Museu de la Valltorta de Tírig.
17.30 h .: Acte inaugural de les XIV Jornades d’Estudi del CEM.
18.00 h.:Presentación poètica de les Jornades a càrrec del Sr. Jaume Rolíndez Fonollosa.
18.20 h .: Ponència. “La Valltorta i la dinamització turística dels pobles que l’envolten”. A càrrec del Sr. Artur Aparici,
professor de l’UJI.
19.20 h .: Visita a la Col·lecció Museogràﬁca permanent Gabriel Puig Roda de Tírig.
DISSABTE 4 d’octubre / SEU: COVES DE VINROMÀ.
10.00 h .: Ponència. “Advocacions i ermites a les Coves de Vinromà”. A càrrec del Sr. Àlvar Monferrer, membre del Consell
Municipal de Cultura de l’Ajuntament de Castelló. (A l’ermita de Sant Vicent).
11.00 h .: Comunicacions.
13.00 h .: Taula rodona i debat sobre les comunicacions presentades.
14.00 h .: Pausa i dinar
16.30 h .: Comunicacions
19.30 h .: Taula rodona i debat sobre les comunicacions presentades.
20.00 h .: Visita cultural a la casa de “Les Senyoretes” a càrrec de Juanjo Sales.

DIUMENGE 5 d’octubre / SEU: MUSEU DE LA VALLTORTA.
10.00 h .: Ponència: “La Valltorta en els orígens de l’Art Rupestre Llevantí”. A càrrec de Rafael Martínez i Pere Guillem.
Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals. CulturArts. Generalitat Valenciana.
11.00 h .: Taula rodona. Presentació dels últims llibres publicats sobre el Maestrat per part dels autors corresponents.
12.00 h .: Visita guiada a algun abric de pintures rupestres de la Valltorta.
14.00 h .: Dinar de germanor oferta pels Ajuntaments organitzadors de Tírig i les Coves.
Conclusions i lliurament de Premis de les Jornades.
Ponents
Sr. Artur Aparici, professor de la Universitat Jaume I de Castelló.
Sr. Àlvar Monferrer, Membre del Consell Municipal de Cultura de l’Ajuntament de Castelló.
Srs. Rafael Martínez i Pere Guillem. Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals. De la Generalitat
Valenciana.
Certiﬁcació
Centre d’Estudis del Maestrat, Ceﬁre (per al professorat, de 30 hores de formació) i Universitat Jaume I (1 crèdit de lliure
conﬁguració per als estudiants de la Universitat Jaume I).
Premis d’investigació
Premi de l’Ajuntament dels Coves de Vinromà als treballs de recerca sobre la Vila de Les Coves.
Premi de l’Ajuntament de Tírig als treballs de recerca sobre la Vila de Tírig. Tots dos ajuntaments volen premiar el millor
treball de recerca que tracti sobre les seves respectives viles.
Els treballs premiats seran escollits entre les comunicacions presentades a les Jornades, els continguts tracten sobre
aspectes de la Vila de les Coves de Vinromà, en el primer cas, i sobre la Vila de Tírig, en el segon, i estaran dotats,
cadascun, amb un primer premi de 200 €.
Les comunicacions que optin al premi han de presentar abans del dia 28 de setembre al CEM enviant-les al correu:
cemaestrat@hotmail.com.
En l’any de 2014 s’han publicat les següents obres.
“Butlletins” 90 i 91.
“Història dels Caperó de Traiguera”
“Poderosos Pleitos. El Señorio de Montesa “
“Peñíscola inexpugnable”.
Disseny panells introductoris per a les Jornades.
La quantia de totes aquestes publicacions més les despeses corrents suma la quantitat de 12.809,67 €
Durant el present any, a part de les activitats descrites també s’han dut a terme pel CEM, a part lògicament de les
publicacions, l’exposició itinerant de les cartes de població dels pobles del Maestrat, així com la nova exposició de
Ocells del Maestrat, on juntament amb les exposicions s’han fet conferències explicatives de l’esdeveniment a càrrec de
membres del Centre, destacant:
Exposició de Cartes Pobles, ha estat exposada a:
Vilafranca del 8 de febrer al 2 març 2014.
Ares del Maestrat del 4 al 31 agost 2014.
Benassal l’1 al 31 de maig de 2014.
Vinaròs l’1 al 30 de setembre.

Exposició de Ocells del Maestrat, ha estat exposada a:
Benicarló del 21 d’abril al 18 de maig.
Benassal l’1 al 31 de juny.
Exposició permanent a la seu del CEM del projecte del port de Benicarló.
Al mes de febrer el CEM va col·laborar amb l’Ateneu de Castelló, en l’organització de la visita dels seus associats a les
exposicions de llum de les imatges, que se celebren durant tot l’anys 2014 a Benicarló i Vinaròs, sent el coordinador el
membre de la Junta Directiva del CEM Juanjo Escrig.
Participació del Centre, el dia 13 de gener de 2014, en el 775 aniversari de la Carta de Població de Benassal, i
conferència impartida pel nostre soci Pere-Enric Barreda sobre el document i data de concessió.
El dia 8 de febrer de 2015 a CEM va participar en la població de Santa Bàrbara (Tarragona) a la “Trobada dels Terres de
Cruïlla” en què va a col·laborar en diverses activitats i en la preparació, per a la posterior publicació dels ” Itineraris
d’Cruilla “,
Al març de 2014 va tenir lloc la Presentació del llibre “Poderosos pleitos”, editat per la Universitat Jaume I amb la
col·laboració del CEM, del qual és autor el company Javier Hernández.
El CEM ha participat durant el mes d’abril, a les VIII Jornades d’Onomàstica i Toponímia a Vinaròs, organitzada per
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua ia les Trobades d’Escoles Valencianes de Benicarló, en les quals es van presentar
comunicacions per membres del CEM .
També es va presentar el llibre “L’Explorador Andrés (1807 -1837)”, el dia 4 d’abril, a la ciutat de Tortosa. El llibre ha
estat editat pel CEM, i el seu autor és Rafael Monferrer.
L’acte va ser organitzat per la Biblioteca Marcel·lí Domingo en col·laboració amb el Centre d’Estudis del Maestrat, la
presentació va anar a càrrec de Joseph Bayarri Raga i pel mateix autor
Al Saló Gòtic del Castell de Peníscola, dissabte 17 de maig, va tenir lloc l’acte del lliurament de la primera edició dels
Premis “Maestrat Viu” en reconeixement a la feina per la llengua i la cultura del Maestrat. En el qual el Centre d’Estudis
del Maestrat va ser guardonat amb el Premi Pere Labèrnia.
El dissabte 7 de juny, a les 18:00 h. a la sala d’actes del Centre Sociocultural de Peníscola es va presentar el llibre
“PEÑISCOLA INEXPUGNABLE“, l’autor és Javier Hernández Ruano, doctor en Història per la Universitat de València i
membre de la Junta Directiva del CEM.
El dia 12 de juliol la Junta Directiva del CEM, vam realitzar una visita guiada a l’exposició “Pulcra Magistri” a les seus de
Culla i Catí, on van rebre una informació documentada per Arturo Saragossa, seguidament va tenir lloc un dinar de
germanor al restaurant de la Font de la Abellá.
Durant el mes d’agost de 2014, va tenir lloc a Càlig, la presentació del llibre “Càlig Moderm I” del nostre company Joan
Ferreres, premi Vila de Càlig a les XIIes Jornades d’Estudi del Maestrat. Aquest llibre ha estat editat per l’editorial Onada.
També a l’agost de 2014 va tenir lloc a Canet lo Roig la presentació del llibre “Canet Moderm II” del qual és autor Joan
Ferreres i editat per la mateixa editorial que l’anterior.
El dissabte 6 de setembre de 2014 les 19:00 hores, a la seu del CEM C / Major, 3 de Benicarló es va presentar el llibre
“Història dels Caperó de Traiguera”, del qual és autor, Joan Ferreres Nos.
Durant els dia 26, 27 i 28 de setembre de 2014 el Centre d’Estudis del Maestrat ha participat i col·laborat en el I Simposi
sobre Benet XIII, El Papa Lluna, celebrat al saló Gòtic del Castell de Peníscola.
El dia 13 de setembre de 2014, el poble de Benassal i diverses institucions amb les quals va col·laborar en Centre d’Estudis
del Maestrat, va tenir lloc l’Homenatge pòstum a Pere-Enric Barreda Edo.
El CEM representat per Joan Ferreres Nos, com a Vice-president de l’entitat va pronunciar unes sentides paraules del que va
ser el nostre company, amic i membre de la Junta Directiva del CEM. Amb el títol de la “Impronta de Pere-Enric al Centre
d’Estudis del Maestrat”.
El 18 d’octubre, després de la reunió mensual de la Junta Directiva del CEM, aquesta es va desplaçar a la veïna ciutat de
Vinaròs, on va visitar l’exposició de La Llum de la Imatges.

Com ja és habitual en CEM va participar en el “2n Congrés de la Universitat de València i dels Instituts d’Estudis
Comarcals (IDECOS)” en què es va presentar una comunicació pel nostre company Cast Sorlí sobre “EL molí d’oli de
Cervera “.
Com tots els anys anteriors el CEM ha col·laborat amb el dia del llibre a Vinaròs el dissabte 19 d’abril i en Benicarló el
diumenge 27 d’abril de 2014 amb el muntatge d’un estand on s’han donat a conèixer les publicacions del Centre.
El CEM també ha desenvolupat conferències sobre diferents aspectes històrics a Benicarló, i Albocàsser. A participat en el
1er Congrés Universitat de València-Instituts d’Estudis Comarcals, amb la comunicació “Turisme Cultural, desarrollo
territorial i sostenibilitat” a càrrec de Joan B. Simó en representació del CEM.
Independentment a aquests treballs enumerats, el CEM segueix treballant en diferents camps de manera contínua i en
ocasions poc divulgada com és l’inventari del patrimoni etnològic, històric i artístic del Maestrat.
Igualment el Centre d’Estudis ha desenvolupat una pàgina web en la qual es recullen tots els treballs publicats pel mateix,
on els estudiosos i amants del Maestrat poden trobar les referències d’aquests treballs.
El Centre també té i fomenta l’intercanvi de les seves publicacions amb diferents universitats, centres d’estudis,
organitzacions de recerca i entitats estrangeres.
Benicarló 2 febrer 2015.
Signat, el secretari. Antonio Cuenca Caballero

