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La segona reunió específica sobre l'organització de les Jornades Culturals de la Plana de 

l'Arc en la seua edició de 2013, en Benlloch, va comptar amb la participació de:

– Inma Mateu.

– Paqui Bellés.

– Àngel Ribés.

– José Orta.

– Begoña Mena.

– David Casanova.

– Xavi Ginés.

– Elena Queral.

– Manoli Bellés.

– Mari Luz Ribés.

A la reunió es van compartir les diferents propostes que n'hi ha per a realitzar activitats a 

les Jornades:

COMUNICACIONS:

– Arquitectura urbana tradicional de Benlloch: a partir dels treballs que estan fent 

un grup d'alumnes de l'UJI a càrrec del professor Josep Vicent Pitarch. Es pot 

plantejar també fer una exposició i una xerrada.

– Material enregistrat de dones majors de Benlloch. Un treball que té el professor 

Mezquita.

– Doctor Mateu: Hi ha una persona que l'ha investigat i que podria fer també una 

xerrada. El contacte el té Vicent Pitarch.

– Orquídies de la Plana: Pel que es veu és una flor que té presència forta a la Plana 

de l'Arc, amb varietats molt originals. Fabiola, biòloga, podria proposar un conegut 

que les ha estudiat.

– Camí dels Romans: Cal destacar la seua posada en valor a Benlloch. Hi ha molta 

informació a partir dels treballs de posada en valor.

– Quartico:

– Malnoms: Té la informació Vicent Pitarch. S'han fet treballs ja en altres pobles i 

també en Benlloch.

– Pilota Valenciana a la Plana: Pitarch sap d'algú que sap. Es podrien destacar els 

trinquets de Benlloch.

– Ball de Valencians: Possible investigació sobre els antecedents dels castellers a 



terres de la Plana de l'Arc.

– La mel: Possible recerca sobre la importància històrica de la mel a les nostres 

terres.

– Canonge de Cabanes: Aquesta comunicació sobre Josep Maria Bertran Bojadós 

ha estat sol·licitada per Óscar Pérez.

EXPOSICIONS:

– Remeis naturals: Cal mirar programes d'edicions anterior per si ja s'hagués 

tractat molt el tema.

– Maquis: Exposició de Juan Plasencia.

– Esportistes locals: Ideal per a que l'organitze alguna associació esportiva. 

PUBLICACIONS:

– Restauració de l'Ermita o patrimoni en general relatiu a ermites: Cal parlar amb 

patrimoni i amb l'AMA.

– Catàleg d'aixovar.

– Masos: Està tot el treball fet i tan sols cal publicar-lo. 

– Rutes: Fora un bon tema per a que Ratafia se'n fera càrrec.

XERRADES:

Conte del Voladoret (Vicent Pitarch) combinat amb la dansa de vetllatori a càrrec del 

Grup de Danses.  

FINANÇAMENT:

Es comenta que no es disposarà de tantes subvencions com en anys anteriors i per això 

caldrà fer unes jornades dimensionades. Això però s'obre la possibilitat a aprofundir la 

recerca de finançament privat, per exemple amb fundacions com la que té MAPFRE.


