
Programa XIX Jornades Culturals
 de la Plana de l’Arc

“El nostre ahir, avui i demà”

Divendres 17 d’octubre

18:00h Recepció i lliurament de materials a l’edifici mul-
tiusos de Vilanova d’Alcolea.

18:30h Inauguració de les XIX Jornades Culturals de la 
Plana de l’Arc, a càrrec de l’Excel·lentíssim Sr. Vicent Cli-
ment Jordà, Rector de la Universitat Jaume I.

18:45h Acte commemoratiu a Pere Enric Barreda, a càrrec 
de Vicent Pitarch.

19:15h Ponència: “La dona rural a través del cinema”, a 
càrrec d’Aïda Antonino Queralt, llicenciada en Història de 
l’Art per la Universitat de València.

19:45h Comunicació / Audiovisual: “Dones Vilanovi-
nes”, a càrrec de l’associació de joves de Vilanova d’Alcolea 
“AVIA”.

20:15h Inauguració de l’exposició: “1996 - 2014. Dinou 
edicions de Jornades Culturals a la Plana de l’Arc”. Fina-
litzarà amb una degustació gastronòmica de productes de la 
comarca de la Plana de l’Arc.

Dissabte 18 d’octubre

09:30h Lectura de Comunicacions. 

10:30h Descans.

11:00h Presentació d’ambdós llibres: Llibre de passos de 
Vilanova d’Alcolea (1846-1907) i La festa de Sant Antoni a 
Vilanova d’Alcolea. A continuació, la premiere del curtme-
tratge Sant Antoni a Vilanova, la força de la tradició.

11:30h Taula rodona sobre l’escenari de futur de la comarca, a 
partir de la posada en funcionament de l’Aeroport de Castelló.

Amb la participació d’Ivana Guinot (SNC Lavalin), directo-
ra d’Operacions i Manteniment de l’Aeroport de Castelló. 
Diego López Olivares, catedràtic de la Universitat Jaume I en 
el Departament d’Història, Geografia i Art i director del Labo-
ratori d’Ordenació i Planificació d’Espais Turístics i el Gabinet 
d’Estudis Turístics (GETUR) de la Universitat Jaume I.  
Francisco González Babiloni, portaveu del grup ecologista GE-
CEN.

13:00h Inauguració de les exposicions: “El cinema a Vila-
nova d’Alcolea” i “Vida rural”.

16:00h Lectura de Comunicacions.

16:30h Taula rodona sobre l’impacte en el desenvolupa-
ment local de la comarca de les prospeccions d’hidrocarburs.
Amb la presència de Jesús Carrera Domínguez, enginyer 
geològic i doctor en hidrologia per la Universitat d’Arizona. 
Esteban Domènech, portaveu de la Plataforma Anti-Frac-
king Comarques de Castelló. Carles Seijó, enginyer indus-
trial per la Universitat de Milan. 

18:00h Teatre de carrer: Un viatge per Vilanova.

21:30h Sopar de pa i porta. A continuació, actuacions mu-
sicals. 
Diumenge 19  octubre

9:30h Eixida a peu per “la Ruta de l’Aigua”. El punt d’eixida 
serà la plaça de l’Ajuntament.

11:00h Esmorzar al paratge de la Font dels Terrers.

12:00h Assemblea: “Passat, present i futur de les Jorna-
des de la Plana de l’Arc.”

14:00h Dinar de germanor en l’edifici multiusos: degusta-
ció de “l’olleta del terreno”.

FULL D’INSCRIPCIÓ

Nom i cognoms: 

DNI: 
Domicili: 
Localitat:
CP:
Telèfon:
e-mail:

Sol·licita inscriure’s en les XIX Jornades Culturals de la Plana 
de l’Arc i fa l’ingrés al compte següent:

ES58 3191 0564 2355 2291 2814

Les places són limitades, per rigurós ordre d’inscripció. Ter-
mini d’inscripció fins al 14 d’octubre.

El preu de la inscripció a les Jornades és de 30€.

La inscripció inclou el dinar del diumenge, a més de do-
nar dret a l’assistència a les sessions, a la presentació de les 
comunicacions, la visita a les exposicions, la carpeta amb 
els materials, la degustació de productes de la comarca i els 
esmorzars.

Manifesta que assistirà al dinar “degustació d’olleta del terreno” : SÍ
Manifesta ser vegetarià/-ana:  SÍ

Cal remetre el full d’inscripció i el justificant a:
XIX Jornades Culturals de la Plana de l’Arc
C. Major, 2
(12183) Vilanova d’Alcolea
Tel. 964707032  Fax. 964707152
E-mail: culturaarc@gmail.com


