L

’any 1182, per donació reial,
els territoris del sud-est de Tortosa, a
l’esquerra de l’Ebre, localitzables en l’actual
terme de Campredó, arriben a domini de
l’Orde del Temple, és el que es coneix com
la Sotscomanda del Prat.
A mitjan segle XIII es construeix la casa
del Prat, des de la qual el “Procurator” o
Comanador del Prat gestionava aquests
territoris que es consideraven molt valuosos
per la ramaderia.

“...non sine cordis amaritudine et dolore
non per modum definitivae sententiae,
sed per viam provisionis seu ordinationis
apostolicae praefatum templi ordinem et eius
statutum habitum, adque nomen irrefragabili
et perpetuo valitura tollimus sanctionae
et perpetuae prohibitioni subjicimus sacro
concilio approbante...” (Clemens V. Vox in
excelso 22-III-1312).

Jornades
sobre
els Templers
a la Corona
d’Aragó

El 15 de setembre de 1294 els Templers
signen un canvi amb el Rei. Passen la
ciutat de Tortosa al senyoriu de Jaume II i
aquest els donava el senyoriu de Peníscola,
Benicarló, Vinaròs... i Xivert. Malgrat això els
templers es reserven la propietat i senyoriu
dels territoris de la Sotscomanda de Prat.
El 22 de març de 1312, el Papa Climent
V amb la Butlla “Vox in excelso” posava fi
a l’orde del Temple, nascuda el 1119, “no
per judici condemnatori sinó en virtut de
la seva plenitud de poders i per provisió
apostòlica”.
Els motius exposats i el patrimoni
Templer del poble: la Torre de Campredó o
Font de Quinto, la Casa del Prat, les restes
de la Torre de Soldevila i la desapareguda
Torre d’Asmet o sant Onofre, ens han
portat a organitzar aquests col·loquis que
volen donar a conèixer el nostre passat per
estimar el que som i construir amb il·lusió i
força el nostre futur.

Organitza:

Parròquia de sant Joan Baptista. Campredó
E.M.D de Campredó
Col·labora:
Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
i Mitjans de Comunicació

12, 13, 14 i 15 d’abril de 2012

Temple parroquial
de Campredó

Jornades sobre els Templers a la Corona d’Aragó
12, 13, 14 i 15 d’abril de 2012 • Temple parroquial de Campredó
Dijous 12 d’abril.
Aragó

Divendres 13 d’abril.
València

21,30h Presentació de les jornades a
càrrec del sr. Joan Sanahuja,
president de l’E.M.D. de Campredó
i de Mn. Víctor Cardona, rector de
la Parròquia.

21,30h Presentació de la jornada a càrrec
del sr. Emigdi Subirats, historiador.

21,45h El castell de Monzó i l’hàbitat
Templer a l’Aragó. Prf. Valentina
Cristini, de la Universitat de
València.
22,30h Inauguració de l’exposició sobre
arquitectura templera a les
Terres de l’Ebre, monuments i
restes arqueològiques
de Campredó i
Arquitectura
gòtica mediterrània.
Oberta divendres i dissabte
de 17 a 19h.

21,45h Els castells de Peníscola i Xivert.
Sr. Arturo Zaragozá, arquitecte
responsable de patrimoni de
la Comunitat Valenciana. Sra.
Vera Hofbauerová, arquitecte
responsable del pla director de les
muralles de Tortosa.

Dissabte 14 d’abril.
Catalunya
10h

Visita guiada al castell de Miravet
per l’arquitecte responsable del
pla director, sr. Carles Brull.

19,30h Passa carrer amb dolçaina i tabalet
i els capgrossos templers de
Campredó.
20h

Recepció de les autoritats a la
porta de l’Església.

20,15h “Aproximació al patrimoni monumental i artístic de l’Orde del
Temple en la Corona d’Aragó”,
Sr. Joan Fuguet, historiador. La
restauració de la Torre i la Casa
del Prat de Campredó, Sr. Carles
Brull, arquitecte.
21h

Cloenda de les jornades. Sr.
Francesc Ferrer, director dels
serveis territorials de cultura
de la Generalitat a Tortosa. Sr.
Ferran Bel, alcalde de Tortosa.
Mn. Víctor Cardona, rector de la
Parròquia.

Diumenge 15 d’abril.
“Jornada del Totxo”.

Mans Unides. Campanya contra la fam.
16h

Inici de les activitats a la plaça
de l’Església: tendes, futbol 3.

18h

Actuació del grup de danses de
Campredó.

18,30h Actuació del grup d’abanderats
de Tortosa.

