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El passat tres de gener, a l’església de Benassal i a les 19:30 hores, es va fer l’acte commemoratiu del 775 aniversari de la
Carta de Població, que dóna començament a tot una any de celebració de l’efemèride.
Va presentar l’acte la regidora Mari Luz Monterde, que donà pasa succesivament al rector, Enrique Vicedo, a l’alcalde,
Baudilio Martínez, al diputat de Cultura, Héctor Folgado, al president del CENTRE D’ESTUDIS DEL MAESTRAT, Joaquín Roca, i
al cronista de Benassal, Pere-Enric Barreda, que va fer un breu parlament soble la data i el document. Finalment, Sara
Garcia i Nacho Falcó van interpretar una adaptació de l’Himne de Benassal (de Perfecto Artola) per a ﬂauta i fagot.
Com a més des de les 17:30 estava exposat el document original, així com els commemoratius del 750 i 775 aniversari,
l’assistència de públic va superar les 200 persones.
Per a mes informació podeu consultar les següents webs.

http://opinions.laveupv.com/josep-miquel-bausset/blog/3276/benassal-775-anys-dhistoria
http://www.levante-emv.com/opinion/2014/01/06/benassal-775-anys/1065802.html
http://www.levante-emv.com/castello/2014/01/03/benassal-775-anys/1064956.html

Carta de Població de la Salzadella
“Les cartes de població són les verdaderes partides de naixement dels nostres pobles i, per tant, deuríem de celebrar
l’aniversari tots els anys, com ho fem, en major o menor mesura, les persones a nivell individual, perquè és un
aconteixement que ha determinat el devenir dels pobles i dels seus pobladors” va dir el president del CENTRE D’ESTUDIS
DEL MAESTRAT” en l’acte organitzat conjuntament amb l’Ajuntament de la Salzadella el dissabte 21 de desembre.
En el mateix acte es va fer entrega a l’alcalde, l’I.lustrissim Sr. Cristóbal Segarra, d’una reproducció fotogràﬁca de la cartapobla de la Salzadella.
A continuació el professor Pere-Enric Barreda (Universitat de Barcelona), de manera molt senzilla, va explicar als presents
els successius passos del procés de repoblament que va portar-se a terme a l’actual localitat de la Salzadella, fa ara 775
anys.

