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El CEIC Alfons el Vell en la memòria
10. Beques i ajudes a la investigació, 1984-2008
El Centre, complint la seua obligació estatutària de promoure i potenciar
els estudis científics d’interés per a la comarca tot proposant les subvencions
pertinents per a la seua realització, ha convocat beques, amb una periodicitat
aproximadament bianual, obertes a tots els investigadors, però en especial els
més joves, que tenen una major dificultat per començar la seua trajectòria
en el camp de la recerca i agraeixen un impuls inicial. Els requisits sempre
han estat els mateixos: un projecte ben fonamentat i un tema d’interés i
utilitat social. És cert que no totes les beques han oferit els mateixos resultats. Alguns dels treballs no han arribat a bon port i altres no s’han dut a
la impremta, però en la majoria de casos sí que s’han publicat i han anat
enriquint les col·leccions del Centre, o bé han vist la llum en coedició amb
d’altres editorials o, resumits, en revistes científiques. La institució ha complementat les beques de temàtica lliure amb d’altres de dirigides, destinades
a omplir una sèrie de dèficits que considerava objectius prioritaris. Fou el cas
de la catalogació de la premsa comarcal, la biografia del duc Alfons el Vell
o les relacionades amb el projecte de les Comarques Centrals. Ben bé que
sabem que no hem pogut atendre totes les sol·licituds presentades i que els
ajuts no han pogut ser tan generosos com mereixien les propostes, però en
conjunt considerem que les convocatòries de beques han estat una iniciativa
plural, necessària i ben fructífera. Sense investigació prèvia no hi ha divulgació posterior.

Beques i ajudes a la investigació atorgades pel CEIC Alfons el Vell
— Contingut en fluorur de les aigües de consum de Gandia i la Safor. El seu contingut òptim en fluorur i alternatives a la fluoració. Isidro Vitoria Miñana.

— Aproximación a la flora y fauna de las cavidades subterráneas de la Safor. Juan José Herrero-Borgoñón
Pérez i José V. Gonzálvez.

— Fauna vertebrada de la Safor. Jesús Villaplana Ferrer.

— L’evolució demogràfica de la Safor al període preestadístic. Vicent Ferrer Estruch.

— Estudio del Arte Magdaleniense inicial de la Cova
del Parpalló. Sistematización y consideraciones sobre
su importancia en el estudio del inicio del ciclo magdaleniense en la Península Ibérica. José Miguel Arias
Martínez.
— El sindicalisme catolicoagrari a la Safor. Samuel
Garrido Herrero.
— Bibliografia valenciana 1900-1936. Joan Castellà
Mayor, Antoni Pérez Sabater, Francesc E. Quiles
Cardona i Francesc Calafat Ferrandis.
— Un problema sociolingüístic: l’apitxat de Gandia. Ricard Morant i Marco. Aproximación al folklore de la
Safor. Joan Francesc Simó Estruch i Glòria Benavent Faus.

— L’Hospital de Sant Marc: l’assistència a Gandia (segles xiv-xx). Vicent Olaso Sendra.
— Catàleg de premsa comarcal (1881-1982). Gabriel
Garcia Frasquet i Eduard Frasquet.
— Estat actual de la regeneració de la vegetació en les
zones incendiades de la Safor. Carme Espí i José Mª
Azcárraga.
— Estudi etnogràfic de la vestimenta a la Safor s. xviii
i xx. Anna Mª Reig Ferrer i Francisco Zanón Rodrigo.
— Estudi de la Caixa d’Estalvis i Monte de Piedad de
Gandia. Javier Roche Valls.
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— Catàleg de jaciments arqueològics de la Safor. Joan
Cardona Escrivà i Joaquim Juan Cavanilles.
— Les rutes ecològiques de la Safor (el Racó del Duc a
peu). Josep Mª Ferrairó, Josep Vicent Mascarell,
Fermí Romaguera, Francesc Sastre i Jesús Villaplana.
— Els arxius parroquials de la Baronia del Rebollet:
l’Arxiu Parroquial de Santa Maria la Major d’Oliva.
Manuel Chinea Messeguer, Fernanda Martí Campoy, José Mª Cruselles Gómez, Pasqual Alapont
Ramon i Inmaculada Asins.
— Desenvolupament i urbanisme a Gandia. Jeroni Banyuls. Salut i alimentació a la Safor. Manuel Giner
i Martín Baena.
— Recuperació toponímica de la comarca de la Safor.
Mª Àngels Lloret Melis, Patrícia Ausina Tur, Júlia
Todolí Cerver, Vicent Llorens Martí i Jeroni Banyuls.
— Inventari històricoartístic de les comarques de la Safor
i la Valldigna. Ximo Company, Antoni Joan Serralta Tent, Vicent Olaso Sendra, Alberto Vàzquez,
Mercedes Fornés i Lina Bataller.
— Guia Vídeo: La Safor. Ignasi Mora.
— Gandia al segle xix: De la desintegració del ducat a
la construcció de la ciutat contemporània. Jesús E.
Alonso, Josep E. Gonga, Gabriel Garcia Frasquet,
Anaclet Pons, Joan Carles Faus, Just Serna, Ximo
Company.
— Les Comarques Centrals Valencianes, polítiques i estratègies d’actuació. Júlia Salom Carrasco, J. M. Albertos, Elisabeth Delios.
— A la Safor, en valencià. Bases programàtiques per a la
normalització lingüística. Toni Mollà.
— Estudi sociològic de les Comarques Centrals Valencianes. Rafael Lluís Ninyoles, Manuel Lledó i Néstor
Novell.
— Projecte de la guia de les Comarques Centrals Valencianes. Josep Piera i Ignasi Mora.
— Delícies de Diània. Joan Pellicer Bataller.
— Quan la guerra s’acabava; els últims mesos de la contesa civil a Gandia, 1939. Eladi Mainar Cabanes.

— Els conflictes de l’aigua a la Safor medieval: regadiu,
transformació de l’agricultura i gestió social dels recursos hidràulics. Jaume Castillo Sainz.
— Les rondalles valencianes. Josep Bataller Calderon.
— Estudio de la calidad biológica de las aguas epicontinentales de la comarca de la Safor. Carmen Morant,
Ignacio Ripoll i Mònica Ripoll.
— Degradació del medi físic a la Safor. Xavier Pellicer
Climent.
— De la insurrecció nacional a la lluita de classes. Antonio Calzado Aldaria i Lluís Sevilla Parra.
— La clase gasterópoda en la comarca de la Safor y el
Mediterráneo adyacente. Josep Antoni Albelda Marco. El medio submarino en la Safor: La Vinyeta. Luis
Nieto Martínez.
— Biografia d’Alfons el Vell. Jaume Castillo Sainz.
— Inventari sobre el patrimoni cultural a les Comarques
Centrals Valencianes. Vicent Baldoví Borràs.
— Diversitat cultural a la comarca de la Safor. Joan
Antoni Aparisi Romero.
— Joventut i model econòmic a la ciutat. IRIS, Imma
Bonet Nadal.
— Infància i adolescència en una vila medieval: Gandia
(segles xiv-xv). Jaume Castillo Sainz.
— El teatre a la Safor 1940-2000. Josep E. Gonga Colomina.
— Panorama de la estrongiloidiasis en la Safor. Estudio
epiodemiológico restrospectivo de los casos registrados
desde 1995 a 1999. David Rodríguez Calabuig.
— Els ports de les Comarques Centrals Valencianes. Catàleg del patrimoni immoble. Jaume Salort Ronda.
— La immigració a la comarca de la Safor. Erika Masanet Ripoll.
— El paisatge de la comarca de la Safor. Francisco Galiana Galán.
— Biografia d’Hug de Cardona. Associació Cultural
“Hug de Cardona”.
— Un model per al desenvolupament de les estratègies
reticulars per a destinacions turístiques fragmentades
amb la lògica “glocal” en les Comarques Centrals. Miguel Vidal González.
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— Gandia des de la Seu. Una mirada al passat. Cristina
Vidal Lorenzo.

— Historia General de Nrto. Real Monasterior de S. Gerónimo de Gandia. Jordi Puig Muñoz.

— Evolució estètica i material de les falles a Gandia.
Toni Colomina Subiela.

— Gestión del agua para la conservación de las riberas
del río Serpis. Virginia Garófano Gómez.

— Els barrancs de la Safor. Una mostra de la diversitat de la natura. Rafael Delgado Artés i Fernando
Sendra.

—“L’impacte dels nous usos dels Ports de l’Euroregió
de l’Arc Mediterrani sobre el Districte Industrial
de la Ceràmica”, dins la IV Convocatòria d’Ajudes a la Investigació Euram, en col·laboració amb
l’Institut d’Economia i Empresa Ignasi Vilallonga.
Lorena Sallés Pallarés.

— Economia i societat a la regió Alcoi-Ontinyent. Alexandra Obiol Francés.
— Art i poesia. La recepció i l’ús del patrimoni cultural
identitari entre els mestres de les Comarques Centrals.
Ricard Huerta Ramon i Laia Climent.
— Agressions al paisatge a la Safor. Roger Cremades
Rodeja.
— Àrees Forestals de Vegetació Avançada (AFVA). Una
metodologia per determinar científicament la maduressa dels paratges naturals de La Safor. José Mª Peiró
Barrero i Xavier Ródenas Mayor.
— Entre frares, hómens d’armes i senyors. Vicent Mahiques Roig.
— La música a Gandia. s.xvi. Ferran Escrivà Llorca.
— El elemento consuetudinario en la contratación agraria de la Safor. Francisca Ramón Fernández.
— El poblament romà durant l’Alt Imperi. La comarca
de la Safor/Valldigna. Emilio Moscardó Sabater.

—Concentració industrial a les Comarques Centrals Valencianes. Luis G. Miret i Maria del Val Segarra.
—Passió, mort i resurrecció a Gandia. La Setmana Santa i la ciutat. José Juan Torres
—Els bolets de la Safor i zones limítrofes. Santiago Garcia.
—Gandia i el seu port, penúltim acte de la Segona República espanyola. Març 1939. Eladi Mainar.
—El vellut i el sucre. Indústria i moriscos al Raval. Carles Juan, Pedro Castro i Carles Miret.
—Jordi Cano: Dolçaina: del carrer a l’aula. (Guió audiovisual)
—Marginal. Eloy Enciso. (Guió audiovisual)

