
EL CICLE PRELIMINAR DE CONFERÈNCIES DESCENTRALITZADES PELS 
DISTINTS POBLES I LES JORNADES DE BIAR I XIXONA

A l’hivern de l’any passat, l’Institut d’Estudis de les Valls de Mariola decidí, jun-
tament amb el regidor de Cultura de Biar, plantejar un Congrés d’Història sobre les 
circumstàncies i esdeveniments que afectaren els pobles que quedaren delimitats 
en aquesta part de llevant de la frontera establerta al Tractat d’Almisrà en 1244, és 
a dir, des de Cofrents fins a Xixona i pel Barranc d’Aigües a la mar, on hui es troba 
l’actual població del Campello.

A tal efecte contactàrem amb els ajuntaments de les distintes poblacions 
d’aquesta zona fronterera i en tots vam trobar receptivitat al projecte, incloent tam-
bé a Cabdet, que no obstant estar vinculat per càstig a la comunitat de la Manxa, 
però sense oblidar les seues arrels valencianes, també es va adherir al projecte. Així 
ho acceptaren també Fontanars dels Alforins, Bocairent, Alcoi, Banyeres de Mariola, 
Beneixama, el Camp de Mirra, Biar, Onil, Castalla, Xixona i la Vila Joiosa.

Aquest cicle de conferències, impartides per persones competents, tindrà el 
seu colofó a les jornades que celebrarem a Biar el 26 de maig i a Xixona el 2 de juny, 
on s’exposaran distintes ponències sobre història, patrimoni arquitectònic i també 
sobre temes d’actualitat que estaran a càrrec d’especialistes qualificats de l’àmbit 
acadèmic i universitari.

IEVM



JORNADA DE LA SEU UNIVERSITÀRIA DE BIAR
DISSABTE 26 DE MAIG

CASA DE CULTURA (PLAÇA DEL CONVENT s/n)

PROGRAMA

10.00 h Presentació

10.30 h «Els assentaments medievals a la Vall d’Almisrà i Biar (se-
gles X-XIII): una aproximació arqueológica» a càrrec de Ra-
món Martí, arqueòleg medievalista, professor de la Universi-
tat Autònoma de Barcelona

11.30 h Descans

12.00 h «Els primers pobladors i el Repartiment de la Vall de Biar. 
Els noms de llinatges 1291-1327» a càrrec de Vicent Terol, 
historiador i arxiver municipal d’Ontinyent

13.00 h «Les llengües en el Llibre dels Fets de Jaume I» a càrrec de 
Brauli Montoya Abad, professor de Filologia Catalana de la 
Universitat d’Alacant

14.00 h Dinar

16.00 h «Castells i fortificacions a la frontera meridional valenciana 
establerta al Tractat d’Almisrà el 1244» a càrrec de José Luis 
Simón, professor d’Arqueologia de la Universitat d’Alacant i 
delegat de patrimoni a la zona per la Generalitat Valenciana

17.00 h «Dones i canvi social a l’antic règim. Desafiant fronteres amb 
l’escriptura» a càrrec de Verònica Zaragoza Gómez, llicenciada 
en Filologia per la Universitat de València el 2009 i doctora en 
Filologia Catalana per la Universitat de Girona el 2016

JORNADA DE LA SEU UNIVERSITÀRIA DE XIXONA
DISSABTE 2 DE JUNY

EL TEATRET (PLAÇA DEL CONVENT, 3)

PROGRAMA

10.00  Presentació

10.30 h «Al-Azraq i la frontera meridional valenciana en temps 
de Jaume I» a càrrec de David Garrido, professor a l’IES To-
rrellano (Torrellano, Elx) historiador i filòleg medievalista

11.30 h Descans

12.00 h «Castells andalusins al districte de la Muntanya» a càrrec 
de Just Sellés, escriptor

13.00 h «Els tractats medievals sobre fixació de fronteres dels 
regnes cristians d’Aragó i Castella: Tudellen, Caçola i Al-
misrà» a càrrec d’Agustí Ventura, catedràtic de Llatí, investi-
gador i cronista oficial de la ciutat de Xàtiva

14.00 h Dinar

16.00 h «Xixona des de la conquesta de Jaume I a l’època foral va-
lenciana» a càrrec de Bernardo Garrigós, investigador local 
i cronista oficial de Xixona

17.00 h «Consideracions comarcals sobre els pobles de la Mariola 
i les futures comarques centrals valencianes» a càrrec de 
Jordi Tormo i Santonja, investigador, escriptor i doctor en 
Geografia


