EXPOSICIÓ TERRA DE BANDOLERS A SANT
JORDI
El Centre d’Estudis del Maestrat, va inaugurar a Benicarló el passat 22 d’abril de 2016, la seua nova exposició
titolada“TERRA DE BANDOLERS”.
L’autor i comissari de l’exposició es l’historiador Joan Ferreres i Nos, qui a la presentació de l’exposició va fer una breu
exposició sobre les causes i el que va signiﬁcar el fenomen bandoler a les nostres terres.
En aquesta 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.
Es una exposició important per al coneiximent d’aquest aspecte del Maestrat, tant per la seva estructura, qualitat històrica, i
imatges originals, com per la seua àmplia documentació.
L’exposició es composa de 10 panells de 100x80cm, que es poden penjar o colocar sobre cavallets o altres suports, i es
fàcilment transportable.
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.
Al igual que amb les altres exposicions itinerants organitzades pel CEM, l’exposició la poden demanar tots els Ajuntaments
que vulguin exhibir-la al seu municipi. Les exposicions es poden demanar des del formulari de sol·licitud
d’exposicions.

Aquí teniu el calendari actualitzat de sol.licituts de l’exposició.
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