COMUNICACIONS JORNADES 30-09-2014
Ja podeu consultar les comunicacions que es presentaràn
a les XIV JORNADES D’ESTUDI DEL MAESTRAT,
que es faràn a Tirig i Les Coves
aquest cap de setmana.

FOTOS JORNADES 2014
Si voleu vore algunes fotos de les
Jornades d’Estudi del Maestrat,
podeu entrar al Facebook de CEM,
a l’enllaç que teniu a la part dreta d’aquesta mateixa pàgina.

NOTICIES CEM 31- 07-2014
1)
S’amplia el plaç per la presentació de comunicacions a les XIV Jornades d’Estudi del Maestrat, que es
celebraràn els dies 3,4,i 5 d’Octubre de 2014, a les poblacions de Tirig i de Les Coves de Vinromà.
El nou plaç per fer-nos arribar les vostres comunicacions, és el dia 24 de Setembre de 2014, amb la qual cosa, podreu
aproﬁtar també tot el mes de Setembre per a preparar-les.
Vos agairíem que si teniu pensat presentar alguna comunicació, ens ho feu saber l’abans possible, enviant-nos un e-mail, a
cemaestrat@gmail.com o acemaestrat@hotmail.es, amb el títol i dues línies amb el contingut de la comunicació, per poder
organitzar el temps de les comunicacions durant les Jornades.

2)
El próxim dijous, dia 4 de Setembre de 2014, a les 19:00 hores, tindrà lloc a la Biblioteca Municipal de
Vinaròs, Plaça de l’Hort dels Escribano, la inauguració de l’exposició “Cartes de Població del Maestrat” organitzada pel
Centre d’Estudis del Maestrat, que fou coordinada pel professor Pere Enric Barreda, i que amb carácter itinerant, ha visitat
nombroses poblacions del Maestrat.
L’acte inaugural contarà amb la presència del president del Centre d’Estudis del Maestrat, Ximo Roca Albalat, a més d’altres
autoritats locals de Vinaròs.
L’exposició romandrà oberta a la seu de la Biblioteca Municipal de Vinaròs, ﬁns al dia 30 de Setembre de 2014.

3)
El pròxim dissabte, dia 6 de Setembre de 2014, a les 19:00 hores, tindrà lloc a la seu del Centre d’Estudis
del Maestrat, C/ Major nº 3 de Benicarló, la presentació del llibre “HISTÒRIA DELS CAPERÓ DE TRAIGUERA”, del
que es autor, Joan Ferreres Nos, infatigable historiador del Maestrat. El llibre està editat pel CEM, amb la col.laboració del
Centre Cultural Traiguerí i de l’Associació dels Jordiencs Absents.
En aquesta obra, s’analitza amb detall 300 anys de la història de 15 generacions de diverses famílies “Caperó” que van
arribar a Traiguera procedents de la vila veïna, La Jana, on havien estat repobladors de l’edat mitjana, però després
s’estableixen a la “Trayguera Moderna”. Llavors s’emparenten amb altres famílies, més tradicionals i arrelades, com els
Bort, Matamoros, Vidal, de Ferreres i Dellà de Traiguera, els Pons de Canet, els Nadal i Miquel d’Ulldecona, els Monserrat de
Tortosa, etc. A mesura que anaven millorant el seu estatus econòmic, social i militar van començar els matrimonis amb
altres pubills i pubilles notables de Benicarló, d’Ulldecona, Tortosa, Castelló, Vinaròs, etc. Sobretot, quan van adquirir la
categoria de cavallers i nobles, a meitat del segle XVII, aproﬁtant la cojuntura de la “Guerra dels Segadors”.

NOTICIES CEM - 07- 2014
El CEM va visitar dissabte dia 12 de Juliol, les seus de Culla i Catí, de l’Exposició “Pulchra Magistri” organitzada per la
Fundació La Llum de les Imatges.
El nostre guía durant la visita va ser el Dr. Arturo Zaragozá Catalán, qui va donar-nos una detallada explicació tant de la
rehabilitació dels diferents espais, com de les pintures i escultures que conformen l’exposició en aqueste dos seus.
Amb aquesta visita, tant sols ens queda per visitar la seu de Vinaròs d’aquesta magníﬁca exposició.

Per alta part, el nostre company de la Junta Directiva del CEM, Joan Ferreres Nos, presentarà aquest mes d’agost, dos
noves publicacions sobre les población de Càlig i Canet lo Roig, que están editades per l’editorial Onada.
El dia 1 d’Agost , es presentarà a les 19 h, al Centre de Cultura de Càlig, el llibre“Calig modern (I)”, i al dia següent 2
d’Agost, es presentarà a les 19 h. al tele-club de Canet lo Roig, el llibre “Canet modern (II)”.
Els dos llibres conformen una completa i documentada història d’aquests dos municipis del Maestrat.
Tots els socis i amics del CEM, quedeu convidats a acudir a les dues presentacions. L’entrada es lluire.

Propera presentació del llibre "PEÑISCOLA

INEXPUGNABLE"
El proper dissabte 7 de juny, a les 18:00 h. al saló de plens del Centre Sociocultural de Peniscola, (junt al Palau de
Congressos) es presentarà el llibre “PEÑISCOLA INEXPUGNABLE”, del qual es autor Javier Hernández Ruano, doctor en
Història per la Univesitat de València i membre de la Junta Directiva del CEM.
A l’obra, s’analitza l’evolució de la fortalesa de Peniscola ( Projectes i obres d’enginyeria miilitar) en funció del contexte
polític i militar del Mediterrani.
—————————————–
El próximo sábado 7 de junio, a las 18:00 h. en el salón de plenos del Centro Sociocultural de Peñíscola (junto al Palacio de
Congresos) se presentará el libro“PEÑISCOLA INEXPUGNABLE”, cuyo autor es Javier Hernández Ruano, doctor en Historia
por la Universitat de València y miembro de la Junta Directiva del CEM.
En la obra se analiza la evolución de la fortaleza de Peñíscola (proyectos y obras de ingeniería militar) en función del
contexto político y militar del Mediterráneo.

PREMI PERE LABERNIA AL CEM
Maestrat Viu, ha reconegut al CENTRE D’ESTUDIS DEL MAESTRAT, amb el premi Pere Labèrnia a la trajectòria
col·lectiva per més de 30 anys de dedicació a recollir, investigar i defendre la història i la cultura del Maestrat i incrementar
progressivament les seues publicacions en Valencià.
El CEM es va fundar l’any 1982 a Benicarló i des d’eixe moment han publicat 91 butlletins periòdics i 64 publicacions
editorials que és el fons editorial més complet de tota la comarca històrica del Maestrat.
A més, el CEM ha organitzat 13 edicions de les Jornades Culturals de Maestrat i ha col·laborat i participat en decenes de
congressos, seminaris, cursos, trobades i reunions.
També han estat guardonats el nostre company Pere – Enric Barreda, i el Grup de Recuperació de la Memòria
Històrica de Benassal del segle XX.
L’entrega dels premis serà aquest dissabte 17 de maig a les 20:00 hores al Castell de Peniscola.
Si voleu mes informació podeu visitar la pàgina www.maestratviu.org

IN MEMORIAM PERE - ENRIC
EN MEMÒRIA DEL DR. PERE-ENRIC BARREDA i EDO
Després de l’enterrament d’ahir diumenge, continuem consternats i lamentem profundament la sobtada pèrdua del bon
l’amic, PERE-ENRIC BARREDA i EDO, gran ﬁlòleg, gran historiador medievalista del Maestrat, eminent professor de la
Universitat Central de Barcelona, benassalenc il.lustre, gran orador i membre de la Junta Directiva del Centre d’Estudis del
Maestrat.
Una gran pèrdua per la cultura del Maestrat i del País València.
Persones de la vàlua de Pere-Enric trigarem molts anys a tenir-ne.

ACTIVITATS CEM ABRIL - 2014
El CEM, estarà present un any mes, a les Fires del Llibre de Vinaròs i de Benicarló.
La Fira del Llibre de Vinaròs es celebra aquest dissabte 19 d’Abril, a la plaça de la Mera, des de les 10:30 hores
La Fira del Llibre de Benicarló es celebrarà el diumenge 27 d’Abril, a la plaça de Sant Bertomeu des de les 10:00
hores.
L’Exposició sobre Aus Comunes al Maestrat, estará oberta a l’Ediﬁci Gòtic de l’Ajuntament de Benicarló des del 24
d’Abril, ﬁns al 18 de Maig.
L’Exposició sobre Cartes Pobles del Maestrat, estará oberta a Benassal, des del dia 5 al 31 de Maig.
El CEM ha participat durant el mes d’Abril, en la Jornada d’Onomàstica de Vinaròs, organitzada per la Acadèmia
Valenciana de la Llengua i a les Trobades d’Escoles Valencianes de Benicarló.
També es va presentar el llibre “L’Explorador Andrés (1807 -1837)”, a la ciutat de Tortosa. El llibre està editat pel
CEM, i l’autor es Rafael Monferrer.
L’acte va estar organitzat pel la Biblioteca Marcel·li Domingo en col·laboració amb el CEM, anant la presentació a càrrec de
Josep Bayerri Raga i del propi autor.
Amb la presentació es pretenia apropar la ﬁgura del personatge biograﬁat, Marcel·lí Andrés Bernat, a seva ciutat d’adopció,

Tortosa, on la seva ﬁgura ha passat desapercebuda ﬁns al dia d’avui. L’autor va glossar la ﬁgura d’aquest personatge del
primer terç del segle XIX, que va ser capaç, sense mitjans, d’explorar les costes i les illes del Golf de Guinea, estudiant la
vida i costums de les poblacions indígenes; mig segle abans de que ho fessin altres europeus que van adquirir notorietat i
reconeixement. La seva curta vida, la pèrdua de documentació i la tardança en publicar la crònica del seu viatge han estat,
ben segur, les raons per les que Marcel·lí Andrés no va tenir després de la seva mort el reconeixement que la seva gesta
mereixia.

El CENTRE D'ESTUDIS DEL MAESTRAT,

col.labora en la publicació del llibre
“PEÑISCOLA INEXPUGNABLE”
El CENTRE D’ESTUDIS DEL MAESTRAT, col.labora en la publicació del llibre “PEÑISCOLA INEXPUGNABLE”, que
es ﬁnança per VERKAMI.
“Peñ ı́scola inexpugnable”, es una nova publicació de la que es autor el membre de la Junta Directiva del CEM, Javier
Hernández Ruano, i que cobreix cuatre segles de projectes i obres d’ingenieria militar en la fortalesa de Penı́scola que, en
simbiosis amb les seues condicions naturals, des de 1579 la van convertir en inexpugnable.
Utilitzant una extensa i variada documentació original e inèdita, dispersa en diferents arxius espanyols, l’autor proposa
coneixer l’evolució de la fortalesa mitjançant un llenguatje didàctic i un passeig pels planols, el.laborats pels enginyers i els
mapes alçats pels oﬁcials de l’exèrcit i la marina, tant espanyols com internacionals.
VERKAMI, és ‘crowdfunding’, una nova manera de ﬁnançar grans idees i als seus creadors, donant suport a projectes
innovadors i creatius, per micromecenatge, amb la participació de totes les persones interessades en el projecte.
Si vols col.laborar en aquest projecte, en el que ja col.labora el CEM, entra al següent enllaç i fes la teua aportació.
http://www.verkami.com/projects/8112-peniscola-inexpugnable-la-fortaleza-de-peniscola-merece-un-libro
_______________________
El CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAESTRAZGO, colabora en la publicación del libro “PEÑISCOLA INEXPUGNABLE”,
que se ﬁnancia por VERKAMI.
“Peñ ı́scola inexpugnable”, es una nueva publicación de la que es autor el miembr de la Junta Directiva del CEM, Javier
Hernández Ruano, y que cubre cuatro siglos de proyectos y obras de ingeniería militar en la fortaleza de Peñ ıś cola que, en
simbiosis con sus condiciones naturales, desde 1579 la convirtieron en inexpugnable.
Utilizando una extensa y variada documentación original e iné dita, dispersa en diferentes archivos españ oles, el autor
propone conocer la evolución de la fortaleza mediante un lenguaje didá ctico y un paseo por los planos, elaborados por los
ingenieros y los mapas, levantados por los oﬁciales del ejé rcito y la marina, tanto españ oles como internacionales.
VERKAMI es ‘crowdfunding’ para ﬁnanciar grandes ideas y a sus creadores, dando soporte a provectos innovadores i
creativos, por micromecenazgo, con la participación de todas las personas interesadas en el proyecto.
Si quieres colaborar en este proyecto, en el que ya colabora el CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAESTRAZGO, entra en el
siguiente enlace y haz tu aportación.
http://www.verkami.com/projects/8112-peniscola-inexpugnable-la-fortaleza-de-peniscola-merece-un-libro

BUTLLETI 91
El CEM publicarà en breu i distribuirà entre els seus socis, el número 91 del seu butlletí semestral.
Aquest butlletí conté varies comunicacions presentades a les XIIIenes Jornades d’Estudi del Maestrat, celebrades a Càlig, la
d’ Amat Bellés, titulada “Els ràfecs pintats del Maestrat”; la de Juan José Escrig, “Mètodes tradicionals de caça en
Atzaneta – El tord de les ànimes”; la de Enric Forner, Joan Castany i Vicent Gual, “Dinàmica poblacional de
Rhynchocerithium valeriae (Gastropoda) de la formació Margues de Cervera del Maestrat”; la de Juan B. Simó,
“L’herba cuquera, alga tradicional terapéutica”; i la de Pedro Manuel Fabregate“Col.lectivitzacions a Càlig: un
somni trencat al ﬁnal de la Guerra Civil”.
També s’inclouen els següents articles: “El olivo helado de Culla. Primer Premio Nacional – AEMO – 2011, al
mejor olivo monumental de España”d’ Arturo Esteve; ”Història del Bovalar de Canet” de Joan Ferreres; “ Vestigis
de salines medievals a Torreblanca. El comerç de la sal a l’entorn del territori medieval de Xivert i Albalat” de
Juan Emilio Prades; “Caps de la tercera guerra carlista a la població d‘Alcalà – Cançoner” d’Aureli Puig; i
“L’assagador de la Cova Roja de Benassal (1555-1905)” de Pere-Enric Barreda.
Aquest butlletí pot adquirir-se a la seu del CEM o sol·licitar-lo mitjançant aquesta web.
També pots fer-te soci del CEM i per una quota anual de 12 € rebràs al teu domicili per correu ordinari, els dos butlletins
anuals que publica el CEM.
______________________________________________
El CEM publicará en breve y distribuirá entre sus socios, el número 91 de su boletín semestral.
Este boletín contiene varias comunicaciones presentadas en les XIIIavas Jornadas de Estudio del Maestrazgo, celebradas en
Càlig, la de Amat Bellés, titulada “Els ràfecs pintats del Maestrat”; la de Juan José Escrig, “Mètodes tradicionals de
caça en Atzaneta – El tord de les ànimes”; la de Enric Forner, Joan Castany y Vicent Gual, “Dinàmica poblacional de

Rhynchocerithium valeriae (Gastropoda) de la formació Margues de Cervera del Maestrat”; la de Juan B. Simó,
“L’herba cuquera, alga tradicional terapéutica”; y la de Pedro Manuel Fabregate“Col.lectivitzacions a Càlig: un
somni trencat al ﬁnal de la Guerra Civil”.
También se incluyen los siguientes artículos: “El olivo helado de Culla. Primer Premio Nacional – AEMO – 2011, al
mejor olivo monumental de España”de Arturo Esteve; ”Història del Bovalar de Canet” de Joan Ferreres; “ Vestigis
de salines medievals a Torreblanca. El comerç de la sal a l’entorn del territori medieval de Xivert i Albalat” de
Juan Emilio Prades; “Caps de la tercera guerra carlista a la població d‘Alcalà – Cançoner” de Aureli Puig; i
“L’assagador de la Cova Roja de Benassal (1555-1905)” de Pere-Enric Barreda.
Este boletín puede adquirirse en la sede del CEM o solicitarlo a través de esta web.
También puedes hacerte socio del CEM y por una cuota anual de 12 € recibirás en tu domicilio por correo ordinario, los dos
boletines anuales que publica el CEM.

