
Jornades 
a la Seu de Penyagolosa

Ajuntament 
de Vistabellawww.campusobert.uji.es

Vistabella del Maestrat 

El tEmps pErdut: EscEnaris dE la mEmòria

30 de novembre, 1 i 2 de desembre de 2012

Entrada gratuïta i oberta a tot el públic Consulteu descomptes en allotjament per a assistents al curs

Més informació: 
Tel.: 964 38 90 07
seudelpenyagolosa@uji.es

Seu del Penyagolosa. Edifici Cultural 
Polifuncional (Antiga Presó) C/ Jesús, 5

VistabElla dEl maEstrat

divendres 30/11/2012 
19.00 h Escenaris de la memòria  
al penyagolosa
•	Tatiana Pina. Investigadora contractada del 

Dep. de Ciències Agràries i del Medi Natural de 
l’UJI

19.20 h paisatges i figures  
de la memòria
•	Martí Domínguez. Professor titular de 

Periodisme de l’UV
19.45 h El temps perdut: Exposició del 
projecte sobre la memòria històrica dels 
voltants de penyagolosa
•	Juan Luis Porcar. Tècnic documentalista del 

Servei de Comunicació i Publicacions de l’UJI. 
Membre del Grup per la Recerca de la Memòria 
Històrica de Castelló (GRMHC)
•	Antonio Giner Jiménez. Investigador local i 

col·laborador del GRMHC
20.30 h inauguració de l’exposició: 
«Experiments de la legió còndor a l’alt 
maestrat  el 1938: benassal, ares, Vilar de 
canes i albocàsser»
•	 Grup de la Recuperació de la Memòria 

Històrica (GRMH) del Segle XX de Benassal 

dissabte 1/12/2012 
9.30 h Escenaris de la memòria: visita guiada 
a l’aeròdrom de Vistabella del maestrat i el 
mas del collet. 
Punt de trobada: Plaça de l’Església
•	Antonio Giner Jiménez. Investigador local i 

col·laborador del GRMHC
•	Lectura de poemes a càrrec de
Francesc Mezquita. Professor de Geografia i 
Historia  de l’IES Francesc Ribalta de Castelló. 
Membre del GRMHC

17.00 h maquis, repressió franquista i món 
rural
•	Raül González Devís. Professor de Geografia 

i Historia de l’INS Alt Penedès (Vilafranca del 
Penedès). Membre del GRMHC

18.00 h la memòria viva i el relat. presentació 
del llibre «Històries de vida al castelló de la 
guerra i la postguerra»
•	Maribel Peris Muiños. Llicenciada en Filosofia i 

Lletres, especialitat Pedagogia. Diplomada en 
Logopedia. Membre del GRMHC 
 
 

19.00 h Xarrada - col•loqui: «Experiments 
de la legió còndor a l’alt maestrat 1938: 
benassal, ares, Vilar de canes i albocàsser»
•	Òscar Vives Garcia. Professor titular de Física de 

la Universitat de València. Membre del GRMH 
del Segle XX de Benassal
•	Pilar Vidal Monferrer. Professora de Geografia 

i Història de l’IES Cabanes. Membre del GRMH 
del Segle XX de Benassal

diumenge 2/12/2012 
9.30 h reconstrucció de l’aeròdrom: ús de la 
pedra seca en la reconstrucció de la memòria
Punt de trobada: Plaça de l’Església 
•	Antonio Giner Jiménez


