
  



Programa acadèmic  
 
Vinaròs, dimecres 23 de novembre de 2011  
 
16.00 h Recollida de materials 
16.30 h – 17.00 h Presentació del Congrés. 
17.00 h - 17.45 h Ponència: 
La religiositat popular al bisbat de Tortosa , a càrrec de Mn. Josep Alanyà (Canonge 
arxiver de la catedral de Tortosa i director de l’Arxiu diocesà). 
17.45 h – 18.15 h Pausa-café 
18.15 h – 19.15 h Comunicacions 
 
Sessió A 

• Barreda, Pere-Enric. “Escriure per al calaix: nova datació d’obres de 
Carles Salvador” 

• Pérez Silvestre, Òscar. “Història externa de la Breu Instrucció de la 
Doctrina Cristiana (1922), de Carles Salvador i Mn. Eloi Ferrer Cadroi” 

• Querol, Enric. “Poesia en català a les Terres de l’Ebre 1401-1848. 
Presències i absències” 

Sessió B 
• Aragonés, Albert. “Notes i lectures d’astronomia popular» 
• Masdeu, Fina. “Literatura i cuina a Ilercavònia (propostes per treballar 

a l’aula) 
• Valldepérez, Santiago. “Buda” 

Sessió C  
• Soler, Alba; Soler, Rafael. “Arquitectura i territori” 
• Querol Gómez, Antonio. “El patrimoni civil i religiós com a recurs 

turístic del territori” 
• Fuguet, Joan. “Novetats entorn de l’arquitectura militar dels castells 

templers de l’Ebre i el Baix Maestrat” 
 
19.15 h – 20.30 h Taula redona: 
Els mitjans de comunicació intercomarcals al segle xxi , amb la participació de Jordi 
Marzà (Mediarec), Josep Lluís Villa (Imagina Ràdio), Josep Arasa (La Veu de l’Ebre) i 
Emili Fonollosa (Vinaròs News). Moderadora: Emma Bas (Cadena Cope). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vinaròs, dijous 24 de novembre de 2011  
 
16.00 h – 17.00 h Ponència: 
Falagueres i coes de cavall de la regió d’Ilercavòn ia: uns tresors sovint ignorats , a 
càrrec de Rafel Curto i Luís de Torres (Grup de Recerca Científica ‘Terres de l’Ebre’) i 
Llorenç Sáez (Universitat Autònoma de Barcelona). 
 
17.00 h – 18.00 h Comunicacions 
 
Sessió A 

• Beltran i Cavaller, Joan. “Els noms dels mariscs bivalves” 
• Rull, Xavier. “Anar astall és fer-ho arreu iau, tat? Les paraules 

gramaticalitzades del parlar tortosí: descripció, origen i tractament 
descriptiu i prescriptiu” 

• Aragonès Gisbert, Josep; Duch Cortinas, Jordi; Estorach Fatsini, 
Marga; Saladié Gil, Sergi. "El catàleg de paisatge de les Terres de 
l'Ebre: oportunitats i limitacions d'un nou instrument de protecció, 
gestió i ordenació del paisatge" 

Sessió B 
• Almuni Balada, M. Victòria; Grau Verge, Ferran. “Arquitectures de 

l’aigua a les Terres del Sénia” 
• Borràs, Noèlia. “Les aportacions de Jerónimo de Uztáriz al 

desenvolupament del port dels Alfacs al segle XVIII” 
• Fabregat Galcerà, Emeteri. “La xarxa hidràulica de la Vall Cervera – 

Vall del Toscar: creació, modificacions i usos (1148-1900)” 
Sessió C 

• Aixendri, Roman. “Entre la memòria i l’oblit a les Terres de l’Ebre” 
• Grau Ferrer, Víctor. “El Memoràndum d’Antonio- Emilio Damián 

Montagut (1891- 1967): repassem la història viscuda” 
• Subirats i Forné, Francesc. “Els elements pertanyents al patrimoni 

local i a la Guerra Civil, al terme municipal d’Alcanar”  
 
18.00 h – 18.30 h Pausa-cafè 
18.30 h – 19.45 h Taula redona: 
Agricultura, pesca, irrigació i ecologia , amb la participació de Josep Miquel Segura 
(Director Comercial d’Ecocítrics Ebre-Sénia), Guillermo Edo (Gerent de Benihort), Josep 
Lluís Fabra (Enginyer Agrònom) i Xavier Garriga (Patró Major de la Confraria de 
Pescadors Sant Pere de Sant Carles de la Ràpita). Moderador: Artur Aparici (Universitat 
Jaume I). 
19.45 h Visita guiada per la població. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vinaròs, divendres 25 de novembre de 2011  
 
9.00 h – 10.00 h Comunicacions 
Sessió A  

• Cremades i Cortiella, Elga. “El parlar de Masriudoms (Baix Camp)”  
• Pradilla, Miquel Àngel; Sanz, Rocío. “Aproximació al parlar de Xert 

(Baix Maestrat)”  
• Perea, Maria Pilar. “Tortosa: entre Gandesa i Vinaròs. Similituds i 

diferències a començament del segle XX”  
• Meseguer-Carbó, Josep. “Les modificacions en la localització 

«Maestrat» en el Diccionari Català-Valencià-Balear”  
 
Sessió B  

• Anglès Soronellas, Fina. “Orgues als municipis tarragonins de la 
diòcesi de Tortosa (Priorat, Ribera d’Ebre, Terra Alta, Baix Ebre i 
Montsià)”  

• Castellanos, Eva; Collazos, Josep Antoni. “El camí de sirga”  
• Folch, Xavier. “Inventari–catalogació de les barraques de pedra en sec 

al terme de Tirig (Castelló)”  
• Arasa, Álvaro. “Roques del Port”  

 
Sessió C  

• Castellvell, Ventura. “Els béns dels sarraïns a Benifallet a finals del 
segle XV”  

• Pros Tarragó, Josep Maria; Pérez Tarragó, Àngels; Raduà Serra, 
Josep Maria. “Ascó als grafits de Chinon? Desxifrant l’enigma templer” 

• Royo Pérez, Vicent. “«Com los castells de nostra religió no sien per a 
sostenir hòmens bandolés ni metre en mal e bandositat los vassalls 
nostres e de nostra religió». Guerres privades i lluites de bàndols al 
Maestrat (s. XIV-XV)” 

 
10.00 h – 11.00 h Comunicacions 
 
Sessió A  

• González Collantes, Carla. “El model de llengua dels mitjans digitals 
valencians: una aproximació a través de Comarquesnord, L'Informatiu, 
AraMultimèdia i VilaWeb Ontinyent”  

• Gumbau Morera, Felip. “Una diòcesi amb dos modalitats de llengua. 
Entre la normalitat i l’anomalia”  

• Valls, Esteve. “L’excepcionalitat de la cruïlla catalanoaragonesa a les 
Terres de l’Ebre: un cas de dissidència respecte a les dinàmiques 
evolutives dels parlars nord-occidentals”  

Sessió B  
• Sauch Cruz, Núria. “El reialisme i la guerra del Trienni Liberal (1820-

1823) al Matarranya”  
• Sauch Cruz, Núria. “L’inici del primer carlisme a Morella (novembre 

1833)”  
• Subirats, Emigdi. “L’Associació Cultural Soldevila, un projecte cultural 

a Campredó”  
Sessió C  

• Domènec, A.; Sabaté, A.; Castellnou, J. “Catalogació de les varietats 



agrícoles tradicionals de Vandellòs i el seu entorn”  
• Pérez i Soriano, Josep. “De l'espoli al projecte territorial: el país de 

l'Olivera”  
• Sardà, Jordi ; Farré, Xavier; Duro, Juan Antonio; Bové, Miquel Àngel. 

“Evolució i clústers de la demanda turística a les Terres de l’Ebre”  
 
11.00 h – 12.00 h Ponència: 
Adaptació a les noves tecnologies al llarg del cicl e vital , a càrrec de Rosana 
Clemente (Universitat Jaume I). 
12.00 h – 12.30 h Pausa-cafè 
12.30 h – 13.30 h Ponència: 
De geosinònims catalans, amb especial referència a la varietat geogràfica tortosina , 
a càrrec de Germà Colón (Institut d’Estudis Catalans)  
Descans 
16.00 h – 17.00 h Comunicacions 
 
Sessió A  

• Fabregat, Maria Reis; Serra, Anna Isabel. “Les ordinacions dels 
mestres de cases de Tortosa del segle XVIII: drets, deures i 
responsabilitats”  

• Ferreres, Joan. “Veïnatge de la vila de Vinaròs al 1621”  
• Roig Vidal, Joan. “Els Salvador”  

Sessió B  
• Flores Abat, Lluís-Xavier; Flores Abat, Miquel-Àngel; Monjo Mascaró, 

Joan-Lluís. “El ball popular i tradicional a les terres de l’Ebre. Algunes 
consideracions i propostes per a la seua dignificació”  

• Pubill Soler, Biel. “Jugant riu avall”  
• Ortí, Joan. “Els jocs a la diòcesi de Tortosa. Estudi comparatiu de les 

manifestacions lúdiques de caràcter tradicional a tres poblacions de la 
diòcesi  

Sessió C  
• Garfella Rubio, José Teodoro; Mañez Pitarch, Maria Jesús; Cabeza 

González, Manuel. “La documentación grafica del patrimonio 
arquitectónico a través del empleo de metodologías avanzadas y su 
aplicación dentro de la comarca de la Diócesis de Tortosa”  

• Sáez Riquelme, Beatriz; Pitarch Roig, Àngel M. “La iglesia de la 
Asunción del Portell de Morella: el inicio del tipo arquitectónico de las 
iglesias Salón en las Diócesis de Tortosa y Segorbe-Castellón”  

• Gil Duran, Núria. “Les ciències socials mitjançant el patrimoni cultural: 
un projecte educatiu d’art contemporani i el seu context territorial”  

17.00 h – 18.00 h Comunicacions 
 
Sessió A  

• Escartí, Vicent J. “El Tenal (1793): un exemple de construcció de la 
memòria eclesiàstica”  

• Ferrando, Antoni. “Joan Olzina, il·lustre secretari del Magnànim, 
¿autor del Curial e Güelfa?”  

• Agut, Fàtima. “Del didactisme de l’obra teatral de Joan Manuel Borràs 
Jarque a l’intent de renovació de Francesc Almela i Vives, dues 
produccions teatrals per descobrir”  

Sessió B  



• Casanova, Emili; Ferrer, Ramon. “Toponímia al Maestrat i els Ports de 
Morella durant el segle XIII i XIV”  

• Fabregat Galcerà, Emeteri. “Toponímia històrica al massís del Port a 
l’època medieval i moderna”  

• Gombau Domingo, Carme. “Aproximació lingüística i històrica a les 
actes de l'Ajuntament d'Amposta 1936-38”  

Sessió C  
• Gavaldà, Antoni. “El sindicalisme pagès a les Terres de l’Ebre (1939-

1944)” 
• Sanz Arnau, Vicenç. “Els expedients de responsabilitats polítiques de 

Traiguera”  
• Subirats, Emigdi. “Campredó republicà” 

 
17.00 h – 18.00 h Taula de presentació de llibres recents sobre el territori 
18.00 h – 18.30 h Pausa-cafè 
18.30 h – 19.45 h Taula redona: 
Els menjars: una cultura per difondre , amb la participació de Agustín Platillero 
(Professor de cuina i cuiner del Restaurant Les Doyes - Peníscola), Rafa Gauxacs (Casa 
dels Capellans – Traiguera), Salvador Alcaraz (El Langostino de Oro - Vinaròs) i Juanjo 
Roda (Cuiner, escriptor i director de la col·lecció ‘La Teca’ d’Onada Edicions). Moderador: 
Carlos García Barragán (President d’Agretur i director de l’Hosteria del Mar – Peníscola). 
19.45 h - 20.00 h Cloenda acadèmica del Congrés. 
 


