
Divendres 16 d’octubre

17:30 h Recepció de participants i lliurament del 
material a l’edifici del Sindicat, al carrer Nevera.

18:30 h INAUGURACIÓ DE LES XX JORNADES 
CULTURALS A LA PLANA DE L’ARC, a càrrec de 
l’Excel·lentíssim Sr. Vicent Climent, rector magnífic de la 
Universitat Jaume I a l’Església Parroquial.

19:00 h Conferència inaugural: “FLORA I FAUNA 
ALS ESPAIS NATURALS DE LA PLANA 
DE L’ARC” a càrrec d’un tècnic de la Conselleria 
d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i 
Desenvolupament Rural.

20:15 h Presentació de l’exposició “ART I ARTISTES 
A LA PLANA DE L’ARC”.

A continuació inauguració de l’exposició ubicada a 
l’edifici de les Antigues Escoles. Els ARTISTES MÚSICS 
participants en l’exposició amenitzaran la visita a 
l’exposició i es farà un VI D’HONOR a càrrec de la bodega 
ILDUM VINARIUS amb una degustació gastronòmica 
local a l’edifici multiusos.

Dissabte 17 d’octubre

09:00 h Lectura de comunicacions a l’Església 
Parroquial.

10:15 h Presentació de les exposicions “LA RÀDIO 
A LA SERRATELLA DE MITJANS DEL SEGLE 
XX” i “ELS COBERTORS PINTATS”.

A continuació inauguració de les exposicions ubicades a 
casa de Vicente Sales i a l’edifici de l’Antic Forn.

FULL D’INSCRIPCIÓ

Nom i cognoms:

Domicili:

Localitat:

CP:

DNI:                                         Telèfon:

Adreça electrònica:

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

Bankia ES68 2038 9939 97 3001377178

A l’ingrés haurà de constar com a “concepte”:

QUOTA SOCI + NOM I COGNOM + SI (si s’assitirà 
al dinar de cloenda) o NO (si no s’assitirà).

Exemple: Quota soci Josep Garcia SI 

Cal fer un ingrés per cada persona inscrita.
Les places són limitades, per rigorós ordre d’inscripció. 
Termini d’inscripció fins al 13 d’octubre de 2015.

El preu de la inscripció a les Jornades és de 35€. Aixó 
dóna dret a l’assistència a les conferències, a la presentació 
de comunicacions, visita de les exposicions, la carpeta amb 
la documentació de les jornades, vi d’honor, tast de pastes i 
dolços, esmorzars, visita guiada i dinar de cloenda.

Es dóna la possibilitat d’un menú infantil al dinar de 
cloenda del diumenge per a aquells pares inscrits i amb 
fills menors de 14 anys, pagant 10 euros addicionals per 
cada menú, que s’afegiran al preu de la inscripció.

Manifesta que participarà al dinar de cloenda del 
diumenge 18:        SÍ               NO

Nombre de xiquets amb menú infantil:

Cal remetre una còpia del full d’incripció i el justificant de 
l’ingrés mitjançant correu ordinari o fax a:

XX Jornades Culturals a la Plana de l’Arc.
Plaça Major, num. 1
12184 la Serratella
Tel. i Fax: 964 70 83 20

11:00 h Descans i esmorzar a l’edifici del Sindicat 

11:30 h Presentació dels llibres:

“ELS MASOS DE LA SERRATELLA”.

“MÉS ENLLÀ DE L’HORITZÓ”.

“BATANS DE LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ” 
per Marta Trilles i Villamon i Rafael A. Ochando i Jurado. 
Amb la col·laboració de Benjamí Barberà i Miralles.

12:30 h Taula rodona sobre “MUNICIPALISME 
I TERRITORI. El ciutadà davant les noves 
propostes d’organització administrativa”.

Amb la participació de Miguel Barrachina, vicepresident 
de la Diputació de Castelló, José Benlloch, portaveu del 
PSPV a la Diputació de Castelló, Carles Mulet, senador 
de Compromís a Madrid, Cristina Gabarda, portaveu de 
Ciudadanos a la Diputació de Castelló, i Anna Penyalver, 
portaveu de Castelló en Moviment a la Diputació de 
Castelló.

17:15 h Lectura de comunicacions.

18:00 h Conferència “MÚSICA EN VALENCIÀ, 
PATRIMONI CULTURAL”, a càrrec de Vicent 
Torrent, musicòleg i fundador d’Al Tall, i Xavi Sarrià, 
fundador i cantant d’Obrint Pas. 

19:00 h Conferència “LES MÚSIQUES A LA 
SERRATELLA” a càrrec de Nati Castellet Mas.

19:30 h Festa al carrer: “UN PASSEIG PER LA 
NOSTRA MÚSICA”. Lloc d’inici: Plaça de l’Església.

21:00 h Degustació gastronòmica a l’edifici multiusos.

 

Diumenge 18 d’octubre

9:30 h Començament de la VISITA GUIADA a 
l’ermita de Sant Joan Nepomucé, a càrrec del Dr. Joan 
Mateu, catedràtic de Geografia de la Universitat de 
València. Per arribar cal agafar cotxe particular.

11:00 h Esmorzar a la plaça Major.

11:30 h Continuació de la visita guiada pel poble de la 
Serratella.

14:00 h Dinar de cloenda a l’edifici multiusos amb 
cuina tradicional de la Serratella.


