La Jana i la batlia de Cervera en època
medieval

Xert, La Barcella i el Maestrat històric als
segles medievals

Benassal i el Maestrat històric en l'època
medieval

SOPAR DE LLETRES

ACTES CEM - 26 i 27-06-2015
El CENTRE D’ESTUDIS DEL MAESTRAT, té programats per al proper cap de setmana del 26 i 27 de Juny, dos
interessants actes culturals, en els quals esperem la participació dels nostres socies i amics, ja que els actes son
d’entrada lluire.

Divendres, 26 de Juny de 2015, a les 20:00 h, al Saló Gòtic del Ajuntament Vell de Benicarló, l’Arquitecte i Inspector
de Patrimoni de la Generalitat Valenciana,Arturo Zaragozá Catalán, donarà una conferència amb el títol “Talleres de
Escultura Medieval Valenciana”, on es farà una especial referència a la relació dels tallers amb el territori del Maestrat.

Dissabte, 27 de Juny de 2015, a les 18:00 h, al Magatzem de la Mar de Benicarló, el nostre company Jaume Rolindez
Fonollosa i Pedro Manchón Pau,presentaran el llibre, editat per Onada Edicions, amb la col.laboració del Centre
d’Estudis del Maestrat, “Families Tradicionals de Benicarló”. El llibre, por porta por subtítol “Cinquanta Renoms – Volum
I” es una recopilació de la història d’algunes de les families mes antigues i conegudes de Benicarló.

FIRES DEL LLIBRE A BENICARLÓ I VINARÒS
Com cada any, el CENTRE D’ESTUDIS DEL MAESTRAT, participarà tambè enguany a les FIRES DEL LLIBRE que organitzen
els Ajuntaments de Benicarló i Vinaròs, amb motiu del Dia del Llibre.
A les Fires del Llibre de les dues poblacions, el CEM presentarà les darreres publicacions editades per l’entitat, o en les que
ha col.laborat, com ara, “Història dels Caperó de Traiguera” de Joan Ferreres Nos, o“Peñiscola Inexpugnable”, de Javier
Hernández Ruano.
La primera cita serà a Vinaròs, el diumenge dia 19 d’Abril a partir de les 10:30 hores, a la plaça de Sant Antoni ( La

Mera).
El diumenge següent 26 d’Abril, estarem a la Mostra Local del Llibre de Benicarló, que s’instal.larà a la plaça de Sant
Bertomeu des de les 10:00 h del matí.
No podeu faltar a la cita. Vos esperem.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “L’EXPLORADOR
ANDRÉS” A TORTOSA
El proper divendres 4 d’Abril, de 2.014, a les 19:30 h, es presentarà a la Biblioteca Marcel.li Domingo, de Tortosa, el llibre
“L’explorador Andrés (1807-1837)”, del que es autor Rafael Monferrer, i que està editat pel CENTRE D’ESTUDIS DEL
MAESTRAT.
L’acte anirà a carrec de Josep Bayerri Raga i del propi autor.
Esperem la vosta assistència.

