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DISSABTE 6 D’AGOST
19:30 h — Cercavila a càrrec de les bandes 
participants en l’Intercanvi musical. 
Lloc de sortida: Plaça de l’Ajuntament.

20:00 h — Inauguració de la XVIII Setmana 
Cultural. 
Intercanvi de Bandes de Música amb la par-
ticipació de:
- Agrupació Musical Santa Cecilia de Canet lo Roig
- Associació Musical Filharmònica Rossellana de 
Rossell
Lloc: Instal·lacions Culturals i Esportives “La Planeta” 
– exterior.

23:30 h — Festa Pro-centenari de la Banda.
Lloc: Instal·lacions Culturals i Esportives “La Planeta” 
– exterior.

DIUMENGE 7 D’AGOST
08:00 h — Excursió pel terme de Rossell.
Itinerari: Rossell - Barranc de la Coma Negra 
(Olles) - Mas de l’Argent - Font de l’Argent - Lli-
gallo de les Cometes (Mas de Tossalet) - Rossell.
Distància: 8 km. | Dificultat: mitja.
Durada: tot el matí. | Cal portar: esmorzar, begu-
da, barret i equip de muntanya. Es recomana anar 
ben equipat perquè hi ha sendes molt tapades.
Lloc de sortida: Plaça de l’Ajuntament.
Al final de l’excursió, es repartirà un refrigeri.

18:00 h — Teatre “Shhh... el col·leccionista 
de sons”, a càrrec de la Factoría los Sánchez i 
ImaginaryLandscape.
Shhh... un bosc, un col·leccionista de sons bus-
cant la peça més preuada de la col·lecció ... 
Cants que surten de llocs insòlits i la música espe-
rant-nos amagada a cada pas. 
Factoría a los Sánchez i Imaginary Landscape pre-
senten un al·legat al respecte per la natura i un 
desafiament a la imaginació dels més petits.
El nostre excèntric protagonista ens guiarà a tra-
vés dels arbres buscant un cant molt especial, aju-
dat en directe per un músic, una màquina molt 
peculiar i una fabricant de sons.
Shhhhhhhhhhhhh, pam, croac, fiuuuuuuu ... ben-
vinguts al bosc !
Espectacle destinat a nens de 0 a 5 anys, sense 
text, amb música interpretada en directe de Vi-
valdi, Mozart, Boccherini i RimskyKorsakov, i sons 
construïts “in situ”. 
Lloc: Llar de jubilats.

19:00 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”.

22:00 h — Nit de comèdia, a càrrec de la 
companyia Rural Comedy.
Lloc: Font de Baix.

DILLUNS 8 D’AGOST
18:00 h —  Inauguració de l’exposició “Ter-
ra de Bandolers”, a càrrec de Joan Ferreres 
i Nos, patrocinada pel Centre d’Estudis del 
Maestrat (CEM). 
Una exposició temàtica històrica comissariada per 
l’historiador del Maestrat, el Dr. Joan Ferreres i Nos. 
L’exposició s’estructura al voltant de diferents àrees 
temàtiques: bandolerisme modern al Maestrat, tipus 
de bandolerisme, causes primàries i secundàries del 
bandolerisme, la corrupció administrativa, instituci-
ons contra el bandolerisme, la quadrilla del Serrut 
de Morella, presons famoses del Maestrat, llocs de 
bandolers al Maestrat i Terres de l’Ebre. 
Horari de visita de l’exposició: de dilluns a di-
vendres de 11 a 13 h i de 17 a 20 h.
Lloc: Centre Cívic “Molí Vell”.

18:30 h — Presentació del llibre “Rossell, si-
glo XX curiosidades de plenos y sesiones muni-
cipales”, a càrrec de Manuel Pla Prades.
Projecció prèvia del curtmetratge dut a terme a la 
presentació del llibre A l’ombra dels records. 
Lloc: Centre Cívic “Molí Vell”.

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’’.

22:00 h — Espectacle “IMPROLLAUROS”, a 
càrrec de la companyia IMPROPLANA.
De la mà dels nostres estimats “Llauros”, gaudi-
rem d’unes històries fresques, divertides i que ens 
faran transportar-nos al més profund de la ima-
ginació. Un espectacle on germinen històries a 
partir dels títols que proposa el públic. 
Un espectacle d’improvisació en estat pur, cada 
funció és única i irrepetible, on el públic és el ver-
dader protagonista.

Divertit, fresc i del dia, com els 
nostres productes de la terra.
Espectacle finançat per la Diputa-
ció de Castelló, dintre del progra-
ma de El Catàleg.
Lloc: Font de baix.

DIMARTS 9 D’AGOST
19:00 h — Conferència “Salut, alimentació 

ecològica i consum responsable”, a càrrec del 
Centro Ecológico Naturalia. 

Acte inclòs al Programa d’Extensió Universitària 
de la UJI 2016.
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 — Desfilada i mostra de farolets de 
meló per tot el poble. Amenitzarà el recorre-
gut 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.

DIMECRES 10 D’AGOST
10:00 h — Recorregut pel poble explicant la 
història de Rossell, a càrrec de Ferran Grau.
Lloc de sortida: Plaça de l’Ajuntament.

18:00 h a 21:00 h — Festa infantil: castells 
inflables de Saltimbanquis de la Sénia i ac-
tuació de la Pallassa Berlina amb globoflèxia. 
Lloc: Font de baix.

19:00 h — Xerrada “Com l’agricultura ecolò-
gica- bio dinàmica pot ajudar al nostre olivar 
i hort”, a càrrec de MacarenaTerrones Garcia.
Lloc: Centre Cívic “Molí Vell”.

20:00 h Reunió centenari de l’Associació 
Musical Filharmònica Rossellana, per als mú-
sics i exmúsics, parlarem de la formació d’una 
banda i una banda de dones d’antics músics i 
músics en actiu per commemorar els 100 anys 
de la nostra entitat.
Lloc: Centre Cívic “Molí Vell”. 

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’’.

22:00 h — Cine a la fresca, amb la projecció 
de la pel·lícula “El Olivo”, de Icíar Bollaín. Prèvi-
ament, es posarà el Lipdub de l’Estiu Viu 2016.

Lloc: Plaça de l’Ajuntament.

DIJOUS 11 D’AGOST
18:00 h — Conferència “Part de la circulació 
vial del segle XX a Rossell”, a càrrec de Vicente 
Querol Caballer i Manuel Pla Prades.
Lloc: Centre Cívic “Molí Vell”.

20:00 h — Espectacle itinerant “THE WOLVES”, 
a càrrec de la companyia FAM Cia de Teatre. 
“THE WOLVES” és un espectacle de teatre de car-
rer itinerant amb música en directe, on brokers de 
WallStreet (xanquers) recorren els carrers a ritme 

de funky exercint una peculiar jor-
nada laboral. 
Espectacle finançat per la Diputa-
ció de Castelló, dintre del progra-
ma de El Catàleg.

Lloc: Plaça de l’Ajuntament.

DIVENDRES 12 D’AGOST
19:00 h — Presentació del llibre “Xarxa pri-
ma” d’Amàlia Roig Blasco (Onada Edicions).
Anna, l’escriptora-protagonista de Xarxa prima, ens 
ofereix un relat per on discorre un cabal d’emoci-
ons i de reflexions hàbilment trenat des d’un con-
junt de trobades amb artesans i menestrals de la 
cruïlla territorial entre valencians, catalans i ara-
gonesos. Es tracta de personatges de carn i ossos 
però universals, arrelats a la terra i a una manera 
de viure molt especial. L’obraens presenta un terri-
tori, la Ilercavònia actual, allunyat de les grans ciu-
tats, rústic i tradicional, innovador i refinat alhora.
Autora: Amàlia Roig i Blasco (Vinaròs, Baix Ma-
estrat, 1959), rossellana d’adopció,és psicòloga, 
filòloga i escriptora. Ha escrit relats i nombrosos 
articles. El seu primer llibre, Un viatge foraforat 
(OnadaEdicions, 2009), és un recorregut narratiu 
i poètic entre una banda i l’altra del riuSénia. En 
aquest segonllibre, Xarxa prima, l’escriptora recrea 
la realitat d’avui i reflexiona sobre el nostre petit 
món a partir de l’excel·lència d’unes feines, sovint 
no prou reconegudes, que fan una sèrie d’homes 
i dones de carn i ossos que viuen i treballen en el 
sud de Catalunya i en el nord del País Valencià.
Lloc: Centre Cívic “Molí Vell”. 

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 XVIII 
Setmana Cultural amb discomòbil, organitza-
da pel Club Esportiu Rossell. 
Lloc: Pinaret del Camp de Futbol.

- Durant el transcorregut de la Setmana Cultural 
es podran penjar fotos al conte d’Instagram de 
l’Ajuntament. I a més hi haura un petit premi per 
al guanyador, el qual es publicará al Facebook.

- L’organització es reserva el dret de suprimir o mo-
dificar qualsevol dels actes anunciats.


