
XX
SETMANA 
CULTURAL

4-10 D’AGOST DE 2018

ROSSELL

O
rg

an
itz

a:

• Associació de Joves Rossellans
• Associació Musical Filharmònica Rossellana
• Club Esportiu Rossell
• Club Excursionista l’Esquetxe
• Diputació de Castelló
• Grup de Recerca i Recreació Històrica Ejército del Ebro
• Institut Valencià de la Joventut (IVAJ)
• Universitat Jaume I (Programa d’Extensió 

Universitària de la UJI 2018).

Co
l·l

ab
or

en
:

EXPOSICIONS CENTRE CÍVIC “MOLÍ VELL”. (Horari de visita: de 17 a 20 h)
“Meravelles Naturals de Castelló”. José Vicente Cardona Gavaldà. Sala exposicions.
“No em toques el Whatsapp”. Institut Valencià de la Joventut (IVAJ). Entrada.
“ARTaller”. Agència de Lectura Municipal.NOTES
Durant el transcorregut de la Setmana Cultural es podran penjar fotos a l’Instagram, 

amb el hashtag #setmanaculturalrossell.  L’organització es reserva el dret de suprimir o modificar qualsevol dels actes anunciats.



DISSABTE 4 D’AGOST
19:30 h Cercavila a càrrec de les bandes participants en el Festival de 
Bandes.
Lloc de sortida: Plaça de l’Ajuntament.

20:00 h Inauguració de la XXª Setmana Cultural.
XXXVII Festival de Bandes de Música, amb la participació de: Agrupació musical Canare-
va d’Alcanar (Director: José Rafael Àvila Farriol). Associació Musical Filharmònica Rosse-
llana de Rossell (Director: Josep Rangel i Reverté).
Lloc: Instal·lacions Culturals i Esportives “La Planeta” – exterior.

00:00 h Planeta Summer Festival de l’Associació de Joves Rossellans, 
amb la participació de Alba Roso, Joan Blanchadell, Beez, Pep Guns 
i Juantxu. Entrada gratuïta. 
Lloc: Instal·lacions Culturals i Esportives “La Planeta” – exterior.

DIUMENGE 5 D’AGOST
08:00 h Excursió pel terme de Rossell.
Itinerari: Rossell – Collet de la Dolça – Parats – Mas de Macià – Mas Nou – Pinar de la 
Rabosa – curva de les Olles – Rossell.  Distància: 9 km. Dificultat: mitja-baixa. Durada: 
tot el matí. Cal portar: esmorzar, beguda, barret i equip de muntanya. Al final de l’excursió, 
es repartirà un refrigeri.
Lloc de sortida: Plaça de l’Ajuntament.

17:30 h Inauguració de l’exposició fotogràfica “Meravelles Naturals de 
Castelló”, a càrrec de José Vicente Cardona Gavaldà.
La província de Castelló és la segona província més muntanyosa d’Espanya i una de 
les què posseeix major diversitat i riquesa natural, geològica, ambiental, ecològica 
i paisatgística. La raó està en la seua complexa història geològica al llarg dels últims 450 
milions d’anys. El resultat final és la presència, al nostre territori, de molts llocs o punts 
que sorprenen per la seua singularitat, morfologia, bellesa, excel·lència, originalitat, cro-
matisme, etc. Molts d’ells, poden qualificar-se com Meravelles o Monuments naturals. 
L’objectiu d’aquesta exposició, és donar a conèixer i divulgar els valors naturals, paisat-
gístics i llocs d’interès de la província. Es tracta d’una xicoteta selecció de fotos, on el 
format principal és foto-llenç. 
El Patrimoni Natural, Geològic, Ecològic i els Paisatges són un excel·lent valor i re-
curs científic, cultural, educatiu, econòmic, recreatiu i turístic. Val la pena conèixer-los 
i gaudir-los.
Lloc: Centre Cívic “Molí Vell”.

18:30 h Presentació del llibre ”Un pas pel cel”, a càrrec de Josep Prades. 
Com diu la dita “A Bel, amb el dit es toca el cel”. Un pas pel cel és un breu recorregut per 
senders que els nostres avantpassats van traçar per unir els pobles del que s’anomenava 
la Setena de Benifassà, i avui en dia Tinença de Benifassà. També vol ser el recorregut 
que durant molt de temps he volgut fer per reviure els records de la meua infantesa quan 
feia la senda de la Pobla de Benifassà a Rossell per aquestes muntanyes, que tenen un 
encant especial, per anar a visitar els avis materns. D’adult quan anava a passar les festes 

a la Pobla de Benifassà, així com les llargues caminades en busca de senders un poc 
abandonats pel pas del temps, per retrobar-me un poc amb el paisatge i la història que 
envolta aquests llocs. També els records de la gent que ha deixat aquest territori per mi-
llorar les seues condicions de vida, que és un llogaret que porto dintre de mi. Tanmateix, 
vol ser un pas al llarg de la meua vida per aquest indret misteriós.
Lloc: Centre Cívic “Molí Vell”.

19:30 h Recreació d’un campament dels Maquis, a càrrec del 
Grup de Recerca i Recreació Històrica Ejército del Ebro.
Lloc: explanada del Camí del Cementeri (creu de terme).

22:00 h Nit d’improvisació. Lloc: Piscines municipals.

DILLUNS 6 D’AGOST
18:00 h Festa infantil, a càrrec de la companyia “Els Ganxos” de 
Traiguera.
Lloc: Font de Baix.

De 19 a 21:00 h Torneig de frontó.
Lloc: Instal·lacions Culturals i Esportives “La Planeta” – frontó.

19:30 h Assaig de la “Dansa i Jota de Rossell”.
Lloc: Instal·lacions Culturals i Esportives “La Planeta”.

22:00 h Cine a la fresca amb la projecció d’una pel·lícula. Prèviament, 
es projectarà un vídeo a càrrec dels xiquets de l’Estiu Viu 2018.
Lloc: Plaça de l’Ajuntament.

DIMARTS 7 D’AGOST
18:00 h Espectacle “El Dolçainer de Tales”, a càrrec de Xarxa Teatre. 
Acompanyats pel grup de la Dansa i la Jota de Rossell. 
Des dels seus inicis, Xarxa Teatre ha desenvolupat el seu treball en el marc del binomi 
festa/teatre, recuperant i actualitzant algun dels elements més significatius de la cultura 
popular i de les festes tradicionals del País Valencià. Si hi ha un so que crida a la festa és 
el de la dolçaina, que des de fa segles acompanya a cada celebració. 
Per això, l’espectacle narra les festes tradicionals valencianes des de l’arribada del dol-
çainer al poble fins les albades a mitja nit. Pel camí s’han celebrat el ball de nanos, les 
carreres de cavalls, el bou embolat, la lluita de l’àngel i el dimoni, sermons, discursos, 
balls, gegants... Un espectacle per recordar com eren les festes valencianes de fa un 
segle.  L’espectacle es troba emmarcat dintre de la Campanya d’impuls tradicional de la 
Diputació de Castelló.
Lloc: Instal·lacions Culturals i Esportives “La Planeta” – exterior.

19:00 h Visita guiada de l’exposició fotogràfica  “Meravelles Naturals de 
Castelló”, a càrrec de José Vicente Cardona Gavaldà. 
Lloc: Centre Cívic “Molí Vell”.

De 19 a 21:00 h Torneig de frontó. Lloc: Instal·lacions Culturals i Esportives 
“La Planeta” – frontó.

22:00 h Masterclass de Zumba Fitness, a càrrec de Nuria Juan Batiste, 
Instructora Zin titulada.
Vine amb les esportives i participa! Lloc: Piscines municipals.

DIMECRES 8 D’AGOST
09:00 h Excursió per les barraques de curolla.
Itinerari: farem un trajecte de 5 km visitant la zona de barraques més emblemàtica del 
terme. Dificultat: baixa. Durada: tot el matí. Cal portar: esmorzar, beguda, barret i equip 
de muntanya.
Lloc de sortida: Plaça de l’Ajuntament. Després en cotxe fins a les Planes de 
l’Ullastre.

18:00 h Conferència: colesterol, tensió arterial, diabetis i dieta, a càrrec 
de la Clínica Medefis.
L’objectiu es apropar als assistents interessats a modular aquests factors de risc amb la 
dieta, les recomanacions que fan els organismes experts en la matèria.
En la conferència s’explica la relació entre alimentació i el control del colesterol, de la ten-
sió i de la glucèmia i com aconseguir millorar els valors alterats i la salut cardiovascular.
La conferència es troba emmarcat dintre del Programa d’Extensió Universitària PEU de la 
Universitat Jaume I de Castelló.
Lloc: Centre Cívic “Molí Vell”.

De 19 a 21:00 h Torneig de frontó. 
Lloc: Instal·lacions Culturals i Esportives “La Planeta” – frontó.

19:30 h Xerrada sobre el poble sahrauí, a càrrec de l’Associació Acull.
La xerrada anirà al voltant del poble sahrauí, habitants del Sàhara Occidental, l’estil de 
vida que porten i els motius que els han dut a viure d’aquesta manera. Així mateix, es 
parlarà sobre l’acollida dels xiquets al País Valencià i com funciona la ONG.
Lloc: Centre Cívic “Molí Vell”.

19:30 h Assaig de la “Dansa i Jota de Rossell”.
Lloc: Instal·lacions Culturals i Esportives “La Planeta”.

22:00 h Desfilada i mostra de farolets de meló per tot el poble. Amenit-
zarà el recorregut la xaranga local.
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.

DIJOUS 9 D’AGOST
19:00 h Conferència “El càncer als nostres dies”, a càrrec de Vicent Fo-
nollosa Pla i Rosa Querol Niñerola.
Vicent Fonollosa Pla – Catedràtic de Medicina (Universitat Autònoma de Barcelona), 
Degà de la Facultat de Medicina (Universitat Autònoma de Barcelona), Consultor Senior 
de Medicina Interna (Hospital Universitari Vall d’Ebron de Barcelona), Acadèmic corres-
ponent de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.

Rosa Querol Niñerola – Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat Au-
tònoma de Barcelona (UAB), Unitat Docent de l’Hospital Vall d’Hebron l’any 2006. 
Especialitzada en Oncologia Mèdica dins el programa de formació MIR a l’Hos-
pital Universitari Parc Taulí (2006-2010). Metgessa adjunta del servei d’On-
cologia Mèdica de l’Hospital de Mataró des de l’any 2010 fins a l’actualitat on 
s’ha subespecialitzat en el tractament de tumors d’origen digestiu i urològics. 
Actualment, està realitzant la Tesis Doctoral per l’UAB amb un treball d’investigació 
sobre els factors pronòstics i el benefici del tractament amb quimioteràpia del càncer 
de còlon localitzat.
Lloc: Centre Cívic “Molí Vell”.

De 19 a 21:00 h Torneig de frontó. 
Lloc: Instal·lacions Culturals i Esportives “La Planeta” – frontó.

20:00 h Espectacle teatral “TheTroupers”, a càrrec de La Finestra Nou 
Circ.
Després d’anys d’èxits amb el seu espectacle, el gran circ Bàmbola va tancar les se-
ues portes. Ja no està la carpa, els elefants, els domadors, el llançador de ganivets, les 
brillantors, les “partenaires”... però queden ells, “TheTroupers”, 3 artistes d’aquell circ 
clàssic i aquella peculiar venedora de crispetes que sempre va voler ser artista...
“TheTroupers” són clàssics actuals, malabaristes sense temor a l’error, acròbates intrè-
pids, trapezistes amb temor a les altures, mags sense trucs, pallassos sense maquillatge, 
domadors sense animals, artistes sense complexos. Els quatre junts tornen disposats 
a realitzar el seu propi espectacle, a reinventar-se, a treure la pols a la pista de circ i a 
buscar el seu lloc en el circ actual.
Lloc: Instal·lacions Culturals i Esportives “La Planeta” – exterior.

22:00 h Nit de concerts en directe i dj’s.
Lloc: Piscines municipals.

DIVENDRES 10 D’AGOST
19:00 h Presentació del llibre “Los niños de la cueva”, a càrrec de Ma-
nuel Pla Prades.
El sr. Vicent Fonollosa Pla, presentarà el llibre escrit per Manuel Pla Prades, denominat 
“Los niños de la cueva” e inspirat en el greixeros i maquis. Prèviament, es projectarà el 
curtmetratge “A l’ombra dels records”. Lloc: Centre Cívic “Molí Vell”.

De 19 a 21:00 h Torneig de frontó. 
Lloc: Instal·lacions Culturals i Esportives “La Planeta” – frontó.

19:30 h Assaig de la “Dansa i Jota de Rossell”.
Lloc: Instal·lacions Culturals i Esportives “La Planeta”.

22:30 h “Music Hall”. Actuació dels alumnes de Núria Juan Batiste, amb 
la millor música emblemàtica i actual, acompanyats de l’actuació en 
directe del cantant solista, Guillem Caballer Mayo.
Lloc: Instal·lacions Culturals i Esportives “La Planeta” - exterior.

A continuació, Festa de tancament de la XXa Setmana Cultural amb dis-
comòbil, organitzada pel Club Esportiu Rossell.
Lloc: Instal·lacions Culturals i Esportives “La Planeta” - exterior.


