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MEMÒRIA D’ACTIVITATS I PUBLICACIONS DE
L’INSTITUT D’ESTUDIS COMARCALS DE LA MARINA ALTA, 
IECMA, DE L’ANY  2015

1. EDICIÓ DE LES PUBLICACIONS PERIÒDIQUES I DEL CALEN-
DARI DE L’IECMA

Presentació, el 28 de gener del 2015, al Centre d’Art l’Estació de Dénia de 
les dues revistes de l’IECMA:

- El núm 42 de L’Aiguadolç, revista de literatura amb un dossier dedi-
cat a “Literatura i Història” Encontres a Beniarbeig. 

- El núm. 34 d’Aguaits, revista d’investigació i assaig.

 La presentació a càrrec de Juli Capilla, director de L’Aiguadolç i de Rosa 
Seser, directora d’Aguaits, es completà amb una xerrada de l’arquitecte de-
nier Josep Ivars sobre el castell d’Olimbroi de Dénia, basada en el seu arti-
cle: “Olimbroi (Dénia): DOMUM SIVE CASTRUM”, publicat a la revista 
Aguaits.

  
- Edició del Calendari de l’IECMA per al 2016, coordinat per Sebastià 

Giner, Miguel A. Noguera i Vicent Molines, que es dedica al Joc de la Pilota 
a la Marina Alta. 

2. COEDICIONS

- Amb l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert, coedició dels 2 vo-
lums de les actes del V Congrés d’Estudis de la Marina Alta: Mudéjars, Mo-
riscs i Cristians a la Marina Alta i la Safor. 400 Anys de l’Expulsió.

- Amb l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert, coedició del Congrés 
Internacional El Paisatge dels Riuraus.

- Amb INFO TV coedició del documental Del Montgó a Manhattan realit-
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zat per Juli Esteve, sobre l’emigració dels valencians als EEUU, amb l’edició 
del 3r i 4r documentals: La Guerra de Sempre i Els valencians d’Amèrica.

-Amb L’Ajuntament de Pego la coedició de les Actes de les V Jornades 
Carmel Giner.

- Amb l’Ajuntament de Dénia coedició del fullet de les Rutes Maria Ibars, 
a càrrec d’Antoni Prats, el qual es va presentar a la sala de plens de Dénia el 
dia 16 d’octubre.    

3. COMMEMORACIÓ 30 ANYS DE L’IECMA, fundat el 10 maig del 
1985.

Entrevista de La Ser Radio Dénia per part de Pepa Ginestar a la presidenta 
de l’IECMA, amb motiu del 30 aniversari, el 6 de maig per a passar-la el 7 de 
maig.

Programa de Radio Pego dedicat a les activitats de l’IECMA, pel 30 ani-
versari. El 16 de juny acudiren a les instal·lacions de Radio Pego: Joan Ivars, 
Vicent Torres i Rosa Seser. L’entrevista es va emetre el dijous 18 de juny al 
programa “A taula parada”. 

4. CONCESSIÓ DEL I PREMI D’INVESTIGACIÓ I ASSAIG
“ANTONI LLUÍS CARRIÓ I ARTIGUES”. Dotat amb: 2.500 €. 

A Pedreguer el 9 de juliol de 2015 es va reunir el jurat: Presidenta del jurat: 
Rosa Seser Pérez, presidenta de l’IECMA i arxivera de Dénia, Secretari del 
jurat: Joan Ivars Cervera, secretari de l’IECMA i professor-tutor de la UNED. 
Vocals: Carme Miquel Diego, escriptora; Joan Borja Sanz, professor de la 
Universitat d’Alacant; i Carles X. Simó Noguera, professor de la Universitat 
de València.

Es presenten 4 treballs i queda guanyador: Històries de crims i criminals 
de la Marina Alta (1844-1932), d’Antoni Reig Pérez. El llibre s’editarà l’any 
2016.
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5. ACTIVITATS CULTURALS DE L’ANY 2015

Presentació de les actes del V Congrés d’Estudis “Mudèjars, moriscs 
i cristians. 400 anys de l’expulsió”, el 25 de febrer a la Casa de Cultura de 
Dénia.

Participen: Rosa Seser, presidenta IECMA, José Luís Ferris, Director del 
Gil-Albert, Rosa Monzó, Directora publicacions Gil-Albert i la Regidora de 
Cultura.

Presentació de les actes del Congrés Internacional: “Paisatges dels 
Riuraus”, el 26 de febrer a la Seu Universitària de Benissa.

Participen: Joan Ivars, secretari de l’IECMA José Luís Ferris, Director de 
l’Institut Gil-Albert, Rosa Monzó, Directora de publicacions de l’Institut Gil-
Albert, i Pepa Martí, Regidora de Cultura de l’Ajuntament de Benissa.

Presentació de les actes del V congrés “Mudèjars, moriscs i cristians. 
400 anys de l’expulsió” i el congrés dels riuraus, el 21 d’abril a la Casa Bar-
dín d’Alacant amb la participació de Joan Borja per l’Institut Juan Gil-Albert, 
i de Rosa Seser per l’IECMA. 

 
Participació en les Jornades Maria Ibars, 17 i 18 d’abril a la Casa Cultu-

ra de Dénia i a l’IES Maria Ibars. L’IECMA col·labora amb l’IES Maria Ibars 
i el CEFIRE. Participen com a ponents de les Jornades: Joan Ivars, Antoni 
Prats, Carles Mulet, Teresa Ballester, Ma. Roser Cabrera, Rosa Seser i Tomàs 
Llopis, membres de la Junta i socis de l’IECMA. 

Viatge a Eivissa de l’IECMA, del 16 al 17 maig, amb la col·laboració de 
Baleària i de l’Institut d’Estudis Eivissencs. Participen 28 persones. 

- Rebuda per la vicepresidenta de l’IEE, Monserrat Montés Montés.
- Visita guiada a Dalt Vila a càrrec de Maurici Cuesta, president de l’IEE.
- Concert a Es Polvorí, Fundació Baleària, del grup valencià Julia.
- Visita guiada per l’arqueòloga Carmen Mezquida al jaciment de Puig del 

Molins, necròpoli.
- Dinar a la platja de les Figueretes. 
- Eixida cap a Dénia a les 20:00 h. 
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Presentació del documental d’INFO TV “Adèu Amèrica”, el 3 juny al 
Centre Social de Dénia, 2n documental de la sèrie Del Montgó a Manhattan, 
valencians a New York. Presentaren; Juli Esteve, Teresa Morell i Rosa Seser.

Presentació del llibre: “Reseña histórica de los pueblos de la Marina”.
Obra inèdita de 1880 per Pedro M. Orts Berdín, a càrrec d’Agustí Gali-

ana. Una publicació de l’Associació d’Estudis de la Marina Baixa. AEMABA, 
presentada el 16 de juny al Centre D’Art l’Estació de Dénia. Organitzada per 
l’IECMA amb la col·laboració de la Regidoria de Cultura de Dénia.

Excursió en ferrocarril, tram de la línia Alacant-Dénia, el dissabte 11 
de juliol, amb motiu del centenari de la inauguració del tren de la Marina, tram 
Altea-Dénia. 

Excursió-Ruta Maria Ibars, ruta de la muntanya. El diumenge 18 d’oc-
tubre un grup de 20 persones pugen al Montgó i lligen les descripcions dels 
espais en fragments de les obres de Maria Ibars. 

Presentació del documental “La Guerra de Sempre” el 3 de desembre a 
l’Auditori del Centre Social de Dénia, 3r de la sèrie Del Montgó a Manhattan 
d’INFO TV.

Inauguració de l’exposició“ El tren de la Marina, tram Alacant-Dénia, 
des del 1915” el divendres 4 de desembre al Centre d’Art l’Estació de Dénia. 
Centenari del tren de la Marina. Organitzada i realitzada per l’IECMA, comis-
saris: Josep Àlvarez i Jaume Buigues amb la col·laboració de  Ferrocarrils de 
la Generalitat Valenciana i l’Ajuntament de Dénia. Presentació amb actuació 
del Grup de Teatre Comarcal sobre la història del servei ferroviari.

Col·laboració amb l’Ajuntament de Xaló:
Participació en la Fira Xalònia, el 19 d’abril, que aquest any coincideix 

amb la Trobada d’Escoles en Valencià. L’IECMA munta una parada per a la 
venda de llibres i difusió del nostre institut d’estudis.

Col·laboració amb l’Ajuntament de Pedreguer:
l’IECMA participa en la Fira d’Associacions de Pedreguer al mes d’oc-
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tubre i a novembre també col·labora en les XIV Jornades d’Ecoturisme de 
Pedreguer.

Col·laboració amb l’Ajuntament de Pego:
Presentació de les V Actes de les Jornades Carmel Giner, el 27 de novem-

bre, a la Casa de Cultura de Pego. El llibre està coeditat entre l’Ajuntament 
de Pego i de l’IECMA. A l’acte participen, Joan Miquel Almela, arxiver de 
Pego i organitzador de les Jornades,   la Regidora de Cultura i la presidenta 
de l’IECMA.

Col·laboració amb l’Associació Cultural Amics de Teulada en la realit-
zació dels actes:

-Poemes d’una Nit d’Estiu.

Col·laboració amb la Colla el Falçó de Teulada
- En la “Cantada a la Fresca”.
- En la festa de Sant Antoni.

Col·laboració amb l’Ajuntament d’Ondara
-En la realització i difusió de les III Jornades d’Estudis d’Ondara, celebra-

des el 23-25 d’octubre, a la Casa de Cultura d’Ondara.
- Participació de l’IECMA en la I Fira Comarcal: Fira de Fires, al recin-

te del Prado d’Ondara, el 14-15 de novembre. Vam tindre un espai on col-
locàrem l’exposició sobre la història de l’IECMA i en una taula les nostres 
publicacions.

6. ACTIVITATS DE L’IECMA AMB L’ESPAI CULTURAL “ENRIC 
VALOR” de l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert

Assistència a les reunions de l’Espai Cultura Enric Valor:
- a Guardamar del Segura al 14 de març.
- a Monòver, el 21 novembre. 

Assistència a la Fira del Llibre d’Alacant, el 25 abril reunió a Alacant 
de l’Espai Valor amb la concentració d’Instituts i Centres d’Estudis de la pro-
víncia. 
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7. REUNIONS I ACTIVITATS AMB ALTRES CENTRES D’ESTUDIS

UNIVERSITAT-IDECOS
El divendres 6 de novembre, l’IECMA participa en la Jornada Universitat-

IDECOS que organitza la Universitat de València i la FIECOV, amb un estudi 
del soci Juanmi Rafet sobre les últimes eleccions municipals i autonòmiques 
a la Marina Alta.

XI Fira RECERCAT 2015. Fira d’associacions organitzada per l’INS-
TITUT RAMON MUNTANER, IRMU, a Vilafranca del Penedés els dies 9 
i 10 de maig.

L’IECMA, representat per Antoni Prats, ha tingut un estand propi, però 
acollint també publicacions recents d’altres centres d’estudis valencians. 

Assistència a les reunions de la Coordinadora de Centres d’Estudis de 
Parla Catalana i del Patronat de l’IRMU.

Aquest patronat té la missió d’assignar ajuts als Centres d’Estudis i la in-
vestigació local i comarcal en general.

  
Participació en el projecte de l’IRMU: Patrimoni Oblidat/Memòria 

Literària. Projecte 2014-2015.

Antoni Prats i Josep Ahuir, membres de la Junta de Govern han presentat 
cinc fitxes amb imatges referents als següents elements patrimonials de la 
nostra comarca: Ruïnes del despoblat morisc de l’Atzuvieta, Ruïnes del poblat 
ibèric de Benimaquia, Vil·la Romana de l’Almadrava i Torre del Gerro. 

8. ALTRES REUNIONS i ACTES 

Col·laboració amb la Fundació Dénia, en l’estudi i selecció dels dife-
rents projectes que es presenten en l’àmbit cultural a la convocatòria 100x100 
Fundació.

Donació a la biblioteca de la UNED-Gandia d’un lot de llibres de les 
publicacions de l’IECMA.


