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MEMòRIA D’ACTIVITATS I PUBLICACIONS DE 
L’IECMA DE L’ANy 2018

DADES DESTACADES
JuNTA DIRECTIVA:
Rosa Seser, presidenta, Joan Ivars, secretari; Jaume Buigues, vicepresident; Laura Kamal, 
tresorera; vocals: Antoni Prats, Josep A. Ahuir, Isabel Serra, Mateu Artigues, Baptista 
Banyuls, Vicent Torres, Pasqual Costa, Joseba Martínez, Josep Àlvarez, Josep Ferrer, 
Rafel Mira, Salvador Salort.  

SEu DE L’IECMA: 
C/ Sant Joan, núm. 2, Ondara.
Web: www.iecma.net
e-mail: secretariaiecma@gmail.com

PUBLICACIONS PERIòDIqUES DE L’IECMA
- Edició de la revista d’assaig i investigació Aguaits, número 39, 2n volum del monogràfic 
dedicat a la “Repressió de Guerra i Postguerra a la Marina Alta”. 
- Edició del número 47 de la revista de literatura L’Aiguadoç amb el dossier: “La 
traducció literària: un pont entre les cultures”.
- Edició del Calendari per al 2019. Homenatge al poeta Vicent Andrés Estellés en el 25 
aniversari de la mort. 

EDICIONS I COEDICIONS
Amb l’Ajuntament de Pego, actes de les VI Jornades Carmel Giner realitzades l’any 
2017.
Amb l’Ajuntament de Benissa, coedició de la novel·la d’Àngel Crespo: “El bancal blau”.
Amb l’editorial Bromera, campanya: Llegir en valencià: La mel de Mercé Climent i la 
pansa d’Elvira Cambrils. 
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III PREMI D’INVESTIGACIÓ I ASSAIG “ANTONI LLUÍS CARRIÓ I ARTIGUES”
Convocatòria del III premi i edició del fullet de la convocatòria.
 
DIFUSIÓ I XARXES SOCIALS
Servei de difusió cultural. Enviat setmanalment per e-mail al socis i sòcies de l’IECMA 
la programació cultural de les poblacions de la Marina Alta i altres llocs d’interés. A 
càrrec de Mateu Artigues.
Nova pàgina WEB per a l’IECMA. Iniciarem gestions per a renovar la web del nostre 
institut a càrrec de Joan Ivars. Valoració de models, encàrrec a una empresa externa.

PROjECTE T’AVALEM DEL CREAMA
Col·laboració de l’IECMA, amb la participació de Rosa Seser Pérez, en les diverses 
reunions per a elaborar la fitxa tècnica, per tal de dur endavant el projecte de buidatge dels 
llibres de festes de Dénia, Xàbia, Benissa, Teulada, Pego, Gata... sobre tema gastronòmic, 
a partir de l’any 1990-2018,  en diverses poblacions de la Marina Alta. El  29 de maig es 
celebrà el lliurament dels diplomes als alumnes del curs del programa T’Avalem. 

PROjECTE DECLARACIÓ DE “L’ESCALDÀ” BIC PATRIMONI IMMATERIAL 
VALENCIÀ 
Col·laboració de l’IECMA, amb la participació de Joan Ivars, Jaume Buigues, Rosa 
Seser i altres membres de la Junta en l’elaboració i correcció del projecte presentat per 
l’EATIM de Jesús Pobre a la Generalitat Valenciana l’any 2018.

ACTIVITATS CULTURALS PER A L’ANy 2018
-Difusió de l’IECMA i les seues activitats al programa de Ràdio Ondara, el 22 de gener 
per part de Joan Ivars i Rosa Seser.  
-Difusió de l’IECMA i les seues activitats al programa de Ràdio Pego, el 22 de febrer 
per part de Vicent Torres i Rosa Seser.
-Presentacions de la revista Aguaits 37-38, monogràfic “Repressió de guerra i 
postguerra I”al llarg de l’any 2018:
- l’1 de març, a la Casa de Cultura de Dénia, amb la presència dels autors: Teresa Ballester, 
Francisco Moreno Sáez, Vicent Martí, i la directora de la revista Rosa Seser Pérez.
- el 22 de març, a la Casa de Cultura de Pego, amb la presència de la regidora de cultura, 
i els historiadors: Teresa Ballester, Joan Miquel Almela, i la directora.
- 11 de maig al Museu de Xàbia, amb Teresa Ballester, la directora de la revista i un 
familiar d’una víctima xabiera del camp de Mauthausen. 
- el 23 de maig, a la casa de Cultura de Pedreguer amb la presència del regidor de cultura, 
i els historiadors: Teresa Ballester, Wilson Ferrús, i la directora Rosa Seser Pérez.
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-el 19 de juny, a la casa del batlle de Benissa amb la presència de la regidora, l’historiadora 
Teresa Ballester, l’investigador Robert Llopis, i la directora de la revista. 
- Presentació de la revista l’Aiguadolç, núm 46: “Carmelina Sánchez-Cutillas: l’entrellat 
expressiu del llenguatge col·loquial”. A la Casa de Cultura de Dénia, el 7 de març amb 
la presència de Joan Borja, director del Juan Gil-Albert i Vicent Vidal, coordinador del 
dossier, i del director Antoni Prats. Es projectà un audiovisual sobre Carmelina Sánchez-
Cutillas i es realitzà una lectura poètica de l’obra de l’autora. 
- Presentació del llibre “Ventes, hostals i ventorrillos pels camis i carreteres de la Marina 
Alta” de Fernando Sendra Bañuls, de l’Institut Juan Gil-Albert, tiratge especial per als 
nostres socis. Presentacions amb l’autor a Pego, Els Poblets, Teulada, Benissa, i a Dénia.
- Presentació del llibre “Crims i criminals de la Marina Alta”, I Premi Antoni-Lluis 
Carrió de l’IECMA, amb l’autor  Antoni Reig a Ondara el divendres 29 de juny i al 
Verger el dia 7 d’agost.
- Presentació de la revista de literatura L’Aiguadolç, núm 47, dossier dedicat a la 
traducció “la traducció literària: un pont entre les cultures”  a València el 22 d’octubre del 
2018 a la seu d’Intersindical per part d’Antoni Prats i del coordinador del dossier Elija 
Lutze.
- Presentació del llibre “el bancal blau” d’Àngel Teodor Crespo, coeditat per l’IECMA 
amb l’Ajuntament de Benissa, a la casa del batlle de Benissa  el dia 23 de novembre.

Fires i jornades.
- Participació en les XXXIII Trobades d’Escoles en Valencià a Alcalalí el 13 i 14 d’abril, 
mostra de l’IECMA amb Isabel Serra, Josep Ahuir, Joan Ivars.
- Fires del llibre i la gastronomia dels Poblets, el 28 i 29 d’abril. 
- XVII Jornades d’Ecoturisme de Pedreguer, al mes de novembre. 
- IV Fira Comarcal realitzada a Ondara, dedicada en aquesta edició al paisatge de la 
Marina Alta, els dies 10 i 11 de novembre.
- Col·laboració en activitats culturals de l’Associació Amics de Teulada i de la Colla del 
Falçó, també de Teulada.

ACTIVITATS DE L’IECMA AMB L’ESPAI CULTURAL “ENRIC VALOR”
Reunions de l’Espai Valor amb associacions culturals de la província d’Alacant: 
-reunió el 21 d’abril a Sant Vicent del Raspeig, amb l’assistència de Joan Ivars, secretari 
de l’IECMA, i altres membres de la Junta. 
- reunió el 24 de novembre a Castalla on tingué lloc la II Trobada i XIV Jornada de 
l'Espai Cultural Enric Valor.
Presentació de les revistes de l’IECMA: Aguaits i L’Aiguadolç, a la seu de l’Institut Juan 
Gil-Albert a Alacant, el dimecres 26 de setembre. 
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Descobreix un obra. Art en valor, activitat organitzada per l’Institut alacantí de cultura 
Juan Gil-Albert amb la col·laboració de l’IECMA
- Escultura del “Xiquet llevantí” de Pascual Buigues a Teulada el 14 de febrer, a càrrec 
de Jaume Buigues.
-Església de la Santa Creu de Pedreguer a Pedreguer el 17 d’octubre, xerrada i visita a 
càrrec de l’arquitecte Antoni Banyuls.

REUNIONS I ACTIVITATS AMB ALTRES CENTRES D’ESTUDIS
Exposició “Patrimoni Oblidat/ Memòria Literària”, a la Casa de Cultura de Dénia del 
18 al 30 d’octubre col·laboració amb el projecte de l’IRMU, Institut Ramon Muntaner, 
per part d’Antoni Prats i Josep Antoni Ahuir.

XIV Fira RECERCAT 2018. Fira d’associacions organitzada per l’Institut Ramon 
Muntaner, a Manresa el 14-16 d’abril. 
Assisteix Antoni Prats. L’IECMA ha tingut un estand propi amb les darreres publicacions. 

Assemblea de la FIECOV al Castell d’Alaquas.
Assistència de Joan Ivars, Pepe Àlvarez i Mateu Artigues. Es tracta la proposta per a la 
creació d’una Fundació: Fundació Manuel Sanchiz Guarner. 

Reunió de la FIECOV el dissabte 30 de juny a l’Olleria. Taller per a conèixer les 
necessitats de funcionament de les associacions. 

ACTUACIÓ DE PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT
L’IECMA està compromés amb l’eliminació dels plàstic i per a aquest motiu a partir 
del 2018 els repartiment als socis es faran en bosses de paper reciclat, que seran també 
aprofitables pels nostres socis.

ALTRES ACTIVITATS per tal d’arreglar la nova seu
Accions per arreglar el material del magatzem editorial; instal·lació de pis laminat 
“parquet” en els espais on hi havia una moqueta molt deteriorada; instal·lació d’una 
persiana metàl·lica en la zona de descàrrega i obres amb el canvi de l’escaló de marbre 
de l’entrada; adquisició de més cadires per a la sala de Juntes; millores en la instal·lació 
elèctrica; pintar la façana del local. 

Rosa Seser Pérez
Presidenta de l’IECMA
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