
Història, art,
tradicions i
natura

Historia, arte,
tradiciones y
naturaleza

5/6/7 
Oct
2012

Centre d’Estudis del Maestrat 
Carrer Major, s/n 
Apartat de Correus 271 
12580 Benicarló, Castelló. 
Tel/fax:  964 46 14 00 
cemaestrat@teleline.es

www.cemaestrat.org

Organiza/Organitza

Con la colaboración de / Amb la col·laboració de

Premio del Ayuntamiento de Càlig  
a los trabajos de investigación sobre la Vila de Càlig. 

 El Ayuntamiento de Càlig quiere premiar los mejores 
trabajos de investigación que tratan sobre la Villa de Càlig.

Los trabajos premiados serán escogidos entre las 
comunicaciones presentadas en las Jornadas, cuyos 
contenidos traten sobre aspectos de la Villa de Càlig, y 
estarán dotados con un primer premio de 240 € y un accésit 
de 180 €.

Las comunicaciones que opten al premio han de 
presentarse antes del día 28 de septiembre al CEM 
enviándolas al email: cemaestrat@teleline.es.

 
 
Premi de l’Ajuntament de Càlig 
a treballs d’investigació sobre la Vila de Càlig.

L’Ajuntament de Càlig vol premiar els millors treballs 
d’investigació que tracten sobre la Vila de Càlig.

Els treballs premiats seran escollits entre les comunicacions 
presentades a les Jornades, els continguts de les quals 
tracten sobre aspectes de la Vila de Càlig i estaran dotats 
amb un primer premi de 240 € i un accésit de 180 €.

Les comunicacions que opten al premi han de presentar-se 
abans del dia 28 de setembre al CEM  enviant-les a l’email: 
cemaestrat@teleline.es.

Ponentes/Ponents

Sr. Juan Bautista Simó Castillo, Cronista oficial de 
Peñíscola. Membre fundador del CEM.

Sr. Amat Bellés Roig,  Pintor i dissenyador gràfic. La seua 
obra és representada a diferents museus, esglésies i edificis 
públics. És dissenyador gràfic de la Universitat Jaume I des 
de la seua creació.    

Sr. Pere-Enric Barreda i Edo, Professor de la U.B., 
codirector de l’anuari de Filologia de la U.B. Membre del 
Consell de redacció del CEM.

 
 
 
 
Certificación/Certificació

Centro de Estudios del Maestrazgo, Cefire (para el 
profesorado, de 30 horas de formación) y Universidad Jaume 
I (1 crédito de libre configuración para los estudiantes de la 
Universidad Jaume I).

Centre d’Estudis del Maestrat, Cefire (per al professorat, de 
30 hores de formació) i Universitat Jaume I (1 crèdit de lliure 
elecció per als estudiants de la Universitat Jaume I).
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Programa

Viernes/Divendres 
5 Octubre

16.30 h 
Recepción de participantes 
y entrega de documentación 
en la Casa de Cultura de 
Càlig. 
Recepció de participants i 
lliurament de documentació 
a la Casa de Cultura de Càlig.

17.30 h 
Acto inaugural de las 
décimo terceras Jornadas de 
Estudio del CEM.  
Acte inaugural de les tret-
zenes Jornades d’Estudi del 
CEM.

18 h 
Presentación poética de las 
Jornadas a cargo de Jaume 
Rolíndez. 
Presentació poètica de les 
Jornades a càrrec de Jaume 
Rolíndez.

18.15 h 
Ponencia/Ponència 
«30 Aniversario del Centro de 
Estudios del Maestrazgo».  
«30 Aniversari del Centre 
d’Estudis del Maestrat». 
Sr. Juan Bautista Simó 
Castillo

19.15 h 
Inauguración de la ex-
posición «Las Cartas de 
población del Maestrazgo”» 
instalada a la Casa de 
Cultura. 
Inauguració de l’exposició 
«Les cartes de població del 
Maestrat» instal.lada a la 
Casa de Cultura.

Sábado/Dissabte 
6 Octubre 

10.00 h 
Ponencia/Ponència 
«Aproximación a los aleros 
pintados del Maestrazgo».   
«Aproximació als ràfecs pin-
tats del Maestrat». 
Sr. Amat Bellés Roig 
Pintor i dissenyador gràfic

11.00 h 
Comunicaciones  
Comunicacions

13.00 h 
Mesa redonda/Debate 
sobre las comunicaciones 
presentadas. 
Taula redona/Debat sobre les 
comunicacions presentades.

14.00 h 
Pausa

16.30 h 
Comunicaciones  
Comunicacions

Condiciones de inscripción*

Cuota de inscripción:
• Socios del CEM: 25 e
• No socios del CEM: 40 e
• Autores de comunicaciones: 

exentos (1 autor x comunicación).

La inscripción da derecho a todos 
los actos detallados en el programa 
(incluida la comida de hermandad), 
documentación inicial y a la 
publicación de les actas de las 
Jornadas que realizará el CEM.

Condicions d’inscripció*

Quota d’inscripció:
• Socis del CEM: 25 e
• No socis del CEM: 40 e
• Autors de comunicacions: 

exempts (1 autor x comunicació).

La inscripció dóna dret a tots els 
actes detallats en el programa 
(inclòs el dinar de cloenda), 
documentació inicial i a la 
publicació de les actes de les 
Jornades que realitzarà el CEM. 

Boletín de inscripción
Butlletí d’Inscripció

Nombre / Nom:

Apellidos / Cognoms:

Dirección/Adreça:

Población/Població:

C.P.: Tel:

E-mail:

¿Presenta comunicación?
¿Presenta comunicació? SI NO

Título / Títol:

Indicar, en su caso, la condición de docente y Centro educativo:
Indicar, en el seu cas, la condició de docent i Centre educatiu:

(*) Será necesario adjuntar, a la solicitud, el justificante de transferencia o ingreso 
de la cuota de inscripción en la cta. nº 3162 1201 03 1153749823 de Caixa Rural 
Benicarló. (*) A la sol·licitud caldrà adjuntar el justificant de l’ingrés  o transferència al 
compte corrent nº 3162 1201 03 1153749823 de Caixa Rural Benicarló. 
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19.30 h 
Mesa redonda/Debate 
sobre las comunicaciones 
presentadas. 
Taula redona/Debat sobre les 
comunicacions presentades.

20.00 h  
Concierto a cargo de la  
«Agrupació  Musical Vila de 
Càlig», en el auditorio del 
Centre de Cultura. 
Concert a càrrec de 
l’Agrupació  Musical Vila de 
Càlig, a l’Auditori del Centre 
de Cultura.

Domingo/Diumenge 
7 Octubre 

10.00 h 
Ponencia/Ponència 
«La población de Càlig y la 
Bailía de Cervera». 
«La població de Càlig i la 
Batllia de Cervera». 
Sr. Pere-Enric Barreda i Edo 
Professor U.B.

11.00 h 
Mesa redonda/Taula redona 
Libros publicados sobre el 
Maestrazgo. 
Llibres que s’han publicat 
sobre el Maestrat.

12.00 h 
Visita guiada por la po-
blación de Càlig a cargo de 
Aureli Querol Anglés. 
Visita guiada per la població 
de Càlig a càrrec d’Aureli 
Querol Anglés.

14.00 h 
Comida de hermandad 
ofrecida por el Ayuntamiento 
de Càlig.  
Dinar de germanor ofert per 
l’Ajuntament de Càlig

Propuestas y conclu-
siones de las Jornadas. 
Entrega de premios de investi-
gación Vila de Càlig. 
Propostes i conclusions de 
les Jornades. Lliurament de 
premis d’investigació Vila de 
Càlig.

Objetivos

Continuar el trabajo bienal del Centro de Estudios del 
Maestrazgo (CEM), iniciado el año 1978, en que se analizan, 
investigan y debaten diferentes aportaciones sobre los valo-
res patrimoniales del Maestrazgo.

Recoger las diferentes aportaciones expuestas en ponen-
cias, comunicaciones, pósters y mesas redondas para 
ser editadas por el CEM, lo cual constituirá un interesante 
recurso cultural y educativo.

Contenidos

Además de las actividades propias de las jornadas, estruc-
turadas en tres ponencias, con comunicaciones y póster 
conmemorativo, habrá también mesas redondas donde 
se debatirán diferentes cuestiones; se realizará una visita 
guiada, así como actuaciones musicales, exposiciones y 
presentaciones de libros.

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 patrimo-
nials del Maestrat.

Recollir les diferents aportacions exposades en ponències, 
comunicacions, pòsters i taules redones per a ser edita-
des 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 també taules redones on es 
debatran diferents qüestions; es realitzarà una visita guiada, 
així com actuacions musicals, exposicions i presentacions 
de llibres.

Lugar de realización/ Lloc de realització: 
Casa de la Cultura de Càlig 
Avinguda Constitució, 5


