
CICLE DE CONFERÈNCIES EN HOMENATGE A JAUME I 
Delegació de Castelló 

 
 

• 13 de novembre, 20h, Sala d’Actes de la UNED Vila-real: conferència "Jaume 

I, entre la història i la llegenda” a càrrec del Dr. Antoni Furió, catedràtic 

d’Història Medieval de la Universitat de València. 

Organitza la Delegació de Castelló de l’Institut d’Estudis Catalans en 

col·laboració amb la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Vila-real. 

 

• 13 de novembre, 20h, Casa Municipal de Cultura, Benicàssim: conferència "La 

figura del rei Jaume I i el seu temps" a càrrec del Dr. Enric Guinot, catedràtic 

d’Història Medieval de la Universitat de València i membre de la Secció 

Històrico-Arqueològica de l’Institut d’Estudis Catalans. 

Organitza la Delegació de Castelló de l’Institut d’Estudis Catalans en 

col·laboració amb la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Benicàssim. 

  

• 25 de novembre, 20h, IES Joan Coromines,  Benicarló: conferència "La figura 

del rei Jaume I i el seu temps" a càrrec del Dr. Enric Guinot, catedràtic 

d’Història Medieval de la Universitat de València i membre de la Secció 

Històrico-Arqueològica de l’Institut d’Estudis Catalans.  

Organitza la Delegació de Castelló de l’Institut d’Estudis Catalans en 

col·laboració amb l’IES Joan Coromines i l’Associació Cultural “Alambor” 

 

• 4 de desembre, 20h,  Sala d'actes de l'IES "Francesc Ribalta" Av. Rei en Jaume, 

35, Castelló de la Plana: conferència "Jaume I, entre la història i la llegenda” a 

càrrec del Dr. Antoni Furió, catedràtic d’Història Medieval de la Universitat de 

València. 

Organitzen l’IES “Francesc Ribalta” i la Fundació Huguet, en col·laboració amb 

la Delegació de Castelló de l’Institut d’Estudis Catalans. 

 

 

 

 

 

 



CICLE "TRES COMMEMORACIONS” 
Delegació de Castelló 

 

La Delegació de Castelló de l'Institut d'Estudis Catalans en col·laboració amb l'IES 

"Francesc Ribalta" i la Fundació Huguet organitzen el cicle de conferències “Tres 

Commemoracions”:  

 

 

• 20 de novembre, 20h: "Darwin: ciència, política i religió" a càrrec de Josep 

L. Barona,  Dr. en Medicina i  catedràtic de la Universitat de València. 

  

• 27 de novembre, 20h: "Matilde Salvador, el compromís musical" a càrrec 

d’Antoni Gascó, catedràtic d’Història de l’Art i Cronista Oficial de la ciutat de 

Castelló de la Plana, amb il·lustracions musicals de la soprano Emilia Vera, 

acompanyada al piano per N. Pesudo.  

 

• 4 de desembre, 20 h: "Jaume I, entre la història i la llegenda" a càrrec 

d’Antoni Furió, catedràtic d’Història Medieval de la  Universitat de València.  

 

 

Les conferències tindran lloc a la sala d'actes de l'IES "Francesc Ribalta", Av. Rei 

en Jaume, 35, Castelló de la Plana. 

 


