XII Jornades, Rosell 2010
PROGRAMA DE LES XII JORNADES D’ESTUDI DEL MAESTRAT (història, arts, tradicions i natura)

Organitzades pel Centre d’Estudis del Maestrat amb la col·laboració de L’Ajuntament de Rossell
Rossell, 1-2-3 d’Octubre de 2010

Objectius
•Continuar la tasca biennal del Centre d’Estudis del Maestrat (CEM), encetada l’any 1978, en què s’analitzen, s’investiguen i
es debaten diferents aportacions sobre els valors patrimonials del Maestrat.
•Recollir les diferents aportacions exposades en ponències, comunicacions, posters i taules rodones per a ser editades pel
CEM, la qual cosa constituirà un interessant recurs cultural i educatiu.

Continguts
A més a més de les activitats pròpies de les jornades, estructurades en tres ponències, amb comunicacions i pòster
commemoratiu, hi haurà tambè taules redones on es debatran diferents qüestions; es realitzarà una visita guiada per la
població, així con actuacions musicals, exposicions i presentacions de llibres.

Lloc de realització
Casa de la Cultura de Rossell (molí)

Certiﬁcació
Centre d’Estudis del Maestrat, CEFIRE (per al professorat, de 30 hores de formació) i Universitat Jaume I.
L’organització de les Jornades ha sol·licitat a la Universitat Jaume I de Castellò (UJI) la convalidació de crèdits de lliure elecció
per la participació a les XII Jornades d’Estudi del Maestrat que el CEM organitza enguany a Rossell. En aquesta web es
conﬁrmarà si ﬁnalment s’aprova aquesta sol·licitud.

Premi de l’Ajuntament de Rossell a treballs d’investigació sobre la Vila de Rossell.
A més a més de les activitats pròpies de les Jornades d’estudi (conferències, comunicacions, debats, taules redones,
exposcions…), l’Ajuntament de Rossell vol premiar els millors treballs d’investigació que tracten sobre la Vila de Rossell.
Els treballs premiats seran escollits entre les comunicacions presentades a les Jornades, els continguts de les quals tracten
sobre aspectes de la Vila de Rossell i estaran dotats amb un primer premi de 240€ i un accesit de 180€.

Ponents
•Miquel Angel Pradilla i Cardona
•Àlvar Monferrer i Monfort
•Vicente Domenech Querol

PROGRAMA DE LES JORNADES DE ROSSELL
Divendres, 1 d’octubre
16.30h. Recepció de participants i lliurament de documentació.
17.00h. Acte inaugural de les dotzenes Jornades d’Estudi del CEM.
17.20h.Salutació poètica de les Jornades a càrrec de Jaume Rolíndez.
17.30h. PONÈNCIA, a càrrec del Dr. Àlvar Monferrer i Monfort, Dr. en Filosoﬁa i Lletres per la Universitat de Barcelona i
membre del Consell Municipal de Cultura de l’Ajuntament de Castelló, que dissertarà sobre: “Bruixes i Misteris al voltant de
Rossell“.
19.00h. Taula Redona sobre llibres que s’han publicat sobre el Maestrat.
19.30-20.30h. COMUNICACIONS
20.30h. TAULA REDONA I DEBAT sobre les comunicacions presentades.
21.00h. Concert a càrrec de la “Unió Musical de Rossell”, al temple parroquial.
Dissabte, 2 d’octubre
10.00h. PONÈNCIA, a càrec del Dr. Miquel Àngel Pradilla i Cardona, Dr. en Filologia Catalana i membre de l’Institut
d’Estudis Catalans, que dissertarà sobre: “El Baix Maestrat, epicentre d’una àrea de transició de gran transcendència
sociolingüística”.
11.00-11.30h. COMUNICACIONS
13.00-14.00h. TAULA REDONA I DEBAT sobre les comunicacions presentades.
14.00-16.30h. Dinar de treball
16.30-19.30h. COMUNICACIONS
19.30-20.30h. TAULA REDONA I DEBAT sobre les comunicacions presentades.
Diumenge, 3 d’octubre
10.00h. PONÈNCIA (a desenvolupar en l’Església del Monestir de Santa Maria de Benifassà), a càrrec del Sr. Vicente
Doménech i Querol, Inspector d’Educació, Mestre i llicenciat en Història, és especialista en l’entorn històric del sorgiment
del Monestir de Benifassà, que dissertarà sobre: “Com naix i com creix el Monestir de Santa Maria de Benifassà al segle XIII”
11.00h. Propostes i conclusions de les Jornades.
12.00h. VISITA GUIADA AL MONESTIR per les parts permissibles.
14.00h. Dinar de Germanor ofert per l’Ajuntament de Rossell.

Díptic de les Jornades
Llistat de comunicacions
Presentació de llibres

