CRONOLOGIA DEL POBLE DE CATÍ

ANY

ESDEVENIMENT

1157

El Port de Prunelles (Tossal de la Nevera) apareix en la Carta Pobla d'Alcanyís

1231-1233

Conquista de Morella i territoris annexos per En Balasc d'Alagó (07-01-1231).

1233

Catinus (Catí) apareix en dos documents de la vila de Morella

02-08-1233

Jaume I passa pel terme de Catí anant cap a Peníscola

25-01-1239

Carta pobla de Catí atorgada per En Balasc d'Alagó a En Ramon de Bocona i 40 pobladors a fur de
Saragossa.

1240

Mort d'En Balasc d'Alagó

1240-1250

Construcció de l'església i del primer cementiri (al voltant de l'església)

11-01-1241

Donació per la reina Na Violant de Vallivana i Salvassòria al terme de Morella.

5-11-1243

Confirmació pel rei En Jaume I de la Carta Pobla de Catí.

1250

Cessió de la vila al "Consejo de Hombres Buenos" de Morella per el rei En Jaume I

1252-1268

Venta del terme de Catí d'En Ramon de Bocona a En Ramon Castellà de Sant Mateu

1270

En Jaume I concedeix al Castell de Morella el Privil·legi del Ligallo

1274

En Jaume I concedeix al Castell de Morella el Privil·legi de l'Herbatge

1292

Comença el plet polític- administratiu de les Aldees contra Morella. Arbitratge del rei Jaume II

1300

S'implanta en Gran Bretanya un impost que grava les llanes angleses.

1303

Vilafranca del Cid agregada al castell de Morella.

1306

Pacte d’avinença entre Morella i les aldees.

1315

En una visita pastoral consta que l’església estava oberta al culte i amb els libres i ornaments

necessaris
1317

Es crea la nova ordre de Montesa o del Maestre.

1321

Testament d'Arnau Segarra en favor de l'ermita de Sant Pere- Fundació de l'Hospital

25-04-1322

Pedra de la restauració, reforma i ampliació de l'església primitiva. Dimensions 50 x 26 cm. Datada
el 25 d'abril de 1322. El seu text en llatí és "ANO DNI Mº CCCº XXº IIº KALS MADI (Anno Domini
Millesimo.Trecentesimo Vicesimo Segundo Séptimo Kalendas Madii). Situació: Placeta Església (a
l'esquerra de la porta d'entrada).

1328

Comença a escriure's el Llibre de Privil·legis de Catí

1328

Data més antiga de la Confraria de Sant Martí. Construcció del seu altar.

17-07-1328

Primera referència dels arxius de Catí a la Font de l'Avellà (sense citar la Verge)

1333

Reunions del Consell en la Torre o Delme

1340

Delimitació exacta del terme de Catí i de les aldees de Morella per la reina Elionor

20-04-1348

Es fa el segon cementiri al Calvari.

1352

Primer escut de Catí. Renovació muralles del poble

1354-1389

Noves capelles a l'església: Sant Blai (1354), Sant Miquel i Sant Pere Apòstol (8-11-1377), i de
Sant Martí (25-04-1389)

1358

Pere el Cerimoniós concedeix una independència interina a Catí i a les aldees.

1370

Ampliació del nucli urbà en ravals, el de les Escoles i el de la Font Nova o de Santa Anna.

1374

Construcció del Prigó d'Avinyó (Giamo d'Avinyó) o Prigó del Cementiri, de l'escut de l'Hospital i de la
Font Nova o de Sant Vicent.

1374

Jaume Castellà ven a Morella el terme de Catí (1 maig)

1376

S'edifica l'actual Casa Badia

1386

Fabricació d'una creu de vidre (va estar a l'ermita de l'Avellà fins 1936)

1396

Es pinten els retaules de Sant Antoni i de Sant Martí

1397

Es fabrica una creu de plata.

1401

Pedro Lembrí fa i pinta el retaule de l'Altar Major

1405

Construcció del Cor i Primitiva Sagristia (11-05-1405) (en l'actual capella de la Verge de l'Avellà)

1406

Naix en Catí Joan Espígol

1410

Vinguda i Predicació de Sant Vicent Ferrer en Catí. Va nàixer en 1350 i va morir el 5 d'abril de 1419.

1412

Compromís de Caspe.

1424

Primera processó documentada a Sant Pere de Castellfort.

1417-1428

Edificació de la Casa de la Vila per Bernat Turó (Traiguera) i Jaume Sanz, Pere Galià, Pere Belluga
i Pere Guash (Catí)

1429

Finalitza en Sant Mateu el Cisma d'Occident

1434

Es copia el Llibre de Mustaçaf

1437

Es realitzen els empedrats, bancs, cancell, finestres i portes de les escales i s’empedra el sol de la
Casa de la Vila. S’habiliten els baixos com a carnisseria comunal i presó i els alts com a depòsit de
blat.

1441

Edificació ermita de Santa Anna (Arnaldo Pedro i Jaume Sanz)

1447

Construcció noves capelles: Sants Joans (1447), Sant Pere Màrtir o primera de Passió (17-2-1448)
(Espígol) (Pedro Crespo), Segona de Passió (1451) (Crespo, Arbó), i Sant Antoni (1459) i Ànimes
(1503)- Joan Bellmunt

1447

Construcció del prigó d'En Moragues (d'En Brusca) en l'actual carrer de Sant Vicent

17-02-1448

Col·locació en la façana exterior de la Capella de la Comunió de la pedra commemorativa de les
obres de la Primera Capella de Passió (Capella Espígol).Text: Dissabte 17 de febrer de 1448.

1448

Construcció Casa Spígol

13-09-1450

Mor Joan Espígol

6-04-1451

Mor el famós mercader Tomàs Figuera

1452

Construcció Palau de Sant Joan o casa Miralles (Pedro Crespo: Santander) (Lluís Bellmunt)

1453

Primera processó de Catí a la Verge de Vallivana

1454

Jaume Frígola dora el calze de Joan Spígol

1455

S'alça el Prigó d'En Brusca o d'En Moragues

1456

Es construeix el Prigó d'Almaçà o de la passió (Antonio Arbó) en el Camí del Bosc (actual Prigonet
Trencat)

24-01-1460

Ramón de Sant Joan contracta per a Joan Spigol el retaule de Jacomart

1462

Renovació de les portes, barres dels portals i murs destruïts després de la Guerra de Joan II

26-07-1468

Morella ven Catí a Juan Forés de Sant Mateu per 25.000 sous.

1473

Se fabrica la Creu Processional de plata sobredaurada

27-06-1481

Morella compra a Juan Forés el poble de Catí per 25.000 sous.

1483

Es fa el reliquiari de Sant Martí

1528

Empedrament del Portal de la Font-Vella amb motiu de que l'emperador Carles V passara pel terme
Catí, camí de Montçó on es van celebrar Corts .

29-03-1544

Es contracten l'Església i la Casa de Nª Sª de l'Avella (Antoni Favardina)

06-04-1545

Primera Processó per demanar pluja a Nª Sª de l'Avella

8-04-1549

Benedicció de la primera capella i campana de Nª Sª de l'Avella pel bisbe de Nicopolis (Ilm Francesc
de Roures)

1549

Construcció Retaule i capella del Roser. Fundació de la Confraria Roser (1576) i Confraria Nom de
Jesús (1586) i Confraria Santíssim (1589)

1589

Comencen les obres del primer pis de la casa de l’ermita de l'Avellà

1589

Sant Roc es elegit patró del poble contra la pesta

1598- 1640

Construcció capelles de la Puríssima o de Mossèn Verdú (1598), de l'Àngel (1601) i de Jesús
(1640)

1561-1607

Ampliació de l'Església i ermita de l'Avellà (Joan Vinyes)

1607

Escriptura del llibre "Aguas potables y milagros de Nª Sª de l'Avella" de Fray Blas Verdú

1610

Es firma el contracte per construir l'ermita de Sant Vicent Ferrer (Pedro del Sol)

1615

Edificació de l'actual campanar (Pedro del Sol)

1618

Alçament de la capella en l’ermita de Santa Anna

6-01-1625

Contracte de construcció de l'ermita del Pilar (Juan del Sol). Primera missa 02-06-1626

1628

Construcció del cor nou- Nou accés a la Casa Abadía

1636

Fabricació de la Nevera de Gibalcolla (Nevera Vella)

1637

Es fa el primer camí d'Antolí, futura carretera.

1643

Fabricació de l'actual sagristia i arxiu a la part de l'església que dona a la Plaça de Dalt

1643

Sant Martí es declarat patró del poble.

1669

S’acaben les obres del segon pis de la Casa de l’ermita de l'Avellà

1670

Es construeix l'ermita de Sant Josep

1677

Fabricació del Nou Retaule de l'Altar Major de Pedro Esbrí.

1678

Construcció de la nova sacristia, trassagrari i arxiu parroquial.

1679

El Consell acorda adobar el Portal de la Passió (Almançà) i va alçar una capelleta dedicada a Sant
Roc

1683

Es pinta damunt de la porta principal gòtica de l'església parroquial un rellotge de sol zodiacal.

9-02-1691

Independència de Catí i les aldees de Morella concedida pel rei Carles II

1692

Catí compra a Morella els seus drets històrics que ésta havia comprat a Castellà i un tros de terme

1703

Darrera ampliació de l'església de l'Avellà

1708

S’adoben les parets i s’alça el Cor en l’ermita de Santa Anna

1705-1714

Guerra de Successió. Batalla d'Almansa. Abolició dels Furs (1707)

1721

S’amplia la capella de Sant Roc construïda en 1679

07-05-1730

Primera baixada que consta de la Mare de Déu de l'Avellà al poble per motius de sequera.

1737

Pasqual Mespletera pinta la bòveda de l'església de l'Avellà

31-12-1739

Benedicció de la capella de l’Hospital

1741

Es posa en funcionament un orgue en l’església.

3-05-1742

S'alça l'actual capella de la comunió (Germans Blasco). Els fonaments es van alçar el 20 de març
de 1742, la capella va començar el de de maig de 1742, acabant-se les obres en 1744

20-03-1746

El Papa Benet XIV crea indulgències per a la fundació de la Confraria de la Mare de Déu de l'Avellà

1757

Construcció del trasaltar de Nª Sª de l'Avella (Blasco) i del tercer pis de la casa de l’ermita

1763

Es construeixen les capelles des de l'eixida del poble a l'ermita de Santa Anna

1766

Pintura del quadre de sant Vicent en el carrer Major on va predicar. Més endavant en taulells.

1771

Mort del cura Mossèn Celma

1773

Fabricació de la capella de Sant Vicent en el portal de la Font Nova

1775

Fabricació d’un forn al Carrer de l’Om (futur Carrer Llarguer)

1786

Construcció de la Fonda de l'Avellà

1792

Fabricació del cadiram del Cor per José Gisbert (Coves)

1797

El bisbe de Tortosa prohibeix la celebració de misses en la capella de Sant Vicent

1845

S'edifica la Casa dels Banys de l'Avellà

1856

Llei de Desamortització

1860

Construcció carretera Vinaròs-Morella

8-05-1864

L'Estat ven les cases de l'Avellà a Masústregui

1868

Tapen els arcs de la Casa la Vila per motius higiènics

1868

Es construeix la pica del Baptisteri (Salvador Blasco)

1877

Es forja la reixa del Baptisteri (Miguel Eixarch)

1879

La capella de Sant Josep passa a ser la de Sant Lluís Gonzaga

10-02-1880

Naix Mossèn Joan Puig a Catí

1881

Instal·lació primers fanals d'il·luminació

1891

Creació de la banda de música

1895

El cura passa a ser l' administrador de l'ermitori de l'Avellà juntament amb l' alcalde

1911

Es fa el nou cementiri a la zona de Santa Anna- Regalls

1914

Es descubreixen l'autoria del Retaule de Sant Pere Màrtir (Jacomart) (Tramoyeres)

1914

Construcció de la carretera Antolí- Hostal de Vilar de Canes

1914

S'enderroquen les capelles construïdes l'any 1763 per a fer la carretera.

1922

Enderrocament dels portals de València i Sant Vicent. Construcció nova capella de Sant Vicent.

1923

Instal·lació de l'enllumenat elèctric.

25-04-1928

Declaració d'utilitat pública de l'aigua de l'Avellà

1928

Instal·lació de molins de farina per Ramon Beltrán en carrer Sant Vicent (1928),

1929

Instal·lació de molí de blat elèctric en Raval Hospital (Rafael Segarra)

1929

El Palau de Sant Joan figura en l'Exposició d'Espanya del Poble Nou de Barcelona

1930

Instal·lació d'un moli d'oli (Gabriel Miralles) en Pla Sant Roc.

1932

Enderrocament dels portals de poble (Sant Roc, Sant Joan, cementiri)

18-07-1936

Guerra civil espanyola. Incendi i saqueig de l'església del poble. Destrucció dels arxius parroquial i
municipal. Cremament de la Mare de Déu de l'Avellà. Sortida del poble cap a Madrid del Retaule de
Jacomart.

1937

Tallament de les capelles laterals de l'església que donaven al Carrer Major per ampliar la carretera

12-04-1938

Fi de la Guerra Civil en Catí. En Espanya (01-04-1939)

1938-1939

A partir de 1938 s'inicia un període de reconstrucció i renovació. Es compra un nou sagrari. Es
col·loca un Crist a la capella de les Ànimes (o de la Mare de Déu del Carme) i la imatge de
l'Assumpció de la Verge als cels, titular de la parròquia en la part frontal de l'altar major,
acompanyada de Sant Martí (patró) i de Sant Roc. Es neteja i restaura l'església eliminant les
darreres pintures i fent aparèixer la primitiva pedra . Davall de la Mare de Déu de l'Assumpció i
rodejant l'altar major es col·loquen els seients de fusta que abans estaven al cor i que representen a
Jesús i els seus apòstols.

7-09-1939

Solemnes festes de benedicció de la nova Mare de Deu de l'Avellà. Torna el Retaule de Jacomart al
poble sense cinc polseres. ( Acalde: D. José Sanjuán Prats).

1944

Construcció de la carretera de l'Avellà (Alcalde D. Francisco Sanjuán Puig)

1946

Construcció de la barraca del Gatellà per Tomàs de Generosa.

21-05-1947

Toma de Catí pels maquis (Alcalde: D. Francisco Puig Escrig)

1953

Perforament del túnel de l'Avellà (12-01-53) Alcalde (D. Francisco Blasco García)

25-09-1955

Mor a Sant Mateu Mossèn Joan Puig

1956

Gelada de les oliveres del terme.

1962

Canvi del pis de l’ermita de l'Avellà

1962

Darrera baixada de la Mare de Déu al poble abans de la de l’any 2000

03-08-1964

Pren possessió de la parròquia Mossèn Joaquín Obón substituint a Mossèn Salvador Vives.

07-07-1968

Visita de D. Manuel Fraga Iribarne (Ministre d'Informació i Turisme) a Catí

1971

Inauguració de l'embotelladora (Alcalde: D. Argimiro Roca Roca)

1972

Nou projecte i altar per a la Verge de l'Avellà segons projecte d’Angel Acosta

14-08-1975

Primera missa després de la restauració de l'ermita de Santa Anna i de la imatge de la Santa.

1977

Aparèixen en el Museu del Prado les polseres superiors del retaule de Jacomart (Josep Antoni
Pitarch)

7-03-1979

Declaració de Catí conjunt històric- artístic (Alcalde: D. Argimiro Roca Roca)

1980

Canvi en el calendari de la Romeria de Sant Pere al primer diumenge de maig i dissabte anterior

Agosto 1982

Homenatge en vida a Enrique Boldó. Presentació del pasadoble “Enrique Boldó” de Pedro Tel.
Imposició de la insignia d’or de Catí

Agost 1983

Estrena de l'Himne a Catí de Pedro Tel i Alexandre Flichs

1984

Es col·loquen vidrieres de Vallperes en l’ermita de l'Avellà

1989

Col·locació d’una campaneta en l’ermita del Pilar, donació d’un particular.

1990

Restauració de l’ermita de Sant Vicent

6,7 Abril 1991

Festes del III Centenari de la Independència de Catí- Inauguració noves escoles al Calvari i nou
ajuntament. (Alcalde: D. Juan A. Gozalbo Gómez). Visita a Catí del Cardenal Tarancón. Exposició a
l’ajuntament

Maig 1993

Ascens del C.D. Catí a Primera Regional.

30-09-1996

Creació de l’Associació Cultural de la Rogativa de Sant Pere. Aparició llibret roig (1997) i Consueta
(1998)

Novembre
1997

Entrega de les polseres del Retaule de Jacomart por el Museu del Prado al poble de Catí.

1998

Inauguració i posada en funcionament del Pou de Vallivana. (Alcalde: D. José Roca García)

31-01-1998

Torna al poble el Retaule de Jacomart després de sis anys de restauració per part de la Generalitat

6 juny 1998

Mor Paco Martí García (26-02-1950)

Agost 1998

El poble s’abasteix d’aigua del nou pou de Vallivana.

18-10-1998

Primer partit del C.D. Catí al Santa Anna després del plantament de gespa. Inauguració oficial: 2011-1998

05-12-1998

Inauguració del poliesportiu annexe al camp de futbol

Gener 1999

S’edita la segona part de la Història de Catí de Mossèn Joan Puig per part de la Diputació.

19-04-1999

El Retaule de Jacomart es exposat al Museu del Prado amb les polseres completes

19-04-1999

El Museu del Prado entrega a Catí les polseres perdudes del retaule de Jacomart

19-05-1999

Trobada escolar comarcal en Catí

Novembre
1999

Golejada històrica del C.D. Catí en el camp del Torreblanca (0-15)

Setembre
2000

Baixada de la Mare de Déu de l'Avellà des del Balneari a la població. Engalanament dels carrers del
poble.

23-25 octubre
2000

Fortes plujes en Catí (630 ml). El dia 23 d’octubre va sortir la Serp tres vegades. Van sortir tots els
barrancs i rambles. Es van omplir les llacunes de la Vall. El poble va quedar incomunicat.
Terratremol en Catí el dia 25 d’intensitat 3,1 Ritcher amb epicentre entre la Serra de l'Avellà i la
Roca de Migdia.

Estiu 2001

La plaga d’orugues Limantria Dispar (oruga peluda) afecta seriosament als boscos en este any i
l’anterior. Desaparéix la plaga en 2002

14-08-2001

Presentació de l’Associació de Dones de Catí

19-02-2002

Resolució de Conselleria sobre l’escut oficial de Catí

Maig 2002

El bisbe de Tortosa, En Xavier Salinas, en la romeria de Sant Pere

11-11-2002

Homenatge a Mossèn Joaquín en el seu 50é aniversari de la seua ordenació sacerdotal.

Nadal 2002

Definitiva Restauració del Retaule i col·locació a la capella dels Montserrat rehabilitada en abril de
2001

Juny 2003

Restauració altar ermita de l'Avellà (Confraria de l'Avellà)

Maig 2004

Es canvien les botelles d’aigua de l'Avellà. Nou sistema de recollida de deixalles i fems.

17-07-2004

La Unió Musical Catinenca, premi EUTERPE a la Innovació Bandística.

22-10-2004

Declaració del conjunt històric-artístic de Catí com a Be d'Interès Cultural (BIC) (Decret 231/2004 de
22 d'octubre)

Desembre
2004

Homenatge als alcaldes de Catí de la democràcia

02-01-2005

Homenatge a Arsenio Sales. Creació de l’Escola de Música “Arsenio Sales”. Descobriment placa

02-05-2005

Mor el metge catinenc D. Enrique Boldó García (09-11-1932)

15-08-2005

Dedicació d’un carrer a D. Enrique Boldó (l'antic carrer de l'om, més endavant carrer Llarguer o
Calle Larga).

24-09-2005

Formatges de Catí, primer premi al formatge més ecològic d’Espanya

25-12-2005

Un incendi arrassa una granja avícola de Catí matant 12.000 pollastres

Gener 2006

Neix el Cor de Catí “Verge de l'Avellà”. Presentació oficial (14-08-2006)

11-02-2006

Neix l’Associació Cultural “Tossal de la Nevera” de Catí

11-06-2006

VIIª Trobada de dones de les comarques del Nord de Castelló en Catí

Agost 2006

Surt el primer número de la revista “Tossal”, editat per l’Associació Cultural “Tossal de la Nevera”

01-09-2006

L’aulari de Catí forma part del CRA 43 (més endavant L’Aiguaneu) amb els pobles de Culla, Vilar de
Canes i Torre d’En Besora.

20-03-2007

Col·locació de la primera pedra de les obres de la variant de Catí (desviament CV-128) (Alcalde: D.
Manuel Puig Puig)

13-07-2007

Presentació de la restauració del Prigó d’Avinyó o del Cementeri

15-09-2007

Nou pàrroc de Catí, Mossèn Rafael García Castillo substitueix a Mossèn Joaquin Obón Molino de
baixa per accident.

Octubre 2007

Acaben les obres de restauració del rellotge de Sol de la façana de la Capella de la Comunió

11-11-2007

Presentació de la biografia de Don Enrique Boldó amb motiu del seu 75é aniversari

Gener 2008

Restauració del Prigó de l'Avellà . Nous carrers històrics al poble i balneari

Gener 2008

Clausurament de l'abocador de la Bassa de les Ortigues

26-04-2008

Primer premi en el XXXI Certamen Provincial de bandes de Castelló de la Unió Musical Catinenca.

06-06-2008

Presentació biografia de Paco Martí amb motiu del 10é aniversari de la seua mort.

13-07-2008

Restauració del Prigó d'Avinyó o del Cementiri (1374) per la Fundació "Balasc d'Alagó".

26-07-2008

Concert del 25é aniversari de l’himne a Catí a càrrec de la banda municipal de Castelló

02-08-2008

Exposició d’orfebreria en l’església parroquial amb l’assistència del Excm. Sr. Bisbe, En Xavier
Salines.

03-08-2008

Homenatge a Vicenta Rosa Ferràs Puig àvia centenària de Catí

Agost 2008

Canvi calendari festes d'agost (inici el divendres immediatament anterior a la festa de l'Assumpció)

11-08-2008

Presentació del llibre “La cuina catinenca” de l’Associació de Dones de Catí. En Castelló (04-122009)

11-08-2008

Presentació oficial de la Iª Volta de Muntanya de Catí

16-09- 2008

Restauració rellotge de Sol de la façana de la Capella de la Comunió

29-09-2008

Inauguració de la variant a la C-128 de la carretera de Catí (President de la Diputació: Carlos Fabra,
Alcalde: D. Manuel Puig)

Octubre 2008

Construcció de la capelleta de Sant Pere de Castellfort en l'antiga capelleta de Sant Vicent Ferrer

10-10-2008

Primer premi en el Certamen Autonòmic de Xest de la Banda de Música

Desembre
2008

Substitució Mare de Déu de l’Asumpció d’Acosta per la Puríssima i després per una nova Mare de
Déu (6 de setembre de 2009)

26-12-2008

S’obri l’oficina de turisme de Catí, al carrer Llarguer, 63, en la Casa Hospitalera.

Març 2009

Remodelació capelles laterals de l’església imitant a la pedra. Substitució en la Capella de la
Comunió del quadre del Crist d’Acosta per una imatge del Cor de Jesús restaurada per Vicenta
Beltrán. Remodelació portes de l’església de la plaça.

Juny 2009

Remodelació Baptisteri (quadre) i reixa a càrrec de Juan Carlos Safont. Quadre en capella
Comunió.

19-07-2009

XVI Trobada de Bandes de Música a Catí

09-09- 2009

Restauració rellotges de sol zodiacal de la porta de l'església i del Palau de Sant Joan

13-06-2009

Presentació del fullet turístic “Catí, tresor del Maestrat”

29-10-2009

El formatge de cabra de Catí, medalla d’or en el certamen World Cheese Awards

20-11-2009

Presentació del CD sobre els 125 anys de la banda de música. Homenatge a Lidón Cabaleiro i
presentació del nou director de la banda de música, Óscar Senèn.

30-11-2009

Posada en marxa de les instal·lacions del nou consultori

Desembre
2009

Sant Vicent Ferrer en la capella de Sant Isidre, llaurador i aquest darrer en la de Mossèn Verdú

08-01-2010

Forta nevada en Catí. La carretera de Catí es talla quatre dies al trànsit (8-12 de gener)

Març 2010

Remodelació capella Sant Martí. Nova porta al carrer Sant Joan. Més endavant enreixada (2011)

01-04-2010

Inauguració Nou Consultori Mèdic

10-04-2010

Mor Carlos Murria Arnau (23-07-1921)

12-04-2010

Processó especial el dia de Sant Vicent en commemoració dels 600 anys en que va predicar a Catí

30-04-2010

Es presenta l’escultura de Sant Pere de Castellfort de la rogativa després de ser restaurada per
Diputació

Juliol 2010

Finalitza la restauració de la Plaça de l’església. Inauguració (24-09-2010). Comencen les obres de
restauració de l’entorn del Balneari i d’encofrat del túnel. Continuen les obres de remodelació de
carrers.

20-01-2011

Inauguració centre de desinfecció de vehicles

19, 20 febrer
2011

VIIIª Fira de la Trufa en Catí

10-03-2011

Inauguració obres del Balneari i de l’encofrat del túnel.

15-05-2011

Ascens del C.D. Catí a Preferent

22-05-2011

Pablo Roig Ferrando, de Catí, nou diputat.

30-07-2011

Desé aniversari de l’Associació de Dones de Catí

09-04-2012

Restauració de la talla de la Marededéu de l'Avellà per la Fundació Balasc d'Alagó.

Abril 2012

Restauració de la imatge de Sant Pere de Castellfort a càrrec de la Diputació que s'estrena amb
motiu de la romeria.

Maig 2012

Inauguració de la planta de Biogàs

Maig 2012

El CD Catí baixa de categoria per primera vegada en la història (De preferent a primera regional).

25 07-12

Tornen les campanes reformades al poble el dia de Sant Jaume i són col·locades de nou al
campanar

19-03-13
2013

Visita del president de la Generalitat, Alberto Fabra, a Cati.
Es restaura la primera de les tres capelles laterals de l'ermita de l'Avellà molt afectades per la

humitat després que prèviament s'hagen eliminats les humitats existents. Des de finals de l'any
2012 es restauren les pintures murals de l'ermitori, començant pel tram més a prop de l'entrada, la
primera de les tres capelles laterals de la dreta, i utilitzant la tècnica de l'estrappo. Està tècnica
consisteix en arrancar les pintures deteriorades, traslladant-les al taller. Una vegada restaurades es
tornen a col·locar les pintures en el seu lloc primitiu sobre un suport separat uns centímetres de la
paret lateral per tal de facilitar el drenatge i evitar una nova afectació per la humitat de la paret.
02-06-13

Segon ascens a Preferent del CD Catí després d'una brillant temporada i promoció guanyada al
Benferri (Alacant).

03-06-13

Es recuperen un esgrafiats del segle XVIII ocults en la nau principal de l'església

27-12-2013

2013-2014

maig 2014
2014

Inauguració de l'Exposició de la Llum de les Imatges
Catí participa en la Llum de les Imatges restaurant-se la Casa de la Vila i la teulada de l'església de
Nª Sª de l'Assumpció. Es monta una gran mostra cultural a la nau principal de l'església traslladantse el culte a la Capella de la Comunió.
Segon descens de Preferent a 1ª Regional del CD Catí
Maig de 2014. Els xiquets/xiquetes prenen la primera comunió a l'ermita de l'Avellà perquè l'església
parroquial Nª Sª de l'Assumpció de Catí està immersa en el programa de la Llum de les Imatges.

16-09-2014

Mossèn Godefroid León Khonde Khonde, nou pàrroc de Catí. Substitueix l'anterior Mossèn Rafael
García Castillo.

23-11-2014

Cloenda de l'Exposició de la Llum de les Imatges

Desembre de
2014

Des Principis de l'Any 2013 va estar inclosa en el Programa de la Llum de les Imatges conjuntament
amb l'església parroquial. Es va netejar i restaurar la façana principal i lateral i els alts de l'edifici,
il·luminant adequadament la llotja amb focus situats al paviment, eliminant els contaminants (cables
i comptadors elèctrics i de telefonia, fanals d'il·luminació, etc...). Es va aprofitar l'ocasió per montar
en la llotja l'oficina de turisme. En els dos edificis (Església i Casa de la Vila) es va montar una
exposició amb objectes artístics procedents d'altres poblacions. L'exposició, (Via Augusta, ruta del
Camí de Santiago, ruta vicentina) i de l'etapa medieval (peirons, peraires, etc..) que va afectar
també a Culla, Vinaròs i Benicarló va durar fins el mes de desembre de 2014 aproximadament.

02-12-2014

Encofrat del túnel (2ª fase). Pintura i senyalització de les dos entrades. Restauració del peironet de
damunt del túnel de l'Avellà (02-12-2014).

Gener de
2015

Torna el culte de nou a la nau principal de l'església.

14-15 Febrer
2015

XII ª Mostra de la Fira de la Trufa en Catí. El president de la Diputació de Castelló, Javier Moliner, i
l'alcalde de Catí, Manuel Puig, han estat els encarregats de posar en marxa la XII Mostra de la
Tòfona Negra dels Ports- Maestrat, que se celebra aquest cap de setmana en aquesta localitat
d'interior, amb expectatives d'atraure milers de visitants tant per gaudir de la completa programació
firal com de les jornades gastronòmiques que se celebren als comerços i restaurants de la comarca.

13 juny 2015

Pablo Roig Ferrando, nou alcalde de Catí, després de les eleccions municipals de 24 de maig de
2015

Estiu 2015

Tres exposicions al poble en la Casa de la Vila, una sobre els peraires, altra sobre els peirons i altra
sobre la història del CD Catí (40 anys d'història)

13 juny 2015

El Maestrat segueix recordant a Pere Enric Barreda, natural de Benassal, mort en 2014, i fins a
aquesta data cronista oficial d'Ares i Benassal però molt relacionat amb el nostre poble. El dia 13
de juny Catí li va organitzar un homenatge.. L'associació cultural Tossal de la Nevera, de Catí, va
organitzar el passat dia 13 de juny, una jornada d'homenatge a la Casa de la Vila. A més de l'acte
es va inaugurar una exposició dedicada a la seva figura..
En l'homenatge van col·laborarar diferents entitats del municipi i la comarca com Maestrat Viu,
l'Ajuntament de Catí, l'Ajuntament de Benassal, la Fundació Carles Salvador, el grup de Teatre
Peraires de Comèdia, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Centre d'Estudis del Maestrat, la
Unió Musical Catinenca i el Cor- Verge l'Avellà de la població.

18 juny 2015

El dia 18 de juny vam assistir a la gravació en directe del programa de la RTVE 'España Directo'. Va
ser una jornada interessant per a promocionar el nostre municipi. Els veïns de Catí es van implicar
per a donar a conèixer aquells oficis que es realitzaven antigament. 'El hombre del puchero' va
poder comprovar com es fan de forma artesanal els formatges de Catí, les llonganisses, l'esquilada

de la llana de les ovelles o el llavat de la roba en els safarejos municipals. Per a finalitzar la gravació
també es va mostrar l'elaboració de plats típics com l'olleta catinenca.
11 juliol 2015

X Trobada de Rondes Tradicionals.

11 novembre
2015

Inauguració del nou local dels jubilats a les antigues escoles

02 abril 2016

Recuperació de la Romeria de Sant Vicent. Adquisició d'una nova imatge per part dels
Vicents/Vicentes. Neteja i pintada de l'ermita de Sant Vicent. Adequació de l'altar a la nova
normativa del Concil·li Vaticà II (de cara als fidels)
De Cor ... 10 anys. Per celebrar el desè aniversari del Cor de Catí Verge de l'Avellà, en l'actuació
número 69 la coral ha interpretat tretze cançons, resum de la seua trajectòria durant els darrers deu
anys.

Han intervengut, a més de la coral, la Unió Musical Catinenca, el Grup de teatre "Peraires de
Comèdia" i la rondalla de Vilar de Canes. Al piano, Jorge Agut amb quatre directors de la coral i de
28 maig 2016 la banda de música:
- Daniel Ibáñez, Lidón Valer (primera directora de la coral en 2006), Carlos E. Pascual i Leví Rull
Organitzada per l'Associació Cultural "Tossal de la Nevera" al complir-se el 10è annversari de la
seua aparició ha tingut també lloc una caminata al Tossal de la Nevera en la que han participat 51
persones.

11 juny 2016

El dissabte, dia 11 de juny, a les 19:00 h, al Centre Recreatiu de Catí va tindre lloc la celebració del
25è aniversari del CEIP l'Espígol i el 10è aniversari del CRA l'Aiguaneu (aularis de Catí, Culla, Torre
d'En Besora i Vilar de Canes). Van assistir a la celebració, entre d'altres, els alcaldes dels pobles del
CRA, els directors de l'escola dels darrers 25 anys, el director del CEFIRE, alguns directors de les
escoles de la comarca de l'Alt Maestrat i gran nombre de mestres i alumnes acompanyats dels seus
pares i mares.

26 juny 2016

Darreres eleccions generals al Congrés i Senat.
L'Excm. i Rvdm. bisbe de la diòcesi de Tortosa, D. Enrique Benavent Vidal, ha inaugurat el
diumenge 26 de juny, la nova il·luminació de l'Església Parroquial Nª Sª de l'Assumpció de Catí.
Aquesta es la darrera etapa de millora de l'església després de la reforma de la Llum de les
Imatges, Pulchra Magistri, el tresor del Maestrat, de l'any 2014.

26 juny 2016

Després de la reparació de la teulada i de l'enteginat i la descoberta dels esgrafiats del segle XVII
de la bòveda, feia falta una il·luminació adequada no tant sols per poder apreciar millor el patrimoni
artístic de l'església com per evidents motius de seguretat. En l'acte han estat presents, a més del
Sr. bisbe, l'alcalde de Catí, Pablo Roig, el pàrroc actual de l'església, Mossèn León, l'anterior
pàrroc, Mossèn Rafael, Mossèn Juan José Roca, i membres del Consell parroquial.

2-3 de juliol
2016

Primera fira "A Catí, peraires...." Primera fira medieval en la localitat

Estiu 2016

Emblanquinament façana de l'ermita i entorn de la placeta (anells dels arbres, escaletes d'accés a la
placeta, etc..), neteja de les portes i de les pedres de les arcades. Aquesta actuació va ser
promoguda per la Confraria de la Mare de Déu amb l'ajuda de l'Ajuntament i la Casa de Banys. Al
mateix temps s'ha iniciat la segona fase de restauració de les pintures de l'ermita. No s'utilitzarà la
tècnica de l'estrappo de la primera fase sinó que la restauració tindrà lloc "in situ" sense arrancar les
pintures per lo que la restauració, feta per estudiants, será més lenta que en la 1ª fase.

24 set. 2016

Els pobles d'Ares, Benassal, Catí i Culla han albergat el dia 24 de setembre la primera edició de la
XC Alt Maestrat, una carrera de ciclisme per muntanya, amb un recorregut circular d'una distància
aproximada de 85 Km amb un desnivell positiu de 2.000 metres

14-15 abril

Primera fira d'abril

Pasqua 2017
16 abril

Després de 14 anys, una nova rondalla amb gent del poble de totes les edats, ens ha fet recordar la
"Ronda de Pasqua" d'abans. Després de missa, han recorregut els carrers de costum del poble
cantant aquelles cançons del tio Martí, Fernando la Fontanella, Emilio, Eladio, Aurelio del mas de
Segarra i tants d'altres que ja no hi ha cap entre nosaltres. Hi ha tradicions que no es poden
perdre!!.

7 maig 2017

Darrer partit oficial del CD Catí en el camp del Servol (Vinaros CF -3 CD Catí-4). La setmana
anterior (30-04-2017) es va acomiadar de les instal·lacions del Santa Anna en partit contra el

Semprerapit (2-4). L'equip del CD Catí va aconseguir mantenir la categoria ocupant la posició 12ª
del grup I de Primera Regional, amb 30 partits jugats, 9 guanyats, 5 empatats i 16 perduts, amb un
total de 37 punts, 56 gols a favor i 64 en contra. Malgrat això la directiva i socis van decidir fer
desaparèixer l'equip en competició per falta de jugadors locals i poques perspectives de continuïtat.
11 juny 2017

El corredor de Portell Albert Ferrer Camanyes s'imposà en la X Volta de Muntanya, Aigua de
l'Avellà, disputada el dia 11 de juny de 2017.

2017

Actualment (finals de 2017) s’està restaurant les pintures del lateral dret, per part d’un grup de set
restauradores, quatre d’aquestes són estudiants en pràctiques de l’últim any del Grau en
Conservació i Restauració de Béns Culturals de la Universitat Politècnica de València, elles són:
Laia Agost, Aida Blaya, Clotilde Lemoine i Amparo Linares; tres de les seves companyes estan
becades per la Diputació de Castelló: Luisa Tuset, Andrea Sanz i Elena Miraflores. El grup està
encapçalat per la Cap del Servei de Conservació i Restauració de Béns Culturals de la Diputació de
Castelló, Núria Felip Esteve i la Tècnica Responsable del Servei de Restauració i Conservació
d’Arqueologia, Pilar Pujol Felis. La restauració s’ha dut a terme gràcies a un conveni entre la
Diputació de Castelló (Servei de Restauració) i la Universitat Politècnica de València, adreçat a
estudiants en pràctiques. Fins ara s’ha treballat en la consolidació de les pintures greument
deteriorades per la humitat, lo qual per part de l’ajuntament ja està resolt, per tant, es continuarà en
les tasques de restauració per part del Servei de Restauració de la Diputació, fins que les pintures
es puguin conservar en bon estat.

9, 10
setembre

II Fira Medieval "A Cati, peraires...", marcada per el mal oratge pel fort vent i fred.

08 des. 2017

Inauguració en la Casa la Vila/Llotja del Centre d'Interpretació. El president de la Diputació de
Castelló, Javier Moliner i l'alcalde de Catí, Pablo Edo han procedit a la inauguració

5 abril 2018

Del 5 d'abril de 2018 al 5 d'abril de 2019. L'Església de l'Assumpció serà aquest any un temple
del Jubileu vicentí. Un període de sis segles des de que el sant va morir i en el que es celebra en
el santoral

19,20,21 abril

19, 20, 21 d'abril. Durant estos tres dies la Guardia Reial va estar en Catí realitzant nombroses
activitats.

Abril 2018

L'Ajuntament de Catí ha dissenyat una nova estratègia de venda de l'aigua embotellada de l'Avellà
(de porta a porta) a més de renovar la maquinària per a poder emmagatzemar en plàstic i en vidre,
en la tradicional botella de 1,5 litres i en altres tamanys (5 litres, 0,75 litres, etc...)

3 juny 2018

Estem ja en la XI Cursa de Muntanya de Catí que enguany ha tingut lloc el dia 3 de juny (festivitat
del Corpus). Laia Cañes i Cristóbal Adell es coronen en una èpica Cursa per Muntanya a Catí.
L'onzena edició de la Cursa per Muntanya de Catí va estar marcada per una forta pluja que va
acompanyar els gairebé 400 inscrits per a gaudir de les muntanyes de l'Alt Maestrat en estat pur.

14-15 juliol

Aquest any III edició de la festa medieval s'ha traslladat del setembre al 14 i 15 de juliol, dies en que
tot el poble s'ha disfressat en la forma que ho feien els seus avantpassats. Es va escenificar la
Concessió de la Carta Pobla per En Balasc d'Alagó a Ramon Bochona, la batalla de Catí, la
predicació de Sant Vicent Ferrer (1410), la formulació de nova legislació sobre la normativa del vi, la
venta de llana per Joan Espígol a Marco Datini, etc..
7 de setembre de 2018
Vesprada/nit carregada d'actes emotius al Balneari per la inauguració de la restauració de les
pintures de l'ermita de l'Avellà i del museu- centre d'interpretació de l'aigua de l'Avellà, situat annex
a l'actual embotelladora.

Estiu 2018

L'esdeveniment ha estat presidit pel president de la Diputació de Castelló Xavier Moliner i pel bisbe
de Tortosa Enric Benavent, a més de l'alcalde Pablo Roig i del pàrroc de Catí Rdo. Mossèn
Godefroid León. A destacar també l'actuació del Cor de Cantores i rondalla, així com de la banda de
música la "Unió Musical Catinenca".
22 de setembre
CONCERT "VESPRADA DE MÚSICA"- Trobada de Corals
- Coral Sant Marc de Xert

- Coral Font de la Salut de Traiguera
- Cor de Catí Verge de l'Avellà
Llegir més...
https://www.catimenu.com/concert-coral.htm
18, 19 d'octubre de 2018
S'han produit al poble fortes pluges que durant una hora aproximadament han fet sortir la "Serp"
tallant els accessos al poble, principalment per la Font-Vella. Durant dos dies s'han enregistrat 292,4
mm de precipitació. Es tracta d'una de les principals precipitacions del segle XXI en el nostre poble,
per davall de la precipitació de l'any 2000.
Llegir més...
https://www.catimenu.com/plugesoctubre2018.htm
6,7, 8 de desembre de 2018
Activitats del 6 al 8 de desembre (inauguració betlem de l'associació de dones, presentació video,
ruta de la tapa amb trufa negra, inauguració pista pàdel, visitas culturales,....)
Llegir més...
https://www.catimenu.com/pontdesembre2018.htm
24,25,26 de desembre de 2018 (Festes de Nadal)
Activitats del 24 al 26 al de desembre (Audició Escola de Música; Concert de Nadal de la Unió
Musical Catinenca, Concert de Nadal del Cor de Catí, Verge de l'Avellà, Betlems de l'Associació de
Dones, Ajuntament i església)
Llegir més...
https://www.catimenu.com/nadal2018.htm
29,30,31 de desembre de 2018- 1 de gener de 2019 (Festes de Cap d'Any)
Activitats del 29 de desembre de 2018 al 1 de gener de 2019 (torneig de pàdel, cursa san Silvestre,
revetlla de Cap d'Any)
Llegir més...
https://www.catimenu.com/capdany2019.htm
Eleccions generals a Espanya i a Catí
Ampliar en https://www.catimenu.com/eleccions-cati-2019.htm

7 d’agost de 2019

SUBVENCIÓ PER AL CENTRE D'INTERPRETACIÓ DE L'AIGUA DE L'AVELLÀ
Este matí s’ha publicat al DOGV la concessió d’una subvenció per complementar el museu
de l'Avellà amb jocs interactius.
L'import de l'ajuda és de 38.200 €, el 70% de 54.571 € que és el pressupost total. Anem a
buscar fons per a que el 30% restant no ho hagi d'assumir l'Ajuntament.
Cal tindre en compte que la posada en valor, promoció i posicionament de l'Avellà ens
ajude a incrementar la comercialització de l'aigua.

Informació de subministrament a domicili a Agua Mineral Natural L'Avellà - Balneario de
l'Avellà (Pablo Roig)
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/08/07/pdf/2019_7994.pdf
14 de juliol de 2010- XVI Campanya de concerts d’intercanvis musicals- Banda juvenil Santa
Cecília d’Albocàsser i Juveni de l’Unió Musical Catinenca.
Lloc: Centre Recreatiu de Catí
Processó del Corpus (23-06-2019), coincidint amb la Fira Medieval (22, 23 juny) Primera
Comunió (1 de juny)- Ascensió (2 de juny)
ÀLBUM DE FOTOS CORPUS 2019
https://photos.google.com/album/AF1QipPgkUlAVNXPNlRUKAKEGl3hyMgoHq3t_NssHvNs
II RUTA DE LA TAPA AMB TRUFA - 6 A 8 DESEMBRE DE 2019
Enllaç.https://www.catimenu.com/pontdesembre2019.htm
7 SETEMBRE 2019- DONACIÓ A L'AJUNTAMENT DE CATÍ D'UNA TALLA POLICROMADADIADA DE LA MAREDEDÉU
Enllaç.
https://www.catimenu.com/vuitsetembre-centre.htm#talla-policromada

VUELTA A ESPAÑA POR CATÍ- 6ª ETAPA- 28 D'AGOST DE 2019
Enllaç. https://www.catimenu.com/volta-españa.htm
I TROFEU DE L'AVELLÀ DE FUTBOL FEMENÍ- 24 D'AGOST DE 2019
Enllaç.
https://www.catimenu.com/futbol/futbolnoticies.htm#triangular-femeni

IV FIRA MEDIEVAL O DELS PERAIRES (22-23 DE JUNY DE 2019)
Enllaç. https://www.catimenu.com/acatitotssonperaires.htm
EL C.D. CATÍ REPRÈN LA SEUA HISTÒRIA DESPRÈS DE DOS ANYS DE LA DARRERA
TEMPORADA DE COMPETICIÓ (15 DE JUNY DE 2019)
Enllaç.https://www.catimenu.com/futbol/caticd.htm

ELECCIONS MUNICIPALS I EUROPEES- 26 MAIG 2019- TOMA DE POSSESSIÓ 15 JUNY 2019
Enllaç. https://www.catimenu.com/eleccions-cati-2019
XII CURSA DE MUNTANYA DE CATÍ- 8 JUNY 2019
Enllaç.https://www.catimenu.com/cursa-muntanya.htm

12 Maig de 2019- L'escola canta (Cantre Recreatiu Catí)
Participen escoles del CRA l'Aiguaneu (Catí, Culla, Vilar, La Torre), CEIP Joan Brusca
(Albocàsser), CEIP "Alcalde Fabregat (Benassal), CRA l'Ullastre (Aulari de Tírig).
Enllaç.
https://www.catimenu.com/escola-canta.htm
ELECCIONS GENERALS (CONGRÉS I SENAT)- AUTONÒMIQUES 2019- GRÀFIQUES DE
COMPARATIVA DE TOTES LES ELECCIONS FINS 2019
Enllaç. https://www.catimenu.com/eleccions-cati-2019
9-10 de març de 2019 (Carnaval Catí)
Llegir més... https://www.catimenu.com/carnestoltes.htm
23-24 de febrer de 2019 (Challenge de la Plana)- Etapes 9 i 10 en Catí
Llegir més... https://challengeplana.com/2018/09/15/the-weekend-cati-doble-sector/

14-15 de febrer de 2019 (XVI Mostra de la Trufa)
Llegir més...https://www.catimenu.com/fires-trufa-cati-2011-2015-2019.htm
29 de febrer 2020 (Carnaval)- DARRERES CARNESTOLTES ABANS DEL COVID
Llegir més...
https://www.catimenu.com/carnestoltes.htm

29 de febrer 2020 (Febrer-març de 2020)- Comença el malsomni del COVID19- MESURES
ANTICOVID- PARALITZACIÓ TOTAL DE LES ACTIVITATS
Llegir més... https://www.catimenu.com/covid19.htm
2021: REALITZACIÓ LIMITADA D’ACTIVITATS A CAUSA DEL COVID- Se supenen les
activitats de Sant Antoni, Carnestoltes a tota Espanya, Magdalena, Falles. El CD Catí participa
en la competició de la Federació Valenciana però amb aforo limitat i assistentes amb
mascareta.

DEFUNCIÓ DE MOSSÈN JOAQUÍN OBÓN MOLINOS
S' informa a tots els veïns de la defunció de Mossen Joaquín Obon Molinos (1 de maig
de 2021). El soterramen va tindre lloc el diumenge (2 de maig de 2021) en el seu poble
d'origen, en Forcall a les 17.00 h. El Tanatori va estar obert el diumenge, a partir de las
15.00 h. Tots els catinencs mostrem el nostre pèsame a la família. La misa major del
diumenge (2 maig 2021) fou concelebrada per el bisbe de la Diòcessi de Tortosa, Excm.
Mossén Enrique Benavent Vidal. Va anunciar una missa per Mossen Joaquin en la
esglèsia de l' Assumpcio de Catí per al proper diumenge, 9 de maig de 2021.

SANT PERE 2021 - 700 ANYS (1321-2021)
Es un día muy especial para nuestro pueblo, día que se cumplen los 700 años de la
Romeria de Catí a Sant Pere de Castellfort. Se realiza una romeria con acceso i
actividades muy limitadas. Se pospone la celebración para el próximo año. A mitat de l’any
es va construir a la Rotonda sud unes figures commemoratives dels 700 anys de la
Romeria de Catí a Sant Pere de Castellfort.

Agost 2021- Festes Majors amb activitats molt limitades. Es construeix una plaça de bous a un
bancal junt a la Font de la Font Vella.
Desembre de 2021- RELLEU EN L’ALCALDIA- Pablo Roig cedeix la seua funció d’alcalde a
Adrià Puig Pitarch.
2022: Es van normalitzant les activitats degut a la disminució en la gravetat del COVID per la
universalització de les vacunes. Malgrat aixó l’aparició durant el tercer trimestre de 2021 de la
Guerra d’Ucraïna fa perillar esta normalització per l’augment dels preus i l’elevació de l’index
d’inflació a xifres de més d’un 10%.
Es planifica un programa d’activitats de nadal i cap d’any que finalment es suspès per motius del
COVID.
Es celebren les Carnestoltes però amb poca participació i obligació de mascareta.
Finalment es suspèn l’obligació de portar posada la mascareta encara que molts continuen portantla sobre tot en activitats d’interior.
CELEBRACIÓ OFICIAL DELS 700 ANYS (1321-2021) DE LA ROMERIA DE CATÍ A SANT PERE
DE CASTELLFORT. LA ROMERIA TÉ LLOC NORMALMENT I AMB PARTICIPACIÓ
NOMBROSA. 30 ABRIL- 1 DE MAIG DE 2022
CD CATÍ: TEMPORADES 2021-2022, XVI TROFEU L’AVELLÀ I TEMPORADA 2022-2023:
L’Equip participa normalment en 1ª Regional, Grup I de la FFVV. No es obligatòria la mascareta.
-

FESTES MAJORS D’AGOST DE 2023. ES PLANIFICA JA UN PROGRAMA DE FESTES
NORMAL.

ESGLÈSIA PARROQUIAL Nª Sª DE L'ASSUMPCIÓ DE CATÍ

Planta baixa
1.- Sagristia vella (1405) i transaltar. Sagristia nova i arxiu (1678)
2.- Accés a la sagristia
3.- Retaule (1401) Pedro Lembrí (1677) Pedro Esbrí
4.- Capella Sant Blai (1354)
5.- Trona
6.- Capella Sants Joan Baptista i Joan Evangelista (1447). Família
Sentjoan.

7.- 2ª Capella de la Passió (1451) (Pedro
Crespo i Antonio Arbó) i Retaule (1494).
Confraria Minerva (1589). San Francisco
Javier (1757)
8.- Capella del Roser (1549). Confraria
(1576). Família Sans i Montserrat.
9.- Trona
10.- Altar de Sant Antoni (1388) Capella
(1459)
11.- Porta romànica (S.XIII)

12.- Sant Antoni de Pàdua. Altar Santes
Apolònia i Llúcia.
13.- Sant Josep. Sant Lluis Gonzaga (1879)
14.- Traster de làmpades i estris per al
monument del Dijous Sant.
15.- Retaule de l'Àngel Custodi i sepultura
dels Mestre. Capella (1601). Pica batismal
(1868) – Blasco- Reixat (1877)- Miguel
Eixarch
16 Accés al cor (1628) i casa abadia (1376)
17.- Capella de Sant Martí (1389) (Jaume
Sans) Retaule (1396). Confraria (1388)
18.- Capella del Santíssim Nom de Jesús (de
la Comunió) (1447). Confraria (1584). Jesús
(1640). Marededéu de l'Avellà
19.- Capella de Sant Miquel i Sant Pere
Apòstol (1377) (Bartomeu Durán). Família
Montserrat.
20.- Capella de Sant Pere Màrtir i Sant
Llorenç. Retaule de Jacomart (1460). Família
Espígol. Construïda en primitiva 1ª Capella de
Passió (1448) (Pedro Crespo)
21.- Trona per predicar.
22.- Capella de les Ànimes (1503) (Joan
Bellmunt). Mare de Déu del Carme
23.- Porta principal.
24.- Nínxol i retaule Puríssima. Família Verdú.
(1598).
Planta alta (Cor)
25.- Cor vell (1405) Berenguer Roca- Jaume
Sans. Cor Nou (1628)
26.- Orgue (1741)
27.- Accés a la casa abadia (1628)
Campanar (1615) Pedro del Sol
Annex d'il·lustracions del Llibre "Discripción de Catí" G.VerdúVicent Pitarch. Ed. Alambor

(Plànol d'Arturo Zaragozà) Segles XV i XVI

