LES XV JORNADES D'ESTUDI DEL MAESTRAT
UNA FITA PER LA CULTURA AL MAESTRAT
LES XV JORNADES D’ESTUDI DEL MAESTRAT UN REFERENT PER A LA COMARCA

Els passats dies 7 ,8 i 9 d ‘octubre, tal i com estava previst, es van desenvolupar a Xert, les XV Jornades d’Estudi del
Maestrat, amb total normalitat i dintre dels horaris inicialment establert, els ponents i comunicadors van anar exposant els
seus estudis sobre la història, la paleontologia, les arts, la natura, i en general sobre tot allò que conforma la cultura de la
comarca del Maestrat.

A les Jornades van assistir mes de 100 de persones, de molts de pobles de la comarca, amb diferents trajectòries
professionals i personals, representants d’associacions culturals del pobles del Maestrat, però totes elles amb el
denominador comú del seu interès en la cultura al Maestrat.

Cal destacar, i volem agrair, l’encert de l’Associació Cultural Font de l’Albi, de Xert, per triar l’Església Vella, com a marc de
celebració de les Jornades, la col.laboració constant i dedicació de tots els seus membre durant els tres dies que vam estar a
Xert i la seua organització perfecta per a que les Jornades es desenvoluparen sense contratemps.

Volem agrair a tots els assistents a les Jornades la seua presència i el seu interès per la cultura del Maestrat, i molt
especialment a l’Ajuntament de Xert, la seua col.laboració i recolzament en tot moment al Centre d’Estudis del Maestrat,
també volem donar un especial agraïment per la seua contribució a les Jornades, als ponents, Arturo Zaragozá, Joan F.

Mateu, Vicenç M. Rosselló, i Vicent Royo Pérez, per l’alt nivell de les seus ponències, a Francesca Segura i a Arturo
Zaragozá i Joan F. Mateu, per fer-nos de guia durant les visites, a tots els comunicants, per la seua voluntat d’estudi del
Maestrat, a Jaume Rolíndez, per la presentació poètica, al Grup de Danses La Barcella, per la seua actuació, i a Joan Micó i
Josep Meseguer, per la seua inestimable ajuda durant tots el mesos de preparació de les Jornades i els tres dies que vam
estar a Xert.

A tots ells, el reconeixement del Centre d’Estudis del Maestrat, per l’èxit de les XV Jornades d’Estudi del Maestrat.

