
Organitza: 

CONCERT 
PEP GIMENO

Dijous 6 d’agost
22:30 h

Preu col·laboració: 5 ¤

Col·laboren: 
Grup d’Estudis “750 Aniversari”, 
Associació Musical Filharmònica Rossellana, 
Club Excursionista l’Esquetxe, 
Club Esportiu Rossell, 
Diputació de Castelló 
i Universitat Jaume I.

ROSSELL
XVII 
SETMANA 
CULTURAL
31 DE JULIOL 
AL 7 D’AGOST DE 2015



DIVENDRES 31 DE JULIOL
23:30 h  Inici de la XVII Setmana Cultural. 
Festa a la piscina amb Dj Mu.k. 
Lloc: Piscina Municipal.

DISSABTE 1 D’AGOST
19:30 h  Inauguració de la XVII Setmana 
Cultural. Conferència “La salut i la prevenció 
d’accidents del dia a dia”, a càrrec de Manel 
Estajo Martí. 
La salut al treball i la prevenció d’accidents no 
només els hem de lligar als entorns laborals. Al 
nostre dia dia, anant i venint del treball, en els 
nostres desplaçaments, en les nostres tasques i 
treballs domèstics, en les nostres vacances; en 
definitiva, també en el nostre entorn familiar i 
d’amics, etc. Podem sofrir incidents i accidents 
que sempre es podrien haver evitat.
Aquesta xerrada pretén conscienciar als assis-
tents de quins són aquests hàbits que deuríem 
d’interioritzar per a aconseguir eliminar els acci-
dents del nostre entorn.
Manel Estajo Martí, ingressa a Gas Natural el 
1988 realitzant diferents càrrecs en unitats tèc-
niques de la companyia. Al 1999 passa a ocupar 
el càrrec de Delegat de Gas Natural a Tarragona. 
Posteriorment al 2005, Delegat de Gas Natural 
Distribució a Barcelona. Al 2009 es nomenat 
responsable de Millora Operativa de Gas Natu-
ral Distribució a Espanya. Des d’aquesta última 
unitat és des d’on desenvolupa tot el tema rela-
cionat amb Prevenció, Riscos Laborals i Salut. 
Actualment, és el responsable d’Operacions Im-
mobiliàries i Patrimonials del Grup Gas Natural 
Fenosa a Espanya. 
Lloc: Centre Cívic “Molí Vell”.

22:00 h  Cine a la fresca, amb la projecció 
d’una pel·lícula. 
Lloc: Plaça de l’Ajuntament.

DIUMENGE 2 D’AGOST
08:00 h  Excursió a la Font de la Gralla. 
Itinerari: sortida des de la Plaça de l’Ajuntament 
direcció el Mas de la Mora, passant per la Font 
de l’Aumenara. Del Mas de la Mora pugem per 
la senda que porta al Corral de l’Esquetxe; a uns 
700 m dalt del Mas podem apreciar a l’altra ban-
da del cim, el barranc de la Gralla al qual i farem 
cap pels portells d’uns bancals que arriben fins 
la mateixa Font de la Gralla. Aquesta font servia 

d’abeurall dels animals però a més, podem des-
tacar que fou escenari del crim del Maset, on 
els agressors van anar a rentar-se ja que estava 
allunyada del poble i era ideal per encobrir l’ac-
tivitat. Després, continuarem baixant pel barranc 
de les Tones fins a arribar al cim del Carrasca-
let, on visitarem les restes del jaciment ibèric. 
Per a finalitzar, tornarem al poble pel Camí del 
Cementeri. 
Distància: 7,5 km. Dificultat: alta. Cal portar: es-
morzar, beguda, barret i equip de muntanya amb 
pantalons llargs. 
Lloc de sortida: Plaça de l’Ajuntament.
Al final de l’excursió, es repartirà un refrigeri.

19:30 h  Cercavila a càrrec de les bandes 
participants en el Festival. 
Lloc de sortida: Plaça de l’Ajuntament.

20:00 h  36è Festival de Bandes de Música 
amb la participació de les bandes de 
música:
·  Unió Musical Covarxina de les Coves de 

Vinromà
·  Associació Musical Filharmònica Rossellana
Lloc: Instal·lacions Culturals i Esportives  
“La Planeta” – exterior.

DILLUNS 3 D’AGOST
19:00 h  Exposició “Petjades sobre la 
Guerra Civil” a càrrec de Joan Queral. 
Lloc: Centre Cívic “Molí Vell”.

20:30 h  Assaig de la “Dansa i Jota de 
Rossell”, a càrrec de Joan Antoni Verge. 
Lloc: Instal·lacions Culturals i Esportives  
“La Planeta”.

22:30 h  Desfilada i mostra de farolets 
de meló per tot el poble. Amenitzarà el 
recorregut la xaranga local “Ni cap ni peus”. 
No es posaran a la venda els melons. S’anima 
a buscar alternatives al farolet tradicional, amb 
materials reciclats i proveïdes d’il·luminació. 
Lloc de sortida: Plaça de l’Ajuntament.

DIMARTS 4 D’AGOST
19:00 h  Conferència “Hàbits dietètics sa-
ludables: una oportunitat per a la economia 
local, a càrrec de ClínicaMedifis SL. 
Acte inclòs al Programa d’Extensió Università-
ria de la UJI 2015.
Lloc: Centre Cívic “Molí Vell”. 

20:30 h  Assaig de la coreografia que es 
realitzarà en el marc de les Festes Majors,  
a càrrec de Nuria Juan Batiste. 
Lloc: Instal·lacions Culturals i Esportives  
“La Planeta”.

DIMECRES 5 D’AGOST
8:30 h  Excursió a la Cova de N’Arques.
Itinerari: sortim en cotxe fins al Camí dels Molins, 
després baixarem a peu a la Cova de N’Arques. 
D’aquesta cova podem comentar que té una 
boca d’entrada molt xicoteta però que després a 
dintre es fa més gran. Tot seguit, baixarem fins 
la desembocadura del riu Requena al Cérvol i 
Cérvol amunt farem una visita al Molí Manc de 
Canet lo Roig. 
No disposem de referències històriques de la 
Cova però pensem que la seua formació és molt 
curiosa per a ser visitada.
Lloc de sortida: Plaça de l’Ajuntament.

19:30 h  Espectacle itinerant “LES AVENTU-
RES DE TIRANT”, a càrrec de la companyia 
Visitants. 
Les aventures de Tirant és un espectacle de car-
rer per a públic familiar en que els assistents ju-
guen un paper decisiu en el transcurs del mateix. 
Basada en la novel·la del s. XV “Tirant Lo Blanc” 
de Joan Martorell, aquesta peça conta una his-
tòria d’amor i aventures adaptada al llenguatge 
teatral de carrer. 
Un vaixell, personatges en xanques i altres ele-
ments, aniran provocant la sorpresa i l’emociió 
en cada racó del recorregut.
Lloc de sortida: Plaça de l’Ajuntament.

20:30 h  Assaig de la “Dansa i Jota de Ros-
sell”, a càrrec de Joan Antoni Verge. 
Lloc: Instal·lacions Culturals i Esportives “La 
Planeta”.

DIJOUS 6 D’AGOST
19:30 h Conferència “Entorns tecnològics 
per a l’educació del segle XXI”, a càrrec de 
Mercé Gisbert. 
Mercé Gisbert és doctora en ciències de l’edu-
cació a la Universitat Rovira i Virgili.
Lloc: Centre Cívic “Molí Vell”. 

20:30 h  Assaig de la coreografia que es 
realitzarà en el marc de les Festes Majors, a 
càrrec de Nuria Juan Batiste. 
Lloc: Instal·lacions Culturals i Esportives “La 
Planeta”.

22:30 h  Concert de PEP GIMENO “BOTI-
FARRA”. 
Cantaor de Xàtiva (València, Espanya), Josep 
Gimeno Montell, de malnom “Botifarra” és una 
de les veus més netes i claresdins del panorama 
folk valencià dels últims anys. Naix en el barri de 
la Jueria de Xàtiva en 1961. Rebesnét, besnet, nét 
i fill de “Botifarra”, des de molt jove comença a 
sentir com a seus els cants de la seua comarca 
(La Costera), cantats per la seua àvia Otilia Bor-
redà, originària de Benigànim (Valld’Albaida). Co-
mença la seuamarxacom cantaor en el grupSa-
rau de La Costera. A partir d’ací, s’interessa per 
la recuperació de les músiques de transmissió 
oral visitant pobles de la seua comarca, parlant 
amb ancians que recordaven melodies, lletres i 
romanços, recopilant tota aqueixa informació i 
donant-li forma juntament amb músics i ballaors 
fins a recuperar peces ja pràcticament oblida-
des. Botifarra comença a ser reconegut com un 
dels cantaors més carismàtics dins de la músi-
ca popular valenciana, pel seu caràcter afable i 
per la seua defensa de les nostres tradicions, 
col·laborant amb infinitat de grups, no solament 
de folklore, si no amb cantautors, grups de rock, 
etc. Ha col·laborat amb Obrint Pas, Verdcel, Ovidi 
Twins, Néstor Mont, Emili Someño, Feliu Ventu-
ra, Spanish Brass, Quico el Celio el noi i el mut de 
Ferreries i un llarg etc.
Preu col·laboració: 5 ¤. Lloc: Instal·lacions Cul-
turals i Esportives “La Planeta” – exterior.

DIVENDRES 7 D’AGOST
18:00 h a 21:00 h Festa infantil: castells in-
flables de Saltimbanquis de la Sénia i actua-
ció de la Pallassa Berlina amb globoflèxia. 
Lloc: Font de Baix.

20:30 h Assaig de la “Dansa i Jota de Ros-
sell”, a càrrec de Joan Antoni Verge. 
Lloc: Instal·lacions Culturals i Esportives “La 
Planeta”.

00:00 h Festa de tancament de la XVII Set-
mana Cultural amb Dj Mu.k, organitzada pel 
Club Esportiu Rossell. 
Lloc: Pinaret del Camp de Futbol.


