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DIUMENGE 1 DE JULIOL
18:00 H · TEATRE DEL RAVAL
“The Music Story:
Juntos somos una obra de arte”
nnConcert de fi de curs amb l’actuació de l’alumnat 

de música, pintura i teatre representant la història de 
la música amb els moments més destacats d’aques-
ta. Organitzen: Ajuntament de Castelló de la Plana i 
Cris ART Escuela de Educación Artística

DILLUNS 2 DE JULIOL
19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Presentació del llibre “Carta a una hija”
Luciana Reis Gonçalves
Entrada lliure
nn“Carta a una hija” naix de la forta necessitat d’una 

filla de curar el seu passat i els seus sentiments cap a 
son pare. L’autora va triar l’agraïment com a camí de la 
pau en els seus records tristos. Inspirat en el llibre “If” 
de Rudyard Kipling, Luciana teix paraules creant imat-
ges amoroses per a recordar esdeveniments viscuts, 
fent una nova lectura, pacificada i agraïda. Organitzen: 
La Batidora i Llibreria Argot

DIMARTS 3 DE JULIOL
20:00 H · MENADOR · SALA DE CONFERÈNCIES
“Queercore: How to Punk a Revolution”
Yony Leyser
Entrada lliure | VOSE. 83’
nnUn nou moviment sorgeix a mitjan anys 80, el Queer-

core, en resposta a l’acomodació del moviment gai i el 
sorgiment de l’homofòbia en el punk. A Toronto els ar-
tistes G. B. Jones i Bruce LaBruce decideixen crear una 
nova escena cultural amb pel·lícules, fanzines, música i 
activisme que arribarà a estendre’s fins a San Francis-
co. Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana 
 Cicle Queerzzine: transmetent la diversitat sexual

 DIJOUS 5 DE JULIOL

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Presentació del llibre:
“Solo es el fin de la soledad”
José Antonio Murgui
Entrada lliure
nnUn advocat apassionat per l’escriptura construeix 

una realitat a la qual no estem habituats: homicidis, 
psicòpates, soledat i una investigació que ens portarà 
a indrets mes enllà de la raó. José Antonio Murgui ha 
estat assessorat pel grup d’homicidis de la Policia de 
València i amb aquesta novel·la deixa la seua profes-
sió d’advocat per tal d’endinsar-se en una novel·la 
negra d’alt voltatge. Organitzen: José Antonio Murgui 
i Llibreria Argot

20:00 H · PLAÇA MAJOR
Concert de Sant Cristòfol:
Banda Municipal de Castelló
nnOrganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

20:00 H · MENADOR · SALA DE CONFERÈNCIES
“120 latidos por minuto”
Robin Campillo
Entrada lliure | VOSE. 143’
No recomanada per a menors de 16 anys
nnRobin Campillo ha aconseguit plasmar la seua prò-

pia experiència com a activista contra la sida en el 
París dels 90. El director ens mostra la vida quotidia-
na del col·lectiu gai davant d’una societat que deixa 
de costat la problemàtica de la sida i l’atribueix no-
més a determinats col·lectius. Organitza: Ajuntament 
de Castelló de la Plana  Cicle Queerzzine: transme-
tent la diversitat sexual
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DIVENDRES 6 DE JULIOL
13:00 H · PLAÇA TETUAN
Inauguració del refugi antiaeri de Castelló
Entrada lliure
nnEl refugi de la plaça Tetuan, testimoni de la nostra 

història, ha sigut recuperat per a mostrar la crueltat 
de les guerres i les seues conseqüències, amb l’ob-
jectiu de donar a conéixer la història de la ciutat i 
contribuir a la consolidació de la cultura de la pau. 
Horaris: de dimarts a dissabte de 16:00 a 19:00 ho-
res i diumenges de 10:00 a 14:00 hores. Organitza: 
Ajuntament de Castelló de la Plana

19:00 H · CENTRE CULTURAL LA MARINA
Exposició “Aquel rock de leyenda”
Andrés Iradi
Entrada lliure
nn Inauguració de l’exposició el dimecres 4 de juliol a 

les 19:00 hores. Més detalls a la pràgina d’Exposici-
ons. Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

20:00 H · TEMPLET DEL MOLL DE COSTA DEL GRAU
Unió Musical del Grau
nnOrganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana 

 Cicle Concerts al Templet del Moll de Costa 

DISSABTE 7 DE JULIOL

17:30 H · TEATRE DEL RAVAL
Festival de fi de curs 2017/18
Venda d’entrades a l’escola
nnOrganitzen: Ajuntament de Castelló de la Plana i 

Estudi Eva Quintana Centre de Ball 

22:30 H · ERMITA DE LA MAGDALENA
Nit amb Eva Dénia i Merxe Martínez
nnOrganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana 

 Cicle Nits a l’ermita

DIUMENGE 8 DE JULIOL
20:00 H · TEMPLET DEL MOLL DE COSTA DEL GRAU
Sutherland Schools Pipe Band
(grup de gaiters escocesos)
nnAbans del concert es farà una cercavila. Itinerari: 

Carrer Canalejas (junt a la Avda. del Port), Carrer Gra-
vina (gir a la dreta) i eixir al Paseo Buenavista (també 
a la dreta) per a recórrer-ho  passant per davant de la 
Tenència d’ Alcaldía i amb finalització en el Templete 
de la zona del port. Organitzen: Ajuntament de Caste-
lló de la Plana i Fundació Dávalos-Fletcher 
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DILLUNS 9 DE JULIOL

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Exercicis pràctics per a viure millor
Gerardo Romero
Entrada lliure
nnAmb un procés de coaching personal, Gerardo Ro-

mero et permetrà conéixer-te millor, traure el millor de 
tu mateix, augmentar els punts forts i superar les limita-
cions. La clau és centrar-se en el que realment vols, re-
forçar els recursos que ja tens i augmentar la motivació 
per a aconseguir qualsevol objectiu que vulgues. Junts 
podem aconseguir-ho. Organitzen: Gerardo Romero i 
Llibreria Argot  Cicle Vivir, enseñar, amar

22:30 H · PLAÇA DEL MERCADET
Sólidos
Arantxa Domínguez i Ricardo Belda
nnPresenten “A las Puertas”, un nou disc conse-

qüència de les seues múltiples experiències musi-
cals, conjuntes. Música original amb lletres en cas-
tellà i valencià i revisions de standards de Jazz….
Els agrada incloure’l en el gènere musical autode-
nominat ‘Del Jazz a la vida misma’. Composicions 
que van des del cool fins al bop, o des de la bossa 
a el ‘quasi-bolero‘, amb arranjaments fets amb mol-
ta cura. Un directe a voltes enèrgic, a voltes subtil. 
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana 
 Cicle Dilluns al Ras

DIMARTS 10 DE JULIOL

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
“Cómo ayudo a mi perro si tiene miedo”
Cinta Marí
Entrada lliure
nnSi el teu gos té por en excés, has de saber que 

disposes d’eines perquè, amb paciència i amor, pu-
gues aconseguir que deixe arrere les seues pors. 
T’explicarem què pots fer per a ajudar el teu gos a 
superar-les. La por en el gos pot estar provocada, 
principalment, per altres animals, sorolls, objectes 
o persones. Es manifesta de diferents maneres. Per 
exemple: s’amaga, lladra, o fins i tot ataca. Pot sentir 
por per diferents raons: una mala socialització, ex-
periències traumàtiques, predisposició genètica... 
Organitzen: Dog Calm i Cinta Marí

20:00 H · MENADOR · SALA DE CONFERÈNCIES
“Hoy partido a las tres”
Clarisa Navas
Entrada lliure | VOSE. 96’
nnHoy partido a las tres és un llargmetratge desen-

volupat al nord de l’Argentina que mostra els obs-
tacles als quals s’ha d’enfrontar l’equip de futbol 
femení Las Indomables. Organitza: Ajuntament de 
Castelló de la Plana  Cicle Queerzzine: transme-
tent la diversitat sexual
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DIJOUS 12 DE JULIOL

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Debat sobre “La vida de Lucía”
Vanesa Martínez
Entrada lliure
nnSi ja has llegit “La vida de Lucía” o vols compartir 

les teues experiències personals, participa en aques-
ta xarrada sobre la història d’una dona maltractada. 
Organitza: Vanesa Martínez

20:00 H · MENADOR · SALA DE CONFERÈNCIES
“Heartstone, corazones de piedra”
Guðmundur Arnar Guðmundsson
Entrada lliure | VOSE. 129’
No recomanada per a menors de 12 anys.
nnEn un remot poble d’Islàndia dos adolescents pas-

sen l’estiu rodejats d’una comunitat tradicional on tots 
es coneixen. Ambdós són bons amics però, mentre un 
d’ells intenta cridar l’atenció d’una xica, l’altre comen-
ça a descobrir nous sentiments cap al seu amic. Or-
ganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana  Cicle 
Queerzzine: transmetent la diversitat sexual

DIVENDRES 13 DE JULIOL
19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Presentació del llibre “De manos de mujer”
Editorial Stella Gemella 
Entrada lliure
nnAquest és el primer llibre publicat per Stella Gemella. 

Un llibre escrit per dones, escenificat per dones, i amb 
una sensibilitat molt particular. Les seues narracions  
uneixen la intriga, la superació, l’amor, l’erotisme, el 
drama i la ironia subtil… Organizen: Llibreria Argot

20:00 H · TEMPLET DEL MOLL DE COSTA (EL GRAU)
Concert de la Banda Municipal de Castelló
nnOrganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana 

 Cicle Concerts al Templet del Moll de Costa 

DILLUNS 16 DE JULIOL
19:00 H · ERMITA MARE DE DÉU DEL CARME
Rondalla Els Llauradors, Colla de Dolçainers 
i Tabaleters de Castelló, Grup de Danses La 
Nova Escola i porrat popular
nnOrganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana 

 Cicle de Música i Dansa a les Ermites

22:30 H · PLAÇA DEL MERCADET
Duet Blanco-Cortès
nnConcert de piano a quatre mans titulat “Danses del 

món”, fent un recorregut per França, Polònia, Àustria, 
Eslovàquia, Espanya, l’Argentina, Rússia i l’Orient, 
amb composicions inspirades en danses populars 
d’aquests països. Organitza: Ajuntament de Castelló 
de la Plana  Cicle Dilluns al Ras

DIMARTS 17 DE JULIOL
20:00 H · MENADOR  · SALA DE CONFERÈNCIES
“Vem ska knulla pappa?”
Antiffa Vänsterfitta 
Entrada lliure | VOSE. 65’
No recomanada per a menors de 18 anys.
nnAquest documental experimental va més enllà de 

la identitat sexual, dels estàndards de gènere i d’allò 
heteronormatiu de la societat. Els espectadors que-
daran tan sorpresos per la immersió al subconscient 
col·lectiu que tardaran a oblidar aquesta obra. Or-
ganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana  Cicle 
Queerzzine: transmetent la diversitat sexual
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DIJOUS 19 DE JULIOL
20:00 H · MENADOR · SALA DE CONFERÈNCIES
“The Rocky Horror Picture Show”
Jim Sharman
Entrada lliure | VOSE. 100’
No recomanada per a menors de 13 anys.
nnBasada en el musical The Rocky Horror Show de 

Richard O’Brien, és una sàtira de les pel·lícules de 
ciència-ficció que després de quaranta anys d’ha-
ver-se projectat encara continua tenint el seu públic. 
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana 
 Cicle Queerzzine: transmetent la diversitat sexual

DIVENDRES 20 DE JULIOL
20:00 H · TEMPLET DEL MOLL DE COSTA (EL GRAU)
Concert de la Banda Municipal de Castelló
nnOrganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana 

 Cicle Concerts al Templet del Moll de Costa 

DISSABTE 21 DE JULIOL
22:30 H · ERMITA DE LA MAGDALENA
Nit de flamenc amb Aloma de Balma
nnOrganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana 

 Cicle Nits a l’ermita

DILLUNS 23 DE JULIOL
22:30 H · PLAÇA DEL MERCADET
“Concert d’Amics de Manuel Babiloni”
nnDes del mateix moment de la sobtada i inesperada 

desaparició del guitarrista Manuel Babiloni, són molts 
els intèrprets que continuen oferint concerts per a 
honrar la seua figura arreu del món. Hui, Manuel Ortiz 
Babiloni, al piano; Santiago Mollar amb l’oboé; la veu 
de Nieves Bagán, acompanyada del piano d’Adela Ale-
gre, Gabriel Sanchís amb el trombó i la pianista Elvira 
Babiloni, oferiran el seu homenatge a Manuel Babiloni, 
com a prova d’agraïment i amistat. Cicle de concerts 
amb motiu del 3r aniversari de la seua mort. Orga-
nitza: Ajuntament de Castelló de la Plana  Cicle 
Dilluns al Ras

DIMARTS 24 DE JULIOL
19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Cicle de xarrades Teléfono de la Esperanza
Entrada lliure
nnDe vegades, escoltar pot resultar complicat en la 

societat actual. Hi ha molta gent que viu sola i ne-
cessita algú per a compartir les seues pors, les seues 
necessitats, la seua pròpia angoixa vital. El Teléfono 
de la Esperanza cobreix aquest paper per a molts ho-
mes i dones que no tenen ningú al costat. Aquestes 
xarrades són una oportunitat per a seure i parlar. Or-
ganitzen: Teléfono de la Esperanza i Llibreria Argot

20:00 H · MENADOR · SALA DE CONFERÈNCIES
“Las heridas del viento”
Juan Carlos Rubio
Entrada lliure | Castellà. 75’
nnDavid es veu obligat a fer-se càrrec del llegat de 

son pare, que acaba de morir. Entre les seues per-
tinences trobarà unes cartes d’amor d’un home ano-
menat Juan dirigides a son pare. Organitza: Ajunta-
ment de Castelló de la Plana  Cicle Queerzzine: 
transmetent la diversitat sexual

DIMECRES 25 DE JULIOL
19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Cicle poètic “Poetas sin sofá”
Entrada lliure
nnUn lloc on compartir, recitar, llegir, escoltar i gaudir 

de la poesia. Organitzen: María José Sangorrín, Sole-
dad Benages, Tony Calix i Llibreria Argot

JULIOL / AGOST 2018  ·  7



8 ·  

DIVENDRES 27 DE JULIOL  
20:00 H: TRECE
21:30 H: JOSELE SANTIAGO
23:00 H: TEQUILA
01:00 H:  RUTH BAKER BAND
nn  

DISSABTE 28 DE JULIOL 
20.00 H: DRY RIVER
21.30 H: SENIOR I EL COR BRUTAL
23.00 H: KIKO VENENO 

i LA BANDA DEL RETUMBE
01.00 H: AURORA 

& THE BETRAYERS
nn  

DURANT TOT EL DIA    
PARADES ONG · MARKET VINILS · ESPAI GASTRO FOOD TRUCKS

8 ·  
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DIJOUS 26 DE JULIOL
19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Cicle de fotografia amb Rafa Velasco
Entrada lliure
nnL’associació AMART i el col·lectiu fotogràfic ADOFA 

organitzen tots els darrers dijous de mes, de la mà del 
professor Rafa Velasco, un taller de tècnica fotogràfi-
ca.Organitzen: Rafa Velasco i Llibreria Argot

20:00 H · MENADOR · SALA DE CONFERÈNCIES
“Au delà de l’ombre”
Nada Mezni Hafaiedh
Entrada lliure | VOSE. 80’
nnJuntament amb Amina Sbouiren (exmembre del 

grup Femen), descobrirem les històries de Sandra 
(transvestit), Ramy (gai), Ayoub (gai) i Atef (gai trans-
vestit). Es mostra la vida quotidiana d’aquells que 
han sigut rebutjats per les seues famílies i exclosos 
de la societat. Organitza: Ajuntament de Castelló 
de la Plana  Cicle Queerzzine: transmetent la di-
versitat sexual

DIVENDRES 27 DE JULIOL
13:00 H · CENTRE D’INTERPRETACIÓ CASTELL VELL
Inauguració del Centre d’Interpretació
del Castell Vell
Entrada lliure
nnEl Castell Vell és una fortificació d’origen andalu-

sí. L’any 1233 va ser conquistat per Jaume I, que el 
1251 va concedir als seus habitants el Privilegi de 
Trasllat que suposà l’origen de la ciutat de Castelló. 
Horaris d’estiu: de dimarts a dissabte de 10:00 a 
13:00 hores i de 17:00 a 20:00 hores. Diumenges i 
festius de 10:00 a 14:00 hores. Per a més informació 
info@mucc.es o www.mucc.es/castellvell Organitza: 
Ajuntament de Castelló de la Plana

20:00 H · TEMPLET DEL MOLL DE COSTA (EL GRAU)
Concert de la Banda Municipal de Castelló
nnOrganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana 

 Cicle Concerts al Templet del Moll de Costa 

DISSABTE 28 DE JULIOL
12:00 H · ERMITA DE LA MAGDALENA
Visita guiada al Castell Vell
Tel.: 964 35 86 88 / 964 22 98 13
Correu: castellon@touristinfo.net
nnOrganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

20:00 H · ERMITA DE SANT JAUME DE FADRELL
Rondalla Els de la Fileta i, en acabar, bureo 
amb el Grup de Danses El Torrelló d’Almas-
sora i porrat popular
nnOrganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana 

 Cicle de Música i Dansa a les Ermites

DIUMENGE 29 DE JULIOL
8:00 H · ERMITA DE SANT JAUME DE FADRELL
Concert de la Banda Municipal de Castelló
nnOrganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana 

 Cicle de Música i Dansa a les Ermites

DILLUNS 30 DE JULIOL
22:30 H · PLAÇA DEL MERCADET
Óscar Ebro i Takayuki Azuma,
duo de guitarres 
nnProvinents de geografies molt diverses però units 

per una mateixa escola interpretativa, dos dels més 
destacats deixebles de Babiloni reten homenatge al 
seu mestre. Amb acurada coordinació com a duo de 
guitarres, sonaran peces de Carulli, Sor, Chapí i Piaz-
zolla. Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana 
 Cicle Dilluns al Ras

 DIMARTS 31 DE JULIOL
20:00 H · MENADOR · SALA DE CONFERÈNCIES
Xarrada: CV DSD/intersexualitats a càrrec de 
Yolanda Melero Puche, psicòloga sanitària i 
psicoterapeuta 
Projecció: “Orchids: My Intersex Adventure”
Phoebe Hart 
Entrada lliure | VOSE. 56’
nnDocumental autobiogràfic de dos germanes inter-

sexuals que s’embarquen en un viatge de recerca 
personal al voltant d’Austràlia, on entrevisten perso-
nes amb la seua mateixa condició. Organitza: Ajun-
tament de Castelló de la Plana  Cicle Queerzzine 
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DISSABTE 4 D’AGOST
22:30 H · ERMITA DE LA MAGDALENA
Nit de música sefardita amb Mara Aranda
nnOrganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana 

 Cicle Nits a l’ermita

DILLUNS 13 D’AGOST
19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Exercicis pràctics per a viure millor
Gerardo Romero
Entrada lliure
nnAmb un procés de coaching personal, Gerardo Ro-

mero et permetrà conéixer-te millor, traure el millor 
de tu mateix, augmentar els punts forts i superar les 
teues limitacions. La clau és centrar-se en el que re-
alment vols, reforçant els recursos que ja tens i aug-
mentar la teua motivació per a aconseguir qualsevol 
objectiu que vulgues. Junts podem aconseguir-ho: 
“Quan donem el millor de nosaltres mateixos, mai no 
sabem quin miracle es produeix en la nostra vida o en 
la d’altres”. Organitzen: Gerardo Romero i Llibreria 
Argot  Cicle Vivir, enseñar, amar

DIMARTS 14 D’AGOST
19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Xarrades Dog Calm: “Mi perro no para quieto 
¿Puede tener estrés?”
Cinta Marí
Entrada lliure
nnL’estrés és la resposta del cos a qualsevol situa-

ció que ens provoca una emoció (positiva o negativa). 
Aquesta resposta automàtica és involuntària i és la 
responsable d’adaptar i preparar el cos per a les exi-
gències d’un entorn canviant. L’estrés posa en marxa 
els mecanismes de dol o lluita. Organitza: Dog Calm 
i Cinta Mari

20.00 H · ERMITA DE SANT FRANCESC DE LA FONT
Rondalla Els Llauradors, Colla de Dolçainers i 
Tabaleters de Castelló
nnOrganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana 

 Cicle de Música i Dansa a les Ermites

DIJOUS 16 D’AGOST

19:00 H · ERMITA DE SANT ROC DE LA DONACIÓ
Actuació de la Rondalla Primer de Maig
nnLa Rondalla Primer de Maig revisen la música i re-

ferents castellonencs. Recuperen clàssics locals obli-
dats, rescaten havaneres i jotes, componen repertori 
propi i gaudeixen del valor de la festa sense oblidar la 
vessant social i identitària. A Castelló de la Plana han 
suposat un punt de trobada interessant entre les ge-
neracions més grans (crescudes amb Els Llauradors) 
i les més joves que han trobat en la Rondalla un punt 
de connexió amb la cançó tradicional local. Una pro-
posta partint de les arrels locals amb actitud i mirada 
moderna. Tot executat per músics amb experiències 
prèvies i/o paral·leles ben diverses; molts d’ells han 
passat per grups de reggae, ska, jazz o punk -com 
Bandits, Contratempo, Calmoso & The Black Fang-. 
Un enriquidor background que ens ajuda a enten-
dre la frescura i actitud que trobem a les seues 
actuacions. Al concert es podrà adquirir el seu nou 
disc. Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana 
 Cicle de Música i Dansa a les Ermites

DISSABTE 18 D’AGOST
22:30 H · ERMITA DE LA MAGDALENA
Nit de música balcànica amb Besarabia
nnOrganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana 

 Cicle Nits a l’ermita
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DIMECRES 29 D’AGOST

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Cicle poètic “Poetas sin sofá”
Entrada lliure
nnUn lloc on compartir, recitar, llegir, escoltar i gaudir 

de la poesia. Organizen: María José Sangorrín, Sole-
dad Benages, Tony Calix i Llibreria Argot

DIJOUS 30 D’AGOST
19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Cicle de fotografia amb Rafa Velasco
Entrada lliure
nnL’associació AMART i el col·lectiu fotogràfic ADOFA 

organitzen tots els darrers dijous de mes, de la mà del 
professor Rafa Velasco, un taller de tècnica fotogràfi-
ca. Organitzen: Rafa Velasco i Llibreria Argot

DIMARTS 28 D’AGOST
19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Cicle de xarrades Teléfono de la Esperanza
Entrada lliure
nnDe vegades, escoltar pot resultar complicat en la 

societat actual. Hi ha molta gent que viu sola i neces-
sita algú per a compartir les seues pors, les seues ne-
cessitats, la seua pròpia angoixa vital. El Teléfono de 
la Esperanza cobreix aquest paper per a molts homes 
i dones que no tenen ningú al costat. Aquestes xar-
rades són una oportunitat per a seure i parlar. Orga-
nitzen: Teléfono de la Esperanza i Llibreria Argot

DISSABTE 25 D’AGOST

17:00 H ·AUDITORI DEL PINAR DEL GRAU 
Festival UNDERGRAU
Entrada lliure

 El festival Undergrau es presenta com una 
senya d’identitat cultural i musical under de 
la província i com a plataforma d’intercan-
vi d’experiències amb altres grups i músics 
nacionals. Se celebra a l’històric i familiar 
parc del Pinar del Grau de Castelló.    
Més info: facebook.com/FestivalUndergrau

17:00 H: Inici d’activitats i obertura del mercat 
d’artesania

18:00 H: Espectacle infantil “Piensa en Wilbur”:

19:00 H: Inici dels concerts:

EL CHAMUYO · LAGARTO SPOK · LÈPOKA 
LA RANA MANCA · GRUP CONVIDAT

Organitzen: Ajuntament de Castelló de la Plana 
i Associació Cultural El Chamuyo
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DIUMENGE 1 DE JULIOL
18:00 H
Ludoteca STEAM
Entrada lliure

 Jocs de taula de la ciència, tallers STEAM i biblio-
teca de la ciència. 

DILLUNS 2 DE JULIOL
18:00 H
Art i planetes: Mercuri 
Entrada lliure

 Elaboració del planeta Mercuri utilitzant materials 
reciclats. 

DIMARTS 3 DE JULIOL
18:00 H
Astronomia en família:
constel·lacions d’estiu 
Entrada lliure

 Coneixerem algunes de les històries mitològiques que 
guarden els estels i les constel·lacions visibles a l’estiu. 

DIMECRES 4 DE JULIOL
18:00 H
“El proyecto de los 9”: Isaac Newton
Entrada lliure

 Coneixerem Newton i la seua vida, i farem experi-
ments sobre la gravetat. 

DIJOUS 5 DE JULIOL
18:00 H
Ciència a l’aire lliure: els estels 
Entrada lliure

 A més del taller, els més xicotets podran gaudir 
d’una zona de jocs lúdics i d’una altra de llibres a l’ex-
terior del Planetari. 

DIVENDRES 6 DE JULIOL

18:00 H
Dia Internacional de l’Asteroide 
Entrada lliure

 Cicle de xarrades sobre els asteroides, amb ponèn-
cies sobre la història de la recerca dels asteroides, la 
seua composició i els impactes d’aquets cossos en 
la Terra al llarg de la història. Amb la participació de:

· Amadeo Aznar: membre del grup EuroNear. Po-
nència: “Asteroides, reliquias de valor incalculable”. 
Repàs de la història de l’estudi dels asteroides.

· Julia de León: investigadora de l’Institut d’Astrofí-
sica de Canàries. Ponència: “Mineralogía de asteroi-
des”, sobre la composició dels asteroides.

· Rafael Balaguer Alemañ: divulgador. Ponència: 
“Posibles impactos sobre la Tierra en tiempos his-
tóricos y prehistóricos”

18:00 H 
Ciència en família:
bambolles quadrades 
Entrada lliure

 Descobriran les propietats més espectaculars de 
l’aigua i, gràcies a la nostra fórmula secreta, podran 
realitzar bambolles gegants i bambolles cúbiques. 



DISSABTE 7 DE JULIOL
18:00 H
Contacontes científics: Valentina Tereshkova 
Entrada lliure

 Coneix la vida i les aventures de Valentina Teres-
hkova, i aprén sobre astronomia i cosmonàutica amb 
aquest divertit conte. 

DIUMENGE 8 DE JULIOL
18:00 H
Ludoteca STEAM
Entrada lliure

 Jocs de taula de la ciència, tallers STEAM i biblio-
teca de la ciència. 

DILLUNS 9 DE JULIOL
18:00 H
Art i Planetes: Venus 
Entrada lliure

 Elaboració del planeta Venus amb materials reciclats. 

DIMARTS 10 DE JULIOL
18:00 H
Astronomia en família: rellotge solar
Entrada lliure

 Aprendrem que solament observant la posició del 
Sol podem saber quina hora és i com orientar-nos. 

DIMECRES 11 DE JULIOL
18:00 H
“El proyecto de los 9”: Marie Curie
Entrada lliure

 Coneixerem la seua figura i les recerques i treballs 
que la van portar a ser reconeguda amb dos guardons 
de Premi Nobel en Física i Química. 

DIJOUS 12 DE JULIOL
18:00 H
Ciència a l’aire lliure: l’espai 
Entrada lliure

 A més del taller, els més xicotets podran gaudir 
d’una zona de jocs lúdics i d’una altra de llibres a l’ex-
terior del Planetari. 

DIVENDRES 13 DE JULIOL
18:00 H
Ciència en família: extracció de pigments 
Entrada lliure

 Taller dedicat al procés de nutrició de les plantes en 
el qual explicarem en què consisteix i com ho fan. A 
més, explorarem la importància de la clorofil·la i ana-
litzarem les substàncies que hi ha en les plantes a 
través de la cromatografia. 

DISSABTE 14 DE JULIOL
18:00 H
Contacontes científics: Katia Krafft
Entrada lliure

 Coneix la vida i les aventures de Katia Krafft, i aprén 
sobre geologia i vulcanologia amb aquest divertit conte. 

DIUMENGE 15 DE JULIOL
18:00 H
Ludoteca STEAM
Entrada lliure

 Jocs de taula de la ciència, tallers STEAM i biblio-
teca de la ciència.

DILLUNS 16 DE JULIOL
18:00 H
Art i Planetes: Terra 
Entrada lliure

 Elaboració del planeta Terra amb materials reciclats. 

DIMARTS 17 DE JULIOL
18:00 H
Astronomia en família: Isaac Newton i la 
gravetat
Entrada lliure

 Coneixerem qui és Isaac Newton i la importància 
que tenen els seus estudis i teories en l’astronomia. 

DIMECRES 18 DE JULIOL
18:00 H
“El proyecto de los 9”: Galileo Galilei
Entrada lliure

 Ens centrarem en la figura de Galileo Galilei i les 
seues aportacions a la ciència moderna, i farem ex-
periments per a corroborar les seues teories. 
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DIJOUS 19 DE JULIOL
18:00 H
Ciència a l’aire lliure: astronautes 
Entrada lliure

 A més del taller, els més xicotets podran gaudir 
d’una zona de jocs lúdics i d’una altra de llibres a l’ex-
terior del Planetari. 

DIVENDRES 20 DE JULIOL
18:00 H
Ciència en família: mesurem el pH 
Entrada lliure

 Descobrirem què és el pH i per què és tan impor-
tant. La relació àcid-base serà l’eix d’aquest taller 
en el qual aprendrem què és un àcid, què és una 
substància base i com podem identificar-los. 

DISSABTE 21 DE JULIOL
18:00 H
Contacontes científics: Sylvia Earle
Entrada lliure

 Coneix la vida i les aventures de Sylvia Earle i aprén 
sobre biologia marina amb aquest divertit conte. 

DIUMENGE 22 DE JULIOL
18:00 H · PLANETARI DE CASTELLÓ
Ludoteca STEAM
Entrada lliure
Jocs de taula de la ciència, tallers STEAM i biblioteca 
de la ciència. 

DILLUNS 23 DE JULIOL
18:00 H
Art i Planetes: Mart
Entrada lliure

 Elaboració del planeta Mart utilitzant materials re-
ciclats. 

DIMARTS 24 DE JULIOL
18:00 H
Astronomia en família: pèndol de Foucault
Entrada lliure

 Aprendrem a comprovar que la Terra es mou amb 
ajuda del pèndol de Foucault. 

DIMECRES 25 DE JULIOL
18:00 H
“El proyecto de los 9”: Rosalind Franklin
Entrada lliure

 Aquesta sessió la dediquem a una de les científi-
ques més importants en el camp de l’ADN: Rosalind 
Franklin. Coneixerem la seua història i aportacions, i 
aprendrem a extraure l’ADN. 

DIJOUS 26 DE JULIOL
18:00 H
Ciència a l’aire lliure: eclipsis 
Entrada lliure

 A més del taller, els més xicotets podran gaudir 
d’una zona de jocs lúdics i d’una altra de llibres a l’ex-
terior del Planetari. 

DIVENDRES 27 DE JULIOL

18:00 H
Ciència en família: eclipsi de Lluna 
Entrada lliure

 En la sessió dedicada als eclipses veurem què són, 
com es formen i com els veiem nosaltres. 

21:30 H
Eclipsi de Lluna
Entrada lliure

 Amb motiu de l’eclipsi total de Lluna, es faran ob-
servacions amb telescopi. 



DISSABTE 28 DE JULIOL
18:00 H
Contacontes científics: Mary Anning
Entrada lliure

 Coneix la vida i les aventures de Mary Anning, i 
aprén sobre paleontologia amb aquest divertit conte. 

DIUMENGE 29 DE JULIOL
18:00 H
Ludoteca STEAM
Entrada lliure

 Jocs de taula, tallers STEAM i biblioteca de la ciència.

DILLUNS 30 DE JULIOL
18:00 H
Art i Planetes: Júpiter
Entrada lliure

 Elaboració del planeta Júpiter amb materials reciclats. 

DIMARTS 31 DE JULIOL
18:00 H
Astronomia en família: els eclipsis
Entrada lliure

 Aprendrem què és un eclipsi, la diferència entre els 
eclipsis solars i lunars, les seues formes i on podem 
veure’ls. A més, esbrinarem per què, des de Castelló, 
no vam poder veure l’eclipsi de Sol (dia 13) però sí que 
vam poder gaudir de l’eclipsi de Lluna (dia 27). 

DIMECRES 1 D’AGOST
18:00 H
“El proyecto de los 9”: Albert Einstein
Entrada lliure

 Aquest científic va dedicar les seues recerques al 
camp de la física. Descobrirem les seues aportacions 
a la humanitat i farem tallers relacionats amb els seus 
descobriments.

DIJOUS 2 D’AGOST
18:00 H 
Ciència a l’aire lliure: els planetes 
Entrada lliure

 A més del taller, els més xicotets podran gaudir 
d’una zona de jocs lúdics i d’una altra de llibres a l’ex-
terior del Planetari. 

DIVENDRES 3 D’AGOST
18:00 H
Ciència en família: els misteris
de les nebuloses 
Entrada lliure

 Descobrirem les nebuloses, amb els seus colors 
brillants i les seues estranyes formes. Coneixerem per 
què es formen i veurem les més importants. 

DISSABTE 4 D’AGOST
18:00 H 
Contacontes científics: Jane Goodall
Entrada lliure

 Coneix la vida i les aventures de Jane Goodall, i 
aprén sobre primatologia i antropologia amb aquest 
divertit conte. 

DIUMENGE 5 D’AGOST

18:00 H
Ludoteca STEAM
Entrada lliure

 Jocs i biblioteca de ciència i tallers STEAM.

DILLUNS 6 D’AGOST
18:00 H
Art i Planetes: Saturn
Entrada lliure

 Elaboració del planeta Saturn amb materials reciclats. 

DIMARTS 7 D’AGOST
18:00 H
Ciència en família: jocs de química 
Entrada lliure

 Aprendrem què és la química i com la utilitzem. Gau-
direm d’una exhibició i farem diferents experiments. 
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DIMECRES 8 D’AGOST
18:00 H
“El proyecto de los 9”: Gregor Mendel
Entrada lliure

 Coneixerem qui era Gregor Mendel i les seues lleis 
sobre la genètica. 

DIJOUS 9 D’AGOST
18:00 H
Ciència a l’aire lliure: les galàxies 
Entrada lliure

 A més del taller, els més xicotets podran gaudir 
d’una zona de jocs lúdics i d’una altra de llibres a 
l’exterior del Planetari. 

DIVENDRES 10 D’AGOST
18:00 H
Ciència en família: taller d’ecologia
i reciclatge 
Entrada lliure

 Aprofitarem aquesta sessió per a conscienciar els 
assistents de les tres erres: reduir, reciclar, reutilit-
zar. Elaborarem manualitats amb materials reciclats i 
aprendrem a cuidar el nostre medi ambient. 

DISSABTE 11 D’AGOST
18:00 H
Contacontes científics: Maria Sibylla Merian
Entrada lliure

 Coneix la vida i les aventures de Maria Sibylla Merian, 
i aprén sobre entomologia amb aquest divertit conte. 

DIUMENGE 12 D’AGOST
18:00 H
Ludoteca STEAM
Entrada lliure

 Jocs de taula de la ciència, tallers STEAM i biblio-
teca de la ciència. 

DILLUNS 13 D’AGOST
18:00 H
Art i Planetes: Urà
Entrada lliure

 En aquest taller elaborarem el planeta Urà utilitzant 
materials reciclats.

DIMARTS 14 D’AGOST
18:00 H
Ciència en família: criminologia,
empremtes dactilars 
Entrada lliure

 Veurem per a què serveix la criminologia i com la 
utilitzem. També aprendrem què són les empremtes 
dactilars i per què són tan importants. Amb les nostres 
noves eines podrem trobar el lladre que va furtar el 
tresor del planetari. 

DIMECRES 15 D’AGOST
18:00 H 
“El proyecto de los 9”: Niels Bohr
Entrada lliure

 Coneixerem la figura de Niels Bohr, conegut per 
les seues aportacions en la comprensió dels àtoms. 
Aprendrem les seues teories i descobrirem el món 
dels àtoms.

DIJOUS 16 D’AGOST
18:00 H
Ciència a l’aire lliure: naus espacials 
Entrada lliure

 A més del taller, els més xicotets podran gaudir 
d’una zona de jocs lúdics i d’una altra de llibres a l’ex-
terior del Planetari. 

DIVENDRES 17 D’AGOST
18:00 H
Ciència en família: misteris d’Egipte 
Entrada lliure

 Taller dedicat a la civilització del Nil. N’aprendrem l’es-
criptura i les llegendes i explicarem els possibles mè-
todes que es van utilitzar per a construir les piràmides. 

DISSABTE 18 D’AGOST
18:00 H
Contacontes científics: “Las tres cerditas 
arquitectas”
Entrada lliure

 El conte clàssic com mai us l’havien explicat: ple 
d’experiments, jocs i aventures de ciència. Vine a 
cantar i ballar amb nosaltres, i emporta’t un joguet de 
física i enginyeria.



DIUMENGE 19 D’AGOST
18:00 H
Ludoteca STEAM
Entrada lliure

 Jocs de taula de la ciència, tallers STEAM i biblio-
teca de la ciència.

DILLUNS 20 D’AGOST

18:00 H
Art i Planetes: Neptú 
Entrada lliure

 Elaboració del planeta Neptú utilitzant materials 
reciclats.

DIMARTS 21 D’AGOST
18:00 H
Ciència en família: Isaac Peral i altres inventors 
Entrada lliure

 Taller dedicat a invents Made in Spain. Descobrirem 
els invents espanyols més importants i ens endurem 
una sorpresa amb més d’un.

DIMECRES 22 D’AGOST
18:00 H
“El proyecto de los 9”: Nikola Tesla
Entrada lliure

 Explicarem la vida de Nikola Tesla.

DIJOUS 23 D’AGOST
18:00 H
Ciència a l’aire lliure: la Terra 
Entrada lliure

 A més del taller, els més xicotets podran gaudir 
d’una zona de jocs lúdics i d’una altra de llibres a l’ex-
terior del Planetari. 

DIVENDRES 24 D’AGOST
18:00 H
Ciència en família: el secret dels faquirs 
Entrada lliure

 Caminar sobre vidres o foc, tombar-se en llits de claus 
o introduir-se ganivets i torxes a la boca… Aquests són 
alguns dels espectacles que fan els faquirs. 

DISSABTE 25 D’AGOST
18:00 H
Contacontes científics: Jeanne Baret
Entrada lliure

 Coneix la vida i les aventures de Jeanne Baret, i 
aprén sobre botànica amb aquest divertit conte.

DIUMENGE 26 D’AGOST
18:00 H
Ludoteca STEAM
Entrada lliure

 Jocs de taula de la ciència, tallers STEAM i biblio-
teca de la ciència. 

DILLUNS 27 D’AGOST
18:00 H
Art i Planetes: Plutó
Entrada lliure

 Elaboració de planetes del sistema solar utilitzant 
materials reciclats.

DIMARTS 28 D’AGOST
18:00 H
Ciència en família: jocs de física 
Entrada lliure

 Veurem que la física ens ha servit al llarg de la his-
tòria i que ha sigut un pilar fonamental en la nostra 
evolució. I la millor manera d’entendre-la és experi-
mentant a través dels jocs que proposarem.

DIMECRES 29 D’AGOST
18:00 H
“El proyecto de los 9”: Maxwell
Entrada lliure

 Ens centrarem en la figura de James Clerk Maxwell, 
conegut per ser el pare de l’electromagnetisme i per 
les seues aportacions a la ciència moderna. 
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DIJOUS 30 D’AGOST
18:00 H 
Ciència a l’aire lliure:
“Pompeando por el espacio”
Entrada lliure

 A més del taller, els més xicotets podran gaudir 
d’una zona de jocs lúdics i d’una altra de llibres a l’ex-
terior del Planetari. 

DIVENDRES 31 D’AGOST
18:00 H 
Ciència en família: hologrames 
Entrada lliure

 Els hologrames són il·lusions de llum que semblen 
sorprenents i difícils de crear. No obstant això, en aquest 
taller aprendrem què són els hologrames i en crearem 
un per a nosaltres.  

DISSABTE 1 DE SETEMBRE

18:00 H
Contacontes científics: Marie Curie
Entrada lliure

 Coneix la vida i les aventures de Marie Curie, i aprén 
sobre física i química amb aquest divertit conte. 

DIUMENGE 2 DE SETEMBRE
18:00 H
Ludoteca STEAM
Entrada lliure

 Jocs de taula de la ciència, tallers STEAM i biblio-
teca de la ciència. 

ALTRES ACTIVITATS
DEL PLANETARI

DEL 2 DE JULIOL AL 31 D’AGOST
9:00 H
Campus d’estiu

 Matrícula oberta. Aforament limitat: 50 places. De 
dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores. Inscripció 
per quinzenes. Organitza: Ajuntament de Castelló 
de la Plana

DIMECRES DE JULIOL I AGOST 
22:30 H
Observacions del cel 
Entrada lliure

 Observacions amb telescopi dels cossos celestes 
observables més interessants des de les instal·lacions 
del Planetari. Organitza: Ajuntament de Castelló de 
la Plana



DEL 2 DE JULIOL AL 31 D’AGOST

FINS AL 15 D’OCTUBRE

Història del joguet Científic Espanyol
 Aquesta mostra els convida a un suggeridor vi-

atge per la història espanyola a través dels seus 
joguets i jocs, mostrant l’íntima connexió entre 
aquests i la ciència. 

DEL 9 DE JULIOL AL 7 DE SETEMBRE

Microbis a la vista!
Eixos xicotets companys

 Exposició monogràfica de bacteris i el seu 
paper ecològic que convida les persones assis-
tents a descobrir la relació entre els bacteris i les 
malalties, les plantes, els humans.

DATES D’ESTIU PER CONFIRMAR

Óssos: mites i realitats 
 Aquesta exposició crea un inventari de la nos-

tra relació amb els óssos a través del mite que 
hem creat sobre aquesta i la realitat científica que 
s’imposa sobre nosaltres. 

EXPOSICIÓ RESIDENT

Holografies 
 El Planetari de Castelló compta amb la col·lec-

ció pública d’holografies més important d’Espa-
nya. Un consell per al visitant a l’hora d’admirar 
l’exposició és que situe els seus ulls al nivell de 
l’holografia. 

EXPOSICIÓ RESIDENT

Exposició Illes Columbretes
 Dins del conveni entre la Generalitat Valenciana 

i l’Ajuntament de Castelló que va situar el centre 
d’informació de la reserva natural terrestre de les 
Illes Columbretes en les instal·lacions del Plane-
tari també s’inclou una exposició que juntament 
amb un àudio guiat acosten el visitant a les illes, 
la seua naturalesa i la seua història. 

EXPOSICIÓ RESIDENT 

Exposició Mineralogia
i Paleontologia

 Una altra exposició que està evolucionant any 
a any correspon als camps de la Mineralogia i la 
Paleontologia. Un de les aportacions importants 
és la informació relacionada amb l’excavació del 
jaciment de dinosaures del cretaci Ana, a Cinctor-
res (Els Ports). 

EXPOSICIÓ RESIDENT

El cielo de los aficionados
 Col·lecció de fotografies astronòmiques realit-

zades per aficionats. 

Totes les exposicions del Planetari són d’en-
trada lliure. L’accés a les exposicions residents 
queda en funció de les característiques de les 
exposicions itinerants.

Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
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ELS DIMARTS DE JULIOL I AGOST
18:00 H 
Projecció “Abuela Tierra”
Castellà · 30’

 La Terra ens explica com es va formar, com va nài-
xer la vida fins que vam aparéixer els éssers humans, 
i coneixerem de primera mà el moment en què es va 
formar la Lluna. 

19:00 H
Projecció “Deep Sky” (‘Cel profund’)
Valencià · 30’

 Al llarg de 30 minuts es presenten les imatges 
més espectaculars obtingudes pels grans observato-
ris del món, tant des de la superfície de la Terra com 
des de l’espai.

20:00 H 
Projecció “De la Tierra al Universo”
Castellà · 31’

 Us convidem a emprendre un viatge de descobri-
ment celeste, que us portarà a conéixer des de les 
teories dels antics astrònoms grecs fins als impo-
nents telescopis de l’actualitat. 

ELS DIMECRES DE JULIOL I AGOST
18:00 H
Projecció “Cuatro estaciones”
Castellà · 33’

 En aquesta projecció fem un recorregut per alguns 
dels astres més interessants que podem observar 
durant cadascuna de les estacions. 

19:00 H
Projecció “La xiqueta que sabia caminar a 
l’inrevés”
Valencià · 30’

 Una història que vol convidar-nos a contemplar el 
que ens envolta des d’un nou punt de vista. On abans 
véiem solament sòl, ara potser podrem veure el cel. 

20:00 H
Projecció “Planetas extrasolares”
Castellà · 31’

 Fins ara, només coneixem un planeta on s’ha de-
senvolupat la vida, el nostre. Podria un planeta extra-
solar ser un lloc adequat per al desenvolupament de 
la vida? 

ELS DIJOUS DE JULIOL I AGOST
18:00 H
Projecció “La niña que sabía caminar al 
revés”
Castellà · 30’

 Una història que vol convidar-nos a contemplar el 
que ens envolta des d’un nou punt de vista. On abans 
véiem solament sòl, ara potser podrem veure el cel. 

19:00 H 
Projecció “Quatre estacions”
Valencià · 30’

 Un recorregut per alguns dels astres més interes-
sants que podem observar durant cadascuna de les 
estacions. 

20:00 H 
Projecció “Explorando el sistema solar”
Castellà · 24’

 Ens transporta a diferents escenaris del sistema 
solar i aconsegueix despertar la curiositat del públic 
per a entendre i apreciar aspectes de planetes, as-
teroides i estels. 

TARIFES PROJECCIONS
·Majors d’edat: 4 €
·Jubilats, majors de 65, menors 

i famílies nombroses: 3 €
·Grups escolars: 2 €

Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana



ELS DIVENDRES DE JULIOL I AGOST
18:00 H 
Projecció “Abuela Tierra”
Castellà · 30’

 La Terra ens explica com es va formar.

19:00 H 
Projecció “Explorant el sistema solar”
Valencià · 24’

 Un viatge pel sistema solar. 

20:00 H 
Projecció “Deep Sky” (‘Cielo profundo’)
Castellà · 30’

 Al llarg de 30 minuts es presenten les imatges més es-
pectaculars obtingudes pels grans observatoris del món, 
tant des de la superfície de la Terra com des de l’espai.

ELS DISSABTES DE JULIOL I AGOST
11:00 H
Projecció “Cuatro estaciones”
Valencià · 33’

 Un recorregut per alguns dels astres.

12:00 H
Projecció “Energia per a la vida”
Castellà · 40’

 Explora la relació de la nostra civilització amb 
l’energia que utilitzem. Per a açò s’adopta un punt 
de vista genèric que permet obtenir una perspectiva 
àmplia per a analitzar la situació actual i les nostres 
opcions presents i futures.

13:00 H
Projecció “La niña que sabía caminar al revés”
Valencià · 30’

 Una història que vol convidar-nos a contemplar el 
que ens envolta des d’un nou punt de vista. On abans 
véiem solament sòl, ara potser podrem veure el cel. 

18:00 H 
Projecció “Astronomía: 3.000 años
de observación del cielo”
Castellà · 31’

 Acompanyats per Einstein en format còmic, repas-
sarem les principals fites astronòmiques dels últims 
3.000 anys i els descobriments realitzats gràcies a la 
tecnologia. 

19:00 H 
Projecció “De la Terra a l’univers”
Valencià · 31’

 Us convidem a emprendre un viatge de descobri-
ment celeste que us portarà a conéixer des de les te-
ories dels antics astrònoms grecs fins als imponents 
telescopis de l’actualitat. 

20:00 H
Projecció “Planetas extrasolares”
Castellà · 31’

 Fins ara, només coneixem un planeta on s’ha de-
senvolupat la vida, el nostre. Podria un planeta ex-
trasolar ser un lloc adequat per al desenvolupament 
de la vida? 

ELS DIUMENGES DE JULIOL I AGOST
11:00 H
Projecció “Astronomía: 3.000 años
de observación del cielo”
Castellà · 31’

 Acompanyats pel savi Einstein en format còmic, 
repassarem les principals fites astronòmiques dels 
últims 3.000 anys i els descobriments realitzats grà-
cies a la tecnologia. 

12:00 H 
Projecció “Explorant el sistema solar”
Valencià · 24’

 Ens transporta a diferents escenaris del sistema 
solar i aconsegueix despertar la curiositat del públic 
per a entendre i apreciar aspectes de planetes, as-
teroides i estels. 

13:00 H 
Projecció “Abuela Tierra”
Castellà · 30’
La Terra ens explica com es va formar, com va nàixer 
la vida fins que vam aparéixer els éssers humans, i 
coneixerem de primera mà el moment en què es va 
formar la Lluna. 
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EXPOSICIONS

FINS AL 31 D’AGOST
Exposició fotogràfica 
digital de 16 anys d’activi-
tats culturals a la Llibreria 
Argot
LLIBRERIA ARGOT

Entrada lliure
Setze anys en fotografies digitals 
que hem preparat a la pantalla 
de la planta baixa i que fan un 
recorregut cultural per la història 
literària recent de la nostra 
ciutat. Autors que han deixat la 
seua empremta i que portem al 
nostre cor. Mes de 3.000 imat-
ges de més de 2.000 activitats 
realitzades durant aquests anys. 
Si eres autor/a i vols alguna de 
les imatges que passarem en 
l’exposició, sols has de dema-
nar-la i te la farem arribar per 
correu electrònic.  

Organitza: Llibreria Argot

DEL 4 AL 26 DE JULIOL
Exposició “Aquel rock
de leyenda”
Andrés Iradi
CENTRE CULTURAL LA MARINA

Entrada lliure
 Pintures acríliques que 

il·lustren els grups i artistes 
estrangers que van forjar la 
història del rock des dels seus 
orígens.

Inauguració de l’exposició el 
divendres 6 de juliol a les 19:00 
hores

Organitza: Ajuntament de 
Castelló de la Plana

FINS AL 2 JULIOL
“L’atrevida vida dels 
mariners del món”
Randomagus
MENADOR ESPAI CULTURAL

Entrada lliure
 Els seus collages tracten 

sobre temes vulnerables com 
a conceptes de masculinitat, la 
idea de la bellesa i el desig pel 
desig. Fragments recurrents del 
seu art són cors, ocells tropicals 
i flors, mariners i per descomptat 
homes de temps vintage, tornant 
del passat després de ser trobats 
per Randomagus online, en 
tendes de segona mà polsosa 
i mercats ambulants i també 
en àlbums de fotos i caixes de 
sabates descobertes a casa dels 
seus pares. O al costat d’un con-
tenidor de brossa en el carrer. 

Organitza: Col·lectiu LGTBIQ+ 
Castelló
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FINS AL 8 JULIOL
“Romanorum Vita:
Una història de Roma”
PLAÇA DE SÈTE  
EL GRAU DE CASTELLÓ

Entrada lliure
 Horaris: de dilluns a divendres 

de 12:30 a 14 hores i de 17 a 
21 hores. Dissabtes, diumenges 
i festius, d’11 a 14 hores i de 17 
a 21 hores. Horari a partir del 25 
de juny: de dilluns a diumenge 
d’11 a 14 hores i de 17 a 23 
hores. Visites grups escolars i 
altres col·lectius, de dilluns a 
divendres de 9:15 a 12:15 hores 
i de 15 a 16:30 hores amb cita 
prèvia o telefonant al 902 906 
666. Passes cada 15 minuts; 
últim passe 30 minuts abans 
del tancament. Aforo màxim: 25 
persones per passe.

Organitzen: Ajuntament de 
Castelló de la Plana, Obra So-
cial “la Caixa” i PortCastelló

FINS AL 8 JULIOL
“Personatges
d’Antoni Miró”
MENADOR ESPAI CULTURAL

Entrada lliure
 L’exposició ens acosta a una 

sèrie de celebritats “amb una es-
pecial significació d’acord amb el 
propi sistema de valors i ideològic 
de l’artista”. Entre els personat-
ges retratats es troben Miguel 
Hernández, Joan Fuster, Antonio 
Gades, Ernesto ‘Che’ Guevara, 
Ovidi Montllor o Vicent Andrés Es-
tellés. Són obres figuratives d’un 
marcat realisme que busquen 
“una estratègia d’identificació, 
selecció i apreciació personal” 
que no accentua tant la vessant 
de denúncia social i política 
pròpia de la trajectòria de Miró, 
tot i que la presència icònica d’al-
guns retratats ja comporta certa 
càrrega ideològica. Horari de sala 
de dilluns a divendres de 10 a 
20.30 hores. Dissabtes de 10 a 
14 hores i de 17 a 20.30 hores, 
diumenges i festius de 10 a 14 
hores. Organitzen: Ajuntament 
de Castelló de la Plana i UJI

FINS AL 6 JULIOL
“Les festes tradicionals i 
el bestiari infantil” 
MUSEU D’ETNOLOGIA DE CASTELLÓ

Entrada lliure
 Mostra que ens apropa a la-

tasca i trajecòria d’aquest Ball de 
Dimonis, entitat amb més de 20 
anys al Grau de Castelló. Podeu 
trobar més informació i detalls a: 
facebook/botafocs.balldedimonis

Horari: de dimarts a dissabte de 
10:00 a 14:00 h i de 17:00 a 
20:00 h. Diumenges i festius de 
09:00 a 13:00 h.  

Organitzen: Ajuntament de 
Castelló de la Plana i Botafocs



Descarrega’t l’App Castelló a: Play Store i App Store


