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Adreça / Dirección

  

Espai d'incidència (territori que abarca) / Espacio de incidencia   (territorio que abarca) 

 

Correu electrònic / Correo electrónico   

Telèfon/ Teléfono    

Pàgina Web / Página Web  

  
Persona de contacte / Persona de contacto  

  

Breu descripció de la constitució i evolució del Centre, així com la situació actual / Breve 
descripción de la constitución y evolución del  Centro, así como la situación actual 

Es declara expressament que totes les dades assenyalades són certes. Les dades s'emmagatzemaran en una base de dades de la  
qual és responsable el Vicerectorat de Partcicipació i Projecció Territorial. S'utilitzaran per a mostrar en la web. Si vol que rectifiquem  
les dades de l'organisme o el donem de baixa, poses en contacte amb nosaltres mitjançant la següent adreça de correu electrònic:  
unitatsuport@uv.es / Se declara expresamente que todos los datos señalados son ciertos. Los datos se almacenarán en una base de  
datos de la que es responsable el Vicerectorat de Participació i Projecció Territorial. Se utilizarán para mostrar en la web. Si quiere que  
rectifiquemos los datos del organismo o le demos de baja, póngase en contacto con nosotros a través de la siguiente dirección de  
correo electrónico: unitatsuport@uv.es
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Activitats a les que es dedica / Actividades a las que se dedica 

 
Accions més importants al llarg de la seua història / Acciones más importantes a lo largo de su 
história

  
Publicacions / Publicaciones 
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qual és responsable el Vicerectorat de Partcicipació i Projecció Territorial. S'utilitzaran per a mostrar en la web. Si vol que rectifiquem  
les dades de l'organisme o el donem de baixa, poses en contacte amb nosaltres mitjançant la següent adreça de correu electrònic:  
unitatsuport@uv.es / Se declara expresamente que todos los datos señalados son ciertos. Los datos se almacenarán en una base de  
datos de la que es responsable el Vicerectorat de Participació i Projecció Territorial. Se utilizarán para mostrar en la web. Si quiere que  
rectifiquemos los datos del organismo o le demos de baja, póngase en contacto con nosotros a través de la siguiente dirección de  
correo electrónico: unitatsuport@uv.es
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	_1_WAR_webformportlet_INSTANCE_vs8C_field1: Centre Alcoià d'Estudis Històrics i Arqueològics (CAEHA)
	_1_WAR_webformportlet_INSTANCE_vs8C_field2: P.O box 182. 03800 Alcoi
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	_1_WAR_webformportlet_INSTANCE_vs8C_field6: www.caeha.es
	_1_WAR_webformportlet_INSTANCE_vs8C_field7: José María Soriano Bellver 
	_1_WAR_webformportlet_INSTANCE_vs8C_field9: El centre va nàixer a finals de 1982, creat per un grup de jóvens alcoians recent licenciats i estudiants d'últim curs de carrera; per tant, ara ha cumplit ja més de 25 anys. Té els seus estatuts aprovats i adaptats a la normativa actual. En alguna època ha tingut escassa activitat, però ja porta més de 10 anys d'una activitat normal i pròpia del centre. En l'actualitat té uns 70 membres, i ha sigut designat per la Conselleria de Cultura de la Generalitat com a encarregat per a gestionar la rehabilitada casa d'estiueg de Juan Gil Albert, Vil·la Vicenta-El Salt de Alcoi, como a Centre de Cultura. 
	_1_WAR_webformportlet_INSTANCE_vs8C_field9_2: -  Promoure el foment i la recerca històrica i arqueològica.-  Defensa del patrimoni històric, arqueològic i lingüístic d'Alcoi.-  Promoure i col·laborar en l'edició de publicacions.-  Crear i sostenir treballs i recerques d'investigació.-  Organitzar exposicions.-  Organitzar cursos i conferències.  
	_1_WAR_webformportlet_INSTANCE_vs8C_field9_3: - Haver contribuit en unes Jornades d'Història, en 1989, sobre Teoria i Mètode d'Arqueologia Industrial a la creació de l'Associació Valenciana d'Arqueologia Industrial del País Valencià (AVAI), que en 1990 va celebrar ací en Alcoi un Congrés d'Arqueologia Industrial.- Participar en diverses ocasions en la defensa del Patrimoni Industrial, Monumental i Paisatgístic d'Alcoi: castell de Barxell; contra el enderrocament de cases del segle XVII, XVIII i XIX; Font Roja; conservació de vivendes d'obrers...- Publicar llibres escrits per membres del CAEHA.- Fer una Història d'Alcoi, al conmemorar el 25 aniversari del Centre, coordinada per membres del CAEHA, on participen 50 escriptors, la majoria socis del CAEHA.- Publicació del facsímil del llibre més antic que existeix en valencià: "L'esborrany de la cort de Justicia d'Alcoi, 1263-1264".- Posar en marxa el centre cultural Vil·la Vicenta-El Salt. 
	_1_WAR_webformportlet_INSTANCE_vs8C_field3_2: JORNADES I CONGRESSOS:- Alcoy. Prehistoria y Arqueología: cien años de investigación; amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Alcoi i l'Institut d'Estudis Juan Gil-Albert, (1984).- III Jornades d'Història Local: L'Eneolític a les comarques de l'Alcoiá-Comtat. Exposició commemorativa del centenari del descobriment de Les Llometes (Alcoí), 1884.- Segura i Martí, Josep Maria; Torró i Abad, Josep (1984): Catáleg castellològic de l'àrea  de treball del Museu Arqueològic Municipal d'Alcoi.- Segura i Martí, Josep Maria; Torró i Abad, Josep (1985): Torres i castells de l'Alcoiá- Comtat. - Congrés d'estudis de l'Alcoiá-Comtat (1985), amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Alcoi i l'Associació Cultural Alcoià-Comtat (1989).- El Eneolítico en el País Valenciano. Actas del coloquio (Alcoy, decembre 1984), amb la col·laboració de I'Institut d'Estudis Juan Gil-Albert (1986).- 150 anys de la prensa a Alcoi [catáleg] (1987).- Arqueologia industrial. Actes del Primer Congrés del País Valencià, amb la col·laboració de la Diputació de Valencia (1991).- III Jornades Salut i malaltia en els municipis valencians: Beneficència i sanitat (1813-1942), amb la col·laboració del Seminari d'Estudis sobre la Ciencia i l'Associació Cultural Alcoiá-Comtat (1999).- V Jornades d'Història Local: L'Alcoi del segle XX. Ed. a cura de  Beneito, Àngel i Santonja, Josep Lluís; amb la col·laboració de l'Arxiu Municipal d'A!coi (2002).- VI Jornades d'Història Local. Alcoi, societat i cultura. Ed. a cura de Santonja, Josep Lluís i Victoriano, Joaquim; amb la col·laboració de l'Arxiu Municipal d'Alcoi (2005).- La Societat Industrial Valenciana. Ed. a cura de Santonja, Josep Lluís i  Victoriano, Joaquim, coedició amb l'Ajuntament d'Alcoi (2010). HOMENATGES:- Adrian Miró: Reconeixement del CAEHA i del col·lectiu Littera al nostre amic (2003). - Homenatge al professor Francisco Jordá Cerdá, prehistoriador: ressenya biográfica i bibliográfica (2004).- Homenatge als alcoians deportats als camps d'extermini nazis; coord, per Beneito, Ángel i Blay, Francesc X. (2005).- El Primer Ajuntament alcoià de la ll República; coord. per Beneito, Ángel i Hernández, Rafael (2006).- El Memorial de greuges d'Alcoi a Felip V; coord. per SANTONJA, Josep Lluís (2007). - Miró, Adrián (2009):  Poemas (Antología).- El Creacionisme militant; coord. per Aura Tortosa, J. Emili i Segura Martí, Josep María (2009).- Homenatge del Centre Alcoiá d'Estudis Histórics i Arqueológios (CAEHA) a Carlos Palacio (1911-1997). FACSÍMILS:- Dos escrits sobre els fets d'Alcoi de 1873 ("El Petrólio"). Ed. a cura de  Beneito, Àngel i Blay, Francese X.  (1998).- Bando de José de Villalonga Franco, reprod. de I'ed. de 1877 de la Imprenta de A. Payá e Hijos" (2000).- Programa de las fiestas que con motivo de la inauguración del nuevo hospital celebra la ciudad de Alcoy en los días 30 de junio y 1º de julio de 1877, reprod. de l'ed. de 1877 de Francisco COMPANY (2001).- Esborrany de la Cort del Justícia d'Alcoi 1263-1264-, transcripció de Bañó i Armiñana, Ricard (2008). PUBLICACIONS:- Mapa toponímic del terme municipal d'Alcoi; coord. per Victoriano, Joaquim; cartografía Segura, Natxo; amb la col·laboració del Gabinet de Normalització Lingüística (2002).- Alcoianes d'abans [catáleg], amb la col·laboració de l'IES Andreu Sempere i l'Arxiu Municipal d'Alcoi (2003).Parra Verdú, Pedro Juan (2006): El Club d'Amics de la Unesco d'Alcoi.Santonja, Josep Lluís i Segura, Josep María (CAEHA) (coord.) (2006): Història d'Alcoi.Santonja, Josep Lluís (2007): La Germanía d'Alcoi. Mestre Moltó, Josep Albert (2008): História de I'Escola d'Arts i Oficis d'Alcoi. Beneito Lloris, Ángel (2009): Álvaro Seguí. Memòries d'un comunista alcoià.Jorda Agulló, Salvador (2010): Mis memorias de la guerra española (1936-1939).Tormo i Santonja, Jordi (2011): Comarca sí, peró quina comarca? Delimitació histórica i comarcal de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla.     


