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DIVENDRES, 3 DE MARÇ 
Centre Social de Dénia
19-19.30 h Presentació del congrés amb assistència d’autoritats.
19.30-20.15 h Conferència inaugural a càrrec de Ferran Garcia-Oliver (Univer-
sitat de València): “Relats en pugna en l’origen dels valencians”.
20.15-21 h Concert del tenor José Luis Luri acompanyat al piano per Shlomo 
Rodríguez.
21 h Vi d’honor.

DISSABTE, 4 DE MARÇ 
Casa de la Cultura de Dénia

9.30-10 h Recollida dels materials pels congressistes.
10-10.15 h C. Real, V. Villaverde, D. Román, M. Pérez, R. Marlasca, P. de Oli-
veira, Á. Martínez i M. Bel: “La Cova de les Cendres (Teulada-Moraira): nuevos 
datos sobre las ocupaciones humanas gravetienses en la región central del 
mediterráneo ibérico”.
10.15-10.30 h E. Aura, C. Miret, J. Morales, M. Vadillo i C. Verdasco: “La se-
qüència arqueològica de la cova de santa Maira (Castell de Castells)”.
10.30-10.45 h M. Hernández i V. Barciela: “Arte rupestre en la Marina Alta. 
Cuatro décadas de prospecciones, investigación y puesta en valor”.
10.45-11 h V. Barciela i M. Hernández: “Caracterización del arte rupestre pre-
histórico de la Marina Alta”.
11-11.30 h Pausa-café.
11.30-11.45 h F. Sala, L. Abad, C. Doménech, J. Moratalla, F. Prados, M. Ten-
dero, A. Ronda, A. Álvarez-Ossorio i S. Bayo: “Nova interpretació del Passet 
de Segària i la Penya de l’Àguila en el context de les guerres civils romanes”.
11.45-12 h R. Vidal: “La vil·la romana de les Hortes de Xaló”.
12-12.15 h A. Ronda, A. Luján i V. Sevila: “Els balnea dels Banys de la Reina”. 
12.15-12.45 h Debat.
12.45-13.45 h Conferència a càrrec de José Luis Menéndez Fueyo (MARQ): 
“Musulmans, feudals i corsaris. Per una arqueologia medieval i moderna a la 
Marina Alta”. 

Descans per a dinar.
16-16.15 h P. Costa: “El jaciment tardoromà de l’Atzúbia, de Xàbia”.
16.15-16.30 h J. Pina i J. L. Menéndez: “L’empremta catalana i el procés de co-
lonització a la Marina Alta a l’Edat Mitjana: el cas de la pobla d’Ifac (s. xiii i xiv)”.
16.30-16.45 h J. Bolufer: “Arqueologia de la colonització feudal a Xàbia: les 
ceràmiques de conquesta”.
16.45-17 h Explicació dels pòsters per part dels autors:

• J. Ramón i A. Sánchez: “Moneda númida de la col·lecció Enrique Llo-
bregat procedent de Dénia”.  
• J. A. Ahuir i J. Labios: “La vil·la romana de l’Almadrava, els Poblets: de 
l’abandonament a la posada en valor”.
• M. E. Muñoz: “Una huella de perro en el Jaciment de l’Almadrava dels 
Poblets. El mejor amigo del hombre en la antigua Roma”.
• B. Sanz, R. Ferrer, B. Cucarella i J. Martínez: “Un vaixell del segle xix en 
aigües de Calp: inici d’un projecte d’arqueologia subaquàtica”. 
• J. Buigues: “El descarrilament de 1918 a l’estació de Teulada”.

17-17.30 h Pausa-café.
17.30-17.45 h J. Bolufer i A. Ribera: “Notes d’arqueologia d’època moderna 
(segles xvii-xix): les pipes ceràmiques de Xàbia i altres llocs del País Valencià”.
17.45-18 h C. Monfort i V. Martí: “El castell de la Granadella. Aproximació 
històrica i estudi dels materials ceràmics”.

18-18.15 h T. Crespo: “Sidi Yaia Beni Colà, el morabit d’Oltà: la construcció 
del relat fundacional de l’ermita de Sant Salvador de Calp”.
18.15-18.30 h J. R. Sanz: “La mujer medieval en la Marina Alta: presencia y  
tratamiento en las Fuentes (siglos xiii-xv)”.

18.30-18.45 h J. Vicens: “Cognoms de la Marina Alta registrats a Pego (1533 
a 1709)”.
18.45-19 h C. Fuster i L. Silvestre: “La pansa i els riuraus a la Marina Alta. 
L’estat de la qüestió”.
19-19.15 h R. Cabrera: “Formació i evolució d’un seminari de cultura popular 
a la Marina Alta”.
19.15-19.45 h Debat.

DIUMENGE, 5 DE MARÇ
Calp
9-14 h Visita formativa amb conferències a càrrec de José Luis Menéndez, 
Alicia Luján, Ana Ronda i Vicent Sevila, als jaciments:

• Banys de la Reina
• Pobla medieval d’Ifac

DIVENDRES, 10 DE MARÇ 
Casa de la Cultura de Pedreguer 

17.30-17.45 h A. Toldrà: “Dénia i els moriscs: alguns documents inquisitorials 
de l’Arxiu de la Universitat de València (1498-1587)”.
17.45-18 h A. Toldrà: “Procés inquisitorial contra Lluís Fuster, argenter jueu de 
Xàtiva, i l’encunyament de moneda de Dénia del 1520”.
18-18.15 h J. Mas i J. Noguera: “La Baronia de Xaló en temps de Pere d’Íxer 
(1608-1624)”.
18.15-18.30 h J. Ivars: “Establiment de cases i terres a Bernissa (1612), un po-
ble desaparegut de la Marina Alta. Antecedents i inal del nucli poblacional”.
18.30-19 h Pausa-cafè.
19-19.15 h V. Puig: “La repoblació al segle xvii de les valls d’Alcalà, Ebo i Ga-
llinera”.
19.15-19.30 h V. Zaragoza: “Sobre les trampes de la fe. Maria Antònia Ortolà 
(Senija, c. 1695- ?, d. 1728) a través dels seus processos inquisitorials”.
19.30-19.45 h F. Monjo: “L’expulsió de vuit jesuïtes de la Marina”.
19.45-20.45 h Conferència a càrrec d’Antoni Banyuls Pérez (Universitat d’Ala-
cant): “Les muralles de Teulada, Benissa i Calp”. 
20.45-21.15 h Debat.

DISSABTE, 11 DE MARÇ 
Casa de Cultura de Xàbia

9.30-9.45 h J. Noguera: “Les escoles de la duquessa d’Almodóvar a Gata de 
Gorgos, Llíber i Xaló. El procés de la seua creació”.
9.45-10 h J. L. Luri: “Nicolás Constantini Colau (1830-1886), almirante del can-
tón de Cartagena: republicanismo y revolución”.
10-10.15 h V. Álvarez: “Els advocats laboralistes a les nostres comarques”.
10.15-10.30 h J. Álvarez: “Un exemple de microhistòria: el llibre de reclama-
cions de l’Estació de Benissa”.
10.30-11 h Pausa-cafè.
11-12 h Conferència a càrrec de Jesús Eduard Alonso i López  (Arxiu Històric 
de Gandia): “Violència, bandolerisme i política a les Comarques Centrals del 
xix”. 
12-12.15 h R. Llompart: ”Marginalitat i delinqüència a la Marina Alta (1866-
1876)”.
12.15-12.30 h J. Agulles: “La criminalidad femenina en la Marina Alta: 1863-
1876”.
12.30-12.45 h A. Reig: “La violència quotidiana a la Marina, 1866-1876”.
12.45-13 h I. Ballester: “A la recerca de la vida de Rosario Ferrer”.
13-13.15 h R. Miralles: “15-N 1985. La nit en què el cel i la terra s’ajuntaren a 
Ondara”.

13.15-13.45 h Debat.
Descans per a dinar.

16-16.15 h A. Martínez: “Mar Mediterrània: arquitectures per a la defensa de 
la rereguarda (1936-1939)”.
16.15-16.30 h I. Cabrera: “El neogòtic a la Marina Alta. El cas del Convent de 
pares franciscans de la Vila de Pego”.

16.30-16.40 h J. Buigues: “L’escultor Pascual Buigues Masó (Teulada 189...- 
Temperley, EEUU, 1980)”.
16.45-17 h R. Tormo: “De Reüll 1987-2016. Orígens, context i processos d’ac-
cions del grup”.
17-17.30 h Pausa-café.
17.30- 17.45 h J. Ll. Monjo i J. Reig: “La contribució de Dolors Sendra al co-
neixement del patrimoni musical valencià”.
17.45-18 h J. Buigues: “La dansa dels nans de Teulada. Lligams i paral·lels 
culturals”.

18-18.15 h J. A. Carnero, M. Segarra i C. Carnero: “Accidents d’agricultors de 
la Marina Alta; la part submergida de l’iceberg”.
18.15-18.30 h J. A. Carnero, M. Segarra i C. Carnero: “Descripció de l’hàbit 
tabàquic en agricultors de la Marina Alta”.
18.30-19 h Debat.

DIUMENGE, 12 DE MARÇ 
Saló d’Actes de la Casa de Cultura de Teulada

9.30-9.45 h F. Sendra: “Evolució temporal de la composició química de l’aigua 
dels pous de reg agrícola a Pego”.
9.45-10 h J. Sala i I. Colodro:“Dénia, l’últim reducte del corriol camanegre 
(Charadrius alexandrinus) a les comarques del nord d’Alacant”.
10-10.15 h J. Sala i I. Colodro: “La reintroducció de l’àguila pescadora (Pan-

dion haliaetus) a la comarca de la Marina Alta”.
10.15-10.30 h J. M. Bolufer i J. Bolufer: “La Marina Alta com a terrer (terroir) 
vitivinícola”.
10.30-10.45 h A. Ros: “La roca dels Felius. Un cas molt especial”.
10.45-11.15 h Pausa-café.

11.15-11.30 h A. Llobell: “El paisaje de bancals y marges de la Marina Alta: un 
recurso cultural y turístico singular”.
11.30-11.45 h A. Estarca: “Els canvis esdevinguts en la xarxa d’entitats inan-
ceres a la comarca de la Marina Alta entre els anys 2007 i 2016”.
11.45-12 h C. Nofuentes: “Movimiento centrífugo del mercado laboral en la 
Marina Alta”.
12-12.30 h Debat.
12.30-13.30 h Conferència a càrrec d’Isabel Mateu (Jardí Botànic de València). 
“La Silene ifacensis, una planta en perill d’extinció a la Marina Alta”. 
13.30 h Clausura del 6é Congrés d’Estudis amb l’assistència de la presidenta 
de l’IECMA i autoritats.

A continuació s’oferirà un vi d’honor.

PROGRAMA D’ACTES

Arqueologia, Prehistòria i Història Antiga

Llengua, Literatura, Etnograia i Cultura Popular

Història Moderna

Arquitectura

Arts Plàstiques i Música

Medicina i Salut

Agricultura i Medi Ambient

Economia i Turisme

Història Contemporània

Història Medieval



PÓSTER: 
  
“Una huella de perro en el jaciment de l’Almadrava Els Poblets. El mejor amigo del 
hombre en la antigua Roma”. 
 
El 6é Congrés d’Estudis de la Marina Alta  
Denia, 3 y 4, Pedreguer 10, Jávea 11 y Teulada 12 de marzo de 2017.   
 
Abstract:  
 
El perro fue un animal controvertido en la antigua Roma. Algunos autores les daban un 
valor nefasto mientras que otros adoraban a sus animales de compañía. Lo cierto es que 
el animal convivía entre las personas tanto en la capital como en las ciudades y villas de 
las provincias. Un ejemplo excelente de esta coexistencia es la huella encontrada en el 
jaciment de l’Almadrava Els Poblets y que puede servir de excusa para hacer una 
pequeña reivindicación de este animal en la vida de la antigua Roma y sobre la 
importancia que tenía en lugares como las villas romanas. 


