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Ponents
Ponentes

www.cemaestrat.org

Sr. Artur Aparici, professor de la Universitat Jaume I de
Castelló.
Sr. Àlvar Monferrer, membre del Consell Municipal de
Cultura de l’Ajuntament de Castelló.
Srs. Rafael Martínez i Pere Guillem. Institut Valencià de
Conservació i Restauració de Béns Culturals. CulturArts.
Generalitat Valenciana.

Certificació
Certificación
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).
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).

Organitza / Organiza

Ajuntament de
les Coves de Vinromà

Ajuntament
de Tírig

Premis d’investigació
Premios de investigación
Premi de l’Ajuntament de Les Coves de Vinromà
a treballs d’investigació sobre la Vila de Les Coves.
Premi de l’Ajuntament de Tírig
a treballs d’investigació sobre la Vila de Tírig.
Ambdós ajuntaments volen premiar el millor treball
d’investigació que tracte sobre les seues respectives
viles.
Els treballs premiats seran escollits entre les
comunicacions presentades a les Jornades, els continguts
de les quals tracten sobre aspectes de la Vila de Les Coves
de Vinromà, en el primer cas, i de la Vila de Tírig en el
segon, i estaran dotats, cadascun, amb un primer premi
de 200 €.
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Les comunicacions que opten al premi han de presentarse abans del dia 28 de setembre al CEM enviant-les a
l’email: cemaestrat@hotmail.com.
Premio del Ayuntamiento de Les Coves de Vinromà
a los trabajos de investigación sobre la Vila de Les Coves.
Premio del Ayuntamiento de Tírig
a los trabajos de investigación sobre la Vila de Tírig.
Ambos ayuntamientos quieren premiar el mejor trabajo
de investigación que trate sobre sus respectivas villas.
Los trabajos premiados serán escogidos entre las
comunicaciones presentadas en las Jornadas, cuyos
contenidos traten sobre aspectos de la Villa de Les Coves
de Vinromà, en el primer caso, y sobre la Villa de Tírig, en
el segundo, y estarán dotados, cada uno, con un primer
premio de 200 €.
Las comunicaciones que opten al premio han de
presentarse antes del día 28 de septiembre al CEM
enviándolas al email: cemaestrat@hotmail.com.
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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 patrimonials del
Maestrat.
Recollir les diferents aportacions exposades en
ponències, comunicacions, pòsters i taules redones
per a ser editades 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 realitzaran visites guiades i presentacions de
llibres.
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 valores patrimoniales del Maestrazgo.
Recoger las diferentes aportaciones expuestas en
ponencias, 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,
estructuradas en tres ponencias, con comunicaciones y póster conmemorativo, habrá también mesas
redondas donde se debatirán diferentes cuestiones;
se realizarán visitas guiadas y presentaciones de
libros.

SEU: MUSEU DE LA VALLTORTA.

14.00 h.
Pausa i dinar
16.30 h.
Comunicacions

16.30 h
Recepció dels participants
i lliurament de la documentació al Museu de la
Valltorta de Tírig.

19.30 h.
Taula rodona i debat sobre
les comunicacions presentades.

17.30 h
Acte inaugural de les
catortzenes Jornades
d’Estudi del CEM.

20.00 h.
Visita cultural a la casa de
les “Senyoretes” a càrrec de
Juanjo Sales.

18.00 h
Presentació poètica de
les Jornades a càrrec de
D. Jaume Rolíndez Fonollosa.

DIUMENGE
5 d’octubre

18.20 h
Ponència. “La Valltorta i la
dinamització turística dels
pobles que l’envolten”. A
càrrec de D. Artur Aparici,
professor de la UJI.
19.20 h.
Visita a la Col·lecció
Museogràfica permanent
Gabriel Puig Roda de Tírig.
DISSABTE
4 d’octubre
SEU: LES COVES DE VINROMÀ.

10.00 h.
Ponència. “Advocacions i
ermites a les Coves de Vinromà”. A càrrec de D. Àlvar
Monferrer, membre del
Consell Municipal de
Cultura de l’Ajuntament
de Castelló. (A l’ermita de
Sant Vicent)
11.00 h.
Comunicacions.
13.00 h.
Taula rodona i debat sobre
les comunicacions presentades.

SEU: MUSEU DE LA VALLTORTA.

10.00 h.
Ponència: “La Valltorta
en los orígenes del Arte
Rupestre Levantino”. A càrrec de D. Rafael Martínez
i D. Pere Guillem. Institut
Valencià de Conservació i
Restauració de Béns Culturals. CulturArts. Generalitat Valenciana.
11.00 h.
Taula rodona. Presentació
dels darrers llibres publicats sobre el Maestrat per
part dels autors corresponents.
12.00 h.
Visita guiada a algun abric
de pintures rupestres de la
Valltorta.
14.00 h.
Dinar de Germanor ofert
pels Ajuntaments organitzadors de Tírig i Les Coves.
Conclusions i lliurament
de Premis de les Jornades.

VIERNES
3 de octubre
SEDE: MUSEU DE LA VALLTORTA.

16.30 h.
Recepción de participantes
y entrega de documentación en el Museu de la
Valltorta de Tírig.
17.30 h.
Acto inaugural de las XIV
Jornades d’Estudi del CEM.
18.00 h.
Presentación poética de
las Jornadas a cargo de
D. Jaume Rolíndez Fonollosa.
18.20 h.
Ponencia. “La Valltorta y la
dinamización turística de
los pueblos que la rodean”.
A cargo de D. Artur Aparici,
profesor de la UJI.
19.20 h.
Visita a la Colección
Museográfica permanente
Gabriel Puig Roda de Tírig.
SÁBADO
4 de octubre
SEDE: LES COVES DE VINROMÀ.

10.00 h.
Ponencia. “Advocaciones
y ermitas en les Coves de
Vinromà”. A cargo de D. Àlvar Monferrer, miembro
del Consejo Municipal de
Cultura del Ayuntamiento
de Castellón. (En la ermita
de San Vicente).
11.00 h.
Comunicaciones.
13.00 h.
Mesa redonda y debate
sobre las comunicaciones
presentadas.

14.00 h.
Pausa y comida
16.30 h.
Comunicaciones
19.30 h.
Mesa redonda y debate
sobre las comunicaciones
presentadas.
20.00 h.
Visita cultural a la casa de
“Les Senyoretes” a cargo de
Juanjo Sales.
DOMINGO
5 de octubre
SEDE: MUSEU DE LA VALLTORTA.

10.00 h.
Ponencia: “La Valltorta en
los orígenes del Arte Rupestre Levantino”. A cargo
de D. Rafael Martínez y
D. Pere Guillem. Institut
Valencià de Conservació i
Restauració de Béns Culturals. CulturArts. Generalitat Valenciana.
11.00 h.
Mesa redonda. Presentación de los últimos libros
publicados sobre el Maestrazgo por parte de los
autores correspondientes.
12.00 h.
Visita guiada a algún abrigo de pinturas rupestres de
la Valltorta.
14.00 h.
Comida de fraternidad
ofrecida por los Ayuntamientos organizadores de
Tírig y Les Coves.
Conclusiones y entrega de
Premios de las Jornadas.

Tírig
Les Coves

XIV Jornades d’Estudi
del Maestrat
Butlletí d’Inscripció
Boletín de inscripción

L’assistència a les Ponències i Comunicacions de les Jornades és
lliure i gratuïta. La inscripció dóna dret a tots els actes detallats
en el programa (inclòs el dinar de cloenda), documentació inicial i
i la certificació, si és el cas.
La asistencia a las Ponencias y Comunicaciones de las Jornadas
es libre y gratuita. La inscripción da derecho a todos los actos
detallados en el programa (incluida la comida de hermandad),
documentación inicial y certificación, en su caso.
Condicions i quota d’inscripció*
Condiciones y cuota de inscripción*

£ Soci del CEM: 25 €.

£ No soci del CEM: 40 €
Socio del CEM: 25 €		
No socio del CEM: 40 €
£ Autor de comunicació: exempt (1 autor x comunicació).
		 Autor de comunicación: exento (1 autor x comunicación).
Nom / Nombre
Cognoms / Apellidos

Adreça / Dirección

Població / Población
C.P.:

Tel:

E-mail:

¿Presenta comunicació?
¿Presenta comunicación?

SI

NO

Títol / Título

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

(*) A la sol·licitud caldrà adjuntar el justificant de l’ingréso transferència al compte corrent del CEM (IBAN: ES08 3162 1201 03 1153749823).
(*) Será necesario adjuntar, a la solicitud, el justificante de transferencia o ingreso de la cuota de inscripción en la cuenta del CEM (IBAN:
ES08 3162 1201 03 1153749823).

