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L’Assemblea d’Història de la Ribera
L’Assemblea d’Història de la Ribera és un encontre d’historiadors, especialistes universitaris,
professionals de l’ensenyament i estudiants, obert també al públic en general, que s’organitza cada
dos anys en un municipi diferent i se centra especialment en l’àmbit de la comarca valenciana de la
Ribera de Xúquer.
Aquest esdeveniment de caràcter cultural, educatiu, divulgatiu i cientificohistòric, que ha estat
celebrant-se des dels anys 80 en nombroses localitats de la Ribera, arriba en aquesta ocasió a la 18a
edició, prova de la solidesa i interés que la història de la Ribera suscita entre els investigadors
valencians.
El Secretariat Permanent, que és l'òrgan rector de l’Assemblea, integrat pels secretaris locals de
les edicions anteriors, encomana a un municipi de la Ribera l’organització de l’assemblea següent i
busca un secretari local que, en coordinació amb l’Ajuntament, s’ocupe de l’organització
d’activitats i la gestió i programació de les sessions. En la cloenda de l’edició de 2016, celebrada a
la Pobla Llarga, es va informar que l’edició següent se celebraria a Villanueva de Castellón.
El Secretariat Local de l’Assemblea de Villanueva de Castellón està format per 8 persones
coordinades per F. Xavier Martí i Juan. La comissió organitzadora inclou, a més a més, el senyor
Òscar Noguera, alcalde-president de l’Ajuntament de Castelló, que presideix les sessions, i els
regidors Lluís Ferrando i Lluís Piqueras. El Secretariat Local, en reunió conjunta amb el Secretariat
Permanent, ha proposat el tema de la secció monogràfica: «L'ensenyament a la Ribera de
Xúquer».
El Secretariat Local, en coordinació amb l’Ajuntament, ha d’organitzar l’esdeveniment congressual
i també les activitats complementàries que s’organitzen abans, durant i després de l’Assemblea.
L’Ajuntament es compromet especialment a facilitar la infraestructura (aules, grans sales, TICs,
etc.) i el personal adient per a l’èxit de les sessions, així com de gestionar les ajudes o subvencions,
públiques o privades, per a editar cartells, programes i les actes.
En aquesta assemblea es donaran cita, a més de nombrosos investigadors, historiadors i gent
interessada en la matèria, veïns i veïnes de la localitat, atrets per la història del poble i de la
comarca, que podran escoltar les dissertacions de nombroses personalitats del món acadèmic
valencià i espanyol experts en la temàtica.
Com en les últimes edicions, la XVIII Assemblea d'Història de la Ribera s'organitzarà al voltant de
dues sessions simultànies:
•

Monogràfica, que se centrarà en «L'ensenyament a la Ribera de Xúquer», tema en el
qual s'inclouran aspectes com: centres educatius (parvularis, escoletes, col·legis, instituts,
acadèmies, centres universitaris, conservatoris, etc.); sistemes educatius i la seua repercussió
en la pràctica docent; les experiències d’innovació pedagògica; educació, instrucció i cultura
en àmbits no regulats; el personal docent, catàlegs i biografies; la contribució a la
normalització lingüística; edicions de material curricular; aules de gramàtica medievals i

modernes; reglaments i ordenances municipals sobre educació; la impremta a l’escola;
arquitectura escolar; i qualsevol altre aspecte relacionat amb l’ensenyament a la nostra
comarca tractat des d’un punt de vista històric.
•

Miscel·lània, que tractarà aspectes relacionats amb les Fonts i Metodologia, Arqueologia,
Història Antiga, Història Medieval, Història Moderna, Història Contemporània, Art i
Geografia de la Ribera de Xúquer.

Diverses institucions públiques han donat suport a l’Assemblea en edicions anteriors.
La Universitat de València-Estudi General li ha atorgat valor acadèmic i ha facilitat la
participació dels seus membres (professorat i alumnat); ha certificat l’assistència dels estudiants
universitaris amb el reconeixement de crèdits de lliure disposició. Igualment ha participat en
algunes ocasions en la publicació de les actes de l’Assemblea.
Els CEFIRES (Centres de Formació, Innovació i Recursos Educatius) corresponents han certificat
les assistències del professorat depenent de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i
Esport, d’acord amb les indicacions rebudes del Servei de Formació del Professorat. Cal destacar
que la temàtica de l’Assemblea d’enguany, «L’ensenyament a la Ribera de Xúquer», atraurà
nombrosos mestres i professors de la Ribera i de les comarques veïnes; per això, el Secretariat
Local ha enviat informació a tots els centres educatius de la comarca i a tots els centres universitaris
de la Comunitat Valenciana.
El Secretariat Local està fent les gestions oportunes per tal que el professorat matriculat tinga
reconeguda la seua assistència per part de la Conselleria d’Educació mitjançant els certificats que
expedix el CEFIRE de Xàtiva, amb una validesa de 15 crèdits per al còmput dels triennis i sexennis
de serveis prestats a l’administració.
La Diputació de València també ha col·laborat des del principi en aquest esdeveniment i ha sigut
de gran ajuda per als municipis més menuts que han organitzat edicions anteriors.
Però no solament donen suport les institucions públiques. Habitualment les organitzacions privades,
empreses o comerços, especialment les locals, presten el seu ajut econòmic de forma desinteressada,
sense perjudici que se li reconega el seu patrocini en els diversos mitjans d’informació de
l’Assemblea.
A continuació us presentem el programa d’activitats prèvies i el seu estat de realització, i una
aproximació del que serà l’activitat central: l’Assemblea amb les diferents ponències i
comunicacions dels historiadors i investigadors participants. També us presentem un pressupost de
les despeses previstes per a la celebració de l’Assemblea a Castelló.

Programa d’activitats
Activitats prèvies a la celebració
Són tots aquells esdeveniments culturals relacionats amb la temàtica monogràfica a la qual va
dedicada a l’Assemblea d’Història de la Ribera, en aquest cas, «L’Ensenyament a la Ribera de
Xúquer».
La seua finalitat és fer partícips als veïns i veïnes de Castelló de la temàtica monogràfica proposada
per l’organització. El Secretariat Local ha establert una sèrie d’activitats paral·leles a la seua
realització que encaixen perfectament amb aquest objectiu.
També incloem aquelles activitats realitzades per tal de preparar, difondre i divulgar
l’esdeveniment.

Calendari d’activitats
Mes de novembre de 2017
- Creació de nous mitjans d’informació i comunicació de l’Assemblea d’Història de la Ribera. I són
els següents:
•

Correu electrònic: info@ahistoriar.org

•

Blog: https://ahistoriar.org

•

Facebook: https://www.facebook.com/ahistoriar

•

Twitter: https://twitter.com/ahistoriar

•

Canal Telegram: @AHistoriaR
Mes de desembre de 2017

- Crida a tots els veïns i veïnes de Castelló per tal que aporten fotografies escolars. L’objectiu és fer
una exposició sobre Castelló i l’Escola, que consistirà a reproduir una aula de la primera meitat del
segle XX i a mostrar fotografies, material escolar divers, llibres, etc.
- 9 de desembre. Presentació del llibre Cultura (1933-1936): edició facsímil, editat per
l’Ajuntament de Vva. de Castellón, a l’Obrera. Cultura era una publicació quinzenal que editava el
Consejo Local de Primera Enseñanza i és un testimoni extraordinari de la gran labor educativa
realitzada durant la Segona República.
Mes de gener de 2018
- Comença l’elaboració i publicació de la Guia Bibliogràfica sobre el tema monogràfic. En aquesta
ocasió, i d’acord amb el Secretariat Permanent, s’editarà en format PDF i es penjarà al portal o blog
de l’Assemblea d’Història de la Ribera, progressivament. Hi haurà actualitzacions periòdiques.

Mes de març de 2018
- Preparació de l’exposició Dones Mestres, que coordina el professor i artista Ricard Huerta i Núria
Gregori. Es tracta d’un projecte d’investigació, no només d’una exposició. Es pretén fer un
homenatge a les dones de les quals aprenem i aprofundir en els vincles socials i educatius que es
generen al seu voltant. El projecte implica els centres de primària de Castelló, especialment a 21
mestres i els seus respectius alumnes.
Pendents de datació
- Presentació del cartell anunciador de la 18a Assemblea d’Història de la Ribera, de la imatge
gràfica i logo de l’Assemblea. Aquesta tasca ha estat encomanada a l’artista castellonenc Eduard
Doménech.
- Elaboració d’un vídeo divulgatiu de la història de l’educació a Castelló.

Activitat central
La 18a Assemblea d’Història de la Ribera se celebrarà enguany a Villanueva de Castellón els dies
26, 27 i 28 d’octubre de 2018.
L’Assemblea s’inaugurarà la vesprada del divendres dia 26 d’octubre de 2018 amb la presència de
les autoritats civils i acadèmiques. L’acte se celebrarà al Teatre Ideal o a l’Auditori Municipal Rex.
Les ponències i les comunicacions presentades disposaran de 30 i 15 minuts respectivament.
Disposem de les diverses sales de l’Obrera – Biblioteca Pública Municipal.
El programa previst és el següent:
Dia 26 d’octubre, divendres
16.30h -17.00h: Recepció d’inscrits i repartiment de material.
17.00h-17.30h: Acte inaugural.
17.30h: Lliçó inaugural a càrrec d’un especialista en el tema monogràfic.
18.20h: Pausa.
18.30h-21.00h: Comunicacions.
Dia 27 d’octubre, dissabte
9.00h-11.00h: Comunicacions.
11.00h-11.30h: Pausa.
11.30h-13.00h: Comunicacions.
13.00h-14.00h: Visita guiada a la vila.
14.15h: Dinar dels assistents a l’Assemblea.

16.00h-18.00h: Comunicacions.
18.00h-18.30h: Pausa.
18.30h-21.00h: Comunicacions.
Dia 28 d’octubre, diumenge
9.30h-11.30h: Comunicacions.
11.30h-12.00h: Pausa.
12.00h-13.30h: Taula Redona.
13.30h: Acte de cloenda

Projecte de pressupost
El Secretariat Local ha previst el següent pressupost per a la realització de la 18a Assemblea
d’Història de la Ribera:
- 150 marcadors de llibres de color (5x15 cm)

60€

- 200 cartells anunciadors de l’Assemblea a color

300€

- 200 programes dels actes

300€

- 150 bolígrafs impresos a una tinta

200€

- 150 blocs de notes A4

300€

- 150 subcarpetes impreses a una tinta

150€

- 150 diplomes d’assistència

200€

- 150 acreditacions

100€

- 5 projectors (lloguer)

200€

- 150 fundes de les acreditacions

200€

- 3 pancartes

300€

- 150 bosses/maletes impresos a una tinta

600€

- Obsequis als ponents

750€

- Exposició Dones Mestres

2.500€

- Exposició Castelló i l’Educació

2.000€

- Edició de les actes (500 exemplars)
- Imprevistos
TOTAL

Per a qualsevol tipus d'informació podeu contactar també amb:
XVIII Assemblea d’Història de la Ribera
Biblioteca Pública Municipal Joan Fuster
46270 Villanueva de Castellón
Tel.: 962 45 14 33

Secretariat local de la XVIII Assemblea d'Història de la Ribera
Villanueva de Castellón, gener de 2018

10.000€
1.500€
19.660€

