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DIJOUS 1 DE MARÇ

9:30 H · TEATRE DEL RAVAL
“El tio Nelo i les festes de Castelló” 
Funcions concertades amb centres escolars
nnTres històries il·lustren l’origen de les festes de la 

ciutat de Castelló. En primer lloc, la fundació de la 
ciutat amb les tropes del rei Jaume I i la baixada de 
la població de la muntanya a la plana. En segon lloc, 
com es construeix una gaiata, símbol de les festes. I, 
finalment, l’origen del Rotllo i canya, la cançó que és 
l’himne de les festes. Un espectacle musical, divertit i 
didàctic, perfecte per a donar a conéixer als més me-
nuts l’origen de les nostres festes. L’espectacle inclou 
cançons originals i d’altres basades en temes tradicio-
nals cantades en directe pels actors, a més d’escenes 
de llum negra i, sobretot, explica d’una manera diver-
tida la història i les tradicions de la ciutat de Castelló.
Organitza: Splai Teatre  Cicle Teatrescola 2018

19:00 H · CASA DE CULTURA 
Mostra Cant d’Estil 
Entrada lliure 
nnOrganitzen: Ajuntament de Castelló de la Plana 

i Associació Cant d’Estil 

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Presentació del llibre “Injusticias en el mun-
do de los alquileres” i recital poètic
Entrada lliure
nnSi vols pots vindre a recitar els teus poemes o les 

teues reflexions contra la violència amb motiu del Dia 
Internacional de la Dona Treballadora els invita a la 
conferència: “Lo que debes saber antes de alquilar un 
piso”. A càrrec de la professora i escriptora Pilar Be-
llés Pitarch. Basada en el seu nou llibre “Diario de una 
tomadura de pelo múltiple”. Organitza: Pilar Bellés

19:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Cine-Fòrum projecció: “La Llum d’Eina.
Quan nosaltres érem els refugiats”
Entrada: 3 €
nnLa llum d’Elna. Quan nosaltres érem els refugi-

ats és una pel·lícula ambientada en l’estiu de 1942, 
quan el nazisme domina gairebé tot el continent. Als 
refugiats republicans se’ls han ajuntat jueus, gitanos 
i comunistes que malviuen en els camps d’interna-
ment, presoners del govern de Vich. La xerrada debat 
serà conduida per un membre del Grup de la Recerca 
Històrica i també comptarà amb el suport de la guia 
didàctica elaborada per Escola Valencia. Organitzen: 
Ajuntament de Castelló i Fundació Escola Valenci-
ana   Dia de la Dona

19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Presentació del llibre “Rodero”
Jesús Ibañez Belarte
Entrada lliure
nnA càrrec de l’autor, Jesús Ibañez Belarte, a benefici 

de la lluita contra el càncer. Organitza: Babel

19:30 H · CASA DE CULTURA
Inauguració d’exposició de pintura i escultura
Artistes de l’Ateneu de Castelló 2018
Entrada lliure
nnConsulteu la ressenya en la pàgina d’exposicions. 

Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

19:30 H · LLIBRERIA BABEL
Inauguració de l’exposició solidària
d’indumentària i pintura
Alejandrina Pitarch i Pepe Mora
nnA benefici de la lluita contra el càncer. Organitza: 

Llibreria Babel
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DIVENDRES 2 DE MARÇ
18:30 H · TEATRE DEL RAVAL
Concert de Magdalena: Cançons de sempre
Entrada lliure
nnDut a terme per el Cor de la Universitat per a Majors 

de l’UJI i el Cor de la Seu dels Ports, dirigit pels profes-
sors Santiago Monforte i professor Fernando Blasco 
respectivament. Els estudiants interpretaran diverses 
peces musicals dels anys 60-70. Organitza: Cor de 
la Universitat per a Majors de l’UJI

19:00 H · GALERIA CÀNEM
Inauguració de l’exposició “The Fourth Wall”
Irene Novarese
nnConsulteu la ressenya i els detalls en la pàgina 

d’exposicions. Organitza: Galeria Cànem

19:00 H · CENTRE CULTURAL LA MARINA
Inauguració de l’exposició de pintura
“Paisajes”
Entrada lliure
nnConsulteu la ressenya i els detalls en la pàgina 

d’exposicions. Organitza: Ajuntament de Castelló 
de la Plana

20:00 H · SALA D’ART PICTOGRAMA
Inauguració de l’exposició “Colla”
Entrada lliure
nnAmb motiu de les festes de la Magdalena i per cin-

qué any consecutiu presentem, després de la Baralla, 
Calendari, Selfie les il·lustracions de Dragan. Humor 
gràfic per a totes les edats. L’exposició durarà una 
hora. Organitza: Galeria d’Art Sala Pictograma 

20:00 H · FOUR SEASONS 
Psico 
Entrada: 4 €
nnPsico és una banda valenciana de garage punk-

rock amb devoció pel so dels Ramones, The Sonics, 
Misfits, The Clash, Buzzcocks, Undertones, Stoges.... 
Organitza: Four Seasons

DISSABTE 3 DE MARÇ
20:00 H · FOUR SEASONS 
Carnizeros
Entrada: 5 €
nnOrganitza: Four Seasons

DIUMENGE 4 DE MARÇ

11:00 H · CASTELL VELL
Visites guiades al Castell Vell
nnAprofita el diumenge de Magdalena per a fer una 

visita guiada al Castell Vell, des de les 11 h del matí 
fins a les 15 h, en què descobriràs la història i la con-
solidació de les obres d’aquesta edificació. Organitza: 
Ajuntament de Castelló de la Plana

20:00 H · FOUR SEASONS
Dani Llamas + Yotam Ben Horn + No Em Toques
Entrada: 5 € / 7 €
nnL’acústic de Yotam Ben Horn cantant i baixista 

d’Useless ID i Dani Llamas cantant de G.A.S. Drum-
mers i The Ships vos posaran els pèls de punta. Arriben 
acompanyants de No Em Toques, projecte del caste-
llonenc Joan Català (Free Stocking, Nolimetangere,...). 
Carrer Castelldefels. Organitza: Four Seasons

DILLUNS 5 DE MARÇ
23:00 H · RECINTE CONCERTS
Zoo + Kontaminació Akústica
Entrada lliure
nnDes de Gandia, Zoo és un dels referents actuals a la 

música en valencià. Rap, electrònica i actitud als tex-
tos. Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
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DIMARTS 6 DE MARÇ

10:30 H · SALA SAN MIGUEL
Taller de còmic per a joves:
introducció al món Art Toys
Entrada amb inscripció prèvia gratuïta a la casa 
Abadia o al telèfon 964 232 551
nnFundació Caixa Castelló organitza a la Sala San Mi-

guel durant les festes de la Magdalena un taller de cò-
mic, amb l’objectiu d’estimular la imaginació i la capa-
citat creativa dels més xicotets. Impartit pel dibuixant 
Joan Montañés Chipell, el taller, gratuït i dirigit a xiquets 
i xiquetes de 7 a 11 anys, es durà a terme en tres sessi-
ons individuals en horari de 10:30 a 11:30 h. En el taller 
es treballarà en la creació de personatges, en el desen-
volupament d’una història des del començament fins al 
final i en el disseny de les vinyetes del còmic. El resultat 
del taller és un còmic creat per cada alumne. Del 6 al 8 
de març. Organitza: Fundació Caixa Castelló

DIMECRES 7 DE MARÇ
22:00 H · PLAÇA MAJOR
Pep Gimeno “Botifarra” amb la 
Banda Municipal de Castelló
nnOrganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

23:00 H · RECINTE DE CONCERTS
Concerts: Lèpoka i Débler
nnOrganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

DIVENDRES 9 DE MARÇ
20:00 H · FOUR SEASONS 
Fiesta Lóbulo:  FKA Blandengue + Banda 
sorpresa + Lóbulo DJ’s Set
Entrada: 3 €
nnOrganitza: Four Seasons

23:00 H · RECINTE CONCERTS
Tremenda Jauria + La Raíz
Entrada lliure
nnDes de Madrid, Tremenda Jauria és una trepidant 

coctelera d’actitud punk, consciència, cúmbia, reg-
gaeton, feminisme tropical i molta festa. Un singular 
col·lectiu musical que no ens deixarà indiferents. La 
Raíz ens presenten el seu mestissatge musical. Orga-
nitza: Ajuntament de Castelló de la Plana.

DISSABTE 10 DE MARÇ

12:00 H · PLAÇA HORT DELS CORDERS
III Trobada de Muixerangues de Castelló
nnPer tercer any consecutiu, s’organitza, en el marc 

de les Festes de la Magdalena, una Trobada de Muixe-
rangues a Castelló, en la qual es pot gaudir de l’espec-
tacle de la construcció de torres humanes de diverses 
colles d’arreu del territori. En aquesta ocasió seran la 
Muixeranga d’Algemesí i la Colla Castellera dels Bor-
degassos de Vilanova i la Geltrú junt amb l’amfitriona 
Conlloga Muixeranga de Castelló les colles encarrega-
des de realitzar la mostra, que enguany comptarà amb 
més de 500 participants. Organitzen: Ajuntament de 
Castelló de la Plana i la Conlloga Muixeranga
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DIUMENGE 11 DE MARÇ
12:00 H · PLAÇA MAJOR
Banda Municipal de Castelló:
Clausura del Festival Internacional
de Bandes
nnConcert de la Banda Municipal tancant el Festival 

Internacional de Bandes. Organitza: Ajuntament de 
Castelló de la Plana

DILLUNS 12 DE MARÇ
19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Tertúlia del Racó de la Cultura i l’Art d’Adall: 
“Historia de la aviación en la Guerra Civil”
Entrada lliure
nnA càrrec de l’historiador Ramón García. Part ar-

tística: Pau García (guitarrista). Organitza: Llibreria 
Babel

19:30 H · CASINO ANTIC
Conferència “Perdonar lo imperdonable”
David Carreres Lacasa
Entrada lliure
nnÉs saludable que millorem la nostra actitud de per-

donar, encara que ens resulte difícil. Organitza: Aso-
ciación Fe y Diálogo

20:00 H · CASINO ANTIC
Hora d’art: concert de veu i guitarra
Entrada lliure
nnFrancesca Sales inicia els estudis al conservato-

ri Mestre Tárrega de Castelló i ha rebut classes de 
diferents figures rellevants en la música historicista. 
Ana Archilés és professora de guitarra i concertista i, 
a més, ha actuat en diversos països on les composi-
cions del compositor Francesc Tàrrega sempre estan 
presents. Organitza: Ajuntament de Castelló de la 
Plana  Cicle Los lunes concierto / Centenari Ma-
tilde Salvador

DIMARTS 13 DE MARÇ
16:00 H · MENADOR ESPAI CULTURAL · AULA 110
Inici del taller de fotografia estenopeica. 
Com es poden fer fotos amb una llauna?
Entrada lliure amb inscripció prèvia
nnCurs de fotografia. Per a més informació: http:/uji-

apps.uji.es/cultura/ Organitza: Universitat Jaume I

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Cursos d’educació canina en positiu:
“Miedo a los petardos”
Entrada lliure
nnSi tens un gos a casa, has d’aprendre a conviure-hi 

i aprendre tècniques d’educació específiques per a 
cada situació. Organitza: DogCalm - Cinta Marí

19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Conferència: “Martes 13 y la literatura”
Pilar Bellés
Entrada lliure
nnPilar Bellés ens parlarà del seu llibre “Miedo sí, 

pero... ¿A qué?”. Organitza: Llibreria Babel

19:30 H · SALA D’ACTES DE L’EDIFICI HUCHA
Conferència: “Bartolomé Esteban Murillo”
Sergi Doménech García
Entrada lliure
nnOrganitza: Aula Isabel Ferrer

 Cicle Aula Isabel Ferrer

DIMECRES 14 DE MARÇ
18:30 H · LLIBRERIA ARGOT
“Contacta con tu llama gemela y con la 
prosperidad económica”
Marina Vidal i Xavi García
nnMarina Vidal i Xavi García ens preparen per a una 

primavera abundant i plena d’amor. Organitza: Ma-
rina Vidal

19:15 H · LLIBRERIA ARGOT
Taller d’escriptura creativa
Entrada lliure
nnUn taller organitzat per Fuentetaja, un dels col·lec-

tius més importants i longeus d’Espanya, que ara ofe-
reix els seus cursos a Castelló. Organitza: Talleres 
Fuentetaja
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19:30 H · MENADOR ESPAI CULTURAL
Concert amb Alasdair Roberts
i Jordi Montesó (Sitja)
Entrada lliure fins a completar l’aforament.
nnConcert de música. Per a més informació: http:/uji-

apps.uji.es/cultura/ Organitzen: Ajuntament de Cas-
telló de la Plana, Universitat Jaume I i Born Music 

 Cicle Encontres Musicals

19:30 H · EDIFICI CAVALLERS BANKIA · SALA D’ACTES
Col·loqui “La triple E: Escala de Estabilidad 
Emocional. Conocerse y mejorar”
Javier Urra
Entrada lliure
nnJavier Urra (Estella, 1957) és doctor en Psicologia. 

Va posar en marxa i va treballar durant anys en un 
centre d’educació especial per a xiquets disminuïts 
psíquics. Va guanyar les oposicions del Ministeri de 
Justícia i va treballar al Centre Pilot Nacional de Re-
forma amb menors molt conflictius a Conca. Des de 
1985 treballa com a psicòleg forense a la Fiscalia del 
Tribunal Superior de Justícia i Jutjats de Menors de 
Madrid. És professor d’Ètica i Deontologia a la Univer-
sitat Complutense de Madrid. És patró d’UNICEF. Va 
ser el primer defensor del menor a Espanya (1996-
2001) i president de la Xarxa Europea de Defensors 
del Menor. Organitza: Fundació Caixa Castelló  
Cicle De Razones y Hombres

DIJOUS 15 DE MARÇ
19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Presentem “Quesos valencianos”
Chema Ferrer
Entrada lliure
nnUna trobada literària i gastronòmica amb els for-

matges produïts en terres valencianes. Farem un tast 
comentat. Organitza: Chema Ferrer

19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Lectura comentada d’“El Quijote”
Entrada lliure
nnOrganitza: Planeta Lento

19:30 H · TEATRE DEL RAVAL
Concert de música llatinoamericana “Viatge 
per Llatinoamèrica a través del folklore”
Entrada lliure
nnPlanakanta, grup format per gent de Castelló, ens 

presenta un viatge per tota Llatinoamèrica amb la mos-
tra de ritmes i poesia demostratives del folklore, arrels 
i mestissatge de la música d’aquests països germans. 
Organitzen: Ajuntament de Castelló de la Plana i 
Asociación Cultural Planakanta

19:30 H · LLOTJA DEL CÀNEM
Inauguració de l’exposició: 
“La llum de les idees: la dona”
Babi Rodríguez
Entrada lliure
nnConsulteu la ressenya i els detalls en la pàgina 

d’exposicions. Organitza: Universitat Jaume I

20:00 H · FOUR SEASONS 
Booze & Glory + Kill The President
Entrada: 13 € / 15 €
nnEls anglesos Booze&Glory arriben amb la seua pro-

posta streepunk reconeguda mundialment. Organitza: 
Four Seasons
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DIVENDRES 16 DE MARÇ
18:00 H · MENADOR ESPAI CULTURAL · SALA D’ACTES
Ponència sobre l’escola compensadora de les 
desigualtats a una ciutat educadora
Entrada lliure
nnEs tracta d’una taula de diàleg. L’acte començarà 

amb una conferència d’Aina Tarabini de la Universi-
tat Autònoma de Barcelona i a continuació s’obrirà 
un temps de debat i reflexió amb el mètode del puzle 
d’Aronson. Organitza: Ajuntament de Castelló de la 
Plana

19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Presentació del llibre:
“Almario de las mil lunas”
María Roca
Entrada lliure 
nnA càrrec de Javier Mas, d’Editorial Sar Alejandría, i 

l’autora, María Roca. Organitza: Llibreria Babel

19:00 H · CASA DE CULTURA
Presentació del llibre:
“Rememorando el pasado”
José Luis Blasco
Entrada lliure
nnUnes paraules d’agraïment de l’autor; unes parau-

les del presentador de l’acte i, en acabar, firma de lli-
bres. Organitza: Editorial Sar Alejandría

19:15 H · CASA DE CULTURA · SALA D’ACTES ATENEO
Conferència: “¿Administra bien
la administración pública?”
Rafael Vicente Queralt
Entrada lliure
nnSíndic Major de Comptes de la Comunitat Valen-

ciana (2003-2016). Organitza: Ateneo de Castellón

20:00 H · FOUR SEASONS 
Los Explosivos
Entrada: 8 € / 10 €
nnDesprés d’un temps parats, els nostres mexicans 

favorits tornen a la carretera! Suposem que ja els 
hauràs vist sobre un escenari, o almenys algú t’haurà 
comptat del que són capaços aquests mexicans bo-
jos pel garatge més salvatge tocat alt, ràpid, frenètic 
i psicòtic. Carrer Castelldefels, 14. Organitza: Four 
Seasons

DISSABTE 17 DE MARÇ
10:30 H · ITINERARIS
Visita guiada per itineraris castellonencs
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia
nn Inscripcions a l’Oficina d’Escolarització (edifici Me-

nador, plaça Hort dels Corders, 4, 2n pis). Adreça elec-
trònica: inscripcio.educacio@castello.es. Telèfon: 964 
26 03 52. Inscripció fins al 15 de març a les 14 hores.

·Itinerari Matilde Salvador. Visita a llocs relacionats 
amb el personatge Castell Vell. Visita.

·Itinerari Marjaleria. Visita en bicicleta pel terme.

·Itinerari Llaurador. Visita a llocs on vore el desenvo-
lupament del món llaurador en els segles XVIII i XIX. 

Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

11:30 H · SALA ZONA 3
Acrobàcies en família
Entrada: 5 €
nnPares i fills podran fer acrobàcies espectaculars en 

aquesta introducció a una de les disciplines de circ 
més sorprenents. Reserva de places: 635 586 084. 
Organitza: Sala Zona 3

17:00 H · PLANETARI DE CASTELLÓ
Llegendes i constel·lacions de primavera
Entrada lliure
nnAquest taller té com a objectiu conéixer algunes de 

les històries mitològiques de  les estreles i constel·la-
cions visibles a la primavera. També vorem com po-
dem identificar-les al cel. Organitza: Caleidoscopio 
Educación

20:00 H · TEATRE DEL RAVAL
“Deixa’t seduir”
Maset de Frater
Entrada: platea 6 € / amfiteatre 5 €
nnMaset de Frater interpretarà una obra pròpia. Or-

ganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana  Cicle 
Castelló a Escena

20:00 H · FOUR SEASONS 
Minor Empires
Entrada: 8 € /11 €
nnPresenten el seu nou disc “United States Of Emer-

gency” Vol. 2 editat per Underground Legends Records.  
Organitza: Four Seasons



DIUMENGE 18 DE MARÇ
11:30 H · PLANETARI DE CASTELLÓ
Chroma key: misión la Tierra
Entrada lliure
nnA través de la tècnica chroma key, les persones par-

ticipants s’acostaran a la producció cinematogràfica 
interpretant distintes escenes i personatges mentre se 
submergeixen en un viatge a la Terra. Organitza: UAP

12:00 H · CAPELLA DE LA PURÍSSIMA SANG 
Visita guiada a la capella
de la Puríssima Sang 
Entrada lliure 
nnPodran concertar-se visites guiades en altres dates 

per a centres escolars o grups. Contacteu mitjançant 
el web www.cofradiadelasangre.com Organitza: Il-
lustre Confraria de la Purissíma Sang de Jesús

19:00 H · TEATRE DEL RAVAL
“Deixa’t seduir”
Maset de Frater
Entrada: platea 6 € / amfiteatre 5 €
nnMaset de Frater interpretarà una obra pròpia. una 

divertida paròdia de la indústria televisiva que con-
verteix en estels efímers a personatges anònims. Una 
comèdia intel·ligent i dinàmica pensada per a totes les 
edats. Una proposta artística d’inclusió des del teatre 
social i la diversitat funcional. Organitza: Ajuntament 
de Castelló de la Plana  Cicle Castelló a Escena

19:30 H · AUDITORI I PALAU DE CONGRESSOS
Banda Municipal de Castelló 
A benefici del Teléfono de la Esperanza
nnEntrades per invitació disponibles en taquilla fins 

a completar l’aforament. Organitza: Ajuntament de 
Castelló de la Plana

DILLUNS 19 DE MARÇ
12:30 H · ERMITA DE SANT JOSEP DE CENSAL
Festa dels Fusters
Entrada lliure
nnEs tracta de la celebració de la festa del titular de 

l’ermita i del gremi. Actuació d’una colla de dolçainers 
i tabaleters. Organitzen: Fusters locals i Ajuntament 
de Castelló de la Plana

DIMARTS 20 DE MARÇ
18:00 H · LLIBRERIA BABEL
Conferència: “Educación infantil Waldorf:
un día en el jardín de infancia”
Entrada lliure
nnOrganitza: Associació Socio-Cultural Vent de 

Llevant

19:00H · LLIBRERIA ARGOT
Taller de protocol
Entrada lliure
nnUn taller organitzat per Centro Crece, per a fomentar 

el creixement personal en l’empresa i esdeveniments. 
Ens facilitaran trucs per a elaborar un currículum reeixit. 
Organitza: Centro Crece

DIMECRES 21 DE MARÇ
18:30 H · CASA DE CULTURA
Dia Mundial de la Poesia.
Recital musical i poètic participatiu
Entrada lliure
nnEl col·lectiu de literatura Verba Manent, també en-

guany, coordinarà la celebració del Dia Mundial de la 
Poesia amb un recital participatiu, musical i poètic, de 
diversos grups, poetes, músics i amants de la poesia. 
Organitza: Col·lectiu de literatura VERBA MANENT 
de Castelló

19:00H · LLIBRERIA ARGOT
Xarrada “Morellanodon Beltranis:
un castellonenc de 126 milions d’anys”
Entrada lliure
nnA càrrec de José Miguel Gasulla, paleontòleg i di-

rector del Museu “Temps de Dinosaures” de Morella. 
Ens acostarà a la singularitat paleontològica de la co-
marca dels Ports. Organitza: CEVA

FEBRER 2018  ·  9



10 ·  

19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Icona i la Cultura Popular: 
Parlem de pirotècnia
José Vicente Nebot
Entrada lliure
nnJosé Vicente Nebot Peñarroja, director de Pirotecnia 

Peñarroja de la Vall d’Uixó. Organitza: Llibreria Babel

20:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Projecció de curts
Entrada: 3 €
nnFicció: El vestido (Javier Marco), Primeros días (Luis 

E. Pérez) i Bienvenido a casa (Miguel León Marcos). 
Animació: The Stunt Manual (Benjamín Fernández), 
The Neverending Wall (Silvia Carpizo) i El invernadero 
(Ramón Alòs). Documentals: Life in Boxes (Alexander 
Lemus), The Fourth Kingdom (Adán Aliaga i Àlex Lora) 
i Marhaba Hello (Emilio Martí). Organitzen: Ajunta-
ment de Castelló de la Plana i Filmoteca Valencia-
na  Cicle Filmoteca Valenciana

DIJOUS 22 DE MARÇ
18:30 H · TEATRE DEL RAVAL
Final autonòmica de clipmetratjes:
“Compartir es el que importa”
Entrada lliure
nnEl Festival de Clipmetrajes és una activitat d’Educa-

ció per al Desenvolupament que té per objectiu, pro-
moure, fonamentalment entre els joves, la consciència 
social i el compromís, sent els propis participants de 
manera activa els qui consciencien a la societat sobre 
el fam i les seues causes, possibilitant la transforma-
ció de la societat mitjançant el missatge que elaboren, 
i fent cert el lema del festival: El teu punt de vista pot 
canviar el món. Organitza: Manos Unidas

19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Lectura comentada d’“El Quijote”
Entrada lliure
nnOrganitza: Planeta Lento

19:30 H · CAPELLA DE LA PURÍSSIMA SANG 
Concert de violí
Entrada lliure 
nnA càrrec de Daniel Gil, patrocinat per la Fundació 

Dávalos-Fletcher.  Organitza: Il·lustre Confraria de 
la Purissíma Sang de Jesús

20:00 H · MENADOR ESPAI CULTURAL
Projecció de curtmetratges + col·loqui
Entrada lliure fins a completar l’aforament.
nnCurtmetratges: “Aniversario”, de Miquel Bixquert, 

i “Los desheredados”, de Laura Ferrés. Organitzen: 
Ajuntament de Castelló de la Plana i Universitat 
Jaume I  Cicle Sessió Contínua, visibilitzant l’au-
diovisual local

20:00 H · FOUR SEASONS 
Howlin Jaws
Entrada: 7 € / 10 €
nnAquest trio parisenc estan removent els fonaments 

de l’escena rockabilly francesa, contradient a aquells 
que asseguraven que no hi havia relleu generacional 
en els sons 50’s. Carrer Castelldefels, 14. Organitza: 
Four Seasons

DIVENDRES 23 DE MARÇ
13:00 H · IES MATILDE SALVADOR
Audició d’homenatge a Matilde Salvador
nnConcert de tres peces a càrrec d’alumnat i profes-

sorat de l’IES Matilde Salvador. Organitza: IES Matil-
de Salvador  Centenari Matilde Salvador

18:00 H · PLANETARI DE CASTELLÓ
XXVI Jornades d’Astronomia
Entrada lliure
nnPer a més detalls, consulteu la secció de “Congres-

sos i Jornades” en la pàgina web del Planetari. Del 23 
al 25 de març. Per a poder assistir a les jornades, cal 
registrar-se prèviament en el web del Planetari. Orga-
nitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

18:30 H · EDIFICI HUCHA · SALA D’ACTES
Espectacle de titelles Teatre Buffo:
“Les set cabretes i el llop”
Entrada lliure
nnAquest espectacle de teatre infantil aborda la pro-

blemàtica de l’assetjament i les estratègies i pautes 
que cal seguir per a no ser víctima de l’agressor. 
Pertany a Teatre Buffo, una de les companyies més 
representatives del teatre de titelles. Naix el 1983 de 
la mà d’Empar Claramunt, i des de llavors ha produït 
nombrosos espectacles en diversos festivals i mos-
tres, tant nacionals com internacionals. Les seues 
obres es caracteritzen per la innovació temàtica, per 
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tractar temes actuals, i la dramatúrgica, pel tracta-
ment dels contes tant clàssics com contemporanis en 
què experimenta artísticament amb diversos materials 
i tècniques de titelles (de sobretaula, pupi, ombres…) 
i en la posada en escena, a més de posar una especial 
atenció en els valors pedagògics del teatre de titelles. 
Organitza: Fundació Caixa Castelló  Cicle Cuen-
cuentahucha

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Presentem la novel·la: “En sus manos”
Jessica López
Entrada lliure
nn“–Dame una noche, solo una –dice casi en una 

súplica. ¡Ay, Dios! Mis músculos más profundos se 
contraen al pensar en lo que podría suceder, en lo que 
volvería a experimentar pasando toda una noche con 
él. –Hoy –concedo, sorprendiéndome a mí misma–. 
Esta noche…”. Organitza: Létrame

19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Conferència Código Nuevo de PNL.
Programación Neurolingüística PNL
Entrada lliure
nnA càrrec de Fernando Muñoz, neurocoach. Organit-

za: Llibreria Babel

19:00 H · CASA DE CULTURA
Revista parlada de Pasqua, 9a edició 
Entrada lliure 
nnPresenten i moderen: clavaris actuants 2018. Po-

nents: Toni Gascó, història de la Confraria de la Sang. 
Samuel Fabregat. Jove Confrare. Javier Remiro: el 
Sant Calze. Vicent Prades: Setmana Santa de la Pro-
víncia. Organitza: Il·lustre Confraria de la Puríssima 
Sang de Jesús

19:15 H · CASA DE CULTURA · SALA D’ACTES ATENEO
Conferència:
“España y la Segunda Guerra Mundial”
Manuel Saborit Ripollés
nnProfessor d’història de l’IES Penyagolosa. Organit-

za: Ateneo de Castellón

DISSABTE 24 DE MARÇ
10:00 H · AUDITORI I PALAU DE CONGRESSOS
III Jornada de Participació i Intercanvi de la 
Comunitat Educativa: “Els drets humans”
nnL’acte s’iniciarà amb una conferència d’obertura 

sobre educar en la no-violència a càrrec de la do-
cent Hanan Al Hroub, mestra palestina guanyadora 
del Global Teacher Prize 2016, i Doora Al Hroob, es-
tudiant de Ramallah (Palestina). A la jornada trobarem 
ONGD que porten a terme projectes d’educació com-
partiran els seus treballs i també experts de prestigi 
vinculats a la pedagogia al voltant dels drets humans.  
Durant tota la jornada hi haurà al vestíbul de l’Auditori 
una mostra d’entitats que treballen en els drets hu-
mans i l’educació. També es presentarà el Mosaic dels 
Drets Humans, un mural audiovisual confeccionat amb 
clips gravats per alumnat de tot el territori valencià i 
que commemora el 70 aniversari de la Declaració Uni-
versal de Drets de l’Home a les Nacions Unides. El perí-
ode d’inscripcions estarà obert fins al 5 de març a la 
pàgina web: http://cefire.edu.gva.es Organitza: Con-
selleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

10:30 H · PLAÇA MAJOR
Trobada Dansants del Corpus:
plantada i exposició
12:00 H · CERCAVILA
Cercavila dels Dansants del Corpus
nnRecorregut de la cercavila: plaça Major, carrer Ca-

vallers, carrer de Cervantes, carrer d’Enmig, Porta del 
Sol, carrer de Gasset, plaça de la Pau, carrer Major i 
plaça Major. Organitzen: Ajuntament de Castelló de 
la Plana i Associació Dansants del Corpus
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17:00 H · PLANETARI DE CASTELLÓ
El dia i la nit duren el mateix!
Entrada lliure 
nnAquest taller té com a objectiu conéixer i aprendre 

què és l’equinocci de primavera, així com comprendre 
per què es produeix i quines conseqüències té, i com 
és la diferència de la duració entre els dies i les nits al 
llarg de l’any. Organitza: Caleidoscopio Educación

17:30 H · SALA ZONA 3
Quiero ser mago
Iván Arribas
Entrada: 4 €
nnUn espectacle ple de sorpreses, màgia i participació 

que narra les increïbles aventures que va viure Iván, 
que parla dels personatges màgics que va conéixer 
i fins i tot revela algun secret ben guardat. Reserva 
d’entrades: 635 586 084. Organitza: Sala Zona 3

20:00 H · TEATRE DEL RAVAL
“Arlequí, servidor de dos patrons”
Els Ubús
Entrada: platea 6 € / amfiteatre 5 €
nnEls Ubús adapten una obra de Carlo Goldoni. Orga-

nitza: Ajuntament de Castelló de la Plana  Cicle 
Castelló a Escena

20:00 H · FOUR SEASONS 
Radio Days
Entrada: 8 € /10 €
nnDes d’Itàlia, powerpop, en la línia de The Rubinoos, 

Big Star i The Knack. Organitza: Four Seasons

20:45 H · CAPELLA DE LA PURÍSSIMA SANG 
Concert de música barroca 
Entrada lliure
nnA càrrec de L’Estança Harmònica. Organitza: Il-

lustre Confraria de la Puríssima Sang de Jesús

DIUMENGE 25 DE MARÇ

11:30 H · PLANETARI DE CASTELLÓ
Ciència en família: astronautes
Entrada lliure 
nnLa temàtica d’aquesta sessió ens endinsarà en el 

món dels astronautes. Coneixerem com es pot arribar 
a ser-ho, què cal estudiar, quines proves es fan i com 
és la vida d’un astronauta. D’altra banda, vorem també 
com viuen en l’espai i què fan allí, i parlarem dels més 
famosos, entre els quals destacarem els astronautes 
espanyols. Organitza: Sagals

11:30 H · AUDITORI I PALAU DE CONGRESSOS
Banda Municipal de Castelló
nnDiumenges a l’auditori. Organitza: Ajuntament de 

Castelló de la Plana

12:00 H · PARC DE LA PANDEROLA · EL GRAU
Cicle hip-hop / rap: Kaizen, Quesito Rayo i Xori
nnA més del concert, d’11 a 14 hores gaudi-

rem d’activitats de sensibilització, jocs educatius 
(Jocs de Fusta per a tota la família) i esports.Or-
ganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana 

 Cicle Sentim els Parcs
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19:00 H · TEATRE DEL RAVAL
“Arlequí, servidor de dos patrons”
Els Ubús
Entrada: platea 6 € / amfiteatre 5 €
nnEls Ubús adapta una obra de Carlo Goldoni. Orga-

nitza: Ajuntament de Castelló de la Plana  Cicle 
Castelló a Escena

20:00 H · FOUR SEASONS
Caves 
Entrada: 8 €
nnCaves tornen al Four Seasons pletòrics després de 

recórrer-se mitja Europa 2 vegades presentant el seu 
últim disc “Always why”. Un disc aclamat per la crítica 
especialitzada internacional, que els ha portat a obrir 
per a Against Me en la seua última gira. I és que el va 
triar de Bristol és una de les majors sorpreses del punk 
Europeu en els últims anys. Organitza: Four Seasons

DILLUNS 26 DE MARÇ
19:00 H · MENADOR ESPAI CULTURAL · SALA D’ACTES
Conferència de Hanan Al Hroub
Entrada lliure
nnProjecció d’una pel·lícula palestina i, a continuació, 

conferència de Hanan Al Hroub, una palestina guanya-
dora del Global Teacher Prize 2016, sobre la temàtica 
dels drets humans. Organitza: Ajuntament de Cas-
telló de la Plana

19:00H · LLIBRERIA ARGOT
Xarrada: “El ciclo del agua
en la evolución humana”
Vicente Tirado Fortuño
Entrada lliure
nnLa relació de l’home amb l’aigua en les diferents 

societats ha dictat les formes de percebre l’aigua com 
el senyor de la naturalesa, com un recurs natural quasi 
no renovable. El desenvolupament dels pobles ha estat 
estretament vinculat amb l’aigua. Organitza: Vicente 
Tirado Fortuño

19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Tertúlia del Racó de la Cultura i de l’Art 
d’Adall: “Llegendes valencianes”
Entrada lliure
nnA càrrec de Toni Royo i col·loqui posterior. Organit-

za: Llibreria Babel

19:30 H · CASINO ANTIC
Conferència recital de “Rafael de León y 
Arias, epígono de la generación del 27”
Entrada lliure
nnConferència recital impartida per Jacinto Heredia 

Robres, llicenciat en Filologia Hispànica. Organitza: 
ALCAP (Asociación Literaria Castellonense Amigos 
de la Poesía) 

19:30 H · CASINO ANTIC
Conferència: “¿Cómo nos salva Dios? A los 
500 años de la reforma de Lutero”
Martín Gelabert Ballester
Entrada lliure
nnReflexió històrica i religiosa sobre la figura de Luter 

500 anys després de la seua reforma protestant. Or-
ganitza: Asociación Fe y Diálogo

20:00 H · CASINO ANTIC
Recital de piano: Óscar Campos Micó (piano) 
Entrada lliure
nnComença els estudis amb Maria Micó i posterior-

ment al Conservatori Superior de Música de València 
s’especialitza en piano. Ha participat en diversos cur-
sos i concursos internacionals de piano i música de 
cambra. És professor al conservatori de Castelló. Or-
ganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana  Cicle 
Los lunes concierto / Centenari Matilde Salvador
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20:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Loch Lomond
Entrada lliure
nnLoch Lomond és un projecte col·lectiu amb base a 

Portland, al capdavant del qual es troba Ritchie Young. 
Pop de cambra i harmonies vocals prodigioses. El seu 
darrer disc, “Pens from Spain”, pren referències des 
de The Decemberists fins al pop de cambra amb ori-
entació més psicodèlica de Mercury Rev. Organitzen: 
Ajuntament de Castelló de la Plana i Septiembre 
Recuerdos  Cicle Hivern Sons

DIMARTS 27 DE MARÇ
9:30 H  · TEATRE DEL RAVAL
“Més contes del tio Nelo” 
Funcions concertades amb centres escolars 
nnEl tio Nelo ens narra més contes i històries de tots 

els racons del món. En aquesta ocasió viatja a l’Índia, 
Tirol, Italia, Asturies i al pais dels contes on coneixerà 
a una curiosa princesa, un príncep i una bruixa, vivint 
moltes aventures junt als sus inseparables amics. Es-
pectacle de teatre infantil que barreja titelles, actors, 
música i escenes de llum negra. Organitza: Splai Te-
atre  Cicle Teatrescola 2018

19:30 H · MENADOR ESPAI CULTURAL
Lliurament del IV Premi
Platea de Teatre Jove
Entrada lliure
nnPlatea, Associació d’Espectadors, per a celebrar el 

Dia Mundial del Teatre 2018 procedirà al lliurament 
del IV Premi Platea de Teatre Jove mitjançant una de 
les classes magistrals de Don Abili juntament amb la 
seua partenaire Donya Somriure.Organitza: Platea

DIMECRES 28 DE MARÇ

9:30 H  · TEATRE DEL RAVAL
“Més contes del tio Nelo” 
Funcions concertades amb centres escolars 
nnEl tio Nelo ens narra més contes i històries de tots 

els racons del món. En aquesta ocasió viatja a l’Índia, 
Tirol, Italia, Asturies i al pais dels contes on coneixerà 
a una curiosa princesa, un príncep i una bruixa, vivint 
moltes aventures junt als sus inseparables amics. Es-
pectacle de teatre infantil que barreja titelles, actors, 
música i escenes de llum negra. Organitza: Splai Te-
atre  Cicle Teatrescola 2018

10:00 H · CASA DE CULTURA
Audició d’alumnes de trombó
Entrada lliure
nnEls alumnes de trombó de les classes del catedràtic 

Juan Bautista Abad i José Elías Robles interpretaran 
junt al professor repertorista de piano Víctor Cantos 
obres i peces més destacades de la literatura musi-
cal per aquest instrument. Organitza: Conservatori 
Superior de Música “Salvador Seguí” de Castelló
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18:30 H · TEATRE DEL RAVAL
“Figuras ocultas”
Theodore Melfi
Entrada lliure
nnNarra la història mai contada de tres dones cien-

tífiques afroamericanes brillants que van treballar 
a la NASA al començament dels anys seixanta en 
l’ambiciós projecte de posar en òrbita l’astronauta 
John Glenn. Després de la projecció hi haurà debat. 
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana 
 Cicle Dona i Cinema

20:00 H · SALA SAN MIGUEL
Concert de l’Orquestra Barroca del Conser-
vatori Superior de Castelló: “Un verano en 
Hungría: las sinfonías de Joseph Haydn para 
la corte de los Esterházy”
Entrada amb invitació
nnCal recollir les invitacions a la Casa Abadia o en el 

telèfon 964 232 551. Joseph Haydn, “el pare de la 
simfonia”, és un dels compositors més representatius 
del classicisme vienès. Entre 1761 i 1790 va treballar 
en la cort dels Esterházy, la família més rica i influent 
de la noblesa hongaresa. Durant els anys al servei dels 
Esterházy, Haydn va compondre una important col·lec-
ció de simfonies, que solien ser interpretades per l’or-
questra de la cort. L’Orquestra Barroca del Conservatori 
Superior de Castelló, dirigida per Ángel Sampedro, in-
terpretarà en aquest concert dos d’aquelles imponents 
simfonies. Organitza: Fundació Caixa Castelló

DIJOUS 29 DE MARÇ
19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Lectura comentada d’“El Quijote”
Entrada lliure
nnOrganitza: Planeta Lento

DIVENDRES 30 DE MARÇ
19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Xarrades Teléfono de la Esperanza
Entrada lliure
nnAprendre a gestionar les emocions és una de les 

ferramentes que hem de conéixer i aplicar, per a evitar 
l’ansietat, la depressió o la soledat. Organitza: Teléfo-
no de la Esperanza Castellón

DISSABTE 31 DE MARÇ
17:00 H · PLANETARI DE CASTELLÓ
Construcció de coets d’aigua
Entrada lliure
nnSessió per a descobrir la física, que aprofitarem per 

a posar en pràctica la forma en què es propulsen els 
coets i per a entendre la diferència entre els coets pro-
pulsats per reaccions químiques i els propulsats per 
pressió d’aigua. Organitza: Sagals



16 ·  

EXPOSICIONS

2 DE MARÇ AL 9 DE MAIG 
Irina Novarese :
“The Fourth Wall” 
GALERIA CÀNEM

Entrada lliure

 Irina ha plasmat tota la seua 
observació en una sèrie d’imat-
ges mitjançant gravats, textos, 
escultures i un llibre d’artista. Un 
collage d’impressions, pensa-
ments i visions que donen compte 
de les idees i els projectes sobre 
la planificació urbanística, de 
l’arquitectura de les ciutats. De 
quina manera estan canviant les 
ciutats? Quin és el paper de la 
planificació? Serà tan sols una 
utopia? Aquestes i moltes altres 
preguntes formen part de l’estudi 
que Irina titula “The Fourth Wall”.

Organitza: Galeria Cànem

DE L’1 AL 27 DE MARÇ
Artistes de l’Ateneu de 
Castelló 2018: Exposició 
de pintura i escultura
CASA DE CULTURA

Entrada lliure

 Aquesta exposició anual té 
com a objectiu oferir al públic el 
testimoniatge d’unes obres rea-
litzades pels artistes de l’Ateneu 
de Castelló, amb una sensibilitat 
i un sentiment que reflecteix la 
personalitat de cadascun, així 
com l’afany de superar-se en 
cada obra.

Organitza: Ajuntament de 
Castelló de la Plana

DEL 2 AL 28 DE MARÇ
Carmen Capdevila Calvo:
“Paisajes”
CENTRE CULTURAL LA MARINA

Entrada lliure

 “Formamos parte del paisaje, 
lo creamos y nos identificamos 
con él hay que verlo, conocerlo, 
interpretarlo, sentirlo y disfrutarlo. 
Porque el paisaje no existe sin 
nuestra mirada”.

Organitza: Ajuntament de 
Castelló de la Plana

DEL 20 AL 29 DE MARÇ
Centenari
Matilde Salvador
IES MATILDE SALVADOR

Entrada lliure

 Exposició al voltant de la figura 
de la compositora i pintora local.

Organitza: IES Matilde 
Salvador  Centenari Matilde 
Salvador

29 MARÇ AL 5 D’ABRIL
Exposició:
“UGT en la II República”
MENADOR ESPAI CULTURAL

Entrada lliure

Organitza: UGT-PV

FINS AL 13 DE MARÇ
XV Concurs Escolar de 
Maquetes de Gaiata 
MUSEU D’ETNOLOGIA

Entrada lliure

 Concurs de maquetes de gaia-
tes en què participa l’alumnat.

Organitza: Gaiata 15 Sequiol
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15 DE MARÇ AL 15 D’ABRIL
Babi Rodríguez:
“La llum de les idees: la 
dona, fotografies”
LLOTJA DEL CÀNEM
Entrada lliure

 Per a concertar visites guiades 
per a grups, cal enviar un correu a 
aula-fotografia@uji.es o telefonar 
al 964 728 872, de dilluns a 
divendres de 10 a 14 hores. Més 
informació: http:/ujiapps.uji.es/
cultura

Horari expositiu de la sala: de 
dimarts a dijous de 18:30 a 20:30 
hores, divendres i dissabtes 
d’11:30 a 13:30 hores i de 18:30 
a 20:30 hores. Diumenge, dilluns i 
festius, tancada.

Organitza: Universitat Jaume I

 FINS AL 19 DE MARÇ
Faixa Roja,
Faixa Blava
MENADOR ESPAI CULTURAL

Entrada lliure

 El valors de la pilota valenciana 
com la cavallerositat, l’honradesa, 
la humilitat, la camaraderia i el 
respecte. La relació entre juga-
dors i espectadors que reconeixen 
si la pilota ha sigut bona o no sent 
unes vegades companys d’equip 
i unes altres rivals. Les parets del 
trinquet, el carrer ple de gent i la 
blanca indumentària on el campió 
porta una faixa roja i l’aspirant 
una blava. Una aposta per difon-
dre la cultura, el coneixement i la 
pràctica de la pilota valenciana.

Organitzen: Ajuntament de 
Castelló de la Plana

 TOT EL MARÇ
Red*on Toy*s:
Colección Juan Redón
SALA SAN MIGUEL

Entrada lliure

 Juan Redón és arquitecte per la 
Universitat Politècnica de Madrid. 
La seua col·lecció de fotografia 
contemporània està depositada 
a Artium i l’IVAM. Mecenes i pro-
motor de revistes i exposicions, 
Juan Redón s’ha convertit en un 
profund coneixedor del panorama 
artístic contemporani internaci-
onal. A la Sala San Miguel, Juan 
Redón exposa una retrospectiva 
de la seua col·lecció d’Art Toys, 
“joguets” fets per artistes i disse-
nyadors en edicions limitades. 

Organitza: Fundació Caixa 
Castelló

VISITES GUIADES
MUSEU D’ETNOLOGIA DE CASTELLÓ

Vols conèixer la extensa col·lecció sobre oficis i formes de 
vida del Castelló dels segles XIX i XX? Tots els dimarts d’11h 
a 12h i els dijous de 19h a 20h. Els dies 8 i 29 de març no 
hi haurà visites. Guia: Jordi Ayza. Reserves a: 964 239 101 · 
681 289 886. E-mail: jorayz@castello.es

FINS AL 22 D’ABRIL
“Realisme social valencià en la 
Col·lecció Martínez Guerricabeitia” 
MENADOR ESPAI CULTURAL

Organitzen: Ajuntament de Castelló de 
la Plana i UJI
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Taller fotografia
16:00 H · MENADOR

Conferència
19:30 H· EDIFICI HUCHA

Zoo + Kontaminació 
Akústica
23:00 H · RECINTE CONCERTS

Cicle Filmoteca 
Valenciana
20:00 H · TEATRE RAVAL

Pep Gimeno “Botifarra” i 
la Banda Municipal
de Castelló
22:00 H · PLAÇA MAJOR

Concerts: Lèpoka i Débler
23:00 H · RECINTE CONCERTS

Conferència
19:30 H · CASINO ANTIC

Concert / Centenari
Matilde Salvador
20:00 H · CASINO ANTIC

Conferència
19:30 H · CASINO ANTIC

Concert
20:00 H · CASINO ANTIC

Conferència
19:00 H · MENADOR

Conferència
19:30 H · CASINO ANTIC 

Cicle Sons
20:00 H · TEATRE DEL RAVAL

Cicle Teatrescola
MATÍ · TEATRE DEL RAVAL

Cicle Dona i Cinema
18:30 H · TEATRE RAVAL

Conferència
19:30 H· EDIFICI HUCHA

Cicle Teatrescola
MATÍ · TEATRE DEL RAVAL

Cicle Dona i Cinema
18:30 H · TEATRE RAVAL

Conferència
19:30 H· EDIFICI HUCHA

Poesia
20:00 H · CASA CULTURA

Curtmetratges 
20:00 H · TEATRE RAVAL

Conferència
19:00 H· EDIFICI HUCHA
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Cicle Teatrescola
MATÍ · TEATRE DEL RAVAL
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Ciència en família
17:00 H · PLANETARI

Teatrescola 2018
MATÍ · TEATRE DEL RAVAL

Conferència Ateneo
19:15 H · CASA CULTURA

Llum d’eina
20:00 H · TEATRE RAVAL

Itineraris
MATÍ · VARIES ÀREES

Ciència en família
17:00 H · PLANETARI

Castelló a Escena
20:00 H · TEATRE DEL RAVAL

Visita Magdalena
MATÍ · ERMITA LA MAGDALENA

Cicle Filmoteca 
Valenciana: El Principito
18:00 H · TEATRE DEL RAVAL

Ciència en família
11:30 H · PLANETARI

Castelló a Escena
19:00 H · TEATRE DEL RAVAL

LaBanda Municipal
de Castelló
19:300 H · PALAU CONGRESSOS

Conferència Educació
18:00 H · MENADOR

Banda Municipal de 
Castelló
19:30 H· PALAU CONGRESSOS

Titelles
18:30 H · EDIFICI HUCHA

Jornades Astronomia
18:00 H · PLANETARI

Conferència
19:15 H· CASA CULTURA

Jornades 
10:00 H · PALAU CONGRESSOS

Dansants del corpus
MATÍ · VARIES ÀREES

Ciència en família
17:00 H · PLANETARI

Ciència en família
11:30 H · PLANETARI

Sentim els parcs
12:00 H ·

Castelló a Escena
19:00 H · TEATRE DEL RAVAL

Cicle Cinemascore 2018. 
XIII Mostra de música en 
directe i cinema
20:00 H · CASA CULTURA

Tremenda Jauria
23:00 H · RECINTE CONCERTS

Concert de Magdalena: 
Cançons de sempre
20:00 H · TEATRE RAVAL

Trobada Muixerangues
12:00 H · HORT DELS CORDERS

Castelló a Escena
20:00 H · TEATRE DEL RAVAL

LaBanda Municipal
de Castelló
12:00 H · PLAÇA MAJOR

Castelló a Escena
19:00 H · TEATRE DEL RAVAL

Concert Folk
Amèrica llatina
19:30 · TEATRE DEL RAVAL

Curtmetratges valencians
20:00 H · MENADOR




