Setmana Cultural 2012
DIUMENGE 5 D’AGOST

-

8:00 h. VI Cursa de Muntanya Vistabella: 26 quilòmetres i 960 metres de
desnivell. Arribarem als 1600 metres d’altitud i hi haurà regals i sortejos!
Inscripcions a: www.clubdemuntanya.org

-

08:15 h. I mini Cursa per a xiquets: 1.200 metres de recorregut i 23 de
desnivell. (Volta al Pinet).

DIVENDRES 17 D’AGOST, dia de l’Associació de Jubilats i Pensionistes Sant
Joan de Penyagolosa

-

13:30 h. Missa a l’Església de l’Assumpció.

-

14:30 h. Dinar a la carpa del Dau. A continuació bureo i ball.

DISSABTE 18 D’AGOST

-

12:00 h. Conferència a càrrec de Raquel i Javi, al voltant del projecte de
col·laboració i desenvolupament en Senegal “GUP” (Grup Universitari
Parroquial).

DIUMENGE 19 D’AGOST

-

12:00 h. Taller de patchwork. El patchwork és una forma de la costura que
consisteix a cosir retalls de tela en un disseny més ampli. Organitzat per
Carmen Edo Tena. A la Carpa del Dau.

DILLUNS 20 D’AGOST

-

7:45 h. Tots i totes a la plaça del Dau preparats amb les bicicletes per a fer una
ruta amb BTT. Anirem fins a Vilafranca i tornarem.

-

10:00 h. Inauguració de l’exposició de fotografia “Pardalets de Vistabella”, de
Paco Esteller. A l’Antiga Presó.

-

18:00 h. Partida de pilota a mà a càrrec d’aficionats locals.

DIMARTS 21 D’AGOST, dia de l’Associació Cultural Grèvol

-

9:00 h. Muntatge de cadafals a la Placeta.

-

9:00 h. Taller pràctic per a reconstruir la solsida d’una paret a prop del
Fontanal. Hi haurà esmorzar gratuït per a tots els participants.

-

19:00 h. Xerrada a càrrec de Rafel Fabregat, "La pedra i l'aigua". A l’Antiga
Presó.

DIMECRES 22 D’AGOST

-

17:00 h Recuperem l’esperit de la Bassa Seca!!! Tots a suar com a campions
jugant un partit de futbol al camp de Les Cases de l’Alforí.

DIJOUS 23 D’AGOST, I Jornada Literària i V VistaRock

-

12:00 h. "LES NOSTRES TERRES A LA NOSTRA LITERATURA", amb Joan
Andrés Sorribes i Pep Castellano, professors, escriptors i veïns d’estes terres,
que ens presentaran alguns dels seus llibres inspirats en les comarques del
Maestrat i l’Alcalatén. A l’Antiga Presó.

-

18:00 h. Presentació del col·lectiu “MAESTRAT VIU”, Associació per a
dinamitzar la vida social i cultural dels pobles del Maestrat. Presentació a
càrrec de l’escriptor Pascual Boira Muñoz, que tot seguit ens parlarà del seu
llibre “LES NEVERES A LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ”. A l’Antiga Presó.

-

23:00 h. V edició del VISTA-ROCK, festival de música alternativa. A la Carpa
del Dau. Entrada gratuïta.

