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MEMÒRIA DEL 
CEIC ALFONS EL VELL 

ANYS 2011 i 2012

L’últim any ha portat molts canvis per al CEIC Alfons el Vell. Per a co-

mençar s’ha produït el relleu en la direcció, on Gabriel Garcia Frasquet 

ha deixat 18 anys d’una tasca caracteritzada per l’honestedat, la dedi-

cació intensa i una eficàcia que cal palesar i agrair, tot i que ell sempre 

haja defugit qualsevol protagonisme o personalisme. La nova direcció 

prengué possessió el 3 d’abril i començà a treballar per tal d’enllestir 

una programació anual que donara resposta als temes més urgents i 

immediats. 

També caldria esmentar altres canvis importants, com ara el d’ubicació 

de la nostra seu. Si en l’últim número d’aquesta Revista de la Safor ce-

lebràvem el compliment de la reivindicació històrica de tindre un local 

propi, ara cal dir que hem retornat a les instal·lacions prestades per la 

Biblioteca Central de Gandia, això sí, ja fora de les dependències de 

l’Arxiu Municipal. 

Però sens dubte, allò que no ha canviat al CEIC és la voluntat de seguir 

treballant amb entusiasme d’acord amb l’esperit dels Estatuts fundacio-

nals, redactats fa ja vint-i-nou anys: promoure la investigació sobre les 

temàtiques de major interés social de la comarca i dinamitzar la cultura, 

per tal de cohesionar una societat informada, crítica i reflexiva, que ens 
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assegure el millor futur col·lectiu. I aquestes finalitats són hui plena-

ment vigents, o fins i tot podríem dir que ho són especialment, atès el 

context socioeconòmic que ens envolta.

Aquest any 2012 es complia el 6é centenari de la mort d’Alfons d’Ara-

gó -més conegut com Alfons el Vell, el primer duc reial de Gandia- i 

era precís bastir un programa de celebració a l’efecte. Si en gener es 

presentava l’edició crítica de la “Lletra a sa filla Joana, de càstig e de 

bons nodriments” a cura de Rosanna Cantavella, en febrer assistírem a 

la conferència “Alfons el Vell i Gandia”, a càrrec de Jaume Castillo i ja en 

octubre vam col·laborar en l’exposició de l’Ajuntament de Gandia sobre 

la vida del primer duc reial, amb l’assessorament, la coordinació i l’edició 

del catàleg de l’exposició, que inclou un audiovisual. 

Un dels objectius dels actes organitzats en aquest 6é centenari ha estat 

aconseguir la millor difusió de la figura del primer duc reial per a tots 

els públics i perspectives mitjançant activitats diverses. Per això, també 

s’ha editat una auca escolar que ha sigut distribuïda als escolars de la 

ciutat, s’ha estrenat una composició musical en tres actes interpretada 

per totes les bandes de Gandia i composada pel nostre conseller, Miguel 

Vercher, i s’ha organitzat un cicle de conferències on especialistes del 

món acadèmic analitzaren la importància del personatge des de distin-

tes òptiques.

A banda d’aquesta celebració el CEIC no ha descuidat la seua progra-

mació tradicional, perquè l’anàlisi crítica de la realitat i la investigació 

sobre els temes de l’actualitat sempre han estat línies importants del 

seu treball. S’ha continuat amb les edicions que abasten àmbits de saber 

diversos, cap d’ells casual o banal, sinó seleccionats per a respondre a les 

demandes d’una societat en constant evolució, que ha inspirat el funci-

onament del Centre al llarg de vint-i-nou anys. 
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Assumint la reconeguda qualitat d’aquestes edicions, els aspectes 

quantitatius de la producció són un indicador de la intensíssima tasca 

editorial de la institució. Molt prompte es presentarà una Memòria 

i Catàleg del Centre que s’afegirà a l’anteriorment existent (1984-

2004) per tal d’actualitzar el fons editorial d’aquests vint-i-nou anys, 

a més de donar compte amb detall de la resta d’actuacions realitzades. 

A mena d’avanç, junt a les novetats editorials, a continuació es pre-

senta el recull dels actes organitzats des de la publicació del número 3 

d’aquesta Revista. 

Hi trobareu activitats molt variades, que naixen des de la voluntat de 

dinamitzar la cultura i el coneixement més enllà del treball editorial.  

Algunes d’elles són novetats -com les Jornades de Socioeconomia Co-

marcal- mentre d’altres tenen ja un recorregut molt important, com 

l’Homenatge a la Paraula, l’acte literari anual que ha arribat a la setzena 

edició. Junt a elles s’han acostat a la ciutadania altres esdeveniments 

d’interés que d’una altra manera no hagueren tingut lloc.

Les beques i ajudes per a la investigació han seguit portant nous camps 

del saber del CEIC. Sabem que, per les dificultats actuals, són impor-

tants per a molts joves investigadors i per això s’ha fet un esforç per a 

incrementar-ne el número, mantenint la dotació. Sense perjudici d’això, 

també les col·laboracions amb altres entitats, coedicions, presentacions, 

manteniment de xarxes socials i altres activitats que hi trobareu han 

sigut importants en el treball del Centre durant aquest temps. 

L’any 2012, en el conegut context de dificultats econòmiques genera-

litzades, l’assignació pressupostària de l’Ajuntament de Gandia per al 

CEIC Alfons el Vell es va veure també molt significativament escurçada.  

A instàncies tant del Consell Executiu com del Consell General, l’Ajun-

tament, des de la seua màxima autoritat, ha garantit el futur del Centre 

i la seua dotació econòmica en el futur. Tot i això, no deixarem de re-
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clamar un marc pressupostari digne, que possibilite les nostres funcions 

estatutàries des de la coherència i la força que atorga repassar la tasca 

efectuada any rere any. 

Volem agrair la valoració d’aquesta tasca per part de la ciutadania gan-

diana i saforenca, que es pot mesurar en l’afluència als actes, sempre 

exitosos, que els presentem a continuació. Continuem treballant, amb la 

tradicional austeritat, imaginació i eficàcia fent palès el compromís del 

CEIC Alfons el Vell amb la societat que l’envolta.
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4 de gener. Presentació a la premsa de la coedició Historia de la Funda-

ción Hospital de San Marcos y san Francisco de Borja, de Vicent Olaso. 

Edició bilingüe: castellà-valencià. Intervenen Ángel Saneugenio (abat de 

Gandia), Gabriel Garcia (director del CEIC Alfons el Vell) i l’autor. Coedi-

ten: Fundación Hospital de San Marcos y San Francisco de Borja i CEIC 

Alfons el Vell. Lloc: Seu de la Fundació. Casa Abadia. Gandia.

12 de gener. Presentació de l’edició pròpia La concentració industrial a 

les Comarques Centrals Valencianes (Col·lecció Dossiers Digitals, núm. 3), 

de Lluís Miret Pastor i Maria del Val Segarra Oña. Hi intervenen: Ramon 

Soler, president ATEVAL-la Vall d’Albaida; Néstor Novell, director de Po-

lítiques de Prosperitat i Empresa de l’Ajuntament de Gandia, i els autors. 

Lloc: Casa de Cultura Marqués de González de Quirós. Gandia.

ACTES 2011

>

>

28 de gener. Presentació del llibre Diari de Francesc de Borja i Aragó 

(ed. Tres i Quatre). Amb la participació de Santiago La Parra (moderador), 

Enric Ferrer Solivares i Josep Piera (presentadors), Josep M. Benítez (pro-

loguista) i Joan Iborra (traductor i editor). Organitzen CEIC Alfons el Vell 

i Edicions Tres i Quatre. Lloc: Casa de Cultura Marqués de González de 

Quirós. Gandia.

>
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4 de febrer-12 de març. Cicle de projeccions del documental Dolçaina: 
del carrer a l’aula, editat pel CEIC Alfons el Vell i 1000 Tretze. Llocs di-
versos:

4 de febrer. Casa de Cultura d’Alcoi.

10 de febrer. Casal Jaume I. Gandia.

  12 de febrer. Centre Municipal d’Estudis Rafael Martí de Viciana. 
Borriana.

18 de febrer. Casal Jaume I. Ontinyent.

25 de febrer. FNAC. València.

12 de març. FNAC. Alacant. 

18 de febrer. Presentació del llibre de Vicente León Navarro, Lluita pel 

control de l’educació valenciana al segle XVIII. Jesuïtes, escolapis i il-

lustrats (col·lecció Alfons el Vell, núm. 72), a cura d’Alejandro Mayordo-

mo, catedràtic d’Història de l’Educació (UV). Lloc: Casa de Cultura Marqu-

és de González de Quirós. Gandia. 

>

>

25 de febrer. Acte d’inauguració de l’exposició Un cant a l’esperança, de 

Pepa Espasa, organitzada pel CEIC Alfons el Vell. Lloc: Espai d’Art. Gandia.
>

28 de febrer. Taula redona amb motiu de la presentació del llibre pòs-

tum de Gonçal Castelló Final de viatge. Memòries d’un gandià: amics, 

coneguts i saludats, editat pel CEIC Alfons el Vell. Amb la intervenció de 

Cristina Escrivà, Vicent Àlvarez i Àngel Velasco, dins el Fòrum de debats de 

la Universitat de València. Lloc: Seu del carrer La Nau. València.

>

12 de març. Lliurament a càrrec d’Àngels Rosselló (CEIC), del XV Premi a 

la Millor Qualitat Literària Global dels Llibrets de Falla de la Safor, con-

cedit pel CEIC Alfons el Vell, a la Falla Prado (Gandia). Lloc: Museu Faller. 

Gandia.

>
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30 de març. Taula rodona en homenatge a Josep Iborra, amb la parti-

cipació de Francesc Pérez Moragon, Ignasi Mora, Ferran Garcia-Oliver i 

Gabriel Garcia Frasquet. Lloc: Casa de Cultura Marqués de González de 

Quirós. Gandia.

>

25 de març-1 d’abril. Cicle de conferències: Conservació i restauració 

de l’art visual, a càrrec conjuntament de Rafael Garcia Mahiques (UV) i 

Vicent Guerola Blay (UPV). Lloc: Casa de Cultura Marqués de González de 

Quirós. Gandia.

  25 de març: «La basílica de la Mare de Déu dels Desemparats de 

València».

1 d’abril. «La Galeria Daurada del Palau Ducal de Gandia».

>

31 de març-6 de juny. Programa Visions històriques i ecològiques dels 

boscos de la Safor. «2011 Any Internacional dels Boscos». Organitzat pel 

CEIC Alfons el Vell, Museu Arqueològic de Gandia (MAGA) i la Universitat 

Popular de Gandia (UPG). 

  31 de març. Conferència: «Els boscos ibèrics, singularitat i estat de 

conservació», a càrrec d’Helios Sainz.

  3 d’abril. 2011. Excursió: «Els boscos de la Safor», guiada per Xavier 

Ródenas, Josep Sendra i J. M. Peiró.

  5 d’abril. Conferència: «Habitar i transitar els boscos de la Safor a la 

prehistòria», a càrrec d’Olga Gómez.

  7 d’abril. Conferència: «Una visió històrica i ecològica dels boscos 

del Pirineu», a càrrec de Joan Manuel Soriano.

  12 d’abril. Conferència: «Domesticar la natura: els boscos i la marjal 

de la Safor a l’edat mitjana», a càrrec de Frederic Aparisi Romero.

>
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1 d’abril. Poefesta. VII Festival de Poesia d’Oliva. Amb la intervenció dels 

poetes: Rhodah Mashavave, Teresa Colom, Dolors Miquel, Andreu Gomila, 

Josep Ballester, Carles Torner, Anna Aguilar-Amat, María Eloy-García, Ra-

mon Guillem, Pedro Enríquez, Jaume Pont i José Luis Parra. Música: Josep 

Tero i Hugo Mas. Direcció artística: Àngels Gregori. Organitza: Ajunta-

ment d’Oliva, amb la col·laboració del CEIC Alfons el Vell. Lloc: Teatre 

Olímpia. Oliva.

>

13 d’abril. Presentació del llibre de José Torres: Passió, mort i resurrecció 

a Gandia. La Setmana Santa i la ciutat (1808-1936), coeditat per la Junta 

de Germanadats de la Setmana Santa de Gandia i el CEIC Alfons el Vell. 

Hi intervenen d’Enric Ferrer Solivares (CEIC), Jesús Montolío (president de 

la Junta de Germandats) i Àngels Rosselló (CEIC). Lloc: Església de l’Escola 

Pia de Gandia.

>

14 d’abril. Presentació del llibre d’Ignasi Mora: Viure amb la senyora Par-

kinson (Editorial Moll), a càrrec de Maite Insa (CEIC) i Francesc Devesa. 

Lloc: Casa de Cultura Marqués de González de Quirós.

>

14 d’abril. Presentació del llibre de Gonçal Castelló: Memòries d’un gan-

dià. Amics, coneguts i saludats (CEIC Alfons el Vell), a Can Alcover (Palma 

de Mallorca), amb la participació d’Antoni Serra, Andreu Crespí i Àngel 

Velasco (curador de l’edició). Organitza: Obra Cultural Balear.

>

15-21 d’abril. Exposició «25 anys d’estudis i publicacions mediambientals 

a la Safor» (CEIC Alfons el Vell). Lloc: Col·legi Joan Martorell. Gandia.

>
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22 d’abril-22 de maig. Exposició: «25 anys d’estudis i publicacions medi-

ambientals a la Safor» (CEIC Alfons el Vell). Lloc: MAGA.

  6 de maig- 6 de juny. Exposició: «La custòdia del territori i els bos-

cos», organitzada per Avinença.

  7 de maig (i dissabtes i diumenges d’aquest mes). Tallers didàctics i 

exposició al MAGA: «Fa molts anys hi havia…»

>

5 de maig. Presentació del llibre de Gonçal Castelló, Memòries d’un 

gandià. Amics, coneguts i saludats (CEIC Alfons el Vell), a Espai Vilaweb 

(Barcelona). Intervenen: Enric Borràs, August Gil Matamala, Vicent Partal 

i Àngel Velasco (curador de l’edició). Organitzen: Espai País Valencià i 

Vilaweb.

>

12 de maig. Presentació d’Història de Gandia. Segles XIII-XX, de Jesús 

Alonso. Edició de Riu Blanc amb la col·laboració de l’Ajuntament de Gan-

dia i el CEIC Alfons el Vell. Presentació d’Antoni F. Grau Escrihuela i Enric 

Ferrer (CEIC). Lloc: Saló d’actes de la UNED. Gandia. 

>

13 de maig. Presentació del llibre de Juan Francisco Pardo Molero La 

guerra i els cavallers. Els Centelles, el comtat d’Oliva i la defensa del Reg-

ne de València, (col·lecció Alfons el Vell, núm. 74), coeditat amb l’Associa-

ció Cultural Centelles i Riusech (Oliva). Amb la intervenció de Santiago La 

Parra (CEIC), Francesc Pons Fuster, Antoni Esteve (A. C. Centelles Riusech) 

i l’autor. Lloc: Biblioteca de Tamarit. Oliva.

>

15 de juny. Presentació del llibre L’ofici de raonar. Societat, economia, 

política, valencianisme, de Vicent Soler. Hi intervenen Néstor Novell i 

l’autor. Organitzen Publicacions de la Universitat de València, CEIC Alfons 

el Vell i llibreria Ambra. Lloc: Llibreria Ambra. Gandia.

>
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15-24 de juny. Exposició «La leproseria Sant Francesc de Borja de Fontilles: 

els inicis d’un projecte centenari», organitzada pel CEIC Alfons el Vell, a 

l’Aula Cultural Universidad Abierta de Ciudad Real amb motiu del XV Con-

greso de la Sociedad Española de Historia de la Medicina (SEHM) a la Fa-

cultat de Medicina de Ciudad Real de la Universidad de Castilla-La Mancha.

>

8 de juliol. Presentació del llibre La guerra i els cavallers. Els Centelles, 

el Comtat d’Oliva i la defensa del Regne de València, de Juan Francisco 

Pardo Molero, coeditat pel CEIC i l’AC Centelles Riusech. Intervenen: San-

tiago La Parra, Antoni Esteve, Francesc Pons i l’autor. Organitza: Fundació 

Casal Jaume I La Safor-Valldigna. Lloc: Casal Jaume I, Gandia.

>

5-7 d’octubre. Participació amb les novetats editorials en la fira del llibre 

LIBER, dins l’estand de l’Associació d’Editors del País Valencià. Lloc: IFEMA. 

Feria de Madrid.

>

14 d’octubre-23 de desembre. Exposició parcial de la mostra «De les 

bombes a l’exili, Gandia 1939» (CEIC Alfons el Vell), al Teatre del Raval. 

Gandia.

>

13 d’octubre de 2011. Presentació, a càrrec de Gabriel Garcia, del disc 

del cantautor Vicent Savall, Homenatge a Joan Pellicer, editat amb la col-

laboració del CEIC Alfons el Vell. Lloc: Teatre del Raval. 

>

19 d’octubre. Presentació, a càrrec de Rafael Delgado i Enric Ferrer So-

livares (director), del núm. 3 de la Revista de la Safor, anuari del CEIC 

Alfons el Vell. Lloc: Casa de Cultura Marqués de González de Quirós.

>

21 d’octubre. Representació de Puta postguerra, espectacle basat en 

l’obra homònima de Josep Piera, produït pel CEIC Alfons el Vell. Lloc: 

L’Alcúdia. Organitza: Ajuntament de l’Alcúdia.

>
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3 de novembre. Presentació, a càrrec de Ferran Garcia-Oliver, del llibre de 

Vicent Olaso Per guardar la vila. Muralla i defensa a la costa valenciana 

(Gandia, segles XIII-XVI), (ed. CEIC Alfons el Vell, col·lecció Quaderns Co-

marcals, núm. 24). Lloc: Casa de Cultura Marqués de González de Quirós. 

Gandia. 

>

4-5 novembre. VI Jornades d’Història de l’Educació Valenciana: Instituts 

i batxillers. Coordinen: Mª del Carmen Agulló Díaz (UV), Gabriel Garcia 

Frasquet (CEIC) i Alejandro Mayordomo (UV). Organitzen: CEIC Alfons el 

Vell i Departament d’Educació Comparada i Història de l’Educació. Facul-

tat de Filosofia i Ciències de l’Educació. Universitat de València. Lloc: Casa 

de Cultura Marqués de González de Quirós. Gandia.

Programa:

 4 de novembre. Primera secció. Els orígens i el desplegament de 
l’ensenyament secundari al segle XIX. Alejandro Mayordomo: «Fets 
i reptes en l’evolució de l’ensenyament secundari». Carles Sirera Mi-
ralles: «L’Institut de Segona Ensenyança de València al segle XIX». 
Germán Ramírez Aledón: «L’ensenyament secundari a la ciutat de 
Xàtiva al segle XIX». José Ignacio Cruz Orozco: «Els instituts de Se-
gona Ensenyança al País Valencià».

  5 de novembre. Segona secció. El procés d’expansió de l’ensenya-
ment secundari al llarg del s. XX. Vicent Torregrossa Barberà: «La 
creació de l’Institut de Xàtiva durant la Segona República». Vicent 
F. Soler Selva: «L’Institut d’Elx: una experiència frustrada». M. del 
Carmen Agulló Díaz: «Tecnocràcia i educació femenina: els estudis 
de batxillerat als anys 60 i 70 a València». Abelardo Herrero Alonso: 
«L’Institut Laboral de Gandia». Vicent Llàcer: «Innovació didàctica i 
participació educativa en temps de canvi. El cas de l’Institut Nacio-
nal de Batxillerat Cid Campeador de València 1970-1985». Guillermo 
Gil i Mónica Pérez: «La gestió democràtica de la classe: contribució a 
l’estudi del “Seminario de Pedagogía” de València». Tercera secció. 

>
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Testimonis i experiències. Taula rodona: «La Reforma de l’ensenyament 

secundari als anys 80». Coordina: Dolores Sánchez Durá. Intervenen: 

Aguas Vivas Català, Enriqueta Garcia Pascual, Isidre Crespo, José Ignacio 

Madalena. Taller d’història: «Dies d’institut». Coordina: Àngels Martínez 

Bonafé. Intervenen: Vicent Àlvarez, Olga Quiñones, Dolors Sánchez, Ju-

dith Garcia, Concha Delgado i Batiste Malonda. 

11 de novembre-4 de desembre. «2011. Any internacional dels boscos». 

Jornades «Fauna salvatge de la Safor. Aproximació històrica i ecològica». 

Organitzades pel CEIC Alfons el Vell, el MAGA i la UPG. Lloc: Casa de Cul-

tura Marqués de González de Quirós. Programa:

 Programa:

 11 de novembre. Exposició: «100 boscos». Lloc: MAGA-Museu Ar-

queològic de Gandia.

  16 de novembre. Jesús Villaplana: «Revisitant la fauna de la Safor 

(1988-2011)».

  17 de novembre. Carles Gago i M. A. Monsalve: «Les rates penades 

de la Safor». Vicente Sancho: «Els amfibis de la Safor».

 22 de novembre. Lluís Nieto: «Revisitant la fauna marina de la Sa-

for».

  24 de novembre. Pau Lucio: «Els ocells de les marjals de la Safor». 

Nacho Lacomba: «Les nostres tortugues d’aigua».

  27 de novembre. Excursió a la cova de les Malladetes; guia, Carles 

Miret.

  28 de novembre. Presentació col·lecció de pòsters «Espais naturals 

de la Safor», de Felipe Valladares, editats pel CEIC Alfons el Vell. 

Ponència: «L’obra naturalista del fotògraf», a càrrec de Felipe Valla-

dares.

>
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12 novembre. Presentació i projecció de l’audiovisual Història breu d’un 

barri, de Boro Mañó, documental sobre Santa Anna, becat i produït pel 

CEIC Alfons el Vell. A càrrec de Paco Benavent, Lluís Romero (CEIC) i l’au-

tor. Lloc: Casa de Cultura Marqués de González de Quirós. Gandia.

>

  29 de novembre. Claudi Sendra: «Els nostres peixos continentals». 

Antonio López: «Els caragols de la Safor».

4 de desembre. Excursió «Rastres i fauna». Guia: Jesús Villaplana.

  13 de desembre. Trini Martínez: «Els boscos ocults per les imatges. 

Aproximació a les relacions entre la iconografia de l’art rupestre 

prehistòric i l’entorn boscós que l’allotja a les terres valencianes».

  15 de desembre. Olga Gómez: «Reconstrucció i interpretació de les 

restes faunístiques en els jaciments arqueològics».

19 de novembre. XV Homenatge a la Paraula. El jardí romàntic. Paraules i 

músiques. Recital-concert dedicat a Teodor Llorente, amb una selecció de 

poemes a cura de Josep Piera i música d’autors mediterranis contempora-

nis. Recitació: Josep Piera. Música: Jesús Debon (teclats), Mª Josep Martos 

(soprano) i Remigi Morant (flautes i percussions). Els assistents reberen 

com a obsequi el llibre editat per a l’ocasió. Lloc: Casa de Cultura Marqués 

de González de Quirós. Gandia.

>

27 de novembre. Presentació del llibre L’ermita de Santa Anna, de Mi-

guel Vercher (col·lecció Quaderns Comarcals núm. 25). Amb la intervenció 

d’Enric Ferrer Solivares i l’autor. Lloc: Ermita de Santa Anna. Gandia.

>

16 de desembre. Inauguració de l’exposició Solidaritat a Oliva 1936-

1939, organitzada pel CEIC Alfons el Vell i l’Ajuntament d’Oliva, de la qual 

és comissari Joan Morell (becat pel CEIC). Museu Etnològic d’Oliva. Oberta 

fins al 3 de març de 2012.

>
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ACTES 2012

19 de gener. Presentació del llibre: Historia de la vida del P. Francisco de 

Borja, tercero general de la Compañía de Jesús, edició crítica a càrrec de 

Santiago La Parra. Intervenen: José Luis Ferrer, director del Palau Ducal, 

Gabriel Garcia, director del CEIC Alfons el Vell, i Manuel Revuelta, cate-

dràtic emèrit de la Universisdad Pontificia de Comillas, a més de l’autor 

en persona, Santiago La Parra. Lloc: Sala de Corones del Palau Ducal de 

Gandia.

>

25 de gener. Presentació del llibre Lletra a sa filla Joana, de càstig e de 

bons nodriments. Edició i estudi de Rosanna Cantavella (col·lecció Qua-

derns Comarcals, núm. 26). Intervé F. M. Gimeno Blay, catedràtic d’His-

tòria de la Cultura Escrita (UV), a més de l’autora. Lloc: Casa de Cultura 

Marqués González de Quirós, Gandia.

>

16 de febrer. Presentació del llibre-catàleg de l’exposició Solidaritat a 

Oliva 1936-1939, editat pel CEIC Alfons el Vell i l’Ajuntament d’Oliva. 

Museu Etnològic d’Oliva. Intervenen: Joan Morell (autor), Mari Carmen 

Agulló (professora del Departament d’Educació Comparada i Història de 

l’Educació de  la Universitat de València) i Gabriel Garcia Frasquet (direc-

tor del CEIC Alfons el Vell). Lloc: Museu Etnològic d’Oliva.

>
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10 de maig. Presentació del llibre-catàleg de l’exposició Solidaritat a 

Oliva 1936-1939, editat pel CEIC Alfons el Vell i l’Ajuntament d’Oliva. 

Llibreria Ambra, Gandia. Intervenen: Joan F. Peris (professor d’educació 

secundària) i Joan Morell (autor).

>

13 de maig. Participació en la Jornada RECERCAT, a Tarragona, organit-

zada per l’Institut Ramon Muntaner. Estand amb les novetats editorials.
>

17 de maig. Presentació del llibre: Francesc de Borja (1510-1572), home 

del Renaixement, sant del Barroc, actes del Simposi homònim, llibre co-

ordinat per Santiago La Parra i Maria Toldrà. Intervenen: el professor de 

la Universitat d’Alacant Armando Alberola i el director del CEIC Alfons el 

Vell, Rafael Delgado, a més de Santiago La Parra, com a coordinador de 

l’edició. Lloc: Casa de Cultura Marqués González de Quirós.

>

19 de maig. Participació Trobades d’Escoles en Valencià la Safor-Valldig-

na a Vilallonga. Estand amb novetats editorials.
>

7 de juny. Presentació del llibre-catàleg de l’exposició Solidaritat a Oliva 

1936-1939, editat pel CEIC Alfons el Vell i l’Ajuntament d’Oliva. Interve-

nen: Tomàs Llopis (escriptor) i Joan Morell (autor). Lloc: Casa de la Cultura 

de Pego.

>

11-22 d’agost. Col·laboració en els actes en «Commemoració dels 690 

anys de creació del Comtat de Ribagorça (1322) i dels 600 anys d’Alfons 

el Vell (1412)», organitzats pel Centre d’Estudis Ribagorçans (CERib).

>
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21 de setembre. Presentació del llibre-catàleg de l’exposició Solidaritat a 

Oliva 1936-1939, editat pel CEIC Alfons el Vell i l’Ajuntament d’Oliva, en 

commemoració del 75é aniversari dels bombardejos sobre Alcoi. Interve-

nen: Vicent Luna (director del Centre) i Joan Morell (autor). Lloc: Centre 

Cultural Ovidi Montllor d’Alcoi.

>

21 de setembre. Inauguració de l’exposició Alfons el Vell, Duc Reial de 

Gandia (CEIC-Ajuntament de Gandia). Lloc: Casa de Cultura Marqués 

González de Quirós, Gandia. Oberta fins el dia 31 d’octubre.

>

1-31 d’octubre. Organització de visites guiades per a alumnes de secun-

dària de la comarca a través de l’exposició «Alfons el Vell, Duc Reial de 

Gandia». Número de visitants: 350.

>

5 d’octubre. Presentació del documental Algèria, el meu país. L’emigració 

valenciana a Orà i Alger. A la Casa de Cultura Marqués González de Qui-

rós, a càrrec de Joan Muñoz, conseller del CEIC i de Juli Esteve, director 

del documental.

>

19 d’octubre a 14 de desembre. Cicle de Conferències: «La ciència i la 

tecnologia des de la Safor. Una finestra oberta», coordinat per Joaquim 

Grau. Lloc: Casa de Cultura Marqués González de Quirós.

 19 d‘octubre. «Els propers 10 anys d’internet». Andrés Marzal Varó. 

Catedràtic de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat 

Jaume I de Castelló

  16 de novembre. «Som pols d’estels». Des del nostre origen còsmic 

fins al final de tot. Enric Marco Soler. Astrònom del Departament 

d‘Astronomia i Astrofísica de la Universitat de València-EG

>
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  30 de novembre. «Les matemàtiques en la societat de hui: entre el 

centre i la frontera». A. Vicent Fluixà Castelló. Catedràtic de Ma-

temàtiques de l‘IES Jaume II. Tavernes de la Valldigna. Jordi Juan 

Huguet. Professor de Matemàtiques. Universitat de València

  14 de desembre. «L’economia espanyola en el moment més crucial 

de l’etapa democràtica». José García Solanes. Catedràtic d’Anàlisi 

Econòmica de la Universitat de Múrcia.

25 d’octubre a 29 de novembre. Cicle de conferències «600 anys de la 

mort d’Alfons el Vell, primer duc reial de Gandia», coordinat per Ferran 

Garcia-Oliver. Lloc: Casa de Cultura Marqués González de Quirós.

 25 d’octubre. «El duc Alfons, arquitecte de la Gandia medieval». 

Vicent Olaso. Historiador i arxiver municipal d’Oliva Carles Miret. 

Historiador especialitzat en arqueologia

  31 d’octubre. «Cultura de refinament. Matèria i esperit a la cort 

d’Alfons el Vell». Juan Vicente Garcia-Marsilla. Professor Titular del 

Departament d’Història de l’Art (Universitat de València).

 8 de novembre. «La mà del rei: Alfons d’Aragó en la guerra de Cas-

tella». Frederic Aparisi. Historiador (Universitat de València).

 15 de novembre. «Alfons d’Aragó i els valencians davant el Com-

promís de Casp». Rafael Narbona. Catedràtic d’Història Medieval 

(Universitat de València).

  29 de novembre. «El duc Alfons i els seus: una família escindida». 

Ferran Garcia-Oliver. Catedràtic d’Història Medieval (Universitat de 

València).

>



214

9 de novembre. Col·laboració en l’acte Fusteriada. Concert a càrrec de 

Llevant Ensemble, al voltant de les músiques de Fuster, precedit d’una 

presentació-xerrada a cura d’Isidre Crespo, un homenatge a Joan Fuster 

amb motiu dels 20 anys de la mort de Joan Fuster. Lloc: Teatre del Raval, 

de Gandia. 

>

18 de novembre. XVI Homenatge a la Paraula «Ploma i espasa. 20+1 con-

tes a Ausiàs March». Recital-concert dedicat a reivindicar i retre home-

natge als contes, alhora que se celebra la 50a edició del premi de poesia 

que duu el nom d’Ausiàs March. Recitació: Maria Josep Escrivà, Isabel 

Canet i Vicent Olaso. Música: Cristina Martí (dolçaina) i Àlex Velázquez 

(piano). Animació plàstica amb arena: Amadeu Vives. Els assistents re-

beren com a obsequi el llibre editat per a l’ocasió. Lloc: Casa de Cultura 

Marqués de González de Quirós. Gandia.

>

20 de novembre. Setmana literària de Gandia. Presentació d’Aula de les 

lletres valencianes. Revista de Filologia núm. 1. Editada per la Institu-

ció Alfons el Magnànim de la Diputació de València. Participen: Abelard 

Saragossà, filòleg i professor de la Universitat de València, Josep A. Mas-

Castells, filòleg i professor de la Universitat Politècnica de València i Enric 

Ferrer-Solivares escriptor i membre del Consell Executiu del CEIC. Orga-

nitzen: CEIC Alfons el Vell i IMAB.

>

23-25 de novembre. Setmana Literària de Gandia. Col·laboració en l’or-

ganització de la 1a Trobada de professors de valencià.

  23 de novembre. Trobada i assistència als Premis Literaris Ciutat de 

Gandia. Lloc: Teatre Serrano.

>
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  24 de novembre. Sessió de treball: Les TIC a les aules: realitats, mi-

tes i propostes de treball. Intervenen Laura Borràs, amb la ponència 

«Canvis i transformacions en la docència del S.XXI» i Laura San-

tacruz amb la ponència «Un procés d’ensenyament i aprenentatge 

vital i personal».

 25 de novembre. Cloenda.

11, 12 i 13 de desembre de 2012. 1res Jornades de socioeconomia co-

marcal «Repensar l’agricultura», coordinat per Lluís Miret Pastor. Lloc: 

Casa de Cultura Marqués González de Quirós. 

  11 de desembre. «Situació i perspectives de l’agricultura a la Safor». 

Juan Salvador Torres Domingo. Secretari General de l’Associació Va-

lenciana d’Agricultors (AVA).

  12 de desembre. «Agricultura ecològica: passat o futur?». Taula ro-

dona. Coordina: Vicent Faro. Tresorer del Comitè d’Agricultura Eco-

lògica. Participants: Alfons Gento, Xavier Ródenas i José Castro.

  13 de desembre. «L’estructura citrícola espanyola. Perspectives de 

futur». Vicent Estruch Guitart. Professor del Departament d’Econo-

mia i Ciències Socials de la UPV. «Noves varietats citrícoles i cultius 

alternatius. La qualitat com a futur». Salvador Garcia Carbonell. 

Professor del Departament de Producció Vegetal de l’UPV.

>

17 de desembre. Presentació de l’Auca d’Alfons el Vell. Publicació bio-

gràfica de setze vinyetes destinades a l’alumnat d’infantil i primària de la 

comarca de la Safor. S’edita i distribueix amb la col·laboració dels Depar-

taments de Cultura i d’Educació de l’Ajuntament de Gandia.

>
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18 de desembre. Presentació per part del director del CEIC Alfons el Vell, 

Rafael Delgado, de l’Agenda Guia 2013. Paraules per al 2013. Dites i re-

franys a la Safor. Editada pel Col·lectiu Obertament amb la col·laboració 

del CEIC Alfons el Vell. 

>

20 de desembre 2012 a 30 de gener de 2013. Exposició «25 anys d’es-

tudis i publicacions mediambientals a la Safor». (CEIC Alfons el Vell). Lloc: 

Casal Jaume I de Gandia.

>

23 de desembre. Estrena de la suite musical Alfons el Vell, duc reial de 

Gandia. Composició original de Miguel Vercher. Interpretada per les ban-

des de música de Gandia, el Grau i Beniopa, amb la participació de l’Orfeó 

Borja. Projecció de l’audiovisual d’acompanyament de la suite Alfons el 

Vell, duc reial de Gandia, produït pel CEIC Alfons el Vell. Aquest audiovi-

sual s’edita juntament amb la música, en record de l’estrena Lloc: Teatre 

Serrano, Gandia

>
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•  Roser Soler: La Safor vista a través dels espectacles per a xiquets de

Pluja Teatre (1970-1995).

•  Alberto Martín: Atles dels ocells nidificants de la comarca de la Sa-

for.

•  Vicent Cremades: La transició a Gandia.

•  Virginia Garófano i Pau Lucio: Què ens conten els arbres

centenaris de la comarca de la Safor?

•  Albert Mora. Ara marxem nosaltres: Relats dels

nous emigrants de la Safor.

•  Frederic Aparisi i Ferran Esquilache: El paisatge històric

del pa i del sucre a l’horta de Gandia. La construcció de

les sèquies de l’Alfàs i d’en March (s. XiV-XV).

CONVOCATÒRIA DE BEQUES 2012. 

CONCESSIONS
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MAYORDOMO, Alejandro, AGULLÓ DÍAZ, Maria del Carmen i GARCIA 

FRASQUET, Gabriel (coord.), El patrimoni historicoeducatiu valencià, V 

Jornades d’Història de l’Educació Valenciana. Col·lecció Alfons el Vell, 

núm. 73. Coedició amb el Departament d’Educació Comparada i Història 

de l’Educació (UV).

PARDO MOLERO, Juan Francisco, La guerra i els cavallers. Els Centelles, 

el Comtat d’Oliva i la defensa del Regne de València. Col·lecció Alfons el 

Vell, núm. 74. Coedició amb l’Associació Cultural Centelles i Riusech.

OLASO, Vicent, Per guardar la vila. Muralla i defensa a la costa valencia-

na (Gandia, segles Xiii-XVi). Col·lecció Quaderns Comarcals, núm. 24. 

VERCHER NAVARRO, Miguel, L’ermita de Santa Anna. Col·lecció Quaderns 

Comarcals, núm. 25.

VÁZQUEZ, Dionisio, Historia de la vida del P. Francisco de Borja, tercero 

general de la Compañía de Jesús. Transcripció, estudi introductori i notes 

de Santiago La Parra. 

PUBLICACIONS 2011 i 2012

Edicions pròpies
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 MAÑÓ, Boro (guió i direcció), Història breu d’un barri, documental.

VALLADARES, Felipe, Espais naturals de la Safor: «Ullals de la Perla i de 

l’Estany, marjal de Gandia», «Riu Serpis al seu pas per Vilallonga», «El mas-

sís del Mondúber des de les dunes de l’Ahuir» (pòsters).

Calendari 2012. Vestigis. Fotografies: Ana Amesti, José M. Borja, Suso 

Monrabal, Lluís Romero i F. Zubillaga.

ALFONS EL VELL, Lletra a sa filla Joana, de càstig e de bons nodriments. 

Edició i estudi de Rosanna Cantavella. Col·lecció Quaderns Comarcals 

núm. 26. 

CASTILLO, JAUME, Alfons el Vell, Duc Reial de Gandia. Reedició de la bio-

grafia del duc, publicada en 1999 i ja exhaurida, commemoració del 600 

aniversari de la mort d’Alfons el Vell. Arxiu en format pdf de descàrrega 

des del full web del CEIC Alfons el Vell.

Targeta de felicitació nadalenca 2012 dedicada a Alfons el Vell. Dibuix: 

Gerard Miquel.

Calendari 2013. Auca d’Alfons el Vell. Dibuixos: Gerard Miquel. Textos: 

Irene Verdú.

Cartell anunciador de la presentació a Gandia del documental Algèria, el 

meu país. Gandia, 2012.
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TORRES MARTÍNEZ, José, Passió, mort i resurrecció a Gandia. La Setmana 

Santa i la ciutat (1808-1936). Coediten CEIC Alfons el Vell i Junta de 

Germandats de la Setmana Santa.

CAPILLA, Juli (dir.), Espai del Llibre, «Publicacions de les Comarques Cen-

trals Valencianes», núm. 13, 2011. Edita XIEC (CEIC).

Coedicions

Cartell anunciador de l’acte Fusteriada, homenatge a Joan Fuster en el 

20é aniversari de la seua mort.

Tríptics anunciadors del cicle de conferències «600 anys de la mort d’Al-

fons el Vell, primer duc reial de Gandia». 

Cartell i tríptics anunciadors del cicle de conferències «La ciència i la tec-

nologia des de la Safor, una finestra oberta». 

Tríptics anunciadors del cicle de conferències. Primeres Jornades de soci-

economia comarcal. Repensar l’agricultura. 

CAPILLA, Juli (dir.), Espai del Llibre, «Publicacions de les Comarques Cen-

trals Valencianes», núm. 14, 2011. Edita XIEC (CEIC).
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BRANDAO CRAVEIRO, Clèlia i LEITE RAMALHO, Betania, Educación y Uni-

versidad. La construcción de un conocimiento digno de la humanidad en 

la era planetaria, Publicacions de la Universitat de València, CEIC Alfons 

el Vell i Centre Internacional de Gandia (UV), València, 2011.

LLORENTE, Teodor, XV Homenatge a la Paraula. Poesies triades de Teodor 

Llorente, amb selecció de PIERA, Josep i pròleg de ROCA, Rafael . Col-

lecció Homenatge a la Paraula. Coediten CEIC Alfons el Vell i IMAB.

MORELL, Joan, Solidaritat a Oliva 1936-1939, Gandia. Catàleg de l’expo-

sició homònima. Coediten CEIC Alfons el Vell i Ajuntament d’Oliva.

LA PARRA, SANTIAGO, TOLDRÀ, MARIA, Francesc de Borja (1510-1572), 

home del Renaixement, sant del Barroc, 2012. Coedició amb l’Institut 

Internacional d’Estudis Borgians i Acción Cultural Española, Gandia, 2012 

MARTÍN MUÑOZ, GEMA, El mundo árabe en busca de la excelencia de-

mocrática, Publicacions de la Universitat de València, CEIC Alfons el Vell 

i Centre Internacional de Gandia (UV), València, 2012.

CASTILLO, JAUME, Alfons el Vell, Duc Reial de Gandia. Catàleg de l’expo-

sició commemorativa del sisè centenari de la mort del primer duc reial de 

Gandia. Coediten CEIC Alfons el Vell i Ajuntament de Gandia.

CASTILLO, JAUME (coord.), Alfons el Vell, duc reial de Gandia documental 

biogràfic per a exposició homònima. Gandia, 2012. Format DVD. Coediten 

CEIC Alfons el Vell i Ajuntament de Gandia.
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ALONSO LÓPEZ, Jesús Eduard, Història de Gandia. Segles XIII-XX. Editorial 

Riu Blanc, Gandia, 2011.

APARISI ROMERO, Frederic, Carta de poblament de Beniopa (1611). Do-

cument de creació de la parròquia (1535). Ajuntament de Gandia amb la 

col·laboració del CEIC Alfons el Vell i l’IMAB.

Col·laboracions

A. D., XVI Homenatge a la Paraula. Ploma i Espasa. 20 contes a Ausias 

March, amb pròleg de Maria Josep Escrivà. Col·lecció Homenatge a la 

Paraula. Coediten CEIC Alfons el Vell i IMAB.

A. D., Auca d’Alfons el Vell. Auca escolar biogràfica amb setze vinyetes 

sobre el primer duc reial de Gandia, en commemoració del 6é centenari 

de la seua mort. Dibuixos: Gerard Miquel. Textos: Irene Verdú. Assesso-

rament històric: Esperança Costa. Coordinació: Rafael Delgado. Edició i 

distribució amb col·laboració de les Regidories de Cultura i Educació de 

l’Ajuntament de Gandia. Impressió a càrrec de la Diputació de València.

Agenda Guia 2013. Paraules per al 2013. Dites i refranys a la Safor. Gan-

dia, 2012. Edita Col·lectiu Obertament amb la col·laboració del CEIC Al-

fons el Vell.
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Col·laboració en la XII Olimpíada d’Història de la Literatura, per a alumnes 

de 4t d’ESO i Batxillerat dels centres educatius valencians. Lloc: Escola 

d’Informàtica. Universitat Politècnica de València, València.

ALTRES ACTUACIONS

Col·laboració en la XXVII Escola d’Estiu Marina-Safor, organitzada per 

l’MRP Escola d’Estiu Marina-Safor amb la col·laboració del CEIC Alfons 

el Vell.

Col·laboració en la XXVIII Universitat d’Estiu de Gandia, Gandia, Estiu, 

Excel·lència, consistent en la coedició de la conferència inaugural de 

l’edició de 2010: «Educación y Universidad», de Clèlia Brandao i Betania 

Leite. El llibret s’obsequia als assistents a la conferència inaugural de la 

nova edició. Lloc: Casa de Cultura Marqués de González de Quirós.

Premi Alfons el Vell a la Millor Qualitat Literària Global dels Llibrets de 

Falla de la comarca de la Safor. 2011. Concedit a la Falla Plaça Prado.

Col·laboració en la XXIX Universitat d’Estiu de Gandia, Una mar mentida i 

certa. Cinema i coneixement, consistent en la coedició de la conferència 

inaugural de l’edició de 2011: «El mundo árabe en busca de la excel·lència 

democràtica». El llibret s’obsequia als assistents a la conferència inaugural 

de la nova edició. Lloc: Casa de Cultura Marqués de González de Quirós.
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Setmana Literària de Gandia 2012. Col·laboració en l’organització de la 1a 

Trobada de professors de valencià.

Participació en el Comité Científic del XI Encuentro de la Red Estatal de 

Ciudades Educadoras (RECE) a celebrar en Gandia en 2013

Proposta de candidatura als Premis AR&PA de Intervención en el Patri-

monio Cultural de 2012 (Junta de Castilla y León) de l’Institut Universitari 

de Restauració del Patrimoni de la Universitat Politècnica de València, per 

la seua intervenció en la restauració de les pintures murals de la galeria 

daurada del Palau ducal de Gandia.

Recolzament per la convocatòria d’ajudes 2012 de la Fundación Españo-

la para la Ciencia y la Tecnología al programa Telegrafies: ciencia para 

tod@s del Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València.

Col·laboració en la XII Exposició Filatèlica Autonòmica Competitiva de la 

Federació Valenciana de Filatèlia. VI Centenari de la mort d’Alfons el Vell 

1r duc reial de Gandia. Lloc: Casa de Cultura Marqués González de Quirós 

(Gandia). 

Participació en la Segona Trobada d’Institucions d’Estudis Comarcals Va-

lencianes. Lloc: saló d’actes Joan Fuster de la Facultat de Geografia (Uni-

versitat de València). Ponències temàtiques: medi Ambient i territori, his-

tòria, educació i patrimoni cultural i economia i desenvolupament local.

Col·laboració en el XX Congreso Estatal de Astronomía, 2012. Organitza: 

Asociación Astronómica de la Safor. Lloc: Campus de Gandia de l’EPSG.
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WEBS I XARXES SOCIALS

— Web www.alfonselvell.com

Renovació i actualització contínua. Inclou notícies, reportatges dels ac-

tes realitzats (text i fotografies), àudios d’algunes conferències, publica-

cions, vida del Centre, etc. 

Facebook. El Centre manté una xarxa de 1500 amics/-gues en Facebook

Twitter. El Centre inclou totes les informacions relatives a la seua activi-

tat en aquesta xarxa.




